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Președintele Republicii Costa Rica, 
lose figueres Ferrer, va face o vizită 

oficială de prietenie in România
La Invitația președintelui Repu

blicii Socialiste Romania. Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Coafa Rica, Jose Figueres Ferrer,

va efectua o vizită oficială de prie
tenie în România în a doua jumă
tate a lunii aprilie a.c.
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REMUNERAREA MUNCII 
în deplină concordantă cu etica 
și echitatea socialistă, cu puterea

economică-în continuă creștere-a tării
Pe marginea proiectului Legii remunerării după cantitatea și calitatea muncii

Plenara Comitetului Central 
c P.C.R. din 25—"6 martie a.c. 
a dezbătut fi aprobat proiectul 
lepti remunerării — menit să 
acrind una din legile cele mat 
importante ale societății noas- 
tre. căreia it revine rolul de a 
a^cza pe o bază nouă retribui
rea muncii, asigurind perfecțio
narea continuă a relațiilor so- 
c âlc, potr.-cif cerințelor actualei 
etape de dezvoltare a Români
ei. Proiectul sc află pe ordinea 
c<- : a actualei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale, unnind ca 
— după analizarea fi avizarea 
;n comisiile de specialitate — 
să fie dezbătut și adoptat de fo
rul îcgislfltit' al țârii.

Publicăm mai jos un prim ar
ticol dintr-o scrie menită să 
contribuie la cunoașterea rațiu
nilor economice, politice si so
ciale. a principiilor care stau la 
baza noii legi, a obiectivelor ur
mărite. a prevederilor definito
ri:. a spiritului care o caracteri
zează.

Rod al unei vaste și laborioase 
activități desfășurate vreme de mai 
rr.ulți ani sub conducerea nemijlocită 
■ tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
actualul proiect de lege reflectă a- 
firmarea și mai puternică a princi
piilor socialiste de retribuire după 
cantitatea și calitatea muncii. Din 
primele articole se evidențiază lim- 
P’ de ide ta fundamentală că in țara 
noastră singura sursă de venit este 
munca utila și necesară societății so- 
cialiste ; flecare cetățean este retri
buit in raoort cu cantitatea și cali
tatea muncii efectuate, cu contribu
ția directă adusă La dezvoltarea for
țelor de producție. Ia înflorirea so
cietății socialiste. Deviza : „La mun
că egală — retribuție egală” își gă
sește o largă întruchipare in cu- 

6e insâmlnțeazd porumbul pe ogoarele cooperative! agricole de producție Bâneasa, județul Constanța Foto j M. Andreeseti

pr.r.sul leg... Dezbaterile fructuoase 
din plenară au prilejuit sublinierea 
aportului hotărâtor al secretarului 
general al partidului la promovarea 
consecventă in practica socială a a- 
cestui principiu sacru al societății 
noastre socialiste.

In elaborarea acestui act normativ 
s-a ținut, in primul rind. seama de 

„Fiind stăpîni al mijloacelor de producție, pro
ducătorii bunurilor materiale, oamenii muncii trebuie 
să țină seama de faptul că asigurarea veniturilor 
lor directe depinde de asigurarea mijloacelor fi
nanciare și materiale necesare dezvoltării continue 
a forțelor de producție, a întregii societăți. Trebuie 
înțeles că această problemă este problema cen
trală a fiecărui colectiv, a fiecărei întreprinderi, a 
fiecărui om al muncii, a fiecărui cetățean al patriei 
noastre".

NICOLAE CEAUȘESCU

posibilitățile reale de care dispune 
în prezent economia noastră națio
nală pentru ridicarea nivelului de 
trai, s-a reflectat corelarea cores
punzătoare a nivelurilor de retribui
ri' intre ramuri, subramuri și cate
gorii de personal, in funcție de com- 
pL-ix.iiat.-a fiecărei activități, de ni
velul calificării și importanței sociale 
a muncii desfășurate. Prin consec
venta sa preocupare pentru așezarea 
pe baze noi, principiale, a întregului 
si stem de retribuire a muncii, 
st cretarul general al partidului a 
conferit o puternică notă de origina

litate soluționării aspectelor esenți
ale ale remunerării muncii.

Este demn de remarcat că pro
iectul de lege, in actuala sa formă, 
promovează o strinsă condiționare a 
retribuției de indeplinirea sarcinilor 
de creștere a producției și producti
vității muncii, de sporirea eficienței 
economice in toate domeniile. Toc

mai sub impulsul acestui imperativ, 
proiectul legii sc remarcă printr-o 
puternică afirmare a factorilor de 
cointeresare materială. Sistemul de 
retribuție preconizat prevede o sea
mă de stimulente materiale directe, 
legate de producție, permițind ca 
sporirea veniturilor să se realizeze 
pe baza creșterii producției fizice ; 
posibilitatea cointeresării materiale 
in obținerea unei producții supli
mentare există in toate domeniile de 
activitate, fără excepție.

Constituie, de «asemenea, un ele
ment principial nou al actualului 

proiect do lege realizarea unei re
tribuții mai echitabile, prin asigura
rea unei mai hune corelări intre ve
niturile mari și cele mici. Ținin- 
du-se seama de creșterea generală 
a nivelului de cultură și de pregă
tire profesională a membrilor socie
tății. de ridicarea generală a nivelu
lui de trai al oamenilor muncii in 
raport cu posibilitățile sporite ale 
economiei, de exigențele ce le im
plică formarea omului nou — intr-un 
cuvint. de nevoile sporite ce le au, 
in etapa actuala, toți membrii so
cietății. proiectul legii prevede creș
terea mai puternică a veniturilor 
mici. De această măsură beneficia
ză cu precădere tinerii aflați in 
primii ani de activitate, cit și un 
foarte mare număr de femei, atrase 
î.i ultimii ani in activitatea produc
tivă. înfăptuirea consecventă a echi
tății socialiste este reflectată in 
proiectul legi1 și prin acele preve
deri care asigură o apropiere simți
toare intre veniturile oamenilor 
muncii din industrie și din celelal
te ramuri ale economiei, in special 
ale țărănimii cooperatiste, căreia i 
s-a creat posibilitatea ca. pe baza 
creșterii producției agricole, prin 
folosirea acordului global, să poată 
realiza venituri corespunzătoare 
producției suplimentare obținute, 
practic nelimitate, ceea ce Înlesneș
te apropierea sensibilă a veniturilor 
oamenilor muncii de la sate de ale 
celor de la orașe.

Meritul incontestabil al proiectului 
le iii rezidă tocmai in faptul că el 
deschide practic orizonturi noi de 
manifestare a eticii și echității so
cialiste. Generalizind exigențele 
principiului repartiției după canti-

Ioan ERHAN
(Continuare in pag. a Il-a)

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE1 MAI

Întrecerea 
constructorilor

Pretutindeni — șantiere I Șantiere de In
vestiții pentru noi obiective *1 capacități 
productive menite »ă contribuie, cînd vor 
fl puse in funcțiune in cursul lunilor yl tri
mestrelor anului '7Ar la eporirea produc
ției țării, la satlsiacerea unor importante 
cerințe ale economiei naționale. Pretutin
deni — constructori I Oameni harnici, care 
folosesc metode $1 tehnologii moderne, in
dustrializate, in scopul accelerării ritmului

de lucru, la construcții șl montaj, apropie
rii termenelor noilor premiere productive, 
oameni entuziaști care — de-a lungul 
„zllel-lumină" — muncesc pentru îndepli
nirea planului și a angajamentelor asumate 
in întrecere. în întîmplnarea întîiuiui de 
mal, a celor două istorice evenimente ale 
anului : a XXX a aniversare a eliberării pa
triei, Congresul al XI-lea al partidului. Pre
zent! pe șantiere, redactorii și coresponden
ții Județeni ai ziarului transmit:

Acordul global stimulează 
ritmul lucrărilor

Acordul global, formă superioară 
de organizare a muncii și de retri
buire. s-a extins, in primele luni 
ale acestui an. la peste 68 la sută 
din totalul muncitorilor de pe șan
tierele de constructii-montaj din 
tară. Aceasta a avut ca rezultat de
pășirea volumului planificat de con
strucții — pe șantierele industriei, 
de pildă, au fost executate, in pri
mul trimestru, lucrări suplimentare 
în valoare de aproximativ 80 mili
oane lei — si a sarcinii de creștere 
a productivității muncii, precum și 
punerea in funcțiune înainte de ter
men a unui număr însemnat de 
obiective de investiții.

O recentă analiză a scos în evi
dentă fantul că acordul global se ex
tinde continuu. Astfel, în cadrul în
treprinderii de constructii-montaj a 
județului Harghita. 97 la sută din 
efectivul de constructori lucrează pe 
bază de contract, in întreprinderea 
de construcții hidrotehnice din Con
stanta — circa 95 La sută, iar in ca
drul Trustului de instalații si mon
taje din Iași — mai mult de 36 la 
sută.

Noi obiective în funcțiune
• în primul trimestru, constructo

rii din județul Dolj au depășit cu 
4.5 la sută prevederile planului de 
investiții, realizînd in plus lucrări e- 
valuate la peste 23.6 milioane lei. 
Astfel, in această perioadă au fost 
puse in funcțiune 6 capacități indus
triale. printre care, ultimele secții 
ale filaturii de bumbac din Calafat. 
Cele mai bune rezultate le-a înre
gistrat colectivul Trustului de con
strucții industriale Craiova, urmat de 
Trustul de construcții pentru îmbu
nătățiri funciare si Trustul de con
strucții civile Dolj, unitate care a 
recuperat integral răminerile în 
urmă din primele două luni ale anu
lui.

• Constructorii Uzinei de utilaj 
chimic de la Borzești au pus în 
funcțiune primele capacități de pro
ducție. in aer liber, cu 6 luni înain
te de termenul stabilit prin angaja
mentele asumate. începerea produc
ției mai devreme va asigura unită
ților de profil instalațiile necesare e- 
chipării spatiilor industriale, va ac
celera simțitor ritmul de execuție a
(Continuare în pag. *

Șantierele sănătății
O AMPLĂ ACȚIUNE PENTRU DEZVOLTAREA BAZEI 

MATERIALE A SPORTULUI DE MASĂ IN CAPITALA

Intr-o singură zi din anul 1974, 
în București se construiesc 75 de 
apartamente, 130 mp de spații 
comerciale. 30 de locuri in cămine 
muncitorești pentru nefamiliști, 
22 de locuri în creșe și grădinițe, 
se modernizează 1 220 mp de 
stradă...

Din seria de înnoiri pe care le 
cunoaște astăzi Capitala, de data 
aceasta vom stărui asupra uneia 
care, multă vreme aproape neobser
vată, se înscrie acum printre acțiu
nile urbanistice de prim plan : in 
flecare zi o suprafață de 3 785 de 
metri pătrați este transformată in 
terenuri de spori. Aceasta inseam- 
nă un complex sportiv de peste 
două hectare și jumătate intr-o 
singură săotâmină.

Replică firească la una din cerin
țele presante ale vieții citadine, 
construcția unor asemenea obiec
tive — amplasate în mod judicios 
in apropierea tuturor ansamblurilor 
de locuințe ale Capitalei — se în
scrie intr-un amplu program de 
dezvoltare a bazei materiale a spor
tului de masă in întregul oraș.

Organizată și dirijată de comite
tul municipal de partid, această ac
țiune are drept principal suport 
participarea la lucrările de construc
ție și amenajare a tuturor bazelor 
sportive a cetățenilor care locuiesc 
în cartierele din jurul lor și, in 

în preajma sesiunii de la București a Comisiei

economice a O. N. U. pentru Europa

Extinderea cooperării 
economice-componentă

primul rind, a tineretului. Argu
mentele cele mai elocvente in acest 
sens : complexele sportive (care 
dispun, de regulă, de piste de atle
tism, terenuri pentru practicarea 
tuturor jocurilor sportive, terenuri 
de joacă pentru copii, dotări pentru 
distracții și agrement) realizate 
pinâ acum in cartierele Balta Albă, 
Titan. Grivita, Calea Plevnei, 
Berceni. bazele de sport ale tinere
tului din Colentina, Străulești. Pan- 
telimon și Băneasa (înzestrate cu 
zeci de terenuri pentru fotbal, 
handbal, tenis, volei și baschet, ba
zine de inot. popicarii ș.a.m.d.), o 
adevărată salbă de terenuri sportive 
amplasate pe malul lacurilor — 
toate proiectate și amenajate prin 
muncă patriotică de către benefi
ciarii lor de astăzi. Astfel, supra- 
țața iQtală a bazelor sportive .ale 
Capitalei a ajuns astăzi la 272 ha, 
fiecărui locuitor reveniudu-i 1,70 mp 
teren de sport.

In anul 1975, bazele sportive 
bucureștenc vor Însuma in total 
508 ha, suprafața medie a terenuri
lor de sport ridicindu-se la 3.04 mp 
pentru fiecare locuitor. In total, vor 
fi construite peste 100 de baze 
sportive in zone ușor accesibile.

Aparent destul de ușor de reall-

D. TÎRCOB
(Continuare in pag. a IlI-a)

Să folosim din plin aceasta saptamlnă pentru 
progresul tuturor lucrărilor agricole

IERI, SEMĂNATUL ȘI IRIGĂRILE S-AU EFECTUAT PE MARI SUPRAFEȚE

esențială a securității 
și increderii pe continent

Capitala țării noastre va găzdui, între 18 și 29 aprilie, lucrările 
celei de-a 29-a sesiuni a Comisiei economice O.N.U. pentru Europa 
(C.E.E./O.N.U.). Este pentru prima dată cînd sesiunea acestui orga
nism are loc in afara sediului O.N’.U, de la Geneva. Semnificația 
reuniunii apare cu atit mai sporită in contextul politic actual, definit 
de elorturile participanților la conferința pentru securitate și coope
rare europeană, in direcția edificării unor noi raporturi intre statele 
continentului. Tema centrală a dezbaterilor va fi axată in jurul unor 
probleme privind corelația dintre tehnologic, industrie și creșterea 
economică, in plan general european, precum și identificarea celor 
mai adecvate căi și mijloace pentru dezvoltarea cooperării intre sta
tele continentului in aceste domenii.

Hotârîțl să Încheie la timp Insămințările șl să Irige 
suprafețe cit mal mari, reci de mii de mecanizatori și 
cooperatori au muncit Ieri cu hărnicie șl spor în cîmp, 
în plantațiile de viță de vie și pomi, în grădinile de le
gume, la ameliorarea pajiștilor naturale. Iată ce ne-au 
transmis corespondenții noștri s

BACĂU
Mecanizatori;, cooperatorii și lucră

torii din l.A.S. și-au concentrat e- 
forturile in două direcții : udatul 
culturilor și semănatul porumbului. 
La Podu T urcului. bunăoară, comi
tetul comunal de partid a inițiat 
„Ziua rodului în vii". Sute de ță
rani cooperatori, tineri și virstnici, 
elevi, muncitori de La secția de 
ciorapi a fabricii ..Apolo”. of
tași au ieșit cu gălețile să ude 
plantațiile tinere de viță de vie de 
pe dealurile Zeletinului. în ajuto
rul lor au sosit 10 autocisterne. 
Folosind toate mijloacele, oamenii 
au transportat apă din piriul Zele- 
tin și din cele 4 puțuri forate. Cu 
aceeași hărnicie și tenacitate s-a 
lucrat și la cooperativele agricole 
dm Negri, Hemeiuși, Mărgineni, 
Tamaș- 

în mult® cooperative agricole și 
firme l.A.S. a continuat semănatul 
porumbului. La cooperativa agrico
lă din Mărgineni au lucrat loate 
tractoarele din secția de mecani
zare condusă de Dumitru David. 
Pe tarlalele de la „Hanul Mare" 
mecanizatorii au semănat 10 ha cu 
porumb și au pregătit terenul 
pentru semănat pe o suprafață de 
peste 20 ha. Cu spor s-a lucrat și 
in cooperativele agricole din co
munele Fârăoani, Sascut, Ră că ci uni 
și altele.

Gheorqhe BALTĂ

CONSTANȚA
Duminică aspweoarele n-au con

tenit o clipă. împrăștiind deasupra 
ogoarelor județului Constanța apa 
atit de necesară răsăririi *i dez

voltării culturilor. La întreprinde
rea agricolă de stat Mihail Kogăl- 
niceanu 52 de motopompiști au 
fost ca de obicei la datorie, udind 
fără întrerupere griul, culturile 
pentru masă verde și lucerna. ..In 
această zi — ne spune inginerul 
șef al întreprinderii. Ilie Anasta- 
sescu — s-au irigat 280 ha. ceea 
ce înseamnă că. in total, de la de
clanșarea acestei lucrări au fost 
udate 1 600 ha“. Tot duminică a 
continuat însâmînțatul porumbului 
pe 1 60 ha. La fermele nr. 1 și 2 se
mănatul s-a încheiat.

Cu spor s-a lucrat și la l.A.S. 
Nazarcea. La ferma nr. 6 l-am in- 
tilnit pe ing. Aurel Popovici su
praveghind udatul prin brazde al 
plantației de viță de vie. Aici iri
gatul este organizat in două schim
buri a cite 9 motopompiști fiecare. 
Duminică. Ion Antonel. Stere Goșu 
și Irită Constantin au irigat 7 ha 
de vie. în aceeași zi, la coopera
tiva agricolă Costinești au fost iri
gate 52 ha. care se adaugă supra
feței de 114 ha udate in zilele tre
cute. Hărnicia a fost La loc de cin
ste și la Satu Nou, Murfatlar, 
Ciocirlia si altele.

George MIHAESCU

SATU MARE
Mecanizatorii și țăranii coopera

tori din județul Satu-Mare au insă- 
mințat. in actuala campanie de 
primăvară, circa 55 rnii de hectare. 
In cursul zilei de ieri, in cooperati
vele agricole sătmărene s-au insă- 
mințat peste 800 ha cu porumb 
boabe și 200 ha cu cinepă. La semă
natul porumbului se evidențiază 
cooperativele agricole din raza con
siliilor intercooperatiste Sanislau, 
Odoreu. Apa. iar la semănatul 
cinepii se înscriu la loc de frunte 
cele din cadrul consiliilor Tiream. 
Cărei și Moftin, care insămînțează 
pe ultimele suprafețe. Duminică a 
fost o zi plină și la irigatul cul
turilor. fiind udate 600 ha. în
treprinderile agricole de stat »-a 
trecut la cea de-a doua udare pe 
suprafața amenajată de 3 920 hec
tare.

Octav GRUMEZA

OLT
Ca urmare a mAsurilor luate de 

comitetul județean de partid, du
minici, lucrătorii din agricultura 

județului Olt au participat in mara 
număr la irigarea culturilor. Cu 
toate că a bătut vîntul cu mare 
intensitate, din zonele de sud, unde 
sint sistemele mari de irigații Sado
va—Corabia și Terasa—Corabia, pinâ 
in nordul județului, la Găvănești și 
Făgețelu, pretutindeni aspersoarele 
și celelalte mijloace au funcționat 
neîntrerupt. La această importan
tă acțiune au participat mii de ță
rani cooperatori, mecanizatori și 
elevi. în localitățile unde nu sînt 
suprafețe amenajate pentru irigat, 
apa se transportă cu cisterne și sa
cale pentru udarea legumelor, viței 
de vie și pomilor fructiferi. Așa 
s-a procedat, de exemplu, la coo
perativele agricole Verguleasa, 
Vulturești. Vitomirești, Poboru etc. 
Cele mai mari suprafețe s-au iri
gat i£ri la cooperativele agricole 
Coteana, Tia Mare. „Voința“-Cora- 
bia. Ștefan cel Mare, Vădastra etc. 
Numai în cursul zilei de duminică, 
in unitățile agricole din județul 
Olt au fost irigate peste 2 000 ha, 
suprafața totală udată pină acum 
ajungind la mai mult de 22 000 ha. 
în același timp, la cooperativele a- 
gricole Bucinișu. Vădâstrița, Obirșia 
ș.a. s-a lucrat intens ia -amenajarea 
a noi suprafețe pentru irigații.

Emllian ROUĂ

Revoluția tehnico-științifică contem
porană a contribuit substanțial la 
adincirea diviziunii internaționale a 
muncii, a creat premise pentru o in
tensificare și o diversificare fără pre
cedent ale schimburilor economice 
dintre state. Ca urmare, în circuitul 
european, ca și in cel mondial, au 
intervenit mutații profunde, concre
tizate prin extinderea, intr-o măsură 
crescindă. a relațiilor economice 
dintre națiuni din sfera circulației 
produsului in sfera producției, a cer
cetării tehnico-științifice și a servi
ciilor de tot felul. „Viața internațio
nală — sublinia, în acest sens, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — arată 
că în relațiile economice mondiale 
formele clasice de comerț exterior se 
schimbă tot mal mult, apar forme 
noi de cooperare economică, tehnică 
șl științifică. Aceste forme au luat 
o amploare tot mai mare atit în ca
drul relațiilor dintre țările socialiste, 
dintre cele capitaliste, cit șl in rela

Actualitatea sportivă]
IN PAGINA A III-A

țiile dintre țări cu orinduiri social» 
diferite".

Intr-adevăr, în ultimul deceniu, re
lațiile economice dintre țările euro
pene. fără deosebire de orinduirea 
socială, au crescut și s-au diversificat 
continuu. Progresele inregistrate. de 
țările socialiste în dezvoltarea in
dustriei. științei și tehnicii, precum 
și a altor ramuri economice au per
mis intensificarea dialogului econo
mic intereuropean, pe baza egalității 
și avantajului reciproc. Astfel, co
merțul Est-Vest a sporit, in perioada 
1955-1970. intr-un ritm mediu anual 
de 10 la sută, devansind rata de creș
tere a comerțului și a producției 
mondiale. Depășind prin dinamism 
formele tradiționale de comerț exte
rior, cooperarea intereuropeană in

Prot. unlv. dr. 
Alexandru D. ALBU

(Continuare in pag. a IV-a)
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Carnet cultural
EXPOZIȚII SCENA în sălile de concert

în confruntare: tv

• în cal > A'cneului Român 
<*»r. franklin nr 2» roate H ’izltată 
evpo?.t13 cunoscutului grafician pn-

1 tidrutT Kuliftlrwlca. Expo Zips | 
f- -chid' in tara noastră, scria unor 

pri,eju”e cje i
•

, 1V .Vi$U| politic din 
Republica Popularii Ungară".

• u] Raion de pictura si 
antlptnră al municiniului București i 
1971. organizat de Comitetul d.’ cui- I
p ihn București, in colaborare cu 
1 niunea artiștilor plastici, se află 
d. «< his in sălile Dalles

la Galeria Orizont (Bd. 
N Bălcescu 23) a avut loc vernisajul 
expoziții) de tapiserie lena ('an
dante.

• A. D&acălesru prezintă lucrări de 
p ficfi in foaierul Teatrului munict- 
r il ..Lucia Slurdza Bulandra”1 (str. 
Ș< ’ tu Mâgureanu nr 1).

• Tenaci* Fappa* isi prezintă. !n
• -'••fă «TPtlmfnâ. lucrările la Gale- I
mic de artă Simeza (Bd. Magheru20).

• în cadru! Atelierului 35. la Gale
riile de artă Orizont va avea 
Joc miercuri. 17 aprilie, verni- 
» ui ixp./jci a șns.- gravori

I vpun Ion Cucimea, Tosn 
Ylorvat Burnariu. Maria Kopacz, 
Gh. Geeuleccu. Gyflrgyi Simion. Fpa- 
minonda Tlotin.

• Marți. 16 aprilie, la Galeriile 
Amfora (str. Mihai Vodă 2) va avea

verr.icanil expoziției de tapiserie 
I.iliana \nacta*e«cu.

• La Muzeul de artă Constanta are I 
1 : mane inaugurarea expoziției de

si sculptură Romano Buffagni 1

TREMIERE TEATRALE
• TF.ATRUl IV nr* ntft marii

16 api . pi< mlera „Viori dc prima
'•râ" d' Al. Sirin.

Adaptare.) T\ o reg-a ai'Ustică
Domnit» Munlrmu.

în dl«trtbuțlc : Draga Olteanu
I- ncst Mafiei. Fa a Pâtrftgtranu. Ta
mam Crețul» «i-u R-xIlca i Popescu
wvictiu Moidowu George MinăRA. 
Ion Punea. Constantin Guriță, Lu
cian Muselinei George Ulmeni. De
coruri . Dan Prirescu. Costume : Eu
genia Botăneacu.

• TF.ATRUL RADIOFONIC și-a 
programat in această săplămină 
două premiere :

— „Confrații" de Gib Mlhăescu — 
tn < telul ..ragini regăsite din dra
maturgia românească". Adaptare ; 
Paul Cornel Chitic. Regia : Cristian 
Muntoanu (azi, ora 20 00, progra
mul 1).

- „Intrarea oprită", adaptare după 
p e-'» lui Jean Marsan. Regia : Mihii 
Pascal (miercuri, ora 20.00, progra
mul 2).

• TEATRUL NAȚIONAL DIN 
Cl U.I va prezenta in premieră pe 
tară spectacolul cu piesa „Un om 
muscat de oaie !*'. satiră imaginară 
d” Vasile Rcbrcanu. Regia : Victor 
Tudor Popa. Asistent : George Ghc- 
rasim. Scenografia : T. Th. Câr
pe. Interpretează : Dorel Vișan, 
Ion Marian. Gheorgho Radu. Gheor- 
g’ie Jure*. Octavian Lăluț, Olimpia 
Arghir. Vera Mârgineanu, Mariana 
Popovici. Petre Moraru.

• TEATRUL DE COMEDIE vă 
invită la noul său mectacol cu „Vol- 
ponc". adaptare de Mlhnea Gheorghiu

după Ben Jonson. Regia ; Ion Cojar. 
Decoruri : Dan Jltlanu. Costume : 
Dimitrie Sblera. Muzica: Theodor 
Grigor iu.

In dalrlbuție Mircea Șeptilicl
(Vnlpnne), Iun Lucian, Cornel Vulpe. 
Mlhat PAlAdi “••■u. Aurel Giurumia, 
Sfo’,4 Popescu. Ștefan TApftlagA, Mi
ll-.' ’a Bula. George MihAițA, C. BA1- 
târețu ș.a.

• TEATRUL CIULEȘTI prezintă 
I premieră piesa lui Alejandro Ca- 
sona „( opacii mor in picioare". în 
românește de Tudor Sleriade și Că
lin Florian. în distribuție : Marga
Anghelescti — artista emerită. C<>- 
iulii Negreânu. Ileana Cernut. Peter 
Paulhofer. Astra Dan. Ion Vilcu, Ma
ria Georgescu-PAtrașcu, Dan Tufaru, 
Luiza Derderian-Marcocl. Alexandru 
Azoițti. Irina Mazanitis-Fugaru. Mi
hail Stan. Jorj Voicu, George Bâ
rnă Regia : Geta VLad. Scenografia: 
Dimitrie Sbiera. Ilustrația muzicală : 
ing. Lucian Ionescu.

La galeria Orizont
Stiiizind neisaje ?i 

RțotiV* dintre cele
mai variate. Gabriela 
Pătulea Drăguț ma
nifestă în lucrările
prezentate Ia galeria 
Orizont (Bd. Bălces-
cu nr. 23) o înclinație 
spre ieeric. spre de-

Stăpinită parcă de 
o unduioasă mișcare 
a ansamblului, pictu
ra Gabrielei Pătulea 
Drăguț a știut să des
copere in înfățișările 
diurne ale vieții pri
lejuri de bucurie a- 
vechi medieval sau 
un pom înflorit. a- 
mintiri italiene sau 
imaginile copiilor cu 
zmee sint tot atiiea 
prilejuri pentru picto
riță de a regăsi fru
musețea formelor si a 
culorii. Un delicat și 
echilibrat ritm croma- 
tjc :nsoțeș:e acaste lu
crări — rod ai ultimi
lor trei ani de creație.

Căldura universului 
Intim al omului, ca și 
prezenta umană în
săși. însuflețește exu
berante med;. vegeta
le. Stilul înflorat, ce
remonios. care pre-

-
sa prețiozitate a ar
tei vechi românești, 
accentuează asupra 
varietății aspectelor 
surprinse. O anumită 
predilecție pentru 
compoziția bazată pe 
acumulare de elemen- 
te vegetale, figuri u- 
mane. simboluri ale 
vieții si timpului ca
racterizează deopo
trivă aceste lucrări.

Artista este. vir
tual. o analistă, știe 
să nu se grăbească, 
să observe atent, me
ticulos chiar, stăruind

asupra amănuntelor 
celor mai semnifica
tive. propunind vi
brante meditații asu
pra omului șl naturii.

Pictura lui Ștefan 
Știrbu, așa cum ne a- 
pare ea. in expoziția 
deschisă la subsolul 
aceleiași galerii si așa 
cum o știam de mult, 
din participările sale 
la expozițiile colecti
ve. se plasează sub

CARNET

PLASTIC
semnul unei candori 
autentice. Visare cal
mă in fata lumii 
realului — pictura lui 
ștefan Știrbu a știut 
să regăsească frumuse
țea lăuntrică, plină de 
autenticitate a lumii 
tn mijlocul căreia tră
iește. Delta, satele ce 
o înconjoară au ofe
rit pictorului prilejul 
de a evoca peisajul 
românesc. Este o lume 
pe care Ștefan Știrbu 
a cunoscut-o dinlăun
tru. la început intui
tiv : o lume la care, 
duoă absolvirea stu
diilor de pictură, s-a 
întors, incepînd să tăl
măcească pentru alții 
ceea ce cunoscuse de 
timpuriu. El a deve
nit astfel un adevărat 
rapsod al omului de 
pe aceste meleaguri, a 
simțit in profunzime 
si a descifrat parcă 
dialogul statornicit in 
timp intre om și na
tură. O adevărată

frescă a vieții desfă
șurate zilnic In îm
prejurimile pline de 
ană și soare ale Del
tei. imagini ale aces
tei vieți urmărite in 
desfășurarea ei cicli
că se perindă in fata 
vizitatorilor expozi
ției. Legătura cu 
mediul sătesc, intere
sul deosebit pentru 
arta populară, sensibi
litatea sa caldă și vi
brantă față de reali
tatea din jur ne care 
știe s-o evoce in ceea 
cc are ea mai limpe
de și mai caracteris
tic. pot fi invocate in 
egală măsură.

Vorbindu-se despre 
pictura lui Ștefan 
Știrbu. au fost adese
ori puse in discuție 
mijloacele picturii nai
ve. „Și totuși, afirmă 
criticul de artă Vasi
le Drăguț in prefața 
catalogului. privind 
suita de lucrări ce fac 
obiectul expoziției 
sale personale. nu 
poți să nu constati 
că. in ansamblu, este 
vorba de un fapt de 
artă care exclude ac
cidentul, desfășurarea 
pasageră, situindu-se 
intr-o sferă de recu- 
leasă gravitate, in ale 
cărei fatete lăuntrice, 
s’efuite cu migală de 
giuvaergiu, se răsfrin- 
pc întreaga „corolă de 
minuni a lumii". ca 
cerul înstelat in cris
talinul unei boabe de 
rouă". Folosind, apa
rent. mijloacele pictu
rii naive, artistul s-a 
apropiat astfel mai 
bine de acele motive 
si privebsti care-i e- 
rau mai familiare.

Marina PREUTU

• TEATRUL DRAMATIC DIN 
RAIA MARE anunță premiera „Un 
individ suspect" dc Branislav Nușici. 
Regia Marius Popes u. Scenografia: 
Radu Cbrclova. Din distribuție amin
tim pe : Teofil Turturică. .Teny Pe- 
trescu. Ecaterina Sandu. Virgil Fâtu, 
Cornel Mititelu. Dana Ilie, Gheorghe 
Lazarovici. Paul Antoniu. Vasile 
GrAdinaru. Dan Antod, Ștefan Pe- 
truca. Aurel Mazilu și alții.

• TEATRUL DRAMATIC DIN 
GALAȚI prezintă azi 15, și miine 10 
aprilie, ora 20. la Teatrul Mic : 
..Căsătorie prin concurs" de Carlo 
Goldoni. Regia : Gheorghe Jura. Sce
nografia : Olimpia Damian.

în distribuție : Mitica Iancu, Li
liana Lupan. Dimitrie Bitang, Lent 
Ștefănescu. Lucian Temelie. Stela 
Popeacu-Temelie, Marcel Hirjoghe, 
Anton Filip, Dorel Bantaș și Al. 
Năstase.

INSTITUTUL DE ARTA TEATRA
LA ȘI CINEMATOGRAFICA „I.L. 
CARAGIALE" organizează intre 
15—22 aprilie un ciclu de manifestări 
închinate celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei. Din progra
mul acțiunilor inițiate menționăm : 
recitalurile susținute de cadrele di
dactice (azi. ora 17. in Studioul de 
teatru din str. 30 Decembrie nr. 9). 
spectacolul susținut de absolvenți 
(luni, 22 aprilie, ora 19,30) și cel dc 
poezie realizat de studenți (vineri, 
19, ora 20.30), o gală de filme cu 
producții ale studenților (joi. 18 a- 
prilie. ora 19,30). De asemenea, co
locviul științific al cadrelor didac
tice (16. 17 aprilie) și cel al studen
ților (joi, 18 aprilie).

• AMA-ararl. la Ateneul Romin. 
pianiștii Dan Grigor*;. Eduardo Ricci 
oferă melomanilor un concert din 
ciclul ..Integrala lucrărilor la patru 
milrit" de Schubert.

• Tinfira pianistă Dana Protopo- 
pescu va susține un Interesant re
cital miine. ora 19. la Sala mtcă • 
Palatului, in cadrul „După-amletelor 
muzicale ale tineretului",

• Simfonicul Radioului, joi 18. ora 
20. va fi dirijat de Enrique Garcia 
Asensio (Spania). Solistă : Maria 
Mun șan. în program lucrări de 
Beethoven. Stravinski, Corneliu Dan 
Georgescu.

• Concertele Filarmonicii, vineri 
19. simbâtă 20, la Ateneul Romftn, ora 
19. vor fi dirijate de Mircea Basa- 
rab. Soliști : Emilia Petrescu, Varu
jan Cozighian.

• Colectivul Operei de stat din 
Iași, va susține la Roman și in co
muna Săbăoani un spectacol-coupe 
alcătuit din „Harță răzeșul" și „Pia
tra din casă" și altul cu opereta 
..Singe vienez".

Premiere 
cinematografice

Astă-seară are loc premiera fil
mului românesc „Trei scrisori secre
te". film ce propune spre dezbatere 
o problematică etică de actualitate. 
Această nouă producție a Casei de 
filme nr. 4 este realizată, după un 
scenariu de Platon Pardău, de regi
zorul Virgil Calotescu. în distribu
ție : Comei Coman, Mircea Albules- 
cu. Nucu Păunescu. Violeta Andrei, 
Toma Caragiu, Irina Gărdescu, Mar
cel Anghelescu, Emanoil Petruț, La- 
zăr Vrabie, Margareta Pogonat. Ima
ginea — Nicu Stan ; muzica — Lau- 
rențiu Profeta ; decoruri și costume 
— arh. Aureliu Ionescu.

★
în această săptămină mal sint 

prezentate următoarele premiere ci
nematografice :

• Sambizanga — producție a stu
diourilor franceze, regizată de ango- 
leza S*rah Maldoror, prima femeie- 
cineast africană. Este un rechizito
riu la adresa asupririi și tiraniei co
lonialiste. Cu : Domingos Oliviera, 
Elisa Andrade ș. a.

• Valea prafului de pușcă — pro
ducție a studiourilor americane, in 
regia lui George Marshall. Western, 
interpretat de Glenn Ford, Shirley 
MacLaine etc.

MANIFESTĂRI CULTURALE JUDEȚENE
• „ROMÂNIA — ȚARA MEA DE 

GLORII". Sub acest generic a în
ceput seria spectacolelor literar-mu- 
zical-coregrafice organizate de Co
mitetul județean pentru cultură și 
educație socialistă Timiș, in cinstea 
celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei și a Congresului al 
XI-lea al P.C.R. Primul spectacol, 
la care și-au dat contribuția artiști 
de la Teatrul Național. Opera de 
stat. Filarmonica „Banatul", precum 
și corul sindicatului invățămîntului 
din Timișoara, a fost prezentat pe 
scena casei de cultură din orașul 
De ta. Spectacole asemănătoare, rea
lizate cu concursul instituțiilor ar
tistice profesioniste și al Asociației 
scriitorilor din Timișoara sint pre
zentate in continuare pe scenele ca
selor de cultură și căminelor cultu
rale din localitățile județului, pre
cum și in fața colectivelor de muncă 
din unitățile economice timișene. 
• Inițiativa Institutului pedago
gic din Oradea de a orga
niza anual „Ziua absolventului" s-a 
dovedit nu numai statornică — ea 
aflindu-se in prezent la a 3-a ediție 
— dar și foarte utilă atit pentru 
foștii studenți. cit și pentru viitorii 
absolvenți ai institutului. „Ziua ab
solventului", organizată în aula 
institutului, a reunit și in a-

cest an un mare număr de foști 
studenți. actuali profesori in diferite 
localități ale țării, cu viitori absol
venți. Cu acest prilej, cei care nu 
de mult mai erau incă pe băncile 
facultății au împărtășit din expe
riența lor studenților care in curind 
vor absolvi institutul. • „Alaiul 
primăverii", manifestare tradițio
nală. a adus la Reșița peste 
600 de membri ai formațiilor cultu- 
ral-artistice ale căminelor culturale 
din județ și din zonele învecinate. 
Ca urmare, bătrina Cetate de foc a 
patronat un autentic festival inter- 
județean al obiceiurilor de primă
vară. marcat printr-un simpozion de 
comunicări, urmat apoi de trecerea 
pe străzile orașului a formațiilor 
care redau o seamă de obiceiuri și 
practici folclorice de primăvară.

• în cinstea celor două mari eve
nimente din Hcest an — a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei și al 
XI-lea Congres al partidului — 
Comitetul județean de partid Iași a 
organizat o suită de simpozioane, 
conferințe și alte manifestări cultu- 
ral-științifice. în cadrul acestora a 
avut loc recent la Filarmonica de 
Stat „Moldova" un simpozion cultu
ral pe temele „Umanismul artei so
cialiste" și „Arta și cultura nouă — 
bunuri ale întregului popor".

REMUNERAREA MUNCII
(Urmare din pag- I)
tatea și calitatea muncii In Însuși 
interiorul activităților din învăța- 
rr.int. ocrotirea sănătății etc., de fapt 
In toate sectoarele vieții sociale, se 
?. gură astfel corelații și mai juste 
între venituri, in raport cu contri
buția efectivă a fiecărui membru al 
societății la propășirea țării.

în lumina acestor elemente prin- 
C;, -..ile r. >: proiectul legii conține o 
scamă de îmbunătățiri care modifică 
unele din elementele sistemului de 
retribuire. preconizate in proiectul 
supus dezbaterii publice in urmă cu 
doi ani. Asa. bunăoară, in ac
tualul proiect al legii ®e prevede ca 
retribuțiile tarifare ale muncitori
lor calificați încadrați in rețele ta
rifare să fie diferențiate in cadrul 
fiecărei categorii pe trei niveluri — 
bază și două trepte — in loc de pa
tru niveluri cum este acum, retribu
ția tarifară la nivelul de bază al 
fiecărei categorii fiind mai mare 
decii retribuția ultimei trepte din 
categoria anterioară.

Ca urmare a reducerii ’.a rețelele 
tarifare a numărului de niveluri, de 
la patru, cite există in prezent, la 
trei (bază și două trepte) muncito- 
r.. încadrați in treapta a IlI-a vor 
f, ir încadrați la treapta a Il-a. A- 
vir.d in vedere că ir. treapta a IlI-a 
sint încadrați, de regulă, munci’o- 
r. cu calificare înaltă, se prevede 
ca. de la caz ia caz. conducerea u- 
nității 5ă poa*ă aproba, cu acordul 
organului «indicai respectiv, ținind 
F^ama de calitățile personale ale a- 
cestor muncitori și de contribuția 
lor la realizarea sarcinilor de pro
ducție. prezentarea lor. în decurs 

6 luni de la aplicarea legii, la 
comisia tehnică de încadrare și pro
movare. m vederea trecerii in ca
tegory imediat următoare. chiar 
dacă nu îndeplinesc in totalitate 
condiția de vechime minimă in mt- 
tr.rie pentru această trecere. S-a 
cf-at. totodată, posibilitatea ca ab
solvenții școlilor profesionale. care 
s'nt încadrați la nivel de bază, să 
poată fi trecuți. după trei luni de 
la intrarea in producție, la una din 
t^-ptele categoriei I de calificare, 
dacă au obținut rezultate foarte 
bune la învățătură și la practică.

O cointeresare mai mare survine 
9ț in nndul muncitorilor necalificați 
retnbuiți pină in prezent pa trei

categorii, în funcție de greutatea 
muncii — prin prevederea nivelurilor 
de retribuție pentru munca in con
diții normale, urmînd ca pentru 
cei ce vor executa lucrări cuprinse 
in listele de munci grele sau foarte 
grele să se acorde retribuții tari
fare majorate cu 7—12 și, respectiv. 
14—22 la sută, diferențiat pe ramu
ră. S-a preconizat, de asemenea, ca 
muncitori necalificați, care execută 
lucrări grele sau foarte grele, atunci 
cind se califică, să poată fi înca
drați de la început la una din trep
tele categoriei I ale muncitorilor ca
lificați. astfel incit să li se asigure 
o retribuție egală sau apropiată cu 
cea avută.

Retribuțiile tarifare ale muncito
rilor încadrați pe funcții și cele ale 
personalului operativ au fost corec
tate in aceiași fel ca ale mun
citorilor încadrați pe rețele tarifare 
cu care se aseamănă. Ținind seama 
că in acest caz promovarea nu se 
poate face decit prin schimbarea 
funcției, respectiv a locului de 
muncă, au fost păstrate la acest 
personal, ca și in prezent. 4 niveluri 
de retribuire — adică bază și trei 
trepte.

Se desprinde clar că toate aceste 
prevederi vizează sporirea interesu
lui fiecărui muncitor pentru perfec
tionarea pregătirii sale profesionale, 
pentru realizarea unor producții 
sporite și de calitate mai bună, in 
vederea obținerii pe această cale a 
unei categorii superioare de în
cadrare.

în vederea îmbunătățirii unor co
relații existente, s-a introdus pen
tru muncitorii din ramura construc
ții de mașini și din ramura chimie 
un nivel nou. mai ridicat, de retri
buție tarifară — A« — care va putea 
fi folosit numai in unități deosebit 
de importante. De asemenea, s-au 
ridicat in ierarhie retribuțiile din 
ramura poligrafiei, trecind rețeaua 
poligrafie A la nivelul stabilit pen
tru ramura metalurgiei neferoase, 
iar cea din poligrafie B în locul in 
care a fost rețeaua poligrafie A.

în același scop proiectul prevede ca 
retribuțiile tarifare ale tuturor ca
drelor medicale cu studii superioare 
să fie crescute cu o clasă. Medicii 
de medicină generală încadrați la 
ultima gradație vor beneficia de o 
majorare in plus cu o clasă. Tot
odată. s-a stabilit ca medicii care 
lucrează in specialități mai impor

tante și de înaltă tehnicitate să 
aibă retribuții tarifare mai mari cu 
o clasă decit ale celorlalți medici. 
De asemenea, in spiritul echității s-a 
prevăzut acordarea unei indemniza
ții lunare de 15—25 la sută din re
tribuția tarifară de încadrare medi
cilor încadrați in circumscripțiile 
sanitare din mediul rural, care, lo
cuind in raza circumscripției, se o- 
bligă să asigure asistența medicală 
a populației, indiferent de progra
mul de lucru ; o nouă reglementare 
permite ca medicii cu inaltă pregă
tire profesională, recunoscută in ța
ră și in străinătate, să poată bene
ficia de retribuții tarifare majorate 
cu pină la 30 la sută, față de retri
buțiile medicilor din aceeași specia
litate încadrați in aceeași funcție 
(grad profesional) și la aceeași gra
dație. Aceeași prevedere vizează și 
sectorul de artă.

Pentru cadrele didactice cu o ve
chime mare -j- de peste 26 ani — s-a 
introdus o nouă gradație. Astfel, re
tribuțiile tarifare maxime ale pro
fesorilor din invățâmintul obligato
riu de cultură generală, profesional 
și liceal, vor fi mai mari cu o clasă, 
iar cele ale învățătorilor și educa
torilor mai mari cu 4 clase. De ase
menea. manifestarea spiritului de 
echitate a impus diferențierea re
tribuțiilor cadrelor didactice din în
tregul invățămint — cu excepția 
celui primar — in raport cu impor
tanța și complexitatea disciplinelor 
predate.

O scamă dc îmbunătățiri pe linia 
cointeresării materiale mobilizează 
cadrele de conducere, personalul 
tehnic și economic, toți specialiștii 
in folosirea mai bună a capacități
lor de producție, a bazei de materii 
prime, la reducerea cheltuielilor de 
producție ; astfel, se prevede acor
darea unui adaos la retribuție, cal
culat in raport cu gradul de depă
șire a indicatorilor respectivi, tot 
așa cum. in prezent, la nerealiza- 
rea sarcinilor de plan li se scad din 
retribuție ; totodată, in proiect s-a 
prevăzut constituirea unul fond de 
1 la sută din fondul de retribuție 
planificat pentru stimularea cadre
lor ce obțin rezultate deosebite in 
muncă : alocarea pentru premiere a 
unor sume de pină la 20 la sută din 
beneficiile obținute peste plan, din 
care jumătate se va repartiza anga- 
jaților tn funcție de contribuția a-

vută la obținerea respectivelor re
zultate. restul adâugindu-se fondu
lui de premiere anuală din benefi
cii ce se acordă tuturor cadrelor, 
reprezintă o altă modalitate de co
interesare in muncă. S-a introdus, 
totodată, prevederea ca fruntașii în 
producție să poată primi gratificații 
mai mari cu 20 Ia sută decit cele 
stabilite pentru restul personalului, 
ceea ce va da un nou imbold dez
voltării spiritului de inițiativă și dă
ruire profesională in realizarea sar
cinilor de plan înainte de termen.

Cele citeva exemple amintite mai 
sus nu epuizează totalitatea modifi
cărilor survenite in sistemul de re
tribuție prin actualul proiect al le
gii. îmbunătățirea noului sistem de 
retribuție a putut fi realizată nu 
numai pe seama concluziilor izvori- 
te din experimentarea lui timp de 
aproape șase ani ci, in egală mă
sură, și cu ajutorul sugestiilor și 
propunerilor reieșite cu prilejul dez
baterii publice a proiectului de le
ge. Este semnificativ in acest sens 
că, din cele citeva niii de sugestii 
și propuneri venite din partea oa
menilor muncii, o bună parte se re
găsesc în actuala formă a proiectu
lui de lege. S-a confirmat, cu acest 
prilej, incă odată, înalta valoare a 
practicii instituite de partid, in ca
drul amplului proces de perfecționa
re a democrației socialiste, de con
sultare permanentă a maselor in 
toate problemele construcției socia
liste.

Noua lege va marca un nou și im
portant pas pe calea creșterii nive
lului de trai al întregului popor. De
sigur. nu poate fi scăpat din vedere 
că ridicarea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale depinde ne
mijlocit de realizarea prevederilor 
programului de dezvoltare economi- 
co-socială a țării, de creșterea ra
pidă a forțelor de producție in toa
te sectoarele de activitate. Tocmai 
de aceea, se impune ca ministerele, 
centralele industriale și conducerile 
întreprinderilor să acționeze și mai 
hotărit pentru mobilizarea oa
menilor muncii In vederea descope
ririi de noi rezerve care să asigure 
creșterea rapidă a producției și 
productivității muncii, reducerea 
substanțială a cheltuielilor de pro
ducție, astfel incit fondurile supli
mentare alocate să aibă la bază o 
producție materială sporită, un ve
nit național toi mai ridicat.

—I
La insistențele 

deputatului 
comunal

De mai mult timp. 
Ion Ciorobea. deputat 
în consiliul ixinular al 
comunei Măneștl. ju
dețul Dîmbovița, sem
nalează tergiversarea 
lucrărilor de electrifi
care in circumscripția 
sa Electorală, 
trecut i s-au 
chiar promisiuni fer
me de către președin
tele consiliului popu
lar comunal, dar re
țeaua electrică a a- 
juns doar la 300 m 
depărtare de respecti
va circumscripție. In 
scrisoarea adresată 
redacției, el se mai 
referea, pe lingă a- 
ceasta. si la necesita
tea urgentării lucrări
lor la căminul cultu
ral. a amenaifirli unei 
grădinițe de copii. 
Comitetul executiv al 
Consiliului popular 
județean Dîmbovița, 
căruia i s-a trimis 
sesizarea spre soluțio
nare. nc-a răspuns 
că. in urma cercetări
lor făcute la fata lo
cului. s-au luat mă
suri pentru grăbirea 
electrificării.

în ce privește con
strucția căminului cul
tural. in răspuns se 
arată că lucrările au 
început, intr-adevăr, 
in toamna anului 1971, 
dar nu s-au terminat 
deoarece in timpul e- 
xecuției nu s-a res
pectat întocmai docu
mentația. Cu prilejul 
cercetărilor, se spune 
in răspuns, au fost re
comandate soluții pen
tru consolidarea plan- 
seului. urmînd ca la 
sfirsitul lunii iulie a.c. 
obiectivul să fie dat 
in folosință. De ase
menea. in cursul a- 
cestui an. comuna 
Mănești este prevă
zută in plan cu repa
rația capitală la o 
fostă scoală din satul 
Drăgănești — Ungu
reni, care va fi ame
najată pentru grădini
ța de copii.

Anul 
făcut

an.

Dreptatea 
nu poate fi 

eludată
„Sint inginerul To

ma Carțaș si lucrez 
la Trustul de con
strucții industriale și 
agrozootehnice Bucu
rești. Am fost angajat 
la acest trust in au
gust 1970. prin con
curs. la atelierul de 
proiectare, ca inginer 
mecanic utilagist. 
Conducerea întreprin
derii de atunci mi-a 
creat condiții foarte 
bune de lucru și am 
elaborat multe proiec
te folositoare. în anul 
1972. la conducerea 
trustului a venit tov. 
director Ștefan Chir-

culescu. Cind o altă 
unitate a M.C.l. mi-a 
oferit o funcție de 
conducere, am solici
tat transferul, dar am 
fost refuzat. Am in
sistat șl am foit lig
nit. De atunci ninl 
supus unor persecuții 
continue".

Am adremt sesiza
rea Comftctuldi de 
partid al sectorului 3 
din Capitală, care a tri
mis redacției următo
rul răspuns : „Se con
firmă cele sesizate, in 
sensul că. in două rin- 
duri, nejustificat, a 
fost redusă suma dc 
plată a proiectelor ce 
le-a executat petițio
narul și colectivul său. 
S-a revenit, celor in 
cauză restituindu-li-se 
diferentele... Se 
firmă si 
proiectele 
execuție „ ........ .....
lui in luna februarie 
a.c. nu erau necesare 
si reprezentau soluții 
neeconomice pentru 
trust". In legătură cu 
acest al doilea aspect, 
socotim necesar să re
dăm un pasai din se
sizarea autorului, pen
tru a releva cum. in 
dorința de răzbunare, 
se nesocotesc uneori 
interesele generale de 
a se cheltui cu maxi
mum de eficiență fon
durile statului : „Mi 
se fixează pe luna fe
bruarie 3 proiecte, cu 
termen de rezolvare 
28 II 1974. Două din 
ele fără temă de pro
iectare. Pentru poziția 
Temorcă pentru trans
port prefabricate de 
10 t x 6 m cer temă 
de proiectare. întrucit 
10 bucăți costă 1 050 000 
lei, iar in dolatie a- 
vem peste 25 remorci 
speciale, dar prost fo
losite. Șeful de sector, 
ing. Oană Constantin, 
a țipat la mine si m-a 
dat afară. M-a ame
nințat câ dacă îl mai 
sicii mult mă dă a- 
fară din serviciu. Or, 
nu puteam rămine in
diferent. întrucit este 
vorba de banii statu
lui. care trebuie folo
siți cu chibzuială. Ca 
specialist, fac adresa 
nr. 3 929/7 II 1974. la 
serviciul mecanizare. 
Proiectul este oprit ca 
inoportun".

Conținutul acestor 
fraze ne scutește de 
orice comentariu. In 
încheierea răspunsu
lui se precizează ! 
„Schimbarea locului 
de muncă al petițio
narului a fost impusă 
de înalta sa capacitate 
profesionala si de ne
cesitățile de acest or
din la serviciul meca
nizare".

Nu punem la îndo
ială oiaortunitatea mă
surilor luate de comi
tetul de partid al sec
torului — criticarea si 
avertizarea directoru
lui trustului — despre 
care se precizează in 
răspunsul adresat re
dacției. Se impune.

credem. urmărirea e- 
voluUti faptelor, nen- 
tru ca avertismentul 
verbal dat să devină 
realmente o barieră 
sigură in calea bunu
lui plac.

con- 
că 

spre
fontul
date 

petitionaru-

Normal, ața cum 
prevede legea
Tinerilor care locu

iesc in căminele Com
binatului de Îngrășă
minte chimice Năvo
dari li s-a cerut să 
plătească, de la o 
lună la alta.' chirii tot 
mai mari. Ei au con
statat la un moment 
dat că plătesc fiecare 
pentru un pat cit dă
deau mai înainte 4 
persoane pentru toată 
camera. Proporția, a- 
dicâ o mărire de a- 
proape 4 ori. se păs
tra si la camerele cu 
un pat sau două. Este 
drept că si personalul 
de servire crescuse. 
Sesizindu-ne aceste 
fapte, un grup de ti
neri dc aici subliniau 
in scrisoarea 
redacției că 
este decizia 
stratorului. care 
menține, cu toate 
ei au anunțat si 
torii responsabili 
combinatului. în 
cheierea scrisorii, 
nerii solicitau să 
„ajutati pentru aduce
rea treburilor la nor
mal".

Consiliul județean al 
sindicatelor Constanța 
ne-a răspuns 
toarele : „In 
celor două 
muncitorești, 
nind Combinatului de 
îngrășăminte chimice 
Năvodari, s-au recal
culat chiriile pentru 
locatari, ajunsindu-se 
la 132 lei pentru o ca
meră cu 4 paturi (a- 
dică atit cit plătea 
mai înainte unul sin
gur — n.n.). In pe
rioada de vară, chiria 
va scădea la 80—90 
lei. In acest scop s-a 

personalul de 
nu

trimisă 
aceasta 
admlni-

urmă- 
cadrul 

cămine 
aDarti-

redus . ___
servire1'. Probabil, 
s-a mai considerat 
necesar sâ se precize
ze in răspuns si mă
surile luate împotriva 
administratorului care 
a încălcat Iezea. Nu 
înțelegem insă de ce 
s-a trecut cu ușurință 
poște o altă problemă 
din sesizare, deloc de 
neglijat. Semnatarii a- 
,ratau, astfel, că „am
bele cămine sint, pre- . 
văzute cu cite o sală 
în care se află apa
rate de televizor si 
radio, o alta cu jocuri 
distractive. Dar aces
tea nu sint folosite 
după un program sta
bilit. de care să 
bucure toți 
căminelor*.
duim că „treburile vor 
fi aduse la normal" 
și in această privință.
Neculai ROȘCA

se 
locatarii 

Nădâj-

PROGRAMUL I

te.M Emlaiun» In limba maghiari.
1#,00 Bună «earn, vacant* ! Aven

turile Iul Gullver. Film de 
desene animate. Episodul II 
— „Valea timpului".

1*,M 1001 de seri : Bugs Bunny «I 
prietenii să!.

19.30 Telejurnal.
20,00 Panoramic științific. Prezin

tă Andrei Bacalu.
30.30 Roman foileton : „Educația sentimentală". Ecranizare 

realizată in coproducție dc 
irlevlzlunile franceză, italia
nă, elvețiană yi belglșnA a 
capodoperei Iul Gustave Flau
bert.

21,33 Revista llterar-artisttcă TV.
32.LB 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17,33 Avanpremieră sflptărntnalfl.
17,43 Album coral. Corul Căminu

lui cultural din comuna Mar
ga. județul Caraș-Severin. 
Dirijor : Dumitru Jompan.

17.53 Film artistic : .,Jalisco nu va 
pieri" — producție a studiou
rilor mexicane.

19,20 1001 de seri : Bugs Bunny «1 
prietenii săi.

19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru eoplt : 

„Comoara din 13 case". Epi
sodul XI.

20,25 Publicitate.
20.30 Viața economică a Capitalei.
20,50 Muzica românească In con

temporaneitate.
31,10 Drumuri In Istorie. Cum ară

tau „Ptnzele albe" ?
21.40 Gala maeștrilor : Dan Iordâ- 

chescu.
22,03 Telerama. Cu Televiziunea 

la... vlnâtoare șl pescuit.

Locuri la odihnă

și tratament
in stațiunile

balneoclimaterice
Tn aceste zile, OFICIILE JU

DEȚENE DE TURISM din în
treaga țară oferă bilete la odih
nă și tratament pentru luna apri
lie in cele mai renumite stațiuni 
balneoclimaterice : Borsec, Câ- 
limănești, Covasna, Lacul Roșu, 
Moneasa. Malnaș. Pucioasa, 
Singeorz-Băi. Slănic-Moldova, 
Sovata, Vîlcele. Balvanyes, Vatra 
Dornei, Vața, Ținea.

Posesorii biletelor obținute 
prin intermediul oficiilor jude
țene de turism beneficiază de 
o reducere cu 50% Ia tariful dc 
transport pe traseele C.F.R. și 
I.T.A. Tot în luna aprilie ofi
ciile județene de turism orga
nizează excursii în țară șl stră
inătate pe perioade și Itinerarii 
diferite.

Informații, înscrieri și procu
rarea biletelor — la sediile ofi
ciilor județene de turism, pre
cum și la filialele întreprinde
rii de hoteluri și restaurante 
din București.

„Cine ești dumneata, plulonierule ?“
Colonelul loan Lințu, 

șeful Inspectoratului ju
dețean Caraș-Severin al 
Ministerului de Interne, 
ne inminează citeva din 
scrisorile primite in urma 
apariției faptului divers 
cu titlul „Un caz neobiș
nuit cu un copil și un mi
lițian" din 17 martie. Re
producem din citeva scri
sori : ,,In numele tuturor 
cetățenilor comunei Mău- 
reni, ținem să ne expri
măm profunda noastră 
admirație pentru curajul 
de care a dat dovadă plu
tonierul adjutant de mili
ție Toader Șchiopu, 6al- 
vind de la moarte un 
copil de doi ani și două 
luni, viitor cetățean al 
comunei noastre". Sem
nează primarul comunei, 
Ferencz David.

★
...Tn timp ce tatăl lor. 

muncitor la I.A.S., se afla 
la lucru, iar mama dere
tica prin casă, atentă la 
leagănul în care se afla 
micuța Mariana, ceilalți 
doi copii, Viorel — de 
trei ani și jumătate și 
Ionel, de doi ani și două 
luni — se zbenguiau prin 
ogradă, bucurindu-se de 
soarele generos al zilei 
de primăvară timpurie. In 
hirjoana lor au trecut, de 
citeva ori, și peste o fin- 
tină părăsită, acoperită 
cu lemne și cărămizi. 
Deodată, o cărămidă s-a 
mișcat de la locul ei. a- 
poi incă una și Ionel a 
căzut în fintină. Viorel 
s-a dus glonț la maică-sa.

Mama a înghețat de 
spaimă. A început să stri
ge după ajutor. Drin ve
cini, apoi să alerge spre 
gara din apropiere, unde 
se afla un grup de că
lători. așteptind trenul, 
întîmplarea a făcut să 
treacă De acolo șeful pos
tului de miliție, Toader 
Schiopu. Fără vorbe de 
prisos a înșfăcat imediat 
vechiul lanț al fintinii. 
găsit in preajmă, s-a le
gat cu el de mijloc, l-a 
prins de la un capăt de 
ghizdul fintinii și. spu- 
nindu-i tractoristului Ni- 
colae Mărgan („un bă
iat vin jos și dezghe
țat") să-l tină bine și 
să-l manevreze cu aten
ție. și-a dat drumul in<_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

fintina adincă de peste 7 
metri. Lanțul era prea 
scurt insă și mai trebuiau 
cițiva centimetri ca să 
poată ajunge la copil...

— Mai aveam puțin, 
puțin de tot să-1 apuc pe 
copil, dar nu-1 ajungeam. 
Și, nici eu nu știu cum, 
am zvîcnit din toate în
cheieturile și, dintr-odată, 
miinile mi s-au făcut 
parcă mai lungi, l-am a- 
pucat pe băiat și am răc
nit la cei de-afarâ să 
tragă de lanț. Am început 
să urc, metru cu metru, 
pină la buza fintinii, și...

Plutonierul se oprește 
din povestit, își scoate

Apoi, plutonierul i-a fă
cut lui Ionel respirație 
artificială.

— Nu știu cît a durat.

chipiul și își șterge frun
tea asudată.

— ...și aici, la buza fin
tinii, s-a întimplat o nouă 
nenorocire : cind am în
tins copilul, cu hăinuțele 
umflate de apă, spre pă
durea de miini care se 
îndreptau spre el, oame
nii s-au încurcat unul pe 
altul și copilul n-a fost 
bine prins, și a căzut din 
nou in fintină. De data 
aceasta, nemaiputindu-se 
mișca, și fiind și mai 
greu, din cauza apei în
ghițite și a hainelor ude, 
copilul s-a dus. ca un 
bolovan, pină in adincul 
apei, care era de vreo 
doi metri. Am coborit din 
nou, l-am înșfăcat repe
de. dar de data asta nu 
l-am mai lăsat din mii
nile mele...

Cind mama și cei din 
jur l-au văzut umflat de 
apă șl fără suflare, liniș
tea a fast sfișiată de 
plinsete și vaiete. Inter
venise moartea clinică. 
Plutonierul a apucat co
pilul cu piciorușele In sus 
și, sprijinindu-1 de spate
le gol și cald al tractoris
tului Nicolae Mărgan. 
(care se dezbrăcase in 
citeva secunde, ca la ar
mată). a început să-l 
scuture, pentru a „stoar
ce" din el apa înghițită.

Știu numai că obosisem 
tare de tot, și cînd cre
deam că nu mai e nimic 
de făcut, am simțit o pri
mă zbatere a micuțului, 
apoi un tremur ușor și, 
in sfirșit — un țipăt

Și tot el. plutonierul, 
s-a suit intr-o mașină, cu 
copilul in brațe, l-a dus 
la dispensarul medical, 
iar de aici la spitalul din 
Bocșa...

— întîmplarea cu acest 
copil este de-a dreptul 
uluitoare — ne spuneau 
medicii de la Bocșa. Ca 
să procedezi așa cum a 
procedat plutonierul din 
Măureni. trebuie să fii un 
om cu o prezentă de spi
rit extraordinară.

— Cine ești dumneata, 
plutonierule ?

— Cum, adică, cine 
sint ? Știți cum mă chea
mă, știți unde lucrez... 
Ce-aș putea să vă spun 
în plus ? Sint. de fel, fe
cior de țăran de prin 
părțile Vrancei, dar m-am 
stabilit aici, am nevastă 
și o fată, studentă la In
stitutul de subingineri din 
Reșița. Cit despre Ionel, 
nu-mi doresc decit să 
trăiesc si bA ajung ziua 
să-l văd și pe el, ca pe 
Ileana aceea din Ber- 
zasca..

— Ileana ? Care Ileana ?
— Aaaa, e-o poveste 

lungă, dar asta, vorba 
ceea, e altă... poveste. A 
fost un caz la fel cu al 
lui Ionel. O fetiță. Ileana 
Ianculovici, se innecase 
in Dunăre. Am scos-o re
pede la mal și. in timp 
ce lumea bocea in jurul 
ei. că e moartă, m-am 
repezit și am „stors-o" de 
apă, apoi i-am făcut, tot 
așa, respirație artificia
lă, și...
- Și ?
— Și astăzi e la casa 

ei. are copii... să-i tră
iască !

La întrebarea „Cine ești 
dumneata, plutonieru
le ?". am mai aflat un 
răspuns răsfoind un do
sar voluminos in care se 
arăta, intre altele, modul 
in care au fost prinși nu 
demult, patru infractori 
periculoși, denumiți „vo
iajori", foarte greu de 
depistat, pentru că furau 
dintr-o localitate, se a- 
ciuiau in alta, și iar dis
păreau. După ce au „ope
rat" și la Măureni au în
cercat, tot rapid, să dis
pară. Deși întuneric bez
nă, plutonierul Toader 
Șchiopu le-a luat urma 
și. pină spre dimineață, a 
avut loc o „urmărire ca-n 
filme", pe cimp. kilome
tri întregi, pină a pus 
mina pe trei dintre ei. Al 
patrulea dispăruse. Dar. 
tn aceeași zi. seara, a- 
celași plutonier, a intrat, 
ca un consumator oare
care, intr-un restaurant 
din Lugoj, de unde a ie
șit însoțit de-al patrulea 
infractor...

Nicolae CATANA 
Petre POPA
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GIMNASTICĂ

Tinerii—performeri ai campionatelor 
mternationale ale României

T-'ra-e in circuitul competițiilor de 
valoare din Europa, campionatele in- 
tf'-naționalp de gimnastică ale Româ
niți «-au bucurat șt in scest an d«> 
e participare numeroasă ■ 11 țâri
Și-au trimis reprezentanții atit in 
prob* le frt«*lor cit șt ale băieților.

Spectatorii care au urmărit între
cerile — desfășurate conform tradi
ției In sala Floreajsca — au putut 
'•'dea la lucru nu atît „nume" de 
răsunet pe firmamentul acestui sport, 
cit o pleiadă de tineri ?i tinere care 
sint p<' punctul de a ieși din anoni
mat și de care cu siguranță vom auzi 
Intr-un ' iitcrr nu prea îndepărtat.

„Rezultatele sportivilor noștri pot 
fi notate cu două calificative : bune 
la băieți și mai puțin bune decît ne 
așteptam, la fete" — nc spunea se
cret arul general al F.R.G.. Nicolae 
Vieru. Si intr-adevăr așa este.

In întrec.—■a masculină. Dan 
Grecu. evoluind mereu ascendent de 
la un concurs Ir altul, a reușit să 
termine învingător cu autoritate la 
individual compus, iar in întrecerea 
primilor șase sportivi pe aparate să 
cistige nu mai puțin de patru locuri 
1 (bară, paralele. cal. inele) din șase 
posibile ' Și, dacă il remarcăm in 
mod deosebit, nu o facem numai pen
tru numărul titlurilor ciștigate, cit mai 
ales pentru felul in care a evoluat : 
sigur, ambițios, cu mult nerv de în
trecere. Lu: i s-a alăturat Radu Brâ
nca (ciștigător la sol). Singura probă 
ciștigată de oaspeți — săriturile —

fi fost dominată de sportivii italieni i 
Maurizio Mllanetto (locul 1) $1 An- 
ivlo Zucc* (locul 11).

La fete, lupta pentru nrimcle 
locuri a fost mai echilibrata. După 
ce la individual compus gimnasta so
vietică Rai** Bicluklna — campioa
na U R.S.S. Ia tineret — a intrecut-o 
in extremis pe Elena Ceampelca. cu 
numai 15 sutimi, in întrecerea pe a- 
parate victoriile la fiecare aparat și 
le-au împărțit patru sportive : Elena 
Ceampelca birnâ. Anca Grigoraș — 
paraleli . Szuzana Matulay (Ungaria) 
la sărituri si Raisa Biciukinti 
(U.R.S.S.) la sol.

In evoluțiile fetelor noastre s-au 
observat, oarecum surprinzător, o în
treagă suită de ezitări, ca si lipsa 
unor elemente de mare dificultate in 
exerciții, fapte ce au determinat pe 
arbitru să le depunctezc.

Desigur, trebuie avut in vedere că 
aceste întreceri au reprezentat pen
tru multi gimnaști și gimnaste pri
ma ieșire în public cu exercițiile oe 
care le pregătesc pentru actualul se
zon — sezon cu obiectiv final cam
pionatele mondiale — si că o com
petiție de acest gen oferă posibili
tatea atit antrenorilor, cit și sporti
vilor să-si verifice in condiții de 
concurs exercițiile, compoziția si le
găturile elementelor ce le cuprind.

In orice caz. întrecerea s-a arătat 
a fi foarte utilă pentru toți membrii 
lotului nostru de gimnastică, precum 
și pentru tinăra Constantin Mariana.

Don Grecu, excelent Io „inele" — 
una dintre cele patru probe pe care 

le-a ciștigat ieri

care la 14 ani și la primul său start 
intr-o competiție de asemenea va
loare ne-a făcut o frumoasă impre
sie. Iar in tribune am remarcat pre
zența întregului lot de „speranțe" ale 
gimnasticii noastre feminine, elevele 
liceului din orașul Gheorghe Ghcor- 
ghiu-Dej. Dar Nadia Comăneci și co
legele ei nu aveau drept obiectiv 
acest concurs internațional.

Octavian V1NT1LA

SCRIMĂ

Un floretist român, campion mondial la tineret
ISTANBUL U (Agerpres). — Pro

ba masculină de floretă din cadrul 
campionatelor mondiale do scrimă 
(tineret) s-a încheiat cu surprinză
toarea. dar binemeritata victorie a 
s rimerului român Adalbert Kuki. in 
virstă de 18 ani. din Satu-Mare, 
elev al antrenorului emerit Al. 
Cslpler. Kuki a evoluat excelent in 
turneul final, obținind 4 victorii. 
Campionul a fost urmat in clasament 
do Behr (R.F.G.) — 3 victorii ; Pic- 
truska (Franța) — 3 victorii, Marte-

wlcz (Polonia) și Dai Zotto (Italia) 
— cile 2 victorii, Bellone (Italia) — 
1 victorie. Amintim că In 1968 aceeași 
probă fusese ciștigată d<* alt scrimer 
român — Ștefan Ardcleanu (de 
asemenea elev al antrenorului Csi- 
pler).

Pentru finala probei feminine de 
floretă s-a calificat și reprezentanta 
României Magdalena Bartoș. alături 
do Kniazeva. Sidorova. Pavlenko 
(toate trei din U.R.S.S.), Lorentz 
(R.F.G.). Kovacs (Ungaria).

RUGBI România —Polonia: 20-6 
în campionatul european (F.I.R.A.)

După debutul victorios, la Casa
blanca (22—9 cu echipa Marocului), 
rugbișfii noștri s-au aflat ieri m fața 
celui de-al doilea examen interna
țional al acestui an, un examen 
contind, de asemenea, pentru cam
pionatul european : au Intilnit, la 
București, pe stadionul Dinamo", 
reprezentativa Poloniei. Aprecierea 
șanselor — raportind, firește, forțele 
echipelor și valoarea intrinsecă a 
rugbiului din țările respective — 
făcea posibilă anticiparea unui facil 
succes românesc. Dim oaspeții nu 
au intrat pc teren cu gindul că re
zultatul este dinainte cunoscut. 
După cum aveam să vedem cu toții 
(din tribunele stadionului sau pe 
„micul ecran"), ei au luat jocul 
foarte serios.

care a culcat balonul in terenul de 
țintă advers, după o fază la care 
o contribuție majoră și-a adus-o și 
fundașul Durbac.

In repriza secundă, echipa noastră 
a dominat mai clar și și-a asigurat 
o victorie care — prin scorul final : 
20—6 — confirmă doar diferența din
tre valoarea reală a echipelor, mai 
puțin poate diferența de joc de ieri, 
din teren.

Desigur, rugbiștii și tehnicienii ce-i 
pregătesc au putut reține că mai au 
destul de făcut pentru ca reprezen
tativa națională să capete strălu
cirea necesară.

I. DUMITRIU

F0TBAU Rezultate in divizia B
Serii I

Caraimanul Bușteni — Știința Bacău 
0—0 : C.S.U. Galafi — Metalul Mija 
3—1 : S.C. Tulcea — Ceahlăul P. 
Neamț 2—0 : C.F.R. Pașcani — C.S.M. 
Suceava 2—0 i^l oria Buzău — F.C. 
Galați 0—0 : Iwgresul Brăila — Vic
toria Roman 2—3 ; Celuloza Călărași
— Viitorul Vaslui 1—1 : Constructo
rul Galați — Metalul Plopeni 2—3 ; 
Petrolul Momești — Oțelul Galați 
1—0.

In clasament conduce Gloria Buzău 
cu 31 p.. urmată de Metalul Plopeni, 
C.S.M. Suceava și Știința Bacău — 
toate cu cite 30 p.

Seria a Il-a
Metalul București — Tractorul Bra

șov 1—0 ; Minerul Motru — Dunărea 
Giurgiu 2—0 ; Nitramonia Făgăraș
— Șoimii Sibiu 1—1 : Metrom Bra
șov — C.S. Tirgoviște 1—0 : C.S. Rm. 
Vilcea — Carpati Brașov 1—0 ;

Flacăra Moreni — Dinamo Slati
na 1—1 : Gaz Metan Mediaș — Ș.N. 
Oltenița 1—1 : Electroputere Craiova 
— Autobuzul București 5—1 : Pro
gresul București — Metalul Drobeta 
Tr. Severin 3—2.

în clasament conduce C.S. Rm. 
Vilcea cu 33 p., urmată de Șoimii 
Sibiu cu 31 p.

Seria a IlI-a

Ind. Sirmei C. Turzii — Corvinul 
Hunedoara 0—1 : Arieșul Turda — 
Mureșul Deva 3—0 ; Victoria Cărei
— C.F.R. Timișoara 1—1 ; Olimpia 
Satu-Mare — Minerul Cavnic 4—0 ; 
F.C. Bihor — Metalurgistul Cugir 
2—0 : Minerul Baia Mare — Unirea 
Arad 4—1 ; Gloria Bistrița — Vulturii 
Textila Lugoj 2—0 ; Minerul Anina
— Textila Odorhei 0—0 ; U.M. Timi
șoara — Olimpia Oradea 2—0 .

în clasament conduce OlimpiR 
Satu-Mare cu 32 p., urmată de F.C. 
Bihor cu 28 p.

întoarcerea din Uniunea Sovietică 
a delegației de activiști ai P. C. R.

Simbfttâ «-a înapoiat în Capitală 
delegația de activiști al F.C.R., con
dusă de tovarășul Constantin Po- 
tingft. adjunct de șef de secție la 
Comitetul Centra! al Partidului Co
munist Român, care, la invitația Co
mitetului Central al P.C.U.S., a făcut 
n vizită de schimb de experiență in 
Uniunea Sovietică.

Pe aeroportul Otopeni, delegația * 
fost lntlmplnată de tovarășul Con
stantin Matei, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., adjunct de șef de 
«ecțle la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid. A fost, de asemenea, pre
zent N. V. Maslennikov, ministru 
consilier al Ambasadei U.R.S.S. la 
București. (Agerpres)

Ministrul minelor, conibusiihiluliii și metalurgiei
din Cuba și-a încheiat

In perioada 10—13 aprilie a.c„ la 
invitația tovarășului Bujor Almâșan, 
ministrul minelor, petrolului și geo
logiei. a avut loc vizita ministrului 
minelor, combustibilului șl metalur
giei din Republica Cuba. Manuel 
Cespedes Fernandez. Cu acest prilej 
s-au purtat discuții cu privire la 
stadiul acțiunilor do cooperare ro- 
mâno-cubaneze în domeniul indus
triei miniere și metalurgiei neferoase, 
relevlndU-se, totodată, satisfacția față 
de evoluția ascendentă a relațiilor 
de colaborare dintre cele două mi
nistere.

vizila în țara noastră
Au fost vizitate Institute de cerce

tări și unități de producție de profil 
din București și Baia Mare.

4r
Duminică dimineața, ministrul mi

nelor, combustibilului și metalurgiei, 
Manuel Cespedes Fernandez, a pă
răsit Capitala. Pe aeroportul Otopenl, 
oaspetele a fost condus de Bujor 
Almășan și de membri al conducerii 
ministerului.

A fost prezent Nicolas Rodrlguez, 
Astlazaraln, ambasadorul Republicii 
Cuba la București.

(Agerpres)

VIZITELE DELEGAȚIEI ECONOMICE AMERICANE

DIN TOATE
HANDBAL

O NOUA VICTORIE
A REPREZENTATIVEI ROMANE 
ÎN „CUPA ȚÂRILOR LATINE"
La Teramo. în „Cupa țărilor lati

ne" la handbal masculin, selecționa
ta de tineret a României a învins cu 
scorul de 29—16 formația Franței. 
Alte rezultate : Canada—Argentina 
19—9 ; Portugalia—Brazilia 14—11.

HOCHEI

La campionatul mondial de hochei 
pe gheață (grupa A) de la Helsinki 
a fost înregistrat un nou caz de do
ping. care a atras după sine o sus
pendare și inversarea unui rezultat. 
Este vorba de portarul echipei Fin
landei. Stig Wetzell, descoperit la 
control că a utilizat un medicament 
conținind efedrina in cursul meciu^ 
lui cu echipa Cehoslovaciei, meci 
ciștigat de finlandezi cu scorul de 
5—2. Comisia specială a campiona
telor l-a suspendat pe Wetzell și a 
dat joc ciștigat Cehoslovaciei cu sco
rul de 5—0. In urma acestei decizii 
și a rezultatelor de simbătă (Ceho
slovacia—Polonia 12—3 și U.R.S.S.— 
R. D. Germană 10—3), in clasament 
conduce selecționata Cehoslovaciei 
eu 12 puncte, urmată de U.R.S.S. — 
10 puncte. Finlanda — 4 puncte. Su
edia și Polonia cite 3 puncte, R. D. 
Germană — 2 puncte.

TENIS

..CRITERIUL PRIMĂVERII"
Pe terenurile Progresul din Capitală 

au luat sfirșit ieri după-amiază în
trecerile competiției de tenis „Crite
riul primăverii".

Proba de simplu bărbați a fost 
ciștigată de Toma O vi ci (Progresul), 
care l-a întrecut in finală cu 6-4. 6-2 
pe Viorel Marcu (Dinamo).

în finala probei de simplu femei. 
Mariana Simionescu (Dinamo) a in- 
vins-o cu 6-1, 6-2 pe Elena Trifu 
(Steaua).

SPORTURILE
2h 06’ 38'', cu o medie orară de 
149.810 km. Pe locurile următoare 
s-au situat americanul Kenny Ro
berts („Yamaha") — 2h 07T7”5/10 și 
finlandezul Teuvo Lansivouri („Ya
maha") _ 2h 08’19"8710.

Cel mai raDid tur de circuit a fost 
realizat de Kenny Roberts, cu o me
die orara de 153 km.

FOTBAL

Potrivit știrilor transmise de agen
țiile de presă. Comisia U.E.F.A.. în
sărcinată cu anchetarea incidentelor 
petrecute in timpul meciului Celtic 
Glasgow—Atletico Madrid (in cursuT 
căruia arbitrul a eliminat de pe te
ren trei jucători spanioli și a aver
tizat alti opt), iși va putea prezen
ta raportul inainte de meciul retur, 
programat la 24 aprilie. Unele ziare 
engleze au cerut ca echipa Atletico 
Madrid să fie eliminată din „Cupa 
campionilor europeni", in timp ce al
tele opinează că ar fi potrivit ca jo
cul retur să se desfășoare pe un te
ren neutru.

Disputat la Plovdiv, meciul amical 
de fotbal dintre prima reprezentativă 
a Cehoslovaciei și echipa de tineret 
a Bulgariei s-a terminat cu scorul 
de 1—0 (0—0) in favoarea oaspeți
lor. Unicul gol al acestei partide a 
fost marcat de Dobias. in minutul 68.

Selecționata de fotbal a Poloniei, 
care se pregătește in vederea turneu
lui final al Campionatului mondial, 
a susținut un joc de verificare in 
compania formației V.F.B. Stuttgart. 
Au ciștigat fotbaliștii vest-germani 
cu scorul de 4—1.

„Cupa R. D. Germane" la fotbal 
a revenit in acest an formației Car! 
Zelss-Jena, care a învins in finală 
cu scorul de 3—1 (după prelungiri), 
echipa Dynamo Dresda.

CICLISM

~CUPA 

FEDERAȚIEI" J
Simbătă și duminică s-au desfă

șurat in București primele două e- 
tape ale competiției cicliste „Cupa 
federației", aflată anul acesta la a 
XVII-a ediție. Alături de cei mai 
buni cicliști români s-au aflat la 
start și rutieri din Bulgaria, Ceho
slovacia și Ungaria.

Aproape 42 km la oră. Aceasta a 
fost media orară realizată de tină- 
rul dinamovist M. Ramașcanu. pe 
distanța de 20 km contratimp indi
vidual. in etapa disputată simbătă. 
La 20 de secunde l-a urmat I. Tu- 
rek (Cehoslovacia), iar la 25 sec. 
C. Cirjă (Dinamo). Cea de-a doua 
etapă desfășurată duminică pe șo
seaua Buftea a întrunit la start peste 
80 alergători spre a parcurge distan
ța de 120 km. Vremea friguroasă și. 
mai ales, rafalele de vint au con
tribuit la formarea mai multor plu
toane. înainte de întoarcere (km 60) 
s-a desprins un pluton format din 
șapte alergători care aveau sâ par
curgă distanța rămasă plnă la sosire’ 
în aceeași componență. Cu un sprint 
mai hotărit față de restul plutonu
lui fruntaș a fost Șt. Ene (Steaua) 
care a trecut primul linia de sosire, 
urmat in același timp (3 h 02’ 15") 
de cehoslovacul I. Turek și de T. Va
sile — Dinamo. Astăzi caravana ci- 
clistă se va îndrepta spre orașul Plo
iești. unde va participa in zilele de 
16 și 17 aprilie la „Cupa Metalul". 
Apoi cicliștii se vor întoarce în Bucu
rești. unde vor participa în conti
nuare la celelalte trei etape ale „Cu
pei federației".

M. BARBULESCU

înaintea partidei, secretarul gene
ral al F.R.R., prof. Ovidiu Marcu, iși 
manifesta o oarecare temere, nu atit 
asupra rezultatului, cit asupra capa
cității generale de joc a echipei 
noastre : „Deasupra rezultatului a- 
cest meci cu polonezii pune echipei 
probleme de organizare, căci antre
norii lotului nostru s-au văzut ne- 
voiți să renunțe la cițiva titulari cc 
au absentat nemotivat de la ultimul 
trial, și să introducă tineri debu- 
tanți".

în desfășurarea sa, partida de ieri 
după-amiază a marcat o anume su
perioritate a rugbiștilor români. Se 
poate spune că și debutanții, la care 
au recurs antrenorii Cosmânescu și 
Irimescu, s-au integrat in mecanis
mul echipei. Dar...

Ceea ce a reținut atenția a fost 
faptul că echipa noastră nu a jucat 
la nivelul întregului său potențial. 
Am putea spune că a jucat doar atit 
cit să-și asigure victoria. Acțiunile 
clare și, in general, mobilizarea în
tregului colectiv s-au produs doar 
din momentul cind — in mod sur
prinzător — scorul l-au deschis oas
peții. Trecuseră numai 13 minute și 
polonezii conduceau cu 6--0. ca ur
mare a unei încercări transformate ! 
Egalăm de-abia in finalul reprizei 
și luăm conducerea prin Ianușevici,

Heldelberq :

România - Franța, 
în finala campionatului 

european de juniori
La Heidelberg, în cadrul semifina

lelor campionatului european de 
rugby pentru juniori, echipa Româ
niei a învins cu scorul de 16-12 se
lecționata Italiei, calificindu-se in fi
nală, unde va intilni echipa Franței.

POLO

Juniorii noștri au ciștigat 
turneul de la Sofia

Turneul internațional de polo pe 
apă (echipe de juniori) desfășurat 
la Sofia a fost ciștigat de reprezen
tativa României, care a ocupat pri
mul loc in clasamentul final cu 8 
puncte și un golaveraj de 29—16.

Pe locurile următoare s-au clasat 
formațiile Ungariei — 8 puncte (27— 
20). Poloniei, Cehoslovaciei — cite 5 
puncte, Bulgariei — 3 puncte și Gre
ciei— 1 punct.

„Cupa tineretului4*
Calendarul competițiilor sportiva 

de masă rezervate pionierilor și ele
vilor din județul Timiș a fost in a- 
ceastâ duminică deosebit de bogat, 
grație preocupării organelor locale 
U.T.C.. consiliului pionierilor și in
spectoratului școlar și C.J.E.F.S. 
Vom nota numai citeva dintre acțiu
nile care s-au bucurat de o partici
pare mai numeroasă. In școlile ge
nerale și liceele din Timișoara, Lu
goj, Jimbolia, Sînnicolau Mare, Deta, 
Gătaia, Făget și alte localități au 
avut loc întreceri de triatlon în ca-

în campionatul feminin de handbal, echipa I.E.F.S. n-a putut întrece for
mația „Confecția". (Scor: 10—10)

în județul Timiș
drul etapei de masă a „Cupei tine
retului". la care au participat elevii 
ciș’.igători ai concursurilor desfășu
rate pe clasă. Pc un traseu de 15 km 
tur-re(ur intre Timișoara și Albina, 
echipe alcătuite din cite doi băieți 
și o fată de la școlile generale din 
oraș și din comunele suburbane au 
participat la un concurs de ciclotu
rism combinat cu trageri la țintă. 
Sala „Olimpia" din Timișoara a găz
duit un turneu de handbal cu parti
ciparea unul număr de 15 echipe — 
8 de băieți și 7 de fete — din șco
lile generale. Pe terenurile cluburi
lor „C.F.R." și „Politehnica" și-au 
disputat întiietatea 18 echipe de 
minifotbal, alcătuite, de data aceas
ta. din elevi de la licee și școlile 
profesionale timișorene. Profesorul 
Eugen Rab, inspector de specialitate 
la Inspectoratul școlar județean Ti
miș, pe care l-am intilnit în mijlocul 
cicloturiștilor. ne spunea că aseme
nea competiții, fie că e vorba de 
cele din cadrul „Cupei tineretului", 
fie că sint organizate pe plan local, 
au loc duminica de duminica. Pen
tru zilele următoare sint prevăzute 
concursuri de orientare turistică, de 
gimnastică, handbal, fotbal, precum 
și întreceri de atletism rezervate 
atit școlarilor și pionierilor de 11—14 
ani. cit și elevilor de 15—19 ani. In 
afara acestora, vor mai fi organizate 
concursuri la diferite discipline 
sportive dotate cu „Cupa primăve
rii", oferită de forurile locale ale 
organizațiilor de tineret și sportive.

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii"

In semifinalele turneului interna
țional de tenis de la Orlando (Flo
rida). jucătorul chilian Jaime Fillol 
l-a eliminat cu 6—4. 3—6, 6—4 pe a- 
mericanul Stan Smith.

Fillol îl va intilni în finală pe 
australianul John Newcombe, învin
gător cu 6—1, 3—6, 6—3 in partida 
cu englezul Buster Mottram.

Turneul internațional de tenis de 
Ia Tokio a fost ciștigat de austra
lianul Rod Laver. In finală, Laver 
]-a învins cu 5—7, 6—2. 6—6 pe ju
cătorul spaniol Juan Gisbert.

TENIS DE MASA
La Y’okohama, in cadrul Campio

natelor de tenis de masă ale Asiei, 
proba de dublu femei a fost ciștigată 
de perechea Ccn Huai-in, Cian Li 
(R. P. Chineză), care a întrecut in 
finală cu 3—1 cuplul japonez Ozeki, 
Yokota. Proba de dublu bărbați a re
venit japonezilor Mitsuro Kono. No- 
buhiko Hasegawa. învingători cu 
3—2 in finala susținută cu perechea 
Tiao Wen-iuan, Li Cen-sih (R. P. 
Chineză).

MOTOC1CL1SM
Tradiționala cursă internațională 

morociclistă de 200 de mile, desfășu
rată pe autodromul „Dino Ferrari" 
din Imola, a reverul in acest an cele
brului campion italian Giacomo 
Agostini. învingătorul, care a_ concu
rat De 0 motocicletă ,. Yamaha" 
700 cmc, a parcurs 62 de ture de cir
cuit (316,200 km, m două manșe) in

Șantierele sănătății
9
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zat. aceste obiective necesită în 
realitate un mare volum de muncă, 
o investiție permanentă de inițiativă 
gi spirit gospodăresc din partea tu
turor factorilor care concură la rea
lizarea lor, o organizare perfectă a 
lucrărilor. Toate aceste motive au de
terminat comitetul municipal de 
partid să Întreprindă recent o anali
ză amănunțită asupra desfășurării în
tregii acțiuni și să elaboreze un plan 
de măsuri care — reevaluind forțele 
solicitate să participe la construirea 
unor a'tfel de obiective — a declan
șat o adevărată competiție pe șantiere 
pentru urgentarea finalizării și dării 
lor in folosință. Pentru fiecare bază 
sportivă s-a stabilit un program care 
prevede volumul lucrărilor, cine le 
execută, cine asigură asistenta teh
nică. data cind va putea fi terminată. 
Din această analiză a reieșit că, la 
construcția și amenajarea întregului 
sistem de complexe sportive, pe lingă 
locuitorii cartierelor In care acestea 
sint amplasate, o contribuție impor
tantă o pot aduce organizațiile U.T.C. 
din școli. întreprinderi și instituții, 
organizațiile de masă și obștești, aso
ciațiile de locatari, colectivele de 
muncă din intreprinderile apro
piate — adică toți cei ce vor deveni 
ulterior beneficiarii lor. Preluind in 
mod direct conducerea acestei ample 
desfășurări de forțe, comitetele de 
partid ale sectoarelor, imoreună cu 
conducerile organizațiilor de masă, au

stabilit, la rîndul lor. planuri strate
gice de bătaie pentru accelerarea rit
mului de lucru pe șantiere. Rezulta
tul ? Foarte multe dintre obiectivele 
propuse vor putea fi date in folosință 
incă din acest an. Zilele trecute, co
piii din sectorul 8 și-au luat in pri
mire complexul sportiv „Cireșarii". 
Luna aceasta vor fi inaugurate nu
meroase terenuri din cadrul bazelor 
sportive ce se amenajează pe lingă 
intreprinderile ..Semănătoarea" și 
„Electromagnetica". la „Universal 
Club", pc b-dul Barbu Văcărescu, 
Șos. Industriilor. Sergent Nuțu Ion 
nr. 44. la liceele nr. 13 și 15 ș.a. De 
altfel. luna anrilie a fost declarată in 
toate sectoarele Capitalei „Luna ame
najării și întreținerii bazelor spor
tive". In lunile următoare, comple
xele „Voinicelul" și „Cireșarii" vor 
avea cite un „frate" in aproape toate 
sectoarele Capitalei ; vor fi date in 
folosință noi baze sportive in cartie
rul Titan (pe bulevardele L. Re- 
breanu, L. Sălăjan și Ion Șulea), in 
apropierea întreprinderilor „23 Au
gust" și „Republica", pe șoseaua Bră- 
nești, in cartierele Luică și Humu- 
lești, pe Calea Moșilor, șoseaua Du- 
dești-Cioplea. in incintele școlilor ge
nerale nr. 25. 46. 56. 144. 197. 198. 164, 
202. 203. ale liceelor nr. 16 și 33 ele. 
La acestea se vor adăuga apoi un șir 
de alte baze amplasate pe malurile 
lacurilor Bâneasa. Tei și Pantelimon, 
pe șoseaua Colentina — care au fost 
declarate șantiere de muncă patrio
tică ale tineretului, fiind coordonate de
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către Comitetul municipal al U.T.C. 
și de către comitetele U.T.C. ale sec
toarelor. Pretutindeni, o dată cu ame
najarea terenurilor destinate diverse
lor sporturi, în jurul acestora se 
creează și adevărate perdele de zone 
verzi protectoare. Totodată, in cadrul 
acestor ample acțiuni la care parti
cipă zilnic mii de bucureșteni, un loc 
deosebit il ocupă extinderea zonelor 
de agrement existente in jurul Ca
pitalei. Pe baza propunerilor făcute 
de comitetele de partid ale sectoare
lor. aceste zone vor fi extinse cu incă 
217 ha. Printre altele, lucrări mai im
portante sint prevăzute in zonele 
lacurilor Plumbuita. Pantelimon, 
Titan-Sud și Grivița. In pădurea 
Pustnicul, in parcul sportiv din car
tierul Drumul Taberei.

Competiția gospodărească la care 
asistăm in aceste zile in București 
pentru construcția noilor baze spor
tive, prin însăși natura ei, este de 
scurtă durată. La capătul ei insă, în 
numeroase cartiere ale orașului vor 
rămine deschise zeci și zeci de tere
nuri. care-i vor Invita pe bucurește- 
nii participant! la amenajarea lor — 
dacă nu la consacrarea unor noi și 
noi performanțe — in orice caz. la 
clipe plăcute de destindere și mișcare. 
Pentru că. in esență, competiția 
gospodărească la care ne invită să 
luăm parte acțiunea generoasă în
treprinsă de Comitetul municipal dc 
partid București este, in primul rind. 
o competiție pentru propria noastră 
sănătate.

Aflată în țara noastră pentru a 
participa la lucrările primei sesiuni 
a Comisiei mixte economice româno- 
americane. delegația economică, con
dusă de Frederick Dent, secretarul 
pentru comerț al S.U.A., a făcut 
simbătă și duminică o călătorie in 
nordul Moldovei.

Oaspeții au fost întîmpinați de pre
ședintele consiliului popular jude
țean, Miu Dobrcscu. Ei au vizitat 
renumite monumente istorice și de 
artă de la Sucevița, Moldovița și Vo-

roneț șl au luat cunoștință de tra
dițiile și obiceiurile oamenilor de pe 
aceste meleaguri.

Președintele consiliului popular 
județean. Miu Dobrescu, a oferit un 
dejun in onoarea membrilor dele
gației americane.

Delegația a fost însoțită de Cor- 
neliu Bogdan, ambasadorul României 
la Washington, și de Harry G. Bar
nes jr.» ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești.

(Agerpres)

Intre 15 și 21 aprilie „ZILELE
CĂRȚII ȘTIINȚIFICE Șl TEHNICE"

După cum ne informează organiza
torii. „Zilele cărții științifice și tehni
ce" oferă prilejul inițierii unor largi 
acțiuni de popularizare și difuzare. 
Librăriile vor fi gazdele unor întil- 
niri ale cititorilor cu personalități de 
prestigiu ale științei și tehnicii ro
mânești : academicieni, profesori u- 
niversitari. cadre didactice, care vor 
prezenta fie lucrări personale, fie 
lucrări lansate cu acest prilej. De 
asemenea, in principalele librării, ca 
și in întreprinderi și instituții, in 
școli și facultăți din Capitală și din 
țară vor fi organizate expoziții cu 
vinzare, oferindu-se cititorilor o 
gamă mai largă de lucrări din toate 
domeniile de activitate. Expoziții cu 
vinzare și standuri speciale sint 
amenajate, de pildă. în unitățile 
„23 August", „Automatica", „Dîmbo
vița", ÎNCERC. I.C.M.A., Institutul 
meteorologic, Institutul politehnic, 
Facultatea de geologie și geografie, 
Facultatea de limbă și literatură ro
mână’ Și în alte zeci’ de instituții din 
Capitală și din țară.

Referitor la preocupările Centrului 
de librării București, directorul Vir
gil Olteanu ne preciza : Acțiuni
le întreprinse in cadrul zile
lor cărții științifice și tehnice vor 
contribui, in mod cert, la găsirea 
unor noi forme șl modalități de difu
zare a cărții, ințelegînd prin aceasta 
atit stabilirea mai judicioasă a tira
jelor. cit și modul în care cititorul 
este informat asupra producției edi

toriale șl, mal ales, promptitudinea 
cu care ii parvine lucrarea. Punctele 
de vedere ale editorilor converg că
tre același scop, chiar dacă diversifi
carea tematică ii determină să se 
adreseze unor categorii de cititori cu 
profesiuni și niveluri diferite.

— Pe lingă întilnirile cu specialiș
tii din unitățile de cercetare și invă- 
țămint — ne spunea și acad. Alexan
dru Graur, director general al 
Editurii Academiei Republicii Socia
liste România — avem programate, 
in aceste zile, mal multe consfătuiri 
cu cititori din citeva centre univer
sitare din (ară — la bibliotecile mu
nicipale sau ale filialelor Academiei 
— din Cluj, Iași. Brașov, Craiova, 
Ploiești. Cu această ocazie vom asi
gura atit lansarea unor lucrări de 
strictă specialitate, cit și a unor lu
crări de interes mult mai larg. Da
torită nivelului general de pregă
tire, lucrările noastre se adresează 
unui număr din ce in ce mai mare 
de cititori. Atît autorii, cit și editu
ra caută să îmbine exigența și rix 
goarea științifică cu un grad sporit 
de accesibilitate. Avem datoria, ală
turi de celelalte edituri, de a ne in
tensifica eforturile pentru punerea Ia 
dispoziția specialiștilor teoreticieni, 
practicieni și a publicului celui mai 
larg, rezultatele obținute pe frontul 
de creație tehnlco-științifică și, în 
general, al cunoașterii.

Elena MANTU

I 
)
I
I
I
I 
I
I
1
1
)
i
1
I
I 
ț
1
I

LA IJCOOP-OLT

Aprovizionarea mai bună a populației sătești
Uniunea cooperației de con

sum din județul Olt obține și 
în acest an succese remarcabile, 
pe măsura prestigiului ciștigat 
în rîndul unităților similare din 
țară. Deținătoare a titlului de 
unitate fruntașă pe țară trei ani 
consecutiv (1971-1973). IJCOOP 
Olt a realizat pină acum planul 
la toți indicatorii. Cele mai bune 
rezultate in îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan le-au 
obținut cooperativele zonale 
Balș, Caracăl. Drăgănești-Olt, 
Slatina și Piatra Olt.

— Rezultate meritorii — ne 
spune tovarășul Ion Șandru, 
președintele U.J.C.C. — s-au ob
ținut mai ales la desfacerea 
mărfurilor nealimentare. unde 
planul a fost deoășit cu 
1 515 000 lei. precum și la pro- 
ducția-marfă și prestări servi
cii, unde realizările sint în pro

cent de 104,5 la sută. De aseme
nea, pentru mai buna aprovi
zionare și servire a populației 
s-au dat în folosință noi com
plexe comerciale, s-au înființat 
noi secții de prestări servicii 
către populație. In comuna 
Ștefan cel Mare, de pildă, îm
preună cu cooperativa agricolă 
din localitate, am înființat o sec
ție de prestări servicii speciali
zată in construcția de locuințe, 
confecționarea de mobilier, tini- 
chigerie etc.

Am aflat, totodată, că la Co
rabia și Balș vor fi puse la 
dispoziția populației noi spații 
comerciale, iar la Slatina se află 
în stadiu avansat de construcție 
un mare complex de alimenta
ție publică.

Emillan ROUĂ
corespondentul „Scinteii"

O E □ 0 H a H

întrecerea constructorilor
(Urmare din pag. I)

instalației de cauciuc sintetic izopre- 
nic de la Borzești, creind condiții u- 
nitătilor beneficiare să-și realizeze 
înainte de termen sarcinile actualu
lui cincinal. Noua întreprindere va 
executa coloane de sinteză, schimbă
toare de căldură, rezervoare, conden
satoare din otel inoxidabil și otel 
carbon s.a.. precum și unele repara
ții capitale. Tn cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării patriei 
și a Congresului al Xl-lea al parti
dului. colectivul tinerei unități s-a 
angajat să livreze beneficiarilor 200 
tone conducte din otel inoxidabil, cu 
diametre cuprinse intre 300 și 800 
mm.

• La mai puțin de trei luni de la 
elaborarea primelor șarje de otel in 
cadrul noii turnătorii a întreprinde
rii „Independenta" Sibiu, constructo
rii și beneficiarul acestei mari și mo
derne capacități productive de pe 
noua platformă industrială a orașu
lui raportează inceperea probelor 
tehnologice și la linia de fontă, in 
marile cubilouri „F" elaborindu-se 
primele șarje. Pe lingă faptul că 
noul obiectiv va asigura integral ne
cesarul de piese turnate ale între
prinderii. aici vor fi realizate anual 
circa 4 000 tone piese turnate din 
fontă pentru diferite alte unități in
dustriale.

Un angajament ferm: 
4 luni avans

VASLUI (Corespondentul „Scin
teii". Vasile Iancu). — Pe șantierul 
întreprinderii de ventilatoare și in
stalații de ventilație Vaslui, benefi
ciarii și constructorii șantierului nr. 
4 al T.C.I. Iași depun eforturi deo
sebite pentru devansarea termenu
lui de punere în funcțiune a primei 
capacități de producție, prevăzut 
pentru sfirșitul anului curent. Făcind 
un bilanț „la zi" rezultă că aici s-a 
executat peste 27 la sută din planul 
anual de investiții, construcții și 
montaje.

— Mai concret — ne spune tov. 
ins. Adrian Dumitriu. directorul u- 
nitătli — de comun acord cu con
structorul. ne-am angajat să devan
săm termenul de punere in func
țiune a primei capacități cu 4 luni. 
Iată și stadiile fizice : hala mono
bloc este aproape inchisă in totali
tate si se execută ultimele finisări, 
in atelierele principale — de scu- 
lărle si debitare — mare parte din 
utilalele necesare primei etape de 
producție sint montate, iar in ane
xele tehnice se lucrează la finisări.

Stadiile atinse in prezent, ritmul 
ce-1 vor impune constructorii și be
neficiarii acum, in preajma zilei de 
1 Mal si in continuare, li îndreptă
țesc pe cei de la această întreprin
dere să afirme că angajamentul a- 
mintit va fi realizat întocmai.

Pe platforma

petrochimică Brazi

Un nou și important 
obiectiv în probe 

tehnologice de producție
PLOIEȘTI (Corespondentul 

„Scinteii", Constantin Căpraru): 
Ieri, pe platforma petrochimică 
de la Brazi a intrat in probe 
tehnologice de producție o 
nouă instalație de mare impor
tanță : cea de ortosecundarbu- 
tifenol (OSBF), care asigură 
materia primă pentru o gamă 
largă de insecticide necesare a- 
griculturii. După cum ne-a in
format ing. Adrian Stoica, di
rectorul general adjunct al 
Centralei industriale de rafi
nării și petrochimie, noul o- 
biectiv reprezintă un succes 
prin aceea că atit tehnologia 
de fabricație, cit și proiectarea 
sint in întregime realizate in 
tară de către 1CECHIM Bucu
rești, Institutul de cercetări 
și proiectări rafinării Ploiești, 
in colaborare cu specialiștii și 
inginerii combinatului de la 
Brazi.



viața internațională
Sesiunea extraordinară 
a tduruirii Generale 

a O. N. U.

întrevederi ale 
ministrului afacerilor 
externe al României

CONFERINȚA PENTRU SECURITATE
ȘI COOPERARE IN EUROPA

• Finlanda sprl|inâ propunerea ca etapa a treia sâ se 
desfășoare la nivelul cel mal înalt • Un articol din 

ziarul ..Morning Star"

agențiile de presă transmit: DE PRETUTINDENI

NAȚIUNILE UNITE 14. Corcs- 
pr ■'dc iiul nostru. C. Alexandroaie, 
transmite . Ministrul afacerilor ex- 
t* : ne al Republic:! Socialiste Româ
nia. George Macovescu, a avut o 
întrevedere cu ministrul afacerilor 
externe al Liberiei. C. Cecil Den- 
n;v ir.. conducătorul delegației libe- 
r - ”• la actuala sesiune r Adunării 
Generale a O.N.U., și D. Franklin 
N‘al. ministru al planificării și pro-

In cadrul întrevederii s-a subli
niat evoluția pozitivă a relațiilor 
bilaterale, pe multiple planuri, in 
urma recentei vizite a președintelui 
Republicii Socialiste România, tova- 
r;- :1 Nicolae Ceaușescu. în Liberia 
s. necesitatea continuării eforturilor 
pentru transpunerea m viață a pre
vederilor înscrise în acordurile de 
colaborare și cooperare economică., 
tehnlco-științificâ și culturală înche
iate intre cele două țări.

In aceeași zi. George Macovescu a 
conferit cu ministrul afacerilor ex
terne al Marocului. Ahmed Taibi 
Benhima. conducătorul delegației 
marocane la actuala sesiune extra
ordinară a Adunării Generale a 
O N.U.. asupra unor probleme inter
naționale de interes comun și a 
chestiunilor aflate în atenția sesiu
nii Adunării Generale a O.N.U. Tot
odată. a fost trecută în revistă evo
luția pozitivă a relațiilor economice 
f comerciale dintre ambele țări, 
precum și a acțiunilor de cooperare.

★
La ..Clubul Metropolitan" din New 

York, ministrul român al afacerilor 
externe s-a intilnit cu un grup de 
oameni de afaceri americani și de 
comentatori politici, economici și di
plomatici. La intilnire au participat 
Robert Wieringa, președintele com
paniei „Wamer Lambert", John 
Pearson, editor asociat al revistei e- 
conomice ..Business Week".

în cadrul discuțiilor au fost evo
cai? rezultatele pozitive ale vizitei 
întreprinse de președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
S.U.A.. a fost evidențiat cursul as
cendent al relațiilor economice și co
merciale româno-americane. S-a sub
limat. totodată, necesitatea continuă
rii eforturilor pentru transpunerea 
în practică a prevederilor acorduri
lor bilaterale semnate de cele două 
țâri, pentru extinderea acțiunilor de 
cooperare intre firmele americane și 
Întreprinderile românești de comerț 
exterior.

HELSINKI 14 (Agerpres). — Fin
landa sprijină propunerea ca cea 
de-a treia etapă a Conferinței pen
tru securitate șl cooperare in Eu
ropa să se desfășoare la nivelul cel 
mai Înalt, fiind gata eâ găzduiască, 
la Helsinki, lucrările acesteia — se 
arată într-o declarație a Minista u- 
lui finlandez a] Afacerilor Externe.

A
LONDRA 14 (Agerpres). — Ziarul 

..Morning Star", organul Partidului

Comunist din Marea Britanie. a ce
rut guvernului Harold Wilson să 
procedeze la promovarea unei poli
tici constructive in cadrul Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
in Europa și al convorbirilor privind 
reducerea reciprocă a trupelor și ar
mamentelor și măsuri adiacente in 
Europa centrală. Ziarul combate 
„pesimismul" manifestat in unele 
cercuri ale N.A.T.O. față de aceste 
negocieri.

Secretarul general al 
C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, Kim ,r Sen' ’•*pri_ 
mit pe Dumitru Popa, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Phenian, la cererea acestuia. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire 
caro s-a desfășurat intr-o atmosferă 
sinceră, tovărășească.

Festivalul internațional 
al filmului tehnico-știinti- 
fic a luat sfirșit la Belgrad. Printre 
numeroșii participant la festival s-a 
aflat și România. Juriul a hotfirit să 
nu acorde marele premiu. La catego
ria filmelor de cercetare științifică, 
filmului britanic „llolografia laseru
lui" i-a fost acordat premiul iutii,

Lupta anticolonialistă în Africa
Succese ale forțelor patriotice din Guineea-Bissau

DAKAR 14 (Agerpres). — Un co
municat difuzat la Dakar de către 
conducerea Partidului African al In
dependenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.) 
precizează că forțele armate ale pa
triot ilor continuă să dea lovituri se
rioase trupelor portugheze. Astfel, 
in a doua jumătate a lunii martie

unități din armata Republicii Gui- 
neea-Bissau au reușit sâ scoată com
plet din luptă numeroși soldați și 
ofițeri ai trupelor colonialiste. Au 
fost distruse, de asemenea, 13 mij
loace de transport auto militare, 
fiind scufundata, totodată, pe fluviul 
Jcba, o navă de transport.

Protestul M.P.L.A. împotriva sosirii de noi trupe portugheze 

în Cabinda

BRAZZAVILLE 14 (Agerpres). — 
Mișcarea Populară pentru Eliberarea 
Angolei (M.P.L.A.) a dat publicității, 
la Brazzaville, un comunicat in care 
arată câ la Cabinda — enclavă

ORIENTUL APROPIAT
• CONVORBIRI AMERICANO 
SIRIENE • CONSULTĂRI PR1 
V1ND FORMAREA UNUI NOU 

GUVERN IN ISRAEL
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

Henry Kissinger, secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A.. a discu
tat cu generalul Hikmat Chehabi. 
trimisul special al guvernului de la 
Damasc, posibilitățile privind dezan-

portugheză situată între Republica 
Zair și Republica Populară Congo — 
au fost atKise recent ..10 batalioane 
de întărire, precum și o mare can
titate de care blindate și nave de 
război portugheze". Comunicatul re
levă. totodată, că portughezii au luat 
o serie de măsuri speciale de con
trol împotriva populației angoleze 
din acest teritoriu. M.P.L.A. — se 
spune in comunicat — condamnă 
acțiunile inițiate de armata colonia
listă portugheză, care, in pofida 
eșecurilor înregistrate pe cimpul de 
luptă, continuă să masacreze popu
lația. Documentul avertizează asu
pra existenței unor „interese străine 
care sint pc cale să contribuie, direct 
sau indirect, la continuarea și la in
tensificarea războiului colonialist 
împotriva poporului angolez".

Expediția sovietică 
„Sever-26“ 

in Oceanul înghețat
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

Oceanul înghețat, de la coastele 
Siberiei pină la insulele din 
nordul Canadei, de la Spitzber- 
gen pină in Alaska, a devenit un 
laborator de cercetări de propor
ții uriașe. In această regiune iși 
desfășoară activitatea expediția 
sovietică „Sever-26". organizată 
de Institutul arctic și antarctic, 
cunoscut centru pentru studierea 
complexă a naturii Nordului în
depărtat și bazinului polar. Prin
cipala sarcină a expediției con
stă in elaborarea unor lucrări 
complexe, vizind întregul bazin 
polar, cu o suprafață de 13 mi
lioane kilometri pătrați. acțiune 
unică prin amploarea ei în 
această parte a globului. Grupe 
de oameni de știință efectuează 
cercetări in 180 de puncte ale 
oceanului.

Analiza științifică a condi
țiilor naturale, pe baza datelor 
statistice furnizate de membrii 
exoediției in" următorii cițiva 
ani. va permite realizarea unui 
model al vremii și climei prin 
luarea in considerare a inter
acțiunii dintre ocean și at
mosferă. regimul apelor și ghe
țurilor. Acest program, cunoscut 
sub numele de „Experimentul 
polar" (Poleks). va oferi posibi
litatea găsirii unor metode 
exacte de prognozare a vremii 
și climei in Nord.

placheta de aur ..Nikola Tesla". Fil
mul românesc „Noțiunea de magne
tism" n obținut placheta de bronz 
„Nikola Tesla".

Președintele Ghanei, 
natius Acheampong, a inaugurat lu
crările la un sistem hidraulic in re
giunea Kwahu-Tnfo — obiectiv des
tinat dezvoltării agriculturii in 
această zonă. Costul lucrărilor este 
apreciat iu 1 600 000 lire blerline.

Ministrul agriculturii al 
Statelor Unite, Earl Butz'a 
sit la «Tokio intr-o vizită. Convor
birile sale cu ministrul japonez al 
agriculturii și silviculturii. Tadao 
Kuraishi, și cu alte oficialități ni
pone se vor axa pe probleme ce pri
vesc exporturile de produse agrico
le americane in Japonia. După cum 
se știe. Japonia este cel mai mare 
cumpărător de produse agricole a- 
mericane, deținind un procent de 17 
la sută din totalul exporturilor fl
ees tor a.

Totalul tinerilor britanici 
absolvenți de școli medii 
care nu au putut găsi 
locuri de muncă 3 ,osl anul 
trecut de 60 000, cifră reprezentind 
o creștere cu 80 la suta față de anul 
1972. Intr-o situație dificilă se află, 
potrivit statisticilor oficiale, și ab
solvenții institutelor de învățămînt 
superior, din care 10 la sută sint in 
imposibilitate de a obține indiferent 
ce loc de muncă.

Creșterea preturilor la 
otel în țările Pieței comu- 
jțg. Cea mai mare creștere, relevă 
statisticile C.E.E., a avut loc in Marea 
Britanie, unde „British Steel Corpo
ration" a sporit, incepind de la 
28 martie, prețurile la oțel în medie 
cu 25 Ia sută. în Italia, compania

„Italsider** a efectuat, de asemenea, 
pentru toate produsele sale, majorări 
de prețuri intre 7 și 30 la suta. în 
R.F. Germania, industriașii din ra
mura siderurgică au aplicat deja 
două majorări ale prețurilor la oțel. 
O nouă majorare este prevăzută pen
tru luna mai. și, odată cu aplicarea 
acesteia, sporirea prețului ia oțel in 
R.F.G. va atinge aproximativ 23 la 
sută față dc cel de la sfirșitul anu
lui 1073.

Aflați în grevă de 13 9 "Pri- 
lie. piloții de linie și mecanicii com
paniei „Air France" au hotârit ex
tinderea acțiunii lor pină miercurea 
viitoare. Greviștii protestează împo
triva dificultăților pe care le impli
că deschiderea, in actuala fază a 
construcției, a noului aeroport inter
național „Charles de Gaulle".

Guvernul ecuadorian n 
făcut cunoscut că va adopta o serie 
de măsuri menite să evite consecin
țele secetei resimțite in zonele agri
cole de pe coasta Pacificului și să 
vină in ajutorul populației printr-o 
aprovizionare eficientă cu articole 
de primă necesitate. In cadrul unei 
reuniuni de urgență a cabinetului 
ministerial, condus de președintele 
țârii, Guillermo Rodriguez Lara. s-au 
adoptat măsuri vizind preintîmpina- 
rea speculei la produsele alimenta
re. Guvernul va prelua, totodată, 
controlul strict asuora importurilor. 
Din cauza secetei, in patru din cele 
19 provincii ale țârii — Esmeraldas, 
Manabi, Los Rios și Guayas — se
mănăturile sint practic distruse in 
proporție de 30 la sută.

Algeria va furniza Repu- 
bliciî Mali asistență financiară 
pentru sprijinirea realizării unor pro
iecte de dezvoltare economică a țării. 
După cum relatează agenția M.E.N., 
guvernul algerian va acorda Repu
blicii Mali 5 milioane de dinari pen- 
tru constituirea unui fond de dez
voltare agricolă.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI :

Recrudescența violenței în Ulster

•CITE CUVINTE A 
FOLOSIT LENIN ? u" dlc' 
țioiiar care iși propune să râs-’ 
pundă la această întrebare va 
fi elaborat de Institutul de 
limbă rn.să al Academiei de 
științe din Uniunea Sovietică și 
va fi destinat oamenilor da 
știință, traducătorilor, publiciș
tilor. El va cuprinde totalitatea 
vocabularului utilizat de Lenin 
în cuvintările și scrierile sale, 
contribuind in acest fel la for
marea unei imagini cit mal 
complete asupra personalității 
leniniste.

• „PETELE SOLARE"
Șl SECETA. Oamenii de ști
ință care studiază efectele acti
vității solare asupra vremii pe 
Pămlnt adună noi dovezi iu 
sprijinul ipotezelor lor. „Ciclul 
petelor solare", după cum afir
mă doi cercetători indieni de la 
un institut meteorologic din 
Poona (India), influențează cir
culația atmosferică la scară 
continentală sau planetara, ca, 
do pildă, distribuția ploilor 
aduse de musonul de sud-vest
deasupra Indiei. Deși aceste 
ploi au un caracter anual regu
lat, totuși se constată diferente 
substanțiale in ce privește 
cantitatea de ploaie căzută in
tr-un an sau altul. Asemenea
variații sint de mare importan
ță economică și Institutul de 
meteorologie tropicală de la 
Poona cercetează parametrii 
actualei secete din India, con
siderată că se datorează unei 
activități solare reduse.

• O NOUĂ COME
TĂ. Astronomul Miklăs Lovas, 
de la Observatorii^} Piszkesteltf 
din Munții Mătra. Ungaria de 
nord, a descoperit o nouă co
metă situată în constelația Fe
cioarei, care se deplasează in 
direcția est-vest. Este a doua 
cometă descoperită piuă in pre
zent de un astronom maghiar.

„Marocanizarea“ 
distribuirii 

hidrocarburilor
RABAT 14 (Agerpres). — Statul 

marocan a hotârit sâ-și asigure o 
participare de 50 la sută la capita- 
.1.1 a zece societăți străine care ope
rează De teritoriul său in domeniul 
distribuirii hidrocarburilor rafinate 
s să ..marocanizeze" in întregime ca
pitalul societăților care se ocupă de 
vrzarea cu amănuntul a petrolului.

Intr-un interviu acordat postului 
4; radio Rabat, ministrul marocan 
V finanțelor. Bensalem Guessous. a 
relevat că. în vederea stabilirii mo
da/.raukr de participare la capita- 
îu f «căreia dintre ele, societățile de 
desfacere angro au fost invitate de 
guvernul marocan să prezinte, in
tr-un interval de două luni, bilan- 
f urile financiare și stocajul. El a a- 
f-.rmat că „marocan izarea" tuturor 
companiilor de distribuire a hidro- 
carburilor trebuie să aibă loc pină 
la sfirșitul anului in curs.

gajarea trupelor pe frontul înălți
milor Golan, prezentate de partea 
israeliană. Secretarul de stat al 
S.U.A. a declarat că trimisul sirian 
a prezentat noi propuneri detaliate 
ale guvernului său privind realiza
rea dezangajării, pe care le-a aore- 
ciat drept un pas constructiv. Men- 
ționind că a fost autorizat de gene
ralul Chehabi să infățișeze propune
rile respective părții israeliene. 
Kissinger și-a anunțat intenția de a 
întreprinde un nou turneu în regiu
nea Orientului Apropiat la sfirșitul 
lunii aprilie.

TEL AVIV 14 (Agerpres). — Pre
ședintele Israelului, Ephraim Katzir. 
a primit duminică o delegație a 
Partidului Muncii, cu care a confe
rit in legătură cu desemnarea unui 
nou șef al guvernului israelian. A- 
ceste convorbiri marchează debutul 
consultărilor ce urmează să aibă loc 
între președinte și liderii principale
lor formațiuni politice ale țării, după 
ce primul ministru, Golda Meir, și-a 
prezentat demisia.

După cum s-a anunțat anterior, 
pină la formarea unui nou guvern 
actualul cabinet va continua să 
funcționeze ca o echipă de tranziție, 
menținindu-și toate prerogativele 
pentru soluționarea problemelor ță
rii.

Cambodgia. Unitate militarâ a Armatei de eliberare pregâtlndu-se in ve
derea unor opropiate acțiuni de luptă

(Urmare din pag. I)
domeniile industriei, științei, tehni
cii ș.a.m.d.. ciștigă tot mai mult te
ren. devenind in prezent forma pre
ferai ă a legăturilor economice dintre 
rate și un important factor de pro
gres. de impulsionare a creșterii eco
nomice contemporane. Dacă la înce
putul deceniului al șaselea, cind a 
apărut această formă de colaborare, 
erau antrenate numai 3-4 organizații 
economice din 2-3 țări socialiste și 
5-6 organizași din citeva țări capita
li-re. in prezent. potrivit datelor 
furnizate de Secretariatul C.E.E./ 
O.N.U.. numărul acordurilor de 
cooperare industrială in vigoare pe 
continentul european se estimează la 
circa 600. dintre care peste o treime 
au fost încheiate in cursul ultimilor 
doi sau trei ani. După cum de
monstrează experiența acumulată, 
cooperarea reprezintă o formă ideală 
de relații intre state suverane, care 
dispun de un complex economic na
țional închegat și care duc, in același 
timp, o politică de extindere și multi- 
lateralizare a legăturilor economice 
externe.

Spre deosebire de formele vechi, 
tradiționale de comerț, formele de 
cooperare se disting prin durabilita
tea. continuitatea și profunzimea 
Interdependenței dintre parteneri. In 
general, cooperarea economică și 
tehnico-științifică intereuropeană, 
prezentindu-se ca un tot unitar al 
unor operațiuni desfășurate în 
sfera producției, cercetării, tran
sferului de documentație tehnică, 
comercializării, creditului ș.a., facili
tează sincronizarea acestora, reduce 
r.umărul factorilor care participă la 
investiții, introduce elemente de 
Fiabilitate. atenuează fluctuațiile 
de pe piața mondială ș.a.m.d., 
accelerind creșterea economică. Ac
țiunile de cooperare — bl șl 
multilaterale — vizează nu nu
mai simpla relație de vinzare-cum- 
părare a produselor, ci. în primul 
rind. conjugarea eforturilor partene
rilor in domeniul cercetării științifice, 
al proiectării și fabricării produse
lor. in valorificarea superioară ■ 
resurselor naționale, în construirea 
unor obiective economice din dife
rite ramuri ale economiei naționa-

le : industrie, agricultură, construcții, 
căi de transport, turism etc.

O analiză a evoluției cooperării 
intereuropene evidențiază, ca o con
cluzie principală, marea diversitate 
a domeniilor și modalităților sale de 
înfăptuire. Bunăoară, in industrie, u- 
nul dintre domeniile importante ale 
cooperării europene, trei ramuri de
țin ponderea majoritară (aproape do
uă treimi) — industria construcțiilor 
de mașini, industria chimică și a 
materialelor de transport, urmate de 
ramurile industriei electrice și elec-

industriale", deoarece a fost lansată, 
documentată și susținută pe plan in
ternațional de delegați și reprezen
tanți ai României. De asemenea, țara 
noastră se numără printre promotorii 
altor forme de cooperare industrială, 
inclusiv formele superioare, cum sint 
societățile mixte, ce și-au demon
strat deja eficiența.

Avantajele colaborării rtu se limi
tează la domeniul economic. Dez
voltarea comerțului și cooperării e- 
conomice are importante consecința 
de ordin politic, contribuind, in mod

EXTINDEREA COOPERĂRII 
ECONOMICE

trotehnice, metalurgiei și industriei 
ușoare. De asemenea, pe terenul in
dustrial se înregistrează o multitu
dine de forme, concretizate intr-un 
larg evantai de variante. Studiile e- 
Iaborate de experții C.E.E.'O.N.U. 
estimează la circa 37 la sută ponderea 
contractelor de coproducție și specia
lizare în cooperarea Est-Vest și la 
circa 28 la sută cesionarea de li
cențe, dovadă a importanței crescin- 
de a transferului de tehnici și teh
nologie. Se ră6pindește, de aseme
nea. cooperarea sub forma de sub- 
producție sau «ubcontractare.

Angajată cu fermitate pe calea 
progresului economic și tehnico-ști- 
ințtfic, țara noastră și-a adus, de-a 
lungul anilor, o contribuție însem
nată la diversificarea formelor de 
cooperare la scară europeană și mon
dială. Astfel, în practica conlucrării 
dintre state b-& impus livrarea de 
echipamente și utilaje pe credit 
rambursabil în produse, care este 
astăzi consacrată 6ub denumirea de 
„formula românească a cooperării

direct, concret la consolidarea bazei 
materiale a coexistenței pașnice in
tre state cu orinduiri diferite, la 
promovarea destinderii internaționale. 
Este fapt că intensificarea cooperă
rii. a relațiilor economice intereuro
pene a deschis drumul spre norma
lizarea relațiilor politice dintre state, 
spre promovarea destinderii și păcii. 
Evoluțiile de pe scena europeană 
demonstrează că extinderea colabo
rării este o componentă esențială a 
construcției edificiului securității, 
in folosul dezvoltării fiecărei țâri in 
parte și al progresului statelor euro
pene in ansamblu. în această pri
vință, o însemnătate hotăritoare 
prezintă așezarea la baza relațiilor 
de cooperare, in general a relațiilor 
dintre statele continentului, a prin
cipiilor independenței și suveranită
ții naționale, egalității in drepturi, 
neamestecului in treburile interne și 
avantajului reciproc — principii ca
re asigură respectarea intereselor 
fiecărui stat și conlucrarea rodnică 
intre ele, și pentru a căror Înscău
nare trainică România socialistă,

după cum se știe, militează cu cea 
mai tenace consecvență.

Deși, in mod indiscutabil, tendin
țele pozitive prevalează tot mai mult 
in viața economică europeană, din 
păcate se mai fac încă simțite ma
nifestări contrare in direcția frină- 
rii relațiilor economice, a îngrădirii 
schimburilor și cooperării. România 
se pronunță cu hotărîre împotriva 
fenomenelor negative, anacronice ce 
mai persistă in domeniul vieții eco
nomice a continentului, militează 
ferm pentru abolirea oricăror prac
tici sau tendințe restrictive șl dis
criminatorii, fiind partizana unor ac
țiuni largi de cooperare și schimburi 
comerciale, fără nici un fel de dis
criminări.

Politica economică externă a parti
dului și statului nostru de extindere 
continuă a relațiilor economice cu 
țările socialiste, cu toate celelalte 
țări se traduce printr-o prezență tot 
mai susținută a României in peri
metrul cooperării europene. Econo
mia noastră. puternic dinamizată 
pentru a depăși stadiul de țară in 
curs de dezvoltare, a fost și este un 
partener preferat in relațiile de co
operare cu alte țări din Europa, ca 
și din alte continente. Măsurile în
treprinse de țara noastră pe linia 
îmbunătățirii sistemului instituțional, 
diversificării formelor și tehnicilor 
de cooperare au creat premise favo
rabile dezvoltării, in continuare, a 
acestei forme moderne a circuitului 
economic intre națiuni.

Desigur, in promovarea unei coo
perări largi economice și tehnico- 
științifice intre toate statele europe
ne, țel pentru a cărui traducere in 
viață România militează cu atita 
consecvență. Comisia Economică a 
O.N.U. pentru Europa este chemată 
să joace un rol important, cu atit 
mai îndreptățită fiind satisfacția 
noastră că cea de-a 29-a sesiune a 
sa iși va desfășura lucrările la 
București. Exprimindu-și increderea 
că această reuniune se va solda cu 
rezultate pozitive, țara noastră iși 
manifestă hotârirea să-și aducă și 
pe viitor întreaga contribuție la 
transformarea continentului intr-o 
zonă a colaborării fructuoase, in 
conformitate cu interesele cauzei 
destinderii și înțelegerii în Europa, 
ca și in întreaga lume.

In ultimele zile. Ir
landa de Nord a fost 
din nou scena unor 
acte de violență, sol
date cu morți, răniți 
și pagube materiale. 
Scinteile incendiare 
s-au extins și asupra 
unei serii de orașe din 
Anglia, ca Londra, Bir
mingham și Manches
ter. unde s-au înre
gistrat recent zeci de 
explozii. Observatorii 
din capitala britanică 
sint de părere că noul 
val de incidente re
flectă intenția cercu
rilor extremiste din 
ambele comunități — 
protestantă și catolica 
— de a face să eșueze 
politica promovată de 
guvernul laburist in 
vederea normalizării 
situației in Ulster.

După cum se știe, in 
urmă cu patru luni 
guvernul britanic, gu
vernul Republicii Ir
landa și Consiliul exe
cutiv nord-irlandez au 
semnat acordul de la 
Sunningdale, care — 
potrivit părerii ziaru
lui ..Daily Mirror" — 
„a deschis calea spre 
realizarea unității Ir
landei". O asemenea 
perspectivă a fost res
pinsă de cercurile de 
dreapta protestante, 
care, timp de mai bine 
de o jumătate de se
col. au deținut poziții 
dominante in viața po
litică, economică și so
cială a provinciei. în
verșunarea lor. mai 
ales a extremiștilor 
din ..Ulster Defence 
Association", a cres

cut odată cu afirmarea 
curentelor politice rea
liste. care au făcut 
posibilă actuala for
mulă de guvernare lo
cală din Irlanda de 
Nord, pe baza conlu
crării intre reprezen
tanții moderați ai 
populației protestante 
și reprezentanții mo
derați ai populației 
catolice. Acte de vio
lență sint provocate 
de extremiștii cato
lici (I.R.A.), care re
fuză dialogul și înțe
legerea pașnică cu 
protestanții.

In ceea ce privește 
guvernul laburist, po
ziția acestuia a fost 
clar exprimată în Ca
mera Comunelor de 
Merlyn Rees, secreta
rul de stat pentru Ir
landa de Nord, care a 
anunțat că acțiunile 
forțelor de ordine vor 
fi întărite de urgență 
pentru a combate cu 
fermitate valul tero
rist și pentru „a rea
duce provincia la o 
viață normală". In 
cursul ultimelor luni, 
a arătat el, intensita
tea violențelor a fost 
mult mai mică decit 
cu doi ani in urmă, 
ceea ce nu trebuie 
insă să constituie un 
motiv de relaxare. 
Merlyn Rees a rea
firmat. totodată, a- 
deziunea guvernului 
laburist la acordul de 
la Sunningdale. De 
altfel, cu numai citeva 
zile in urmă premie
rul Harold Wilson și 
premierul Republicii

Irlanda, Liam Cos- 
grave, sublimaseră do
rința celor două gu
verne de a ratifica 
acordul de la Sunning
dale. ca o modalitate 
menită „să aducă pa
cea. stabilitatea și pro
gresul" in Ulster.

■Intra. timp, unel'e^ 
ziare britanice, ca de," 

'-exertipl'u „Financed 
Times". „Sunday Tele
graph" scriu despre 
necesitatea ca popu
lația inseși din Irlanda 
de Nord să contribuie 
in mai mare măsură 
decit pină acum la lup
ta împotriva terorismu
lui. Deși s-au realizat 
unele progrese pe ca
lea creării unei supra
structuri administra
tive, in care repre
zentanții ambelor co
munități să aibă par
tea lor de răspundere, 
este necesar — subli
niază ziarele — să fie 
lichidate toate punc
tele de tensiune, ceea 
ce impune un rol mai 
activ al elementelor 
moderate din rindurile 
ambelor comunități 
religioase. Săptămi- 
nalul „Observer" iși 
exprimă speranța că 
in cele din urmă 
„va învinge judecata 
sănătoasă", idee tot 
mai larg răspindilâ in 
rindurile populației 
nord-irlandeze și care 
se impune atenției 
cercurilor politice de 
la Londra, Belfast și 
Dublin.

N. PLOPEANU
Londra

• PE CINE AȚI PRE
FERA DACĂ... Un săptămî- 
nal american a inițiat o origi
nală anchetă in cadrul căreia 
cititorii erau solicitați să-și in
dice preferințele pentru even
tualitatea cind in funcția de 
președinte al Statelor Unite ar 
putea fi aleasă o femeie. Cele 
mai multe sufragii le-a întrunit 
soția fostului președinte Lyn
don Johnson, urmată de doamna 
Patncia^Nixon. locul al pa
trulea s^a Situat actrița Shirley 
Țempl^-BJackj fostul copil mi
nune al filmului american din 
cel de-al patrulea deceniu, in 
prezent reputată activistă pe 
tărim social, bine cunoscută și 
in țara noastră, pe care a vi
zitat-o cu cițiva ani in urmă.

MARGINALII
„ALFIN" - CAMPANIA 

ALFABETIZĂRII TOTALE
De pe ecranele ci

nematografelor, ale 
televizoarelor, de pe 
paginile ziarelor o lo
zincă mobilizatoare se 
adresează maselor de 
peruani : „Deschide
ochii — acum ori nici
odată !*'.

Sub această deviză 
se desfășoară in Peru 
operațiunea „Alfin", 
prescurtarea sub care 
este cunoscută cam
pania alfabetizării to
tale, lansată de au
torități. In cadrul el. 
zeci și sute de mii 
de oameni — ță
rani și mineri, locui
tori ai fostelor car
tiere mizere, tineri și 
vîrstnici, bărbați și fe
mei — învață să des
cifreze tainele litere
lor. Amploarea acțiu
nii se justifică, dacă 
se ține seama că, po
trivit datelor oficiale, 
2,5 milioane de pe
ruani — o treime din 
populația adultă — 
datorită situației din 
trecut, n-au avut nici
odată posibilitatea să 
frecventeze școala. La 
aceasta se mai adau
gă 1.5 milioane de 
oameni care au în

vățat cindva sâ ci
tească și să scrie, dar 
care, datorită condi
țiilor vitrege, au de
venit din nou anal- 
fabeți.

De aceea — după 
cum a comunicat Mi
nisterul Educației — 
campania este eșalo
nată pe mai mulți 
ani. In prima etapă
— pină in 1976 — este 
prevăzută alfabetiza
rea a 2,8 milioane de 
adulți ; iar in cea de-a 
doua — 1976-1980 — 
analfabetismul urmea
ză să fie „complet e- 
radicat".

La lichidarea aces
tei grele moșteniri a 
trecutului participă 
toate forțele progre
siste ale țării, prin
tre care Confederația 
sindicatelor, Uniunea 
populară, a femeilor, 
numeroase grupuri de 
profesori, studențl și 
altele. Peste 10 000 de 
voluntari au plecat in 
cele, mai îndepărtate 
colțuri ale tării — in 
cătunele din Anzi, in 
regiunea Amazonului
— pentru a „deschide 
ochii" păturilor celor 
mai oropsite în trecut.

în afara alfabeti
zării — arată ziarele 
peruane — campania 
„Alfin" iși propune 
să trezească conștiin
ța acestor oameni 
care, in trecut, n-ou 
avut niciodată posi
bilitatea de a lua par
te la viața obștească, 
să-i invețe să com
pare trecutul cu pre
zentul țării, să-i aju
te să-și dea seama de 
poziția lor in cadrul 
societății, să-i atragă 
să participe activ la 
profundele schimbări 
sociale ce au loc in 
Peru.

Scoțind în evidență 
însemnătatea și sem
nificația acestei ope
rațiuni, ziarul peruan 
„La Nueva Cronica" 
subliniază că ea con
stituie „o parte inte
grantă a profundei 
revoluții naționale și 
sociale din Peru. Iar 
istoria nu oferă vreun 
exemplu al unei' țări 
înapoiate care să fi 
lichidat analfabetis
mul fără să iasă din 
cadrul regimului ca
pitalist".

G. D.

• SERIALE... SERIALE. 
Intr-un raport recent al 
UNESCO se constată răs- 
pindirea largă a serialelor de 
televiziune de pe toate meri
dianele lumii. Printre recordu
rile înregistrate sint remarcate 
unele seriale americane, difu
zate in peste o sută de țări, ca 
de pildă, „Bonanza", cea mai 
populară emisiune a postului 
N.B.C. (National Broadcasting 
Company). Dublat in mai mul
te limbi, acest serial, cunoscut 
și telespectatorilor noștri, a 
atins o audiență evaluată la 350 
milioane de persoane. In ce 
privește durata. „Bonanza" to
talizează 359 ore : programin- 
du-se cite un episod de jumă
tate de oră pe săptăminâ, unui 
telespectator i-ar trebui treo 
opt ani pentru a vedea tot se
rialul... Pe primele locuri se si
tuează și „Forsyte Saga", cele
brul serial produs de B.B.C., 
care s-a bucurat de mult suc
ces și in țara noastră.

• PENTRU DEPISTA
REA DIN TIMP A ATE- 
ROSCLEROZEI. O echipa 
de medici și de ingineri de la 
Universitatea din Varșovia au 
pus la punct un aparat care 
permite depistarea din timp a 
ațerosclerozei. Aparatul constă 
dintr-un condensator plasat la 
un milimetru de carotidă și 
deosebit de sensibil la pulsațiile 
epidermei care corespund bă
tăilor inimii. După o serie de 
examinări succesive ale pulsu
lui unui pacient, cu ajutorul a- 
cestui aparat — care prezintă 
avantajul de a oferi o diagra
mă exactă a pulsului prin fap
tul că nu exercită nici un fel 
de apăsare asupra arterelor — 
se poate stabili o diagramă. 
Prin comparația cu o serie da 
curbe timp — folosite ca eta
lon de cercetătorii polonezi — 
se ’ poate stabili gradul de 
ateroscleroză in organism.

• TUNSOARE... CHI
MICĂ. Fără foarfeci și efort, 
lina se desprinde la o ușoară 
tracțiune. Metoda, să recunoaș
tem, cu totul neobișnuită, este 
rezultatul unor indelungi cerce
tări întreprinse de oameni de 
știință australieni pentru a „re
voluționa" una din cele mai 
râspîndite îndeletniciri pe acest 
continent care numără multe 
milioane de ovine. Ea constă în 
administrarea prin injecții a 
unui preparat hormonal. Expe
riențele de pină acum au dat 
rezultate bune, dar ele vor con
tinua pentru a se ști cu pre
cizie dacă acest preparat are 
efecte secundare asupra sănă
tății animalului, dacă nu cumva 
produce o incetinlre a creșterii 
linii etc.
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