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ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
AL

în ziua de 15 aprilie 1974 a avut 
loc ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prezidată de tova
rășul Nicoiae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
man.

Comitetul Executiv a luat în dis
cuție șl a aprobat proiectul statu
tului disciplinar al lucrătorilor din 
unitățile sistemului energetic națio
nal, care are ca scop întărirea or
dinii, disciplinei și răspunderii în 
îndeplinirea sarcinilor de către per
sonalul de exploatare, întreținere șl 
reparații în vederea creșterii sigu
ranței în funcționarea sistemului 
energetic național. Comitetul Exe
cutiv a stabilit să se aducă unele 
îmbunătățiri proiectului de statut șl 
să fie supus spre aprobare Consiliu-

C.C. AL P.
Iul de Stat al Republicii Socialiste 
România.

In aplicarea legii cu privire la re
gimul prețurilor și tarifelor. Comite
tul Executiv a aprobat propunerile 
guvernului privind limitele maxime 
tie prețuri și tarife pentru grupele si 
subgrupele de produse și servicii 
din nomenclatura ministerelor, ce
lorlalte organe centrale și ale comi
tetelor executive ale consiliilor 
populare județene și a! municipiu
lui București, stabilind, tc'odcîâ, să 
se ia toate măsurile pentru ca le
gea să fie respectată cu strictețe de 
către toate ministerele și unitățile 
economice.

în cadrul ședinței. Comitetul 
Executiv a stabilit ca Ministerul Fi
nanțelor, Eanca Națională, toate

;.r.
băncile și organele financiare să 
acționeze cu fermitate pentru apli
carea întocmai a legii finanțelor, 
pentru a se evita imobilizarea mij
loacelor circulante, pentru îmbună
tățirea generală a activității econo- 
mico-financiare a tuturor unităților 
economice. Ministerele, împreună cu 
organele bancare sîr.t datoare să 
analizeze cu operativitate și spirit 
de exigență situația fiecărei între
prinderi ale cărei rezultate finan
ciare sînt nesafisfăcăteare, să cer
ceteze cauzele reale ale acestei si
tuații și să stabilească măsurile 
concrete ce se impun pentru îmbu
nătățirea activității economice a 
unităților respective.

Comitetul Executiv a rezolvat, de 
asemenea, unele probleme ale acti
vității curente.

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI 

întrecerea cimentiștilor 
o Pînă la sfîrșitul primei decade a lunii aprilie - 

18 000 tone ciment peste plan
„Ciment, cit mal mult ciment 

șantierelor de construcții!". Răs- 
punzind acestei chemări, colec
tivele întreprinderilor din in
dustria cimentului, puternic an
gajate In întrecerea socialistă, 
muncesc cu pasiune șl inițiafi- 

, vă pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan și a angajamentelor 
asumate pe acest an, pentru a- 
sigurarea ritmică și integrală a 
cantităților de ciment solicitate 
de constructori.

O discuție la Centrala Industrială 
a cimentului relevă că și in acest 
an, pentru unitățile economice din 
acest sector sint prevăzute noi și 
importante sporuri de producție. Așa, 
bunăoară, comparativ cu anul prece
dent, in 1974, planul prevede o creș
tere a producției globale industriale 
cu 16 la sută, in vreme ce producția 
de ciment urmează să sporească cu 
16,6 la sută. Demn de reținut este 
și faptul că această creștere substan
țială are loc in condițiile cind pon
derea sortimentelor superioare de 
ciment urmează să ajungă in 1974 
la 62.9 la sută.

Pini la sfîrșitul primei de
cade a lunii aprilie, pe ansamblul 
centralei au fost obținute suplimen
tar peste 18 000 tone de ciment. Cele 
mai bune rezultate au fost înregis
trate de fabricile de ciment din Tg. 
Jiu (unitate care a reușit să recu
pereze integral restanța la produc
ția de ciment și să producă în plus 
5 300 tone de ciment), din Bicaz, Fi- 
eni. Turda. Cimpulung Muscel. Med
gidia ș-a. în prezent, toate colecti
vele de muncitori, ingineri șl tehni
cieni din unitățile producătoare de 
ciment sint puternic concentrate a-

O Inițiatorii întrecerii se află tot în primele rînduri
G De la Bicaz - ciment suplimentar pentru 700 

apartamente

asupra suplimentării producției, 
cinstind astfel, prin rezultate de 
prestigiu, ziua de 1 Mai.

Ge realizări raportează COLECTI
VUL COMBINATULUI PENTRU 
LIANȚI ȘI MATERIALE REFRAC
TARE DIN TURDA, care a lan
sat chemarea la întrecere către 
cimentiștii din întreaga țară ? în 
primul trimestru el a realizat o pro
ducție marfă suplimentară in va
loare de 16 milioane lei, a dat 
peste prevederi 6 200 tone de ciment, 
800 tone var, 9 500 tone gips van
dabil. 10 800 tone calcar vandabil; 
totodată, a depășit planul de export 
cu 8 500 tone de ciment, 5 700 tone 
gips și 1 200 tone ipsos. Pînă la 1 
Mai se prelimina o producție supli
mentară de 7 000 tone de ciment, 
11 000 tone calcar vandabil. 1G 000 
tone gips vandabil ș.a. Ca urmare a 
acestor rezultate, colectivul și-a re
considerat angajamentele anuale, 
mârindu-le la 20 000 tone de ciment 
față de 15 000 tone, la 20 OHO tone de 
calcar vandabil, in loc de 10 000 tone 
peste prevederi ș.a.

La intrarea în fabrica de ciment 
te intimpină lozinci care îndeamnă 
muncitorii să asigure utilizarea cu 
randament superior a timpului de lu
cru, a mașinilor și utilajelor, surse 
sigure de creștere a producției, a
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Editura politică

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu
a primii pe președintele 
Agenției pentru energia

atomică a Canadei
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, a primit, la 15 aprilie, 
pe J. L. Gray, președintele Agen
ției pentru energia atomică a Ca
nadei, care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere au participat to
varășii Gheorghe Oprea, vfce- 
prim-ministru al guvernului, șl

Constantin Băbălău, ministrul •- 
nergiel electrice.

Președintele Nicoiae Ceaușescu 
s-a întreținut cu oaspetele asupra 
unor probleme privind colaborarea 
româno-canadlană In domeniul 
aplicațiilor pașnice ale tehnicilor 
nucleare.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

---------------------------------------------------------------------------------------------------AZI, LA BUCUREȘTI
Ședința inaugurală a sesiunii 

Uniunii Interparlamentare
Bun venit parlamentarilor de pretutindeni, succes deplin 
lucrărilor desfășurate în ambianța României socialiste- 
promotoare activă a politicii de pace și largă colaborare 

între popoarele lumii!

Vedere parțială a cuptoarelor de clincher de la Fabrica de ciment Birseștl 
Foto : M. Andreescu

□ a □ □ a
EVOLUȚIA VREMII
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și lucrările agricole 
de primăvară

© REZERVA DE APĂ DiN SOL A FOST AMELIORATĂ, DAR NU ÎN ÎNTREGIME 
REFĂCUTĂ • MĂSURI PENTRU PRsVEHTEA Șî COMBATEREA EFECTELOR UNOR 

TEMPERATURĂ © LA ÎRiSAȚil - KÎCI 0 ÎNTRERUPEREEVENTUALE SCĂDERI DE
După ce In luna martie șl la În

ceputul lunii aprilie timpul a fost 
neobișnuit de cald, la sfîrșitul săp- 
tămin.i trecute cerul s-a Înnorat 
treptat — incepind din nordul țării 
— și a început să plouă. întrucit 
temperaturile au scăzut simțitor, 
cu excepția cimpiei de vest a țării 
și Dobrogei. ploaia s-a transformat 
in lapoviță și ninsoare. Precipitații 
in cantități mai mari, insumind 
15—25 litri pe metrul pătrat, au 
fost înregistrate in vestul Munte
niei, Oltenia, Banat, o parte din 
Transilvania- în parî&a centrală a 
Moldovei apa rezultată din ploi și 
topirea zăpezii atinge 10 litri pe 
metrul pătrat. în Oltenia și Banat 
ploile au făcut posibilă o legătură 
cu umezeala din profunzime, fant 
deosebit de avantajos pentru agri
cultură. In restul țării, deși ume

zeala nu a pătruns decit pe o a- 
dincime de 7—10 cm, aceasta ame
liorează starea semănăturilor de 
toamnă și favorizează incolțirea și 
răsărirea celor de primăvară.

Se apreciază că in toate zonele 
țării, in care era deficit de ume
zeală in sol. ultimele precipitații 
au avut efecte pozitive. Cu toate 
acestea, rezerva da apă din sol nu 
a fost refăcută, ci numai amelio
rată. De aceea, ministerul de re
sort a recomandat continuarea atil 
a lucrărilor de amenajare a noi su
prafețe in vederea extinderii iriga
țiilor. cit și anlicarea udărilor pe 
toate suorafc’ele unde solul are 
nevoie de apă.

Institutul de meteorologie și hi
drologie a avertizat că in timpul 
nopții se vor produce scăderi de 
temperatură, mal accentuate în

nord-estul țării. în sud. datorită 
faptului că pămintul este mai u- 
med. scăderile de temperatură nu 
vor fi prea pronunțate. Se consi
deră că, după aceea, vremea se va 
încălzi.

Ținind seama de evoluția vremii 
și de necesitatea continuării in 
ritm susținut a lucrărilor agricole 
de primăvară. Ministerul Agricul
turii. Industriei Alimentar? și Ane
lor a făcut o serie de recoman
dări.

La plantele de cimp trebuie să 
continue cu intensitate insămință- 
rile. Scăderea temperaturii nu a in
fluențat decit in mică măsură so
lul care era încălzit la o mare adin- 
cime. în cea mai mare parte a 
țării, temperatura solului la adîn-
(Conlinuare în pag. a IlI-a)

La teleconferința de azi 
am cânvocat șapte cores
pondenți ai „Scinteii", din 
șapte județe ale țării. Sco
pul ? Să aflăm dacă între 
vacanța elevilor, care în
vață in școlile de la oraș, 
reveniți in aceste zile in 
locurile natale după un tri
mestru bogat, și... coada 
greblei din poveste există 
vreo legătură.

— ...Doar dacă o aduceți 
dv. din condei, mi-a decla
rat la Șieu Măgheruș. ju
dețul Bistrița, locțiitorul 
primarului. Ion Tirnovan.

— Interesează argumen
tele !

— Argumentele ? întrea
bă colegul nostru Ion An
gliei. Ajunge sa numim 
unul singur : ..Aici. am 
fost asigurați, toți elevii iși 
petrec activ vacanța. La 
muncile cimpulul. in coo
perativă ori la înfrumuse
țarea comunei. Alături de 
părinții și frații lor".

Mai departe, corespon
dentul nostru aduce in 
sprijinul afirmației sale ur
mătoarele fapte : ..L-am 
căutat in zadar pe elevul 
Vasile Podină. Pînă la 
urmă aflu de la tatăl lui : 
„Vasile lucrează azi la 
transportul îngrășămintelor 
chimice pentru cooperativă. 
A plecat din zori, cu ca
mionul. Am cinci copii. 
Toți au umblat prin școli 
în zilele de vacanță- nici
odată nu s-au sfiit să pună 
umărul la treabă. Uite,

Astăzi, la palatul Marii Adunări 
Naționale, se deschicț lucrările se
siunii de primăvară a Uniunii In
terparlamentare. Aproximativ 400 
de reprezentanți ai grupurilor par
lamentare — membre ale uniunii, 
între care președinții a 8 parla
mente. din peste 60 de țări de di
ferite orinduiri sociale de pe di
verse continente, vor dezbate im
portante probleme politice care 
preocupă opinia publică mondială.

în îndelungata activitate a Uniu
nii Interparlamentare — anul aces
ta se împlinesc 85 de ani de la 
constituire — actuala sesiune este, 
menită să marcheze, prin caracterul 
ei larg reprezentativ, prin proble
mele aflate pe agendă, un impor
tant moment pe linia misiunii no
bile asumate de această organiza
ție internațională — aceea de a fa
voriza contactele intre membrii 
parlamentelor și conlucrarea lor in 
opera de promovare a aspirațiilor 
do pace, libertate, independență, 
democrație și progres ale tuturor 
națiunilor lumii.

Opinia publică din țara noastră 
salută această reuniune internațio
nală cu atit mai mare satisfacție 
cu cit ea se ține In capitala Româ
niei. în această alegere iși găsesc 
expresie considerația și prestigiul 
de care se bucură pe plan interna
țional România socialistă. Înfăptui
rile pe linia dezvoltării economica

șl sociale, politica externă de slu
jire plină de abnegație a cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale, 
de promovare a drepturilor funda
mentale ale tuturor popoarelor, a 
principiilor șl obiectivelor Cartei 
Organizației Națiunilor Unite.

însuși faptul că participarea la 
sesiunea de la București este atit 
de numeroasă, de largă și de re
prezentativă — numărul participan- 
ților fiind mai mare decit oricind 
Ia o sesiune de primăvară a Uniu
nii Interparlamentare — vorbește 
de la sine despre interesul viu pen
tru România, pentru politica ei 
externă iubitoare de pac^.

Continuitatea și consecvența aces
tei politici constructive au fost cu 
strălucire reafirmate de exponen
tul cel mai autorizat și promotorul 
ei neobosit, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, care sublinia in dis
cursul rostit cu prilejul învestirii 
sale ca președinte al României : 
„Acum, in aceste momente doresc 
să asigur încă o dată pe prietenii 
noștri de peste hotare, toate na'lu
nile lumii, că poporul român iși va 
respecta cu sfințenie angajamen
tele, acționînd neobosit pentru 
afirmarea principiilor noi de rela
ții între state, pentru promovarea 
politicii de prietenie și colaborare 
între toate statele și națiunile 
lumi^". Acesta este și spiritul in 
care poporul nostru Intimpină pe 
pămintul României pe participan-

ții la actuala reuniune interparla
mentară.

Reuniunea Interparlamentară de 
la București are loc in împrejurări 
cind in viața internațională au apă
rut o serie de tendințe pozitive și 
s-au realizat pași in direcția norma
lizării relațiilor Interstatale, afir
mării noilor principii da relații in
terstatale, a necesității reglemen
tării problemelor conflictuale pe 
căi politice, corespunzător intere
selor păcii și securității lumii.

Apreciind cu satisfacție acest 
curs spre destindere și înțelegere, 
nu poate fi insă ignorat că el se 
află abia intr-o fază inițială, că 
in unele regiuni ale globului pacea 
nu s-a instaurat încă trainic, mai 
persistă sursele de încordare, drep- ( 
turile fundamentale ale unor po
poare nu sînt pretutindeni respec
tate. Această situație, precum șl 
necesitatea înrădăcinării trainice, 
definitive, a principiilor dreptului 
și moralei internaționale, soluțio
nării judicioase a marilor proble
me care frămintă lumea contem
porană reclamă in mod imperios 
participarea activă la viața interna
țională a tuturor statelor, indife
rent de orinduire. de mărime și 
potențial, eforturi perseverente din 
partea celor mai largi forțe social- 
polilice progresiste, a tuturor parti
delor și organizațiilor democrati-

(Continuare în pag. a IV-a)

IN ZIARUL DE AZI:
• Pentru producțiile 

mari obținute în 1973: 
Unități agricole dis
tinse cu ,,Ordinul 
Muncii" clasa I

• Probitatea — exame
nul etic al criticului

© Rubricile noastre : 
Telex cetățenesc ; 
Faptul divers ; Carnet 
plastic ; Consemnări ; 
Sport; De pretutin
deni

Prin valorificarea 
superioară a metalului

Anul acesta valoa
rea produselor reali
zate dintr-o tonă de 
metal de întreprinde
rile constructoare de 
mașini »crește. față de 
nivelul atins în 1970. 
cu peste 38 la sută.

O recentă analiză a 
evidențiat faptul că. 
prin promovarea con
secventă a unei con
cepții constructive si 
tehnologice moderne, 
se asigură o valorifi
care superioară a me
talului. Astfel, in . ca
zul tipului reproiectat 
al cazanului de ană 
fierbinte de 25 gcal.

se obține un consum 
de metal mai mic cu 
circa 0.750 tone pe 
gcal., in construcția 
turbinelor de abur de 
330 MW — aproxima
tiv 9 tone pe MW. iar 
la fabricarea autoca
mionului Diesel o e- 
conomie de 0.160 tone 
ne tona de încărcătu
ră maximă. O valori
ficare ridicată a me
talului se realizează, 
de asemenea, de ne 
urma altor produse, 
cum 6înt : noua fami
lie a motoarelor Die
sel de pină la 4 000 
CP. pentru transportul

feroviar. motoarele 
navale de mare pu
tere. inslălatiile de 
foraj cu acționare e- 
lectrică pentru adîn- 
cimi de peste 8 000 m. 
mașinile orizontale de 
alezat și frezat, calcu
latoarele electronice si 
altele. în general, con
sumul specific mediu 
de metal a scăzut — 
in întreaga ramură a 
construcțiilor de ma
șini — cu 15-20 la 
sută. Iar coeficientul 
de utilizare a crescut 
de la 0.65 la 0.80.

(Agerpres)

pentru că discutăm de Va
sile. Cu ce a mai realizat 
în vacanța de iarnă, cu 
munca de acum, are deja 
20 de norme In cooperati
vă"... în satul Chintelnic o 
caut pe eleva Doina Cio
can. Mă lămurește mama

menea copil I Dovezile lor 
de vrednicie înseamnă, in 
egală măsură, și o notă 
bună pentru cadrele didac
tice respective, care ve
ghează drumul in viață al 
acestor tineri. Creșterea 
lor in spiritul respectului

rățatul șl defrișatul tere
nului ce urmează să fie 
redat agriculturii, iar o 
parte au lucrat la ridica
rea construcțiilor din coo
perativă. La Someșenl 
insă...

— Ce-1 la Sotneșeni î

Vacanța și... 
coada greblei din poveste

el : „Doina e la,grădina do 
legume a cooperativei agri
cole. Cară apa cu găleata 
la răsadurile de varză șl 
ceapă. Tare-s multe de fă
cut primăvara ! Mă bucur 
că fata noastră e săritoare, 
că acolo, la școală, a învă
țat lucruri folositoare. Ve
deți lemnăria la casa 
nouă ? Ea singură a vop
sit-o. Mi-a spus că nu-i 
un lucru nou. Acolo, la 
atelierul-școală, a avut pri
lejul să învețe multe."

Fericiți părinții cu ase-

șl dragostei față de muncă 
reprezintă garanția drumu
lui drept și demn pe care 
viitorii oameni mari ur
mează să-l străbată.

— Știți ce au făcut plnă 
acum, in zilele de vacanță, 
cei aproape 200 de elevi 
din comuna Apa. județul 
Satu-Marc ?, ne Interpelea
ză colegul nostru din Nord

— Spune, Octav Gru- 
meza.

— Unii au ajutat la trans
portul și împrăștiatul în
grășămintelor, alții la cu-

— După ce am ascultat 
numai cuvinte de laudă la 
adresa hărniciei lui Costi 
Vaida. care in această va
canță „lucră intr-una. că 
de aceea nu-i de găsit, de 
l-ați căuta și cu mașina", 
m-am intilnit pe drum, 
ziua in amiaza mare, cu 
un biciclist. Avea o plasă 
goală agățată de ghidon. 
Facem cunoștință. îl chea
mă Vasile Bărbuș. îl în
treb :

— Cum e în vacanță ?
— Minunat. Am citit

□ B □ B O
„Tarzan din neamul mai
muțelor".

— Și pentru zilele ur
mătoare ?

— Urmează volumul doi î 
„întoarcerea lui Tarzân".

— Văd însă că părinții, 
prietenii tăi, oamenii din 
comună nu mai prididesc 
cu treburile. Nu te-ai gîn- 
dlt că. așa. între două lec
turi. le-ai putea veni in 
ajutor ?

— Ce să fac : vacanța e 
atit de scurtă !...

— Pe tema asta, a va
canței scurte, intervine în 
teleconferință Ion Manea, 
aș adăuga și eu un fapt, 
aflat la Girov, județul 
Neamț.

— Sintem pe recepție.
— Aici am găsit destul 

elevi care, deși reveniți a- 
casă. In vacanță, continuă 
să facă zilnic... naveta la 
Piatra Neamț, de unde se 
întorc seara, cu ultima 
cursă. Decj. notăm : „va
canță navetistă activă", cu 
generosul concurs al pă
rinților care nu-și mal văd 
canul cu treburile de sezon. 
După părerea mea, unii pă
rinți poartă și ei vina că 
fiii ori fiicele lor au cam 
uitai ...coada greblei.

— Rucăm apel la fapte.
— Perfect. Am aflat, de 

pildă, că pe eleva V. D. 
părinții sint cei care ou vor

Iile TANASACHB
(Continuare în pag a Il-a)
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Comemorarea unui militant
de frunte al partidului

Telex cetățenesc!
...... : '■    - *  .......................J

PENTRU AGENDA DV

și statului nostru
împlinesc 29 de ani de Ia moare

Pâtrăfeanu. unul
>rli de seamă ai
o. al poporului ro

ast ă erudiție și 
luptător plin de 

pentru cauza

•u.
U^rnun'st R.

-Țărănesc și a 
focratice legale

socialistă dc Îs 
acre în- 
lanul său 
ii sociale

■at sub condu- 
de mai multe 

C C. al P C.R., a
. _ _are devenea

: mai acut pericolul ascensiunii 
:•? putere a grupărilor fasciste,

■
* a P.C.R. de ra

telor patriotice in 
•otriva fascismului, parti- 
oi activ la pregătirea și 
■ea insurecției naționale 

antifasciste armate.
Lucrețiu Pâtrâșranu a reorezentat 

P.C.R. in guvernul de coaliție for
mat la 23 August 1944. iar in guver- 
r-> următoare a îndeplinit funcția 
de ministru al justiției pină in 1948. 
La Conferința Națională a P.C.R. 
cin octombrie 1945 a fost ales mem
bru al C C. al P.C.R., iar din 1946 a 
d. membru al Biroului Politic.

Așa cum este cunoscut, ca ur
mare a unor acuzații plăsmuite, 
Lucrețiu Pătrășeanu a fost arestat 
în mod abuziv în aprilie 1943 și, 

mai mulți ani de anchete, in 
cărora constringerile fizice 

s-au îmbinat cu presiunile morale, 
e fost condamnat la moarte și exe
cutat in aprilie 1954, prin nesocoti
rea celor mai elementare norme ce

După cum se știe. In viața parti
dului și a Întregii țări un moment 
de cotitură a marcat Congresul al 
IX-lea. care a promovat in toate 
sferele de activitate un puternic su
flu înnoitor. Conducerea partidului 
a supus unei ample și exigente ana
lize partinice Întreaga activitate des
fășurată anterior, problemele funda
mentale ale dezvoltării economice si 
sociale a tării, a reliefat atit rezul
tatele pozitive obținute, cit și faptul 
câ s-au manifestat un șir de lip
suri și greșeli, acte de subiectivism 
și arbitrar — între care abuzuri și 
încălcări ale legalității socialiste, cu 
desăvârșire străine, incompatibile cu 
natura socialismului. ~ 
al IX-lea a imprimat 
hotârit, ferm, spre 
judiciilor, *pre  instaurarea 
treaga viață a partidului 
societății a democratismului 
secvent, spre respectul sacru 
lezii și asigurarea unui climat de înal
tă stimă pentru demnitatea umană, 
ca atribute fundamentale, inaliena
bile, ale democrației socialiste.

Partidul a pornit de la concepția 
marxistă potrivit căre ’ socialismul 
este orindulrea menita să asigure 
nu numai lichidarea exploatării 
omului de către om. a oricărei asu
priri a omului, ci și deplina Înflo
rire & personalității umane, societa
tea in care omul este scopul întregii 

■'tivitfți sociale. Tocmai in acest 
sens, construirea noii orinduiri 
supune nu numai statornicirea 
prietății socialiste, dezvoltarea 
ternică a forțelor de producție, 
Înfăptuirea unui democratism

membru
avut, in perioada In 
i
®prt 
o a
rea liniei politice 
here a tuturor f( 
lupta imj 
răpind ap

icul

Congresul 
un curs 

repararea pre- 
in in
și a 
con- 

al

pre- 
pro- 
pu- 

ci și 
con-

Galați 1971 : Un colectiv larg, for
mat din membri ai comitetului exe
cutiv al consiliului popular jude
țean. deputați, specialiști, iși înce
pea ziua de muncă nu in birouri, 
ci pe teren, intr-una din comunele 
județului. împreună cu toți factorii 
de răspundere din comună — față 
in fa'.ă cu detaliile realității, sesi- 
zind direct greutățile 
deficiențele 
planuri de măsuri concrete, 
termene, răspunderi. Era astfel inau
gurată aici și consacrată totodată — 
printr-un experiment reușit din start 
— o metodă de lucru eficace.

— Angrenată organic in procesul 
rapid al transformării realităților 
noastre — considera tovarășul CON
STANTIN DASCALESCU, președin
tele Comitetului executiv ai Consi
liului popular județean Galați — ad
ministrația locală nu-și poate per
mite nici o răminere in urmă. Re
zolvările și implicit metodologia re
zolvărilor de ieri sint astăzi de cele 
mai mul le ori inoperante. Vremea 
cind administrația se putea face nu
mai din birou a trecut de mult. A- 
cum, zilnic sintem confruntați cu 
probleme tot mai ample, mai com
plexe. pentru care trebuie căutate și 
găsite rezolvări exacte și prompte. 
Or. acest lucru se poate face numai 
printr-un dialog deschis cu cetățenii. 
De altfel, legea de organizare și 
funcționare a consiliilor populare ne 
Incumbă această obligație, conferin- 
cu-ne in acest sens drepturile și 
competența cuvenite, mijloace juri
dice. tehnice și materiale. Iar, învă- 
țind din experiența conducerii supe
rioare de partid și de stat, din stilul 
ș: metodele de lucru ale secretaru
lui general al partidului, sarcina ne 
este mult uș^irată.

...Documentarea noastră avea să 
eonfirme că, intr-adevăr, la Galați 
există citeva reușite notabile pe a- 
ceastă linie. Să ne referim in pri
mul rind la inițiativa declanșată a- 
cum trei ani. de care aminteam in 
debutul articolului nostru. La ora 
actuală deplasarea colectivelor de 
specialiști in comunele județului a 
devenit un fapt obișnuit, o metodă 
curentă de lucru. La nivelul jude
țului se constituie semestrial ase
menea colective, conduse de membri 
si comitetului executiv. Fiecare in 
parte îndrumă și controlează cite 
două comune. De fapt, cum îndrumă 
și controlează ? Se deplasează un 
timp mai îndelungat pe teren - cind 
este nevoie chiar o lună sau dr>uâ — 
lucrind cot la cot cu autoritățile lo
cale. Fără a se substitui primăriei.

. _ obiective și 
subiective — elaborau 

fixau

•ecvent, asigurarea celor mai largi 
drepturi și libertăți cetățenești, 
stricta respectare a legalității, afir
marea omului ca valoare supremă a 
sorietftții în aceasta rezidă mafea 
forțl vital*  * socialismului, supe
rioritatea sa asuma tuturor orlndul- 
rllnr cunoscute de omenire de-a lun
gul istoriei.

In procesul amplu, inaugurat de 
Congresul al IX-lea. de Înfăptuire 
consecventă a acestor cerințe, o în
semnătate deosebită a avut Plenara 
CC. al P C R. din aprilie 1958, care, 
condamnind cu vigoare abuzurile 
comise in trecut, a repus adevărul 
in drepturile sale, a respins catego
ric și definitiv practicile incompati
bile cu principiile de muncă ale par
tidului șl cu normele dc legalitate 
alo societății noastre. Pe baza ma- 
t 'rialelor doveditoare prezentate de 
comisia alcătuită la indicația con
ducerii partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, plenara a con-

șite. partidul nu s-a limitat să tragă 
11 răspundere pe cel vi novați dc să- 
vlrșlrea și tolerarea lor. ci a adop
tat pc diverse planuri ale vieții de 
partid șl dc stat, ale actlvit.'țil so
ciale și legislative, un ansamblu de 
măsuri menite să asigure ca in (ara 
noastră asemenea abuzuri să nu se 
mai poată repeta niciodată. Ca un 
obiectiv dc cinste in fața națiunii, 
partidul a stabilit să asigure garan
țiile depline ca in țara noastră 
nimeni să nu se mal simtă vreodată 
amenințat pe nedrept, nimeni să nu 
mai sufere abuzuri sau efectele 
unor măsuri arbitrare, nimeni să nu 
mai poată deveni victima bunului 
plac sau a represiunilor ilegale. 
Această orientare fermă snrc pro
movarea neșovăitoare a dreptății 
sociale, a umanismului socialist, a 
întrunit deplina adeziune și apro
bare a întregului popor.

Se cuvine relevat in acest context 
că meritul principal In inițierea șl

H

statat lipsa de temei a învinuirilor 
fiause iui Lucrețiu Pătrășeanu, 
precum și gravele ilegalități săvir- 
șite in cursul anchetării și judecării, 
hotărind reabilitarea sa post-mortem. 
Totodată, plenara a reabilitat me
moria și a altor militanți de seamă 
ai partidului care au căzut victimă 
reoresiunilor. a anulat sancțiunile 
pranunțate pe baza unor acuzații 
neîntemeiate, restabilind onoarea și 
prestigiul celor pe nedrept loviți.

Plenara a subliniat că astfel de 
abuzuri sint contrarii naturii socia
lismului, reprezintă acte incompa
tibile cu noua orinduire socială, 
aduc mari daune dezvoltării aces
teia. Asemenea fenomene care, 
după cum este ș'iut, au avut loc. din 
păcate, și in alte țări socialiste la 
proporții diferite, au fost respinse 
de partid ca fiind străine firii și su
fletului poporului român, trăsături
lor etice ale națiunii noastre.

Relevind că dezvoltarea democra
ției socialiste presupune stricta res
pectare a legilor, documentele ple
narei au subliniat că socialismul 
trebuie să instaureze asemenea con
diții incit omul, stănin al mijloace
lor de producție, făuritorul tuturor 
valorilor materiale și spirituale, să 
beneficieze pe deplin de drepturile 
și libertățile cetățenești De care le 
asigură democrația socialistă ca o 
premisă a înfloririi personalității 
tlmane.

După cum se știe, pe baza hotârî- 
rilor plenarei, osemintele lui Lu
crețiu Pătrășeanu au fost strămu
tate la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei. pentru socialism. Scrierile sale 
au fost reeditate — toate acestea 
constituind o expresie a înaltei pre
țuiri pe care comuniștii, întregul 
no-tru popor o acordă activității 
ceh’ia care, prin calitățile sale de 
infăcărat militant revoluționar, de
votat cu trun ș! suflet cauzei so- 
cia’i^mului, $:-a cîș’igat mări meri
te față de partid, față de țară.

Dezvăluind cu curaj și princinia- 
lilate partinică ilegalitățile săvir-

a-

desfășurarea cu neabătută consec
vență a cursului spre întărirea le*  a- 
litățil, respectarea fermă a nor
melor de justiție și etică, dezvolta
rea democrației, ca o condiție esen
țială pentru deplina punere in va
loare a superiorității noii orincluiri 
sociale, revine tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — militantul comunist 
strins legat de popor și caracterizat 
prin înalte călit ți de principialitate 
revoluționară și omenie care i au 
asigurat încrederea, prețuirea și dra
gostea întregii națiuni. In conștiința 
poporului, restabilirea ‘ 
partidului și a țării a 
principii ale umanismu'ui ____
ale drentății și echității, a nnrm< 
de legalitate "
comuniste de muncă este indisolu
bil legată de prezența în fruntea 
partidului și statului a aceluia care 
din fragedă tinerețe a făcut din slu
jirea acestor componente indisolu
bile ale socialismului una din trăsă
turile definitorii ale întregii sale 
activități revoluționare.

Practica socială din ultimii ani 
ilustrează fermitatea neabătută c'i 
care conducerea partidului veghea-ă 
la afirmarea supremației legii în 
toate compartimentele societății prin 
așzzarea întregii vieți sociale pe ba
zele legalității. Se cuvine relevată 
în acest sens larga acțiune de în
noire și perfecționare a intrearii le-, 
gislații. corespunzător schimbărilor 
intervenite in b’za economică, în 
structura socială, in conștiința oa
menilor. In acest context se înscrie 
ansamblul de măsuri marcat de a- 
dontarea Codului penal, a Codului 
de procedură oenală. a Codului 
muncii, inclusiv de legiferare a ac
tivității intr-un șir do domenii în 
care reglementările juridice au lip
sit.

Totodată, partidul a acționat pe 
multiple planuri pentru a statornici, 
drept temelie a acțiunii de întărire 
continuă a legalității socialiste, vas
tul ansamblu do măsuri vlzînd ad n- 
circa democratismului socialist, par-

in viața 
nobilelor 
socialist, 

. . Jlor
socială și principiilor

tlclparea tot mal largă a maselor 
conducerea statului.

Procesul amplu, care situează ... 
centrul atenției grila fală de om, 
Și-a găsit continuare in etapa ftKi- 
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate In preocuparea stăruitoare 
a partidului pentru înrădăcinarea in 
întreaga viață socială a principiilor 
clicii și echității sociale. Acesta este 
tocmai unul din obiectivele de bază 
ale programului de educație comu
nistă elaborat de partid. îndemnul 
adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu tuturor membrilor de 
partid de a se dovedi, orin întregul 
lor mod de gindire si comjx>rtare. 
„comuniști dc omenie", dobindește 
un caracter programatic, subliniind 
răspunderea care revine fiecărui mi
litant revoluționar de a contribui, 
prin forța mobilizatoare a exemplu
lui personal, la promovarea princi
piilor umanismului socialist.

Complexul măsurilor adoptate In 
ultimii ani In acest sens răspunde 
deopotrivă intereselor vitale ale po
porului român, cit și intereselor ge
nerale. cerințelor internaționaliste 
ale mișcării revoluționare mondiale, 
știut fiind că pe măsură ce realită
țile din țările socialiste ilustrează 
atit succesele economice, culturale, 
cit si respectul nentru om, pen
tru legalitate, grija pentru manifes
tarea, liberă, nestingherită, a perso
nalității umane, cresc prestigiul, au
toritatea șl forța, de atracție a Idei
lor socialismului. /

Pentru comuniștii români, pentru 
întregul nostru popor reprezintă un 
izvor de îndreptățită satisfacție și 
neabătută încredere în viitor, de 
mindrie pentru superioritatea orin- 
dulrii socialiste, faptul că orienta
rea programatică a partidului sure 
întărirea legalității socialiste a fost 
in mod 'impresionant reafirmată in 
cadrul cuvintării rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința so
lemnă a Marii Adunări Naționale, 
cu prilejul investirii sale in funcția 
de președinte al Republicii Socia
liste România : „Am considerat că 
are o importanță de prim ordin 
apărarea holărîtă a Intereselor po
porului muncitor, respectarea cu 
sfințenie a legalității socialiste, a 
Constituției și legilor țării. Vă asi
gur câ și în viitor, atîta timp cit 
voi avea încrederea partidului și 
poporului, voi face totul pentru res
pectarea Constituției și legilor țării, 
pentru ca societatea noastră să fie 
o societate demnă, liberă, a unor 
oameni stăpini pe destinele lor, care 
iși făuresc, așa cum doresc el, vii
torul. Pornind de la principiile co
muniste, am promovat criticarea 
deschisă și Intransigentă a abuzuri
lor și greșelilor săvîrșite în trecut ; 
împreună cu organele de partid și 
de stat au fost luate măsuri ferme 
pentru a le pune capăt șl a face im
pasibilă repetarea lor, apreciind că 
asemenea manifestări șl practici sint 
străine atit o-înduiril socialiste, cit 
st firii poporului nostru, moralită'ii 
si simțului său de omenie și drep- 
ta’o J“

Oamenii muncii de la orașe și 
sate, întregul nostru popor văd in 
ferrrrtateo și consecvența acțiunii 
desfășurate in ultimii ani de parti 
pentru întărirea legalității socialist 
pentru rșzzatea întregii vieți soci’.' 
P’ temelia principiilor eticii și echi
tăți socialiste, o ilustrare grăitoare 
a înaltului spirit de răspundere cu 
care partidul iși îndeplinește rolul de 
forță politică conducătoare a socie
tății ne calea făuririi socialismului 
multilateral dezvoltat și a trecerii la 
edificarea comunismului.

In

• 14 28 44 ; 14 28 46. Reamintim că In vederea efectuării schimburi
lor de locuință Duletl solicita telefonic informații la noul dispecerat 
special creat In Capitală.

• 21 38 91 si 22 4 9 28. L*  aceste numere de telefon locuitorii secto
rului 4 din Capitală pot solicita serviciile noii case de comenzi „Mi
nerva".

• 13 27 00 face o precizare t dispeceratul hotelier I.T.H.R. Bucu
roșii nu poate satisface la ora actuală cererile de rezervare a locu
rilor prin telefon. El Îndeplinește numai rolul de a furniza informații 
(pentru pasagerii din provincie sosiți in București) In legătură cu 
disponibilitățile momentane de cazare Intr-un hotel sau altul,' pre
cum șl in spațiile particulare aflate in evidența sa.

• Dacia-autoscrvlce la Slobozia. La Slobozia (str. Lacoviștei nr. 
9 — pe șoseaua Slobozia—Brăila, telefon 11 466) s-a înființat recent o 
unitate auloservice care acordă asistență tehnică in perioada de ga
ranție și postgaranție autoturismelor de tip „Dacia" și „Renault".

NOU
• Noile reguli de comerț au intrat lori In vigoare. Ele stabilesc 

obligațiile lucrătorilor din unitățile de desfacere privind asigurarea 
aorovizlonării si servirii In bune condiții a publicului cumpărător. 
Noile reguli de comerț au fost publicate in Buletinul Oficial nr. 38 
(partea I).

• Un modern complex sanatoriul la Mangalia. Pentru sezonul esti
val din acest an se va da in folosință la Mangalia cel mai modern 
complex sanatorial construit pină acum in țara noastră ; el are o ca
pacitate de 580 locuri și dispune de toate dotările necesare. O men
țiune specială : secțiile de tratament, spațiile de cazare și masă, piscina, 
clubul și celelalte dotări sociale sint grupate in aceeași clădire.

• Alo. Buhușl — prefix 932. In orașul Buhuși a fost pusă In func
țiune o nouă centrală telefonică. Aceasta a permis automatizarea te
lefoniei urbane, precum și racordarea orașului la circuitul telefonic 
Interurban automat — cu prefixul 932. Totodată, cu aceasta au fost 
create condiții ca numărul posturilor telefonice din orașul tcxliliștilor 
moldoveni să crească de peste 2 ori.

• Botoșanii, In legătură directă cu toate localitățile țării. Prin 
darea in folosință a noii centrale telegrafice, unitățile economice din 
Botoșani au fost conectate la rețeaua de telex Interurban. Tot in Bo
toșani se lucrează intens la dezvoltarea centralei telefonice, care in 
vara acestui an iși va dubla capacitatea.

CITITORII NE SESIZEAZĂ
• Poate ne ajută primăria. „întrucit instalația de apă de pe strada 

noastră este veche — ne scrie un grup de cetățeni de pe str. Unirea 
Principatelor din Focșani — s-a hotărât incă din 1971 Înlocuirea ei. 
întreprinderea de gospodărie locală a întocmit în 1971 un deviz, a adus 
sl tuburile care trebuiau înlocuite, dar lucrarea nu s-a executat nici 
pină azi. Ba. mai mult. între timp tuburile au fost luate și duse — nu 
se știe unde". Ce are de spus primăria locală ?

o Turul Bucurcștiulul cu un borcan gol de Iaurt. Am Încercat zi
lele trecute — ne scrie Cornel Chelemen din cartierul Drumul Tabe
rei — să predau la centrul I.C.V.A. niște borcane coaie de iaurt. Am 
fost refuzat, spunindu-mi-se că I.C.V.A. nu are dispoziție să recupe
reze asemenea ambalaje. Am încercat atunci la mai multe centre de 
vinzare a produselor lactate, dar și aici am fost refuzat. întreb atunci : 
unde pot cetățenii să valorifice asemenea borcane ?

• $1 spațiile de Joacă tot nu s-au amenajat. Acum doi ani. ne scrie 
Gheorghe Vieru din Galați, ni s-a promis că dună închiderea, șantie
rului și în cartierul Dunărea (M—19) se vor amenaja spații de joacă 
pentru eonii. Șantierul s-a închis de mult, iar copiii tot continuă să 
se zbenguie ne străzi și alei, mereu în pericol de a fi accidentați de 
autovehicule.

ECOURILE RUBRICII
o După faptă șl răsplată. Oficiul Județean de sesizări Bihor, răs- 

purizînd redacției la o notă critică aDărută in cadrul rubricii de fată, 
ne comunică următoarele : cele sesizate sint întru totul reale. Ca atare, 
responsabilul unității comerciale vizate — Onița Ion — a fost sanc
ționat cu ..mustrare1*,  iar salariata Bungău Florica — pentru atitudine 
necuviincioasă fată de consumatori — a fost retrogradată.

0 fi» •

O nouă policlinică în Capi
tală. In cartierul Drumul Ta
berei (str. Bujoreni nr. 57) s-a 
deschis, recent, o nouă policli
nică pentru adulți. Policlinica 
(in fotografia alăturată) are 
in componenta sa mai multe ca
binete de consultații si o sală 
de tratamente.

rezolvă împreună cu aceasta trate 
problemele comunei, de la îndeplini
rea indicatorilor economico-sociali, 
pină la înfrumusețarea edilitar-cos- 
podărească a localității respective. 
Tot ce se poate rezolva pe loc se 
rezolvă. Pentru restul problemelor 
se întocmesc planuri de măsuri, a 
căror realizare — pină la revenirea 
colectivului județean — este contro
lată prin cornul de control al preșe
dintelui. Unul din membrii comite
tului executiv răspunde personal de 
indepllnirea tuturor obiectivelor din 
aceste planuri. Pe de altă parte, lu
nar, in ședințele comitetului execu
tiv al conciliului popular județean, 
cite un șef de colectiv informează

Din experiența Consiliului 
popular al județului 
Galați in consultarea 

cetățenilor

asupra modului în care se realizează 
sarcinile comunelor de care se ocu
pă și propune, atunci cind este ca
zul. elaborarea unor decizii.

Dialogul permanent al autorităților 
cu masele se realizează prin intil- 
niri ale comitetului executiv sau bi
roului său permanent cu cetățenii, 
cu oamenii muncii pe profesii și sec
toare de activitate. Pină acum au 
fost organizate 25 de asemenea in- 
tilniri in municipii, orașe și comune, 
a avut loc o consfătuire cu cadrele 
didactice din mediul rural, urmind 
să se organizeze in perioada urmă
toare consfătuiri cu alte categorii de 
intelectuali, cu maiștri, cu econo
miștii.

Aceste intllnlri sint de fapt con
sultări. dialoguri deschise, libere, 
fără ordine de zi rigidă. Rostul lor 
este o informare reciprocă, un pri
lej de a supune controlului direct al 
cetățeanului activitatea administra
ției, o posibilitate de verificare a fe
lului in care organele de specialitate 
Iși Îndeplinesc sarcinile. Și mai im
portant este faptul că in urma unor 
asemenea întilniri sau consfătuiri se 
trece imediat, dacă este cazul, la e- 
laborarea sau modificarea hotărâri
lor consiliului popular și deciziilor 
comitetului său executiv. Astfel, par
ticiparea cetățenilor la conducere 
devine un fapt concret, lărgirea pe
rimetrului social de luare a deciziei 
administrative mărind corespunzător 
responsabilitatea organelor locale și

a cetățenilor. Ciștigul este incon
testabil de ambele părți.

In același scop — la Galați s-a 
elaborat un plan de lucru care vi
zează activitatea deputaților. De e- 
xemplu, o dată la două luni fiecare 

, deputat se intilnește cu alegătorii in 
ședințe restrinse, pe cartiere, străzi, 
in unitățile economice și social-cul- 
turale pentru a cunoaște pină la li
mitele amănuntului realitățile din 
circumscripțiile electorale, probleme
le care frămintă pe cetățeni, poten
țialul material și uman de care dis
pun unitățile economice și social-cul- 
turale, pentru a putea propune or
ganelor administrației măsuri in 
conformitate cu realitatea. Proble
mele reieșite din discuții sint aduse 
la cunoștința comitetului executiv 
printr-un sistem unitar de evidență, 
organizat la nivelul secției de admi
nistrație locală. Lucrurile nu se o- 
presc la evidență și informare. So
luționarea acestor probleme consti
tuie una din sarcinile primordiale, 
ale factorilor de răspundere de la 
județ, iar Îndeplinirea lor face o- 
biectul controalelor comisiilor per
manente de deputați. Rezultatele se 
raDortează trimestrial consiliului 
popular întrunit in sesiune, care le 
apreciază ca atare. Pe de altă parte, 
deputății informează la rindul lor pe 
alegători in următoarea lor '•* ” 
nire — ce, cum s-a făcut sau nu s-a 
făcut — încheind astfel in 
cel mal firesc circuitul : cetățean- 
deputat-administrație și retur.

Deputății nu sint, între sesiunile 
consiliului popular, numai simpli 
purtători de cuvint. Ei participă ne
mijlocit la elaborarea deciziilor ad
ministrației. La toate ședințele co
mitetului executiv sint invitați pre
ședinți de comisii permanente, mem
brii acestora sau grupuri de depu
tați — in funcție de natura și con
ținutul problemelor de pe ordinea de 
zi. Și chiar dacă votul lor este con
sultativ, opinia pe care o exprimă 
are o pondere hotărâtoare în balanța 
opțiunilor.

Ne oprim aici cu relatarea, nu 
Insă Înainte de a remarca și subli
nia totodată caracterul organizat 
pină la detaliu al tuturor metodelor 
de lucru la care ne-am referit. Fapt 
foarte important pentru că — se 
știe — orice metodă de lucru, oricit 
de generoasă, fără organizare este 
un simplu exercițiu intelectual, la 
fel cum fără metodă, organizarea 
rămlne neputincioasă.

(Urmare din pag. I)

intil-
modul

Florin CIOBĂNESC!) 
Tudorel OANCEA

s-o lase să ridice un pal. 
Motivul ? „Păi nu s-a os
tenit destul cu car
tea ?" Consultăm respecti
vul catalog să vedem și 
noi roadele acestei „oste
neli", Ce credeți că ne este 
dat să aflăm ? O corijentă 
la matematică. Un acci
dent ? Nu. Mai departe : 
nici o medie peste 6,50. 
Așadar, grozave eforturi ! 
Daca șl părinții vor con
tinua grijulia corcolire, nu 
ne vine greu să ne imagi
năm cum vor evolua acești 
copii, cum vor crește ei in 
spiritul unor „deprinderi" 
care n-au nimic a face cu 
munca.

Episoadele din Satu- 
Mare și Neamț ne înfăți
șează deci și o altă față a 
medaliei : grija părintească 
exagerată in ocrotirea co
piilor generează nu o dală 
lipsa de respect față de 
munca fizică, obișnuința 
lui „totul de-a gata", fără 
efort, fără sfinta sudoare 
care a stropit dintotdeauna 
tot ceea ce 6-a clădit pe 
acest pâmint.

— în această ordine de 
idei — sintem întrerupți 
din Cluj de Alexandru 
IVIureșan — rog să se con
semneze părerea profesoru
lui pensionar Vasile Boroș, 
din Borșa.

— Notăm.
— Mi-a spus tovarășul 

Boroș : Am un copil de 
liceu, la Cluj. în fiecare 
vacanță, cind vine acasă, 
muncește cu hărnicie in 
C.A.P. ori I.A.S. $i cei
lalți copii de muncitori ori 
intelectuali de la noi nu se 
dau Înlături de la treburile 
din gospodăria 
la C.A.P. 
fapt, așa 
noi : cu 
mei erau . .. ,
viața le-am mulțumit 
au știut să-mi .1.;.___
bucuria de a face ceva fo
lositor pentru mine și cei 
din jur. Desigur, tinerii 
școlari trebuie lăsați să se 
și distreze, potrivit vîrstei. 
Dar să nu uităm niciodată

personală, 
ori I.A.S. De 

am crescut și 
munca. Părinții 
țărani șl țoală 

că 
sădească

să-l învățăm să muncească. 
Deoarece, așa cum li creș
tem, așa ii vom avea.

— Frumoase și înțelepte 
gînduri de viață.

— De care, sint sigur, 
are cunoștință și eleva Nia 
Roșea din Gruia, și atitea 
alte colege de-ale ei de pe 
meleagurile mehedințene.

— Ce te face să crezi 
acest lucru, Virgil Tătaru ?

— Faptul că, din prima 
zi a vacanței, cum a 
sosit in comuna nata
lă Nia a mers la directo
rul căminului cultural și 
i-a spus : „Noi, elevele, am

— Scurt, Lucian Clubo- 
taru.

— Scurt, scurt, dar sint 
necesare, citeva imagini „la 
zi" despre ceea ce se pe
trece acum, in cimpia 
Bărăganului. Intr-un front 
uriaș, ” ’
nului, 
bunici, 
pentru _____ _________
Discutăm, lingă o motopom- 
pă. în lanul de lucernă. cu 
unul din nepoți.

— Cum te cheamă, flă
cău ?

„Flăcăul", ’nu prea voi
nic, dar iute la treabă, răs-

oamenii Bărăga- 
de la nepoți la 
au început lupta 

apărarea plantelor.

VACANȚA
dori să pregătim un pro
gram artistic pe care să-l 
prezentăm in fața părinți
lor, a celorlalți locuitori".

Zis și făcut. Dar să nu 
credeți că numai cu pro
gramul s-au ocupat. Pe 
Marioara Piridon am gă
sit-o la plantația de vie a 
cooperativei, muncind cu 
spor. „Nu pot să stau aca
să, să nu fac nimic, ne-a 
spus. Sint atitea treburi 
acum și ar fi o rușine sâ 
stai cu brațele incrucișate".

— Asemenea exemple de 
vrednicie — completează 
Cezar Ioana, din Timișoa
ra — am aflat și eu, ne
numărate, la cooperativa 
agricolă de producție Lo- 
vrin. Unii ajutau la semă
natul porumbului. Alții lu
crau in piersicărie, la plan
tatul căpșunilor, repicatu) 
vinetelor, la legatul toma
telor în solar. Pe 
elevi, care muncesc cot ia 
cot cu cooperatorii, pă
rinții, megieșii ii respectă 
și-1 laudă din inimă.

— Din Slobozia doresc și 
eu să spun ceva despre 
„coada greblei".

arești

punde scurt, militărește : 
„Constantin Bătrinu, elev"... 

în timp ce vorbeam des
pre „norme de udare" — 
800 mc La hectar — despre 
„capacitate de cîmp" și 
alte treburi care privesc 
irigațiile (iar intr-un județ 
cu peste 200 000 ha irigate 
astfel de discuții sint obiș
nuite), s-au apropiat incă 
trei băieți, colegii lui Con
stantin : Ion Vintilă, Ion 
Gavrilă și Gheorghe Bor
dei. Mutaseră „aripile de 
ploaie" și solicitau noi dis
poziții de la mecanizatorul 
Constantin Bordei, care a- 
cum cumulează și funcția 
de... pedagog. „Nu e joacă 
de copii, ne spune acesta. 
Băieții lucrează de la 6 
dimineața: Sintem 14. Doi 
mecanizatori și 12 copii. 
Miine terminăm de irigat 
46 ha de lucernă. Ne mu
tăm, . ‘ „
nu e joacă de copii 1 Ele
vii știu că fac un 
folositor, de care e neapăra
tă nevoie. Dar...

— Dar ce ?
— Am întilnit, din păca

te, fi altfel da situații. Pe

apoi, la grlu". Da,

lucru

o uliță din comuna Gheor
ghe Lazăr, îmbrăcat de 
sărbătoare, elevul Traian 
Neacșu, 18 ani, anul III la 
școala profesională electro- 
aparataj din București. In 
vacanță. Părinții — coope
ratori. De vineri pină 
miercuri n-a făcut nimic. 
La fel ca el și-au petrecut 
timpul și alțl 20 de * ’
de liceu și de la 
profesionale care au venit 
in vacanță în comună.

— De ce’ ?
— De la C.A.P. ni s-a 

spus că nu este nevoie de 
ei, ne-a explicat tovarășa 
Florica Ioniță, activistă la 
comitetul județean U.T.C. 
Discuția cu președintele 
cooperativei, Nicolae An
drei, cu Ioana Simionescu, 1 
primarul comunei, a mers 
pe aceiași făgaș : „Nu a- 
vem pevoie". Dar cele 32 
de ha de livezi, via au 
mare nevoie de apă. Șl oa
menii nu mai dovedesc cu 
lucrările. Or, sprijinul ele
vilor ar fi fost bine
venit. Discutînd, primarul 
comunei nu ne contrazice. 
S-a și gindit să facă... o 
ședință unde să se stabi
lească niște „sarcini". Pro
babil, pină se va termina 
vacanța, șl nelipsitul „plan 
de măsuri" va fi gata.

...Așa stau lucrurile cu 
vacanta și coada greblei 
din poveste. Lăudînd vred
nicia, interesul pentru edu
cația prin muncă, am cău
tat să supunem meditației 
și atitudinile „domnișo- 
rești", pe ici pe colo Încu
rajate șl de unii părinți. 
De aceea — avind in ve
dere că personajul din po
veste descoperă grebla cu 
prețul unui cucui — epi
soadele mal sus înfățișate 
le considerăm expediate 
pe adresa nu numai a ele
vilor în cauză, ci șl a pă
rinților, a cadrelor didac
tice și a celorlalți factori 
educativi care au obligația 
creșterii tinerei generații 
în spiritul dragostei față 
de muncă, al hărniciei șl 
vredniciei r- calități ce au 
Înnobilat dintotdeauna chi
pul poporului nostru.

elevi 
școlile

fFflPTUL 
'DIVERS
| Frumoasa 
| recompensă 
IDe fiecare dată, cind găseau 

In tramvaiul pc 'care lucrau 
diferite obiecte uitate de călă
tori, Marian Bălan (vatman) și 

Iluliana Stega (taxatoare) din 
Arad, le predau la biroul spe
cial de păstrare. Ultimul obiect

I găsit — o poșetă In care se a- 
flau o legitimație de serviciu, 
un set de chel de la birou, un 
buletin de identitate și o lm-

I portantă sumă de bani — cei 
doi nu l-au mai predat la bi
roul respectiv, ci s-au dus di- 

Irect acasă, la păgubașă : Doina 
Enăcheseu, salariată la Între
prinderea de strunguri din 
Arad. Deși D. E., bucuroasă de

I găsirea poșetei, insista ad-i năa- 
plătească, intr-un fel, pentru 
cinstea lor, cei doi i-au spus :

I „Bucuria dv. e cea mai fru
moasă recompensă pentru noi".

| Parcul 
. galinaceelor
I Pe litoral, In apropiere de 

Mamala-sat, există un parc zoo
logic unic in țară, cu nu mal 
puțin de 156 de specii de pă
sări cu cele mai diferite penaje 
coloristice șl mărimi. Se află 
aici păsări minuscule, cu o 
greutate de numai un sfert de 

- kilogram, pină la cele de 4-5 
I kilograme : porumbei, păuni, bi- 
I bilici, lebede, fazani etc. Nu 
' lipsesc nici faimoșii „cocoși ma- 
Ilaiezi" și nici „japoneza de mă

tase", de culoare albă, cu ure- 
chiiișe și piciorușe albastre, 
care are, In loc de pene, fire 
lungi, mătăsoase. Achiziționate 
de-a lungul anilor de la diferiți 
crescători din țară și de peste 
hotare, păsările de la Mamaia- 
sat constituie nu numai obiect 
de studiu pentru cercetători, cl 

Iși un punct de mare atracție 
pentru oaspeții litoralului.

I Fagii
ca... frații

■
I O curiozitate, o plăsmuire, un 
. Joc Inedit al naturii : la margi- 
I nea pădurii Runcu, din apropie- 
I rea comunei Racova (Bacău), au 
■ fost depistați doi copaci inge- 
I mânați. Pină la Înălțimea de un 

metru și jumătate se ridică o 
singură tulpină. Apoi, tulpina se

I despică, deodată, in doi arbori 
și incă de... specii diferite: unul 
iși sumețește coroana spre cer 
(Fagus orientals), iar altul (Fa-

I gus taurica) se „adăpostește" la 
I umbra celuilalt. Specialiștii ex- 
’ plică fenomenul prin aceea că, 
Iin urmă cu mulți ani, două se

mințe de fag au încolțit una li
pită de alta și cele două trun- 

Ichiuri s-au contopit la început, 
după care s-au despărțit, fiecare 
păstrindu-și propria „fiziono
mie". O dată depistați, amindol

I fagii au fost declarați monu- 
I mente ale naturii.

| Căutați 
j proprietarul

Organele de miliție din Vaslui

Iau fost anunțate că doi indivizi 
suspecți au furat dintr-un ca
mion două butelii de aragaz. In 
I foarte scurt timp, făptașii au 
fost prinși : Ștefan Chirana din 
Constanța și Mlhai Gavril din 

I Vaslui, amindoi cu antecedente 
penale. In fața probelor și a 
martorilor oculari, ei și-au re
cunoscut vinovăția. Pină aici, 

Inimic deosebit. Alta e ciudățe
nia: de .două săptămîni infrac
torii au fost prinși și buteliile 
găsite, dar păgubașul n-a dat 
Încă nici un semn de viață. Te 
pomenești că nu erau nici ale 
lui...Locul 
de casă...

I
I

Frații Eugen și Ilie Sandu 
voiau să-și cumpere un loc de 
casă in Constanța.

— Păi dacă vreți un loc, de 
ce mă ocoliți, fraților, tocmai 
pe mine ? Îmi dați voie ? Mă 
numesc Vasile Constănțeanu...

Si cel doi frați i-au dat un 
„aconto" de 6 000 lei. Dar, la 
ceasul și locul hotărit pentru 
intilnire, mai ia-l pe Constăn
țeanu de unde nu-i. S-au adre
sat tribunalului, iar la proces 
s-au mai prezentat vreo 13 pă
căliți de-ai acestuia. Fapt pen
tru care V. Constănțeanu din 
Constanța nu mai locuiește a- 
cum pe strada 13 Decembrie, ci 
in altă parte. Și asta, pentru a 
13-a oară ! Număr cu ghinionf 
ce mai !

Cum păstrați 
substanțele f 

toxice ?
Nu o dată, în rubrica noastră 

am semnalat consecințele grave 
provocate de manipularea și de
pozitarea neglijentă ale unor 
substanțe toxice. Semnale recep
ționate și de organele de miliție, 
care au Întreprins un control in 
258 de unități care produc, fo
losesc sau dețin substanțe toxi
ce. In 62 de unități au fost gă
site substanțe toxice depozitate 
în condiții necorespunzătoare, 
in 7 dintre ele au fost depistate 
plusuri sau minusuri din cauza 
cintărirli „după ochi", drept 
care vinovății s-au ales cu aver
tismente și amenzi curative. 
Mai bine așa, decit cu Intoxi
care.

Rubrlcd redactata de 
Petre POPA 
Gheorcjhe DAVIDl_. și corespondenții „SțtntelP
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PENTRU PRODUCȚIILE MARI OBȚINUTE ÎN 1973Unități agricole distinse cu „Ordinul Muncii" dusa I
Print r-un decret prezidențial, semnat de președin

tele Republicii Socialiste România, tovarâșul Nicolae 
Ceauyescu, pentru contribuția adusă ia înfăptuirea po
liticii Partidului Comunist Român do dezvoltare a aqrl- 
culturil socialiste, pentru obținerea in «anul 1973 a unor 
producții mari seqctaie $1 animale, precum șl pentru 
livrarea la fondul de Mat a unor cantități sporite de 
produse s a conferit „ORDINUL MUNCII’’ CLASA I, ur
mătoarelor cooperative agricole de producție, întreprin
deri agricole de stat șl asociații intercooperatistc :

— Cooneritlvel agricole de produc
ție ..Someșul", municipiul Saiu-Mai-e. 
care a realizat 8 626 kg porumb 
boabe la hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „Gheorghe Doja" din comuna 
Ghoorghe D?ța. iudetul Ialomița, 
care a realizat 7 606 kg porumb boa
be gi 45 952 kg sfeclă de zahăr ia 
hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „Căscioarele" din comuna Ccr- 
chezu. judelui Constanta care a 
realizat 7174 kg porumb boabe la 
huowr ;

— Cooperativei arricole de produc
ție „Scinteia" dm comuna Scinteia. 
judelui Ialomița, care a realizat 7 155 
kg porumb boabe la hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție ..Variaș" din comuna Varias, ju
dețul Timiș, care a realizat 7 142 kg 
porumb boabe la hectar ;

— Coopcralivci agricole de produc
ție „Zimnicea" din orașul Zimnicea, 
judelui Teleorman, care a realizat 
7 005 kg porumb boabe la hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție ..Bobda" din comuna Cenei. iu- 
c.tul Timiș, care a realizat 6 911 kg 
porumb boabe la hectar :

— Cooperativei agricole de produc
ție „Cobadin" din comuna Cobadin, 
județul Constanța, care a realizat 
6 766 kg porumb boabe la hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „Sinpetru-Mic" din comuna Va
rias. judelui Timiș, care a realizat 
6 721 kg porumb boabe la hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „Unirea" din orașul Corabia, ju
delui Olt. care a realizat 6 667 kg po
rumb boabe la hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „Grivița" din comuna Grivița, ju
dețul Ialomița, care a realizat 6 648 
kg porumb boabe la hectar ;

— întreprinderii agricole de stat 
„Agigea" din comuna Agigea. jude
țul Constanta, care a realizat 6 603 
kg porumb boabe la hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „Munteni-Buzău" din comuna 
Munteni-Buzâu, județul Ialomița, 
care a realizat 6 410 kg porumb 
boabe la hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „Topolovițu-Mare" din comuna 
Topolovățu-Mare. județul Timiș, 
care a realizat 6 381 kg porumb boa-

• b-a Ia hectar-;
— Cooperativei agricole de produc

ție „Iazu" din comuna Scinteia, ju
dețul Ialomița, care a realizat 6 360 
kg porumb boabe la hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „Comloșu-Mic" din comuna Com- 
loșu-Mare, județul Timiș, care a rea
lizat 6 333 kg porumb boabe la hec
tar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție ..Moșteni'*  din comuna Furculești, 
județul Teleorman, care a realizat 
6 305 kg porunjb boabe la hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „Bărătcaz" din comuna Satchinez. 
județul Timiș, care a realizat 6 274 
kg porumb boabe la hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „Partizanul roșu" din orașul 
Zimnicea. județul Teleorman, care a 
realizat 6 270 kg porumb boabe la 
hectar ;

— Cooperativei agricole dc produc
ție „Tarcea" din comuna Tarcea. ju
dețul Bihor, care a realizat 6 254 kg 
porumb boabe la hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „Conțesti" din comuna Conțcști. 
județul Teleorman, care a realizat 
6 215 kg porumb boabe la hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție ..1 Mai" din comuna Peregu-Mare, 
județul Arad, care a realizat 6130 
kg porumb boabe Ja hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „Vrata" dm comuna Girla Mare, 
județul Mehedinți, care a realizat 
6 104 kg porumb boabe la hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „Gelu" din comuna Variaș. jude
țul Timiș, care a realizat 6 094 kg 
porumb boabe la hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „Bujoru" din comuna Călmătui, 
județul Teleorman, care a realizat 
6 078 kg porumb boabe la hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „Smirna" din comuna Grivița 
județul Ialomița, care a realizat 6 060 
kg porumb boabe la hectar -și 256 ouă 
pe pasăre ;

— Cooperativei agricole de produc
ție .9 Mai" din municipiul Giurgiu, 
județul Ilfov, care a realizat 6 053 
kg porumb boabe la hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „Avrntul" din comuna Pecica, 
județul Arad, care a realizat 6 048 
kg porumb boabe la hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „Cimpia Turzii" din orașul Cim- 
pia Turzii. județul Cluj, care a rea
lizat 6 035 kg porumb boabe Ig hec
tar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „Zorile roșii" din comuna Peregu- 
Mare. județul Arad, care a realizat 
6 025 kg porumb boabe la hectar:

— Cooperativei agricole de produc
ție ..Buesti" din comuna Albești, ju
dețul Ialomița, care a realizat 6 008 
kg porumb boabe la hectar ;

— Cooperativei agricole de produc

ție „Movila Verde" din comuna In- 
dcpvndența, județul Constanța, care 
a realizat 3 010 kg floarea-soarclui la 
hectar ;

— Întreprinderii agricole de stat 
„Grabați" din comuna Grabațl. ju
dețul Timiș, care a realizat 2 506 kg 
soia boabe la hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „Salonta" din orașul Salonta, 
județul Bihpr. care a realizat 65 152 
kg sfeclă dn zahăr la hectar. 3 642 
litri lapte pe vacă furajată, 7,6 kg 
lină merinos pe oaie tunsă, 1.6 kg 
carne pasăre la 56 zile cu 2.2 uni
tăți nutritive consum specific și 253 
cuă pe pasăre ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „Cămin" din comuna Câpleni, ju
dețul Satu-Mare, care a realizat 
46 978 kg sfeclă de zahăr la hectar ;

— Cooperativei agricole dc pro
ducție ..Dobroslovcni" din comuna 
Dobrosloveni. județul Olt, care a re
alizat 46 458 kg sfeclă de zahăr la 
hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție ..Pietroasele" din comuna Pie
troasele. județul Buzău, care a re
alizat 18 800 kg struguri la hectar 
(zona 1) ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Ciorăști" din Comuna Cio- 
râșii, județul Vrancea, oare a reali
zat 18 000. kg struguri la hectar 
(zona I) ;

— Cooperativei agricole dc pro
ducție ..Breaza" din comuna Breaza, 
județul Buzău, care a realizat 17 100 
kg struguri la hectar (zona I) ;

— întreprinderii agricole dc stat 
„Ostrov" din comuna Ostrov, ju
dețul Constanța, care a realizat 
16 230 kg struguri la hectar (zona I) ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție ..Padina" din comuna Padina, 
județul Buzău, care a realizat 15 240 
kg struguri La hectar (zona I) ;

— întreprinderii agricole de stat 
„Niculițel" din comuna Nlculi- 
tel. județul Tulcea. care a realizat 
15100 kg struguri la hectar (zona 
a II-a) ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Greabănu". din comuna 
Greabănu, județul Buzău, care a re
alizat 14 400 kg struguri la hectar 
(zona I) ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție ..Timboieșli" din comuna 
Timboiești, județul Vrancea. care a 
realizat 13 948 kg strugpri la hectar- 
(zona I) ;

— Cooperativei agricole dc pro
ducție „Niculițel" din comuna Nicu
lițel. județul Tulcea, care a realizat 
14 574 kg struguri la hectar (zona a 
II-a) :

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Cochirleni" din comuna Ra- 
sova, județul Constanța, care a re
alizat 13 700 kg struguri la hectar 
(zona I) ;

— întreprinderii agricole de stat 
„Ivești" din comuna Ivești, județul 
Galați, care a realizat 13 372 kg stru
guri la hectar (zona a II-a) ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Vispești" din comuna Breaza, 
județul Buzău, care a realizat 12 852 
kg struguri la hectar (zona I) ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Agighiol" din comuna Valea 
Nucarilor, județul Tulcea, care a re
alizat 12 654 kg struguri la hectar 
(zona a II-a) ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Cudalbi" din comuna Cu
dalbi. județul Galați, care a realizat 
12 542 kg struguri la hectar (zona a 
II-a) :

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Greceanca" din comuna 
Breaza, județul Buzău, care a reali
zat 12 500 kg struguri la hectar 
(zona I) ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Grivița" din comuna Gri- 
v ța, județul Galați, care a realizat 
12 216 kg struguri la hectar (zona 
a II-a) ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Dudescu" din comuna Ză- 
voaia, județul Brăila, care a realizat 
12 180 kg struguri la hectar (zona I) ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Odobești" din orașul Odo
bești. județul Vrancea. care a reali
zat 12 160 kg struguri la hectar (zona 
i) ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Costulcni" din comuna Cos- 
t ileni, județul Iași, care a realizat 
11 861 kg struguri la hectar (zona a 
II-a) ;

— Cooberativel agricole de pro
ducție „Sudiți" din comuna Suditl, 
județul Ialomița, care a realizat 
11 412 kg struguri la hectar (zona 
a II-a) ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Răducăncni" din comuna 
Riducăneni. județul Iași, care a re
alizat 11 285 kg struguri la hectar 
(zona a II-a) ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Valea Călugărească" din co
muna Valea Călugărească, județul 
Prahova, care a realizat 11 269 kg 
struguri la hectar (zona a II-a) ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Vadu-Săpat" din comuna 
Fintinele, județul Prahova, care a 

realizat 11 138 kg struguri la hec
tar (zona a II-a) ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție ..Berczeni" din comuna Bc- 
rezeni, județul Vaslui, care a reali
zat 10 713 kg struguri la hectar (zo
na a 111-a) ;

— Cooperativei agricole dc pro
ducție „Tomnatic" din comuna Lo- 
vrin. județul Timiș, care a realizai 
45 100 kg legume la hectar și 3 417 
litri Lapte pe vacă furajată ;

— Coopcralivci agricole dc pro
ducție „Bucov" din comuna Bucov, 
județul Prahova, care a realizat 
42 201 kg legume la hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Bcrveni" din comuna Ber- 
veni, județul Satu-Mare, care a rea
lizat 36 132 kg legume la hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție ..Buzău" din municipiul Bu
zău. care a realizat 35 577 kg legu
me la hectar ;

— Cooperativei arricole de pro
ducție „Ghcrăseni" din comuna Ghe- 
râseni, județul Buzău, care a rea
lizat 35 265 kg legume la hectar ;

— întreprinderii agricole de slat 
„Bacău" din orașul Bacău, care a 
realizat 3 854 litri lapte pe vacă fu
rajată ;

— Cooperativei agricole dc pro
ducție „Bucecca" din comuna Buce- 
cea, județul BotoȘani, care a obți
nut 3 820 litri lapte pe vacă fu
rajată ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Stoicănești" din comuna 
Stoicănești, județul Olt. care a ob
ținut 3 392 litri lapte pe vacă fu
rajată ;

— Asociației Intercooperatistc de 
creștere și ingrășare a taurinelor 
„Cuci" din comuna Cuci, județul 
•Mureș, care a obținut 1 053 grame 
spor pe zi cu 5,4 unități nutritive 
consum specific ;

— .Asociației intercooperatistc de 
creștere și ingrășare a taurinelor 
„Virful Cimpului" din comuna Vir- 
ful Cimpului, județul Botoșani, care 
a obținut 963 grame spor pe zi cu 
5.7 unități nutritive consum speci
fic ;

— Asociației Intercooperatistc de 
creștere și ingrășare a taurinelor 
,.Mihai Viteazu" din comuna Mihai 
Viteazu, județul Cluj, care a obținut 
950 grame spor pe zi cu 6,7 unități 
nutritive consum specific ;

— întreprinderii agricole de stat 
„Rădăuți", din orașul Rădăuți, ju
dețul Suceava, care a obținut un 
spor de 934 grame pe zi pe bovină 
îngrășată, cu un consum specific de 
9,01 unități nutritive, kg spor ;

— Asociației intercooperatistc dc 
creștere și Ingrășare a taurinelor 
„Rădăuți", din orașul Rădăuți, ju
dețul Suceava, care a obținut 916 
grame spor pe zi cu 5.5 unități nu
tritive consum specific ;

— Asociației intercooperălisie de 
creștere și ingrășare a taurinelor 
„Bârcănești" din comuna Băfcăneșli. 
județul Prahova, care a obținut 904 
grame spor pe zi cu 5.8 unități nu
tritive consum specific ;

— Asociației intercooperatistc de 
creștere și ingrășare a taurinelor 
„Murfatlar" din comuna Murfatlar, 
județul Constanța, care a obținut 
901 grame spor pe zi cu 5,9 unități 
nutritive consum specific ;

— întreprinderii de stat pentru 
creșterea și ingrășarea porcilor „Bc- 
regsău" din comuna Beregsău, ju
dețul Timiș, care a obținut un spor 
de 510 grame pe zi pe porc îngrășat 
cu un consum specific de 4.1 unități 
nutritive ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Topalu" din comuna Topalu, 
județul Constanța, care a obținut 
207 grame spor pe zi carne de oaie 
cu 5.4 unități nutritive consum spe
cific :

— Cooperativei agricole dc produc
ție „Drăgănești-Vlașca" din comuna 
Drăgânești-Vlașoa, județul Teleor
man, care a obținut 261 ouă de la 
fiecare pasăre cu un consum speci
fic de 165 gr /ou ;

— Asociației intercooperatistc de 
creștere a păsărilor „Frumușarii" din 
comuna Frumușani, județul Ilfov, 
care a obținut 257 ouă de la fiecare 
pasăre cu un consum specific de 
179 gr'ou ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Ograda" din comuna Bucu, 
județul Ialomița, care a obținut 252 
ouă de la fiecare pasăre cu un con
sum specific de 185 gr /ou ;

— întreprinderii agricole de stat 
„Băicoi" din orașul Băicoi, județul 
Prahova, care a realizat 251 ouă de 
la fiecare pasăre cu un consum spe
cific de 157 gr ou ;

— întreprinderii agricole de stat 
„Crevedia" din comuna Crevedia, ju
dețul Ilfov, care a realizat o produc
ție de 251 ouă de la fiecare pasăre 
cu un consum specific de 156 gr/ou ;

— întreprinderii agricole de stat 
„Kogulniceanu" din comuna Mihail 
Kogălniceanu, județul Constanța, 
care a obținut o producție de 9,9 kg 
lină pe cap de oaie ;

— întreprinderii agricole de stat 
„Cotnari" din comuna Cotnari, jude
țul Iași, care a obținut 9.8 kg. lină 
pe cap de oaie ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Techirghiol" din orașul Te- 
chirghiol, județul Constanța, care a 
obținut 5,55 kg lină spancă pe oaie ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Comana" din comuna Coma- 
na, județul Constanța, care a obținut , 
6,1 kg lină spancă pe oaie ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „Topraisar" din comuna Toprai- 
sar, județul Constanța, care a obținut 
5,5 kg lină spancă pe oaie.
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cimea de îngropare a semințelor 
este propice însămințării porumbu
lui. Intrucit ploile nu au refăcut 
umezeala din sol, irigațiile trebuie 
continuate cu aceeași intensitate.

In legumicultura vintul și even
tualele scăderi de temperatură ar 
putea afecta îndeosebi solariile. De 
aceea, s-a recomandat îndepărta
rea zăpezii de pe folia de polieti
lenă. inchiderca perfectă a solarii- 
lor și chiar încălzirea lor, evacua
rea apei și. bineînțeles, repararea 
stricăciunilor provocate de vint. în 
serele inmulțitor este necesar să 
se asigure o aerisire moderată, iar 
in perioada cit durează temperatu
rile scăzute să nu se aplice 
udări. în vederea apărării plante
lor din răsadnițe este indicat ca 
geamurile să fie acoperite cu folii 
d? polietilenă, iar în cazul cind 
temperatura va scădea la 3 sau 4 
grade să se acopere geamurile 
cu oaie sau alte materiale. La cul
turile de legume din cimp se re
comandă fumigația pe parcelele 
plantate și răsărite, precum șj 
udarea prin aspersiune, in special 
a culturilor de cartofi timpurii. Ca 
și la legume, trebuie luate măsuri 
de protejare a răsadurilor de tutun, 
aflate in răsadnițe.

în pomicultură temperaturile 
scăzute ar putea stînjeni fecunda
rea florilor la speciile in curs de 
înflorire — cireș, vișin și. în unele 
cazuri, la prun. S-a recomandat ca, 
în livezile pe rod să se asigure 
materialul de fumigație. care va 
fi aorins in cazul cind temperatura 
scade la zero grade. Echipele de 
intervenție să lucreze și noaptea 
pentru a putea da foc materialului 
de fumigație la momentul, Indicat.

în viticultură nu s-au produs 
schimbări deoarece, cu foarte mici 
excepții, viile nu au pornit in ve
getație. Prin urmare, trebuie apli
cate, în continuare, recomandările

EH PIT FI MONTATE MTILAJE NESOSITE 
PE 0 TEMELIE AFLATAIICMRS DE CONSTRUCȚIE ?

Potrivit raportărilor statistice, 
precum și calculelor întocmite, pe 
șantierul noii unități de anvelope 
din cadrul întreprinderii „Victoria"- 
Fiorești nu s-a realizat integral pla
nul valoric de investiții pe trimes
trul I. Ca atare, acest șantier se află 
intr-o situație deosebit de critică, 
dacă ținem seama de rezultatele con
semnate in primul trimestru, precum 
și de faptul că nu este vorba de o 
investiție oarecare, ci de o lucrare de 
mari proporții. Disproporția evj- 
dentă intre prevederile de plan 
și nivelul rezultatelor iși găseș
te explicația in eșalonarea neco
respunzătoare a sarcinilor pe luni 
și trimestre, impusă constructo
rului șl beneficiarului, care nu 
reflectă activitatea ce se derulează 
pe acest șantier, nu ține seama de 
succesiunea firească a lucrărilor de 
construcții și montaj tehnologic 
stabilite pentru acest an. nici de 
durata lor de realizare și de terme
nul final de punere in funcțiune a 
Investiției, adică trimestrul II 1975.

De altfel, această eșalonare a ter
menelor a suferit, pină acum, trei 
rinduri de modificări, fără ca să se 
ajungă insă la cea mai bună solu
ție in ce privește reașezarea optimă 
a sarcinilor. Bunăoară, pentru tri
mestrul I a.c. s-a prevăzut reali
zarea unul volum de montaj tehno
logic „umflat", total necorespunzător, 
care depășește de peste 6 ori pe cel 
de construcții propriu-zis. Numai că 
mașinile și utilajele vor sosi — con
form contractelor încheiate — in a 
doua parte a anului. Unde să fie 
montat un volum de utilaje de zeci 
de milioane lei, dacă abia se încheie 
execuția lucrărilor la structurile de 
rezistență ale halelor, iar fundațiile 
pentru mașini și pardoseli se 
află doar in faza de început ? 
Beneficiarul și constructorul iși 
consumă o însemnată parte din 
timp în detrimentul activității de pe 
șantier, fie cu refacerea graficelor 
și a programelor de lucrări, fie cu 
explicarea amănunțită a cauzelor 

făcute de biroul Oficiului național 
al viei și vinului. (Vezi „Scinteia" 
nr. 9 836. din 10 aprilie a.c.).

TOM
Cantitatea de apă căzută, pină 

ieri, in localitățile din județul Olt 
a fost de 10—17 litri pe metru pă
trat. în cooperativele agricole din 
Izbiceni, Slăveni. Stoienești. ca și 
in altele, cooperatorii au ieșit in 
mare număr in grădinile de legume 
pentru protejarea răsadurilor și 
completarea foliilor de polietilenă 
rupte din cauza vintului.

Pină ieri. ' 15 aprilie a.c., In 
cooperativele agricole din județ au 
fost insămințate peste 60 000 ha cu 
porumb, ceea ce Înseamnă mai 
bine de 60 la sută din suprafețele 
prevăzute. Comitetul județean de 
partid a stabilit noi măsuri menite 
să asigure încheierea insămînțări- 
lor in 5—6 zile bune de lucru.

Totodată, in cadrul măsurilor 
stabilite pe plan județean se acordă 
o mare atenție irigării culturilor, 
extinderii suprafețelor amenajate.

Suprafața totală ce se va a- 
menaja in acest an. stabilită 
pină acum, este de peste 8 000 de 
hectare. Angajamentul cooperatori
lor este de ă da in folosință toate 
aceste amenajări ‘ pină la sfirșitul 
lunii mai a.c. Pe lingă acestea, 
specialiștii de la organele agricole 
și cei din unități depistează noi 
suprafețe ce pot fi irigate.

Emlllan ROUĂ 
corespondentul „Scinteil"

MARAMUREȘ
Duminică noaptea spre luni tem

peratura era la Baia Mare de 
minus un grad, iar in zona Si- 

decalajului consemnat Intre rezul
tatele obținute și prevederile pla
nului de investiții. De aceea se 
impune ca organele responsabile 
din acest domeniu să studieze neîn- 
tirziat situația creată, să reașeze 
In mod realist sarcinile dc plan pen
tru lunile următoare, să le confere 
un caracter cu adevărat mobilizator.

Să ne oprim acum la activitatea 
de pe șantier. Un faot îmbucurător : 
la începutul acestui an, in urma 
unor analize aprofundate, cu partici
parea conducerilor celor două minis-

tere interesate — Ministerul Indus
triei Chimice și Ministerul Construc
țiilor Industriale — s-a luat hotări- 
rea fermă de a se pune în funcțiune 
hala de camere de aer, cu nouă luni 
înainte dc termen. •

— Avantajele care decurg din de
vansarea termenului de finalizare a 
acestei importante capacități de pro
ducție sint multiple, ne-a spus 
ing. Ion Dima, directorul întreprin
derii. Pe lingă obținerea, chiar in 
acest an, a unui spor la producția 
marfă in valoare dc 10 milioane lei, 
actualul deficit de camere de aer, 
existent la unii beneficiari din eco
nomic, va fi aproape in întregime 
echilibrat.

în acest scop, constructorul și be
neficiarul au întocmit grafice pri
vind execuția în ritm accelerat a lu
crărilor aferente acestei capacități și 
acționează cu forte sporite pentru a 
se încadra in prevederile lor. Rămi- 
ne ca o serie dc furnizori, printre 
care I.C.M. Reșița șl intreprinderea 
„Vulcan" din București să se ali
nieze la eforturile depuse pe șantier.

PE ȘANTIERUL NOII UNITĂȚI DE ANVELOPE DE LA „VIC- 
TCRIA"-FLOREȘTI : MĂSURI - SPERĂM, DE ACEASTĂ 
DATĂ, REALISTE - PENTRU RECUPERAREA RESTANȚELOR

ghetu-Marmațlei sub zero grade. 
La pomi nu se resimte această 
temperatură scăzută. Totuși tem
peraturile joase din cursul ultime
lor zile n-au favorizat polenizarea, 
în prezent și merii se află in 
floare in majoritatea localităților 
din Maramureș.

Luni a fost o zi înnorată și rece. 
Pretutindeni au. fost reluate lucră
rile de protejare a răsadurilor din 
răsadnițe și din cimp, precum și 
cele de fumigație in livezile I.A.S. 
Seini, Băsești, Satu-Lung, Șomcuta 
Mare și la majoritatea cooperati
velor agricole din depresiunea 
Baia Mare.

în cimp continuă lucrările de 
amenajare a terenului pentru iri
gații. de alimentare cu apă pe 
pășuni și de udare a culturilor cu 
apă din toate sursele. La coooera- 
tivele agricole Ulmeni, Ocoliș, Moci- 
ra. precum și în alte unități conti
nuă udatul plantațiilor noi de livezi.

„Recomandarea organelor agricole 
Județene, preciza tovarășul ing. 
Nicolae Nistor, directorul general 
al direcției agricole județene, 
exte aceasta : intrucit condițiile 
meteorologice diferă de la o depre
siune la alta, specialiștii să contro
leze permanent temperatura opti
mă din sol pentru a stabili unde 
și cînd se poate semăna porumbul".

G^ieorcjhe SUSA 
corespondentul „Scinteil"

Măsuri necesare în zootehnie
în zootehnie este necesar să 

se acorde o grijă aparte cate
goriilor de animale mici, asigu- 
rindu-se temperatura corespun
zătoare in maternități șl profi-
lactorii. Răcirea timpului și u- 
miditatea impun măsuri pentru 
protejarea mieilor din fătările

să dea dovadă de maximă punctua
litate in livrarea, la timp, a utilaje
lor necesare.

Nu omitem, nici un moment, răs
punderea deosebită ce revine con
structorului și beneficiarului, de a 
aplica cit mal rapid toate măsurile 
cerute de intensificarea ritmului de 
execuție pe intre? cuprinsul șantie
rului șl de soluționarea operativă a 
problemelor aflate in sarcina lor. 
Facem această precizare deoarece 
una din condițiile esențiale de care 
depinde respectarea termenului final 

de punere În funcțiune a unității 
este legată de asigurarea, în semes
trul viitor, a unor fronturi masive 
de montaj. Or, atit la hala de ca
mere de aer, cit și 1a hala principală 
de producție mai sint multe, foarte 
multe de făcut. Fiecare zi trebuie 
folosită, in continuare, cu randament 
maxim pentru executarea in ritm 
rapid a tuturor lucrărilor de la aces
te capacități, precum și a gospodă
riei de apă, a turnului și bazinelor 
de răcire, centralei termoelectrice 
ș. a., unde se înregistrează o serie 
de intîrzieri.

— Trustul de construcții industria
le din Ploiești, antreprenorul gene
ral, se află in pragul aplicării unul 
program complex de măsuri vizind 
intensificarea la maxim a ritmului 
de lucru, ne-a precizat ing. Petre 
Stclu, responsabilul compartimentu
lui dezvoltare-urmârire investiții al 
întreprinderii din Florești. E vorba 
de.-suplimentarea forței de muncă, 
concentrarea activității la obiectivele 
mari, paralel cu lărgirea frontului 
de lucru la celelalte obiective, asigu

în județul Neamț continuă sâ 
cadă lapoviță, dar in cantități mici, 
astfel că pină Ieri apa din sol ajun
sese abia la 4—6 litri pe metru 
pătrat. în aceste condiții, unităților 
agricole li s-a indicat să continue 
cu toate forțele acțiunea de udare 
a suprafețelor ocupate cu trifolie- 
ne. sfeclă, in și legume.

Pină ieri, de pildă, datorită or
ganizării muncii in două schimburi 
și a utilizării cu maximum de 
randament a tuturor instalațiilor de 
irigat, fiecare din cele peste 7 000 
hectare a primit o importantă 
cantitate de apă. Cele mai mari su
prafețe au fost udate in coopera
tivele agricole Păstrăveni, Dum
bravă Roșie, Horia, Secuenl și al
tele.

De asemenea, forțe importante 
sint concentrate la amenajarea u- 
nor diguri și baraje simple in 
scopul creării de acumulări de apă 
necesară irigațiilor. Țăranii coope
ratori din Doljești și Buruiencști, 
spre exemplu, și-au unit forțele, 
realizind împreună un baraj pentru 
reținerea a circa 6 000 metri cubi 
de apă din piriul Albița. Au asi
gurat. astfel.'acumulări de apă su
ficiente pentru irigatul a 300 ha.

Ion MANEA 
corespondentul „Scinteil”

mal tirzii, pentru a se evita 
orice pierderi. De asemenea, 
este indicat să se urgenteze 
transportul de furaje La ferme, 
să se,.asigure folosirea judid- 
oâsă a tuturor resurselor de nu
trețuri, organizarea pășunatului 
oilor in păduri etc.

rarea unei aprovizionări tehnteo- 
materlale ritmice, în flux continuu.

Acest program de activitate 6e 
cere completat cu cerința ca toate 
preocupările cu caracter organizato
ric ale constructorului să se desfă
șoare energic, să fie încheiate in 
ccl inai scurt timp. Lucrările de pe 
acest șantier au inceput sub 
semnul unor serioase carențe. 
Necontractarea la vreme a unui im
portant volum de echipamente teh
nologice, lipsa din această cauză a 
proiectelor de execuție i-au ținut 
mult timp in loc pe constructori. 
Măsurile luate ulterior au permis 
recuperarea răminerilor in urmă 
inițiale, dar nu în totalitate. Cum la 
fel, beneficiarul mai trebuie să con
tracteze o serie de utilaje, puține la 
număr, e drept. Faptul că s-a creat 
precedentul acceptării unor restanțe, 
faptul că există de pe acum utițaje 
în stoc nemontate. în valoare de 5 
milioane de lei, trebuie să dea se
rios de gindit constructorului și bene
ficiarului. Realizarea volumului de 
lucrări din acest an, deosebit de 
mare, este incompatibilă cu ideea de 
restanță, cu irosirea timpului, chiar 
și a unei singure zile.

La rindul său, beneficiarul de In
vestiții trebuie să exercite un con
trol riguros asupra modului în care 
ceilalți factori participant la execu
ția acestui obiectiv, în special fur
nizorii de utilaje, iși respectă obli
gațiile asumate. Volumul impresio
nant de utilaje așteptate pe șantier, 
ca și numărul destul de mare de 
furnizori din țară și import cer 
menținerea unui contact permanent 
cu fiecare producător in parte, Im
pulsionarea lor pe toate căile posi-z 
bile pentru a asigura sosirea la ter
menele fixate a mașinilor și echipa
mentelor contractate, necesare noii 
investiții de la „Victoria" din Flo
rești.

Ing. Cristian ANTONESCU
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productivității muncii, de reducere 
a cheltuielilor de fabricație. Se pre
zintă și calculele : cit costă un mi
nut. o oră, o zi dc stagnare. Și, in
tr-adevăr, pe această linie au ac
ționat energic organizația de partid, 
comitetul oamenilor muncii. Gradul 
de utilizare a fondului de timp e- 
fectiv lucrat de colectivul combi
natului este de 96 la sută, cu 1 la 
iută mai mare față de aceeași peri
oadă a anului trecut In ce privește 
indicii intensivi de exploatare a a- 
gregatelor și aceștia sint mult îm
bunătățiți comparativ cu anul pre
cedent. La morile brute acești in
dici au crescut cu 5 la sută. Se ac
ționează cu hotărire fi in vederea 
reducerii consumurilor de gaz și e

nergie. Ca urmare, consumul de gaz 
a fost diminuat cu un metru cub 
pe tona de clincher. La morile bru
te principala preocupare o consti
tuie diminuarea cantităților de 
apă din pastă. Aceasta, intrucit 
micșorarea cu numai un procent 
a cantității de apă din pastă echi
valează cu o producție suplimenta
ră de 8 tone pe cuptor și cu econo
mii de 2 mc gaz. Care este sursa 
acestor succese ?

— Desigur — un rol deosebit In 
obținerea acestor rezultate — ne 
spune ing. Nicolae Găitan, directo
rul general al combinatului — l-au 
avut formațiile de morari, de co- 
cători. Aș aminti, de pildă, forma
țiile conduse de comuniștii loan 
Partenie, loan Jurcan, Gavrilă Ciiio-

întrecerea cimentiștilor
rean de la morile brute, Nicolae 
Gonczi și Vasile Șerdean de la cup
toarele de clincher și mulți alții. In 
același timp, evidențiem și forma
țiile de lăcătuși și strungari, cele de 
zidari, care atunci cind au fost so
licitate au stat la locurile de muncă 
nu o „zi-lumină“, ci 24 din 24 de ore. 
Reparația cuptorului CR-800 nr. 8, 
bunăoară, s-a executat înainte de 
termen de către formațiile maiștri
lor Emil Stoica și Vasile Vana, ceea 
ce a însemnat pentru noi un plus 
de 2 000 tone de ciment. Am reușit 
lă introducem acordul global in sec

toarele cheie și,; mai ales, la exe
cutarea reparațiilor, asigurindu-se 
întărirea disciplinei muncii, desco
perirea de noi rezerve de creștere a 
producției și a productivității mun
cii.

O veste deosebită și de la CO
LECTIVUL COMBINATULUI DE 
LIANȚI Șl AZBOCIMENT DIN BI- 
CAZ : a fost realizată cea de-a 
10 000-a tonă de ciment peste sar
cinile de plan la zl.

In toate secțiile combinatului se 
muncește cu chibzuință și cu 
multă Însuflețire, pentru ca va

loroasa inițiativă „Productivitate 
orară maximă cu cheltuieli minime", 
pornită de aici cil peste 600 de zile 
in urmă, să-și dovedească din plin 
eficiența economică.- Metoda explo
ziilor in masiv din carierele de cal
car de la Cheile Bicazului a deve
nit acum o practică curentă. Ing. 
Miron Tiripică, maiștrii Vasile Pas
cale și Mihai Birțac, minerul Gheor- 
ghe Lupu, muncitorii Neculai Do- 
softei. Radu Ștefan sau Petre Barb 
sint numai cițiva dintre fruntașii 
colectivului de la cariere, care asi

gură livrarea ritmică a materiei 
prime către combinat.

— Cele 10 000 tone de ciment pro
duse pină acum peste plan de către 
colectivul nostru sint suficiente pen
tru construirea suplimentară a a- 
proape 700 apartamente convențio
nale — ne spunea ing. Vasile Ma- 
nolache, directorul combinatului. E- 
forturile stăruitoare ale cimentiștilor 
pentru afirmarea inițiativei „Pro
ductivitate orară maximă cu chel
tuieli minime" au dus la o imbună- 
tățire simțitoare a indicilor de uti
lizare ai cuntoarelor de clincher și 
ai morilor de ciment. Astfel, în con
dițiile in care am ajuns să lucrăm 
cu o productivitate orară mai marc 
de 0,5—0,7 tone pe oră și agregat, 
consumul de energie pentru obține
rea fiecărei tone de ciment a fost 
redus cu un kWh. Pe de altă parte. 

angajamentul anual, care prevede 
ca ponderea cimenturilor superioare, 
in totalul producției combinatului, 
să ajungă la peste 43 la sută, a fost 
îndeplinit incă din aceste zile pre
mergătoare sărbătorii de 1 Mal, 
Dar, alături de ciment, am mal pro
dus peste sarcinile dc plan 5 700 to
ne var și 23 000 mp plăci din azbo
ciment.

între fruntașii acestei prime eta
pe a întrecerii socialiste pe 1974, 
directorul combinatului a inclus bri
găzile conduse de Nicolae Bostan, 
Mihai Ciubotaru, Artenie Costin, 
Ilie Sandu, Alexandru Năstase ii 

‘altele.

Dumitru CONSTANTIN 
Alexandru MUREȘAN 
Ion MANEA
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Obiectul criticii literare 
c-tc opera. textul care-i stâ 
in fată si pe care e da
toare sâ-1 explice, să-1 tacă

tS. sâ-1 valorifice, sfi-1 în
cadreze in totalitatea ope
rei unui autor (dacă nu e 
la prima lui carte) si. e- 
ventual. sâ-1 «itueie la lo
cul Iul in literatura mo
mentului. Ca si in științe
le naturii, explicația feno
menului literar este primul 
demers al criticii. Citito
rul, ale cărui reacții după 
citire se reduc la o im- 
precie globală de plăcere 
sr.'i de neplăcere (..Îmi pla
ce “ ori ..nu-mi olnce"). 
d'câ recurge dună lectură 
la opinia exprimată intr-o 
cronică literară, o face sore 
a i se rxnllca sensul ope
re: : ce a vrut să snună 
• uterul ’ IntentlonBlitfl’oB 
nu lipsește niciodată ope
rei literare, dar de cele 
mai multe ori. mai a’e« In 
eooca noastră, a sensului 
prea adeseori învăluit in 
ceată artificială, ea nu fl
oare de la prima lectură. 
Dintre bunele lecții a’e 

c

fo?t 
litei

ului nostru dascăl de
raturft de at■um cincizeci

dc ani. profesorul Mihnil
Dragomlrescu. am relinnt
înd<smnul adre:sat studentl-
lor săi. viitori orofesori ei
îns si. de a citi1 și de a re-
citi același lucru cu mu1-
tâ luare amin te. Un alt
mare profesor (liber) de
liter■aturâ, Eugen Lovines-
cu. In cenaclul său. dună
ce autorul isi citea poezia, 
cerea să o recitească si el. 
cu glas tare, ca sâ-i Pă
trundă mai b’ne înțelesul. 
Nu sint dc părerea că actul 
critic e ușor, că tine de 
ordinea spontaneității, că 
..intuiția" ar fi instantanee. 
Actul înțelegerii critice e 
tot atit de dificil ca si a- 
cela al investigației știin
țifice. ne calea observației 
si a experienței. După ce 
criticul a reușit să se lă
murească asuora intenției 
autorului, el se întreabă in 
ce măsură a realizat-o si 
prin ce mijloace a Izbutit 
sau din ce motive nu a 
reușit Toate aceste pro
bleme pe care si le pune 
critica implică aprofun
darea investigației in stra
turile succesive ale operei, 
o seriozitate, repetăm, tot 
atit de încercată ca si in 
cercetarea științifică. O o- 
peră literară realizată de
plin poate fi comparată cu 
un organism viu si viabil, 
sortit să trăiască si să du
reze. iar una neizbutită fl
oare, ca un hibrid, ca o 
stirpfturâ. Criticul nu tre
buie să șovăie, după ce si-a 
făcut o convingere intr-o 

direcție sau alta : cl tre
buie sâ-si explice sieși in 
modul cel mai clar viciul 
organic al operei, dacft l-a 
descoperit si să-1 si lămu
rească cititorilor sui. In 
modul cel mai luminos. 
Critica la obiect. as* *i  cum 
o ințelecem si o preconi
zăm. inceoe așadar cu un 
act do investigație, iar a- 
bla duoă ce l-a săvîrsit, 
trece la explicația feno
menului literar, in toată 
desfășurarea lui. către un 
tel pe care l-a atins sau 
nu. spre a lămuri pe ci

A Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la sala mică a Palatu
lui) : Ciclul „După-amiezele mu
zicale ale tineretului". Recital de 
pian susținut de Dana Prolopo- 
pescu — 19.
• Opera Română : Liliacul — 19. 
a Teatrul Național (sala mare) : 
Coana Chlrița — 19,30, (sala Co
media) : Părinții teribili — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cinlcce
— 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Btt- 
landra" (sala din bd. Schitu 
Măgureanu) : Joc de pisici — 20, 
•(sala Studio) : Noile suferințe ale 
tinărului „W" — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit George 
Washington" — 19,30, (sala Stu
dio) : Hotelul astenicilor — 19.
• Teatrul Giulești : Măsură pen
tru măsură — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (sala 
Studio din Piața Amzei) : Dan
sați cu salamandra — 10.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul șl pă
pușa — 17, (sala din str. Acade
miei) : De ce a furat zmeul min
gea 7 — 10.
• Teatrul de stat din Galați (în 
sala Teatrului Mic) : Căsătorie 
prin concurs — 19.30.
o Teatrul-^satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala dLn Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19.30.
• Teatrul de revistă si comedie 

.„Ion Vasllescu" : Mitică Popescu
— 19,30.
• Circul „București" : Intllnire la 
circ — 10; 19,30.

titor asupra cauzelor reuși
tei sau ale eșecului și spre 
a-si justifica in acest fel 
judecata de valoare pe care 
a rronuntat-o.

Ne-am folosit de terme
nul „experiență", specific 
muncii științifice. Intr-un 
fel. atit opera literară, cit 
și studiul critic pot fi 
privite sub același unghi. 
Scriitorul încearcă cu fie
care lucrare a lui o ex
periență, care nu-i iese tot
deauna la capăt așa cum a 
vrut initial, chiar dacă, din 
lipsă de spirit autocritic 
sau din simplă comoditate, 
duoă ce a isprăvit-o. se 
declară satisfăcut de rezul
tat. La rîndul lui. criticul 
reface, mental și dialectic, 
procesul creației după tex
tul pe care-1 cercetează de 
aproape, ca să expună 
pentru cititorii săi. la o- 
biect. natura acelui experi
ment literar, modalitățile 
lui de creație, succesul sau 
insuccesul, valoarea sau 
nonvaloarea adevăratei ^au 
numai presupusei creații..

Ca sâ revenim asunra 
noțiunii pe care o socotim 
utilă, eșecul experienței li
terare se datorează adesea 
faptului că scriitorul, une-

ori nu foarte conștient de 
forțele lui $i dc natura ta
lentului său. Încearcă să 
iasă din structura firească 
a acestuia si se aventurea
ză pe iărimuri străine, ne- 
maiumblate de el si al că
ror acces nu-1 este la în- 
deminft. Cind acest scriitor 
este foarte mire, nu se 
poate ca eșecul său să fie 
integral sau să excludă fru
museți fragmentare. Preci
zăm că onora literară poa
te fi orivitft ca o experien
ță ne cont nrnnriu. atit 
timp cit ca zace in sertar

Probitatea - 
examenul etic 
al criticului
însemnări de Șerban CIOCULESCU

si autorul nu a încredin- 
tat-o tiparului. Din mo
mentul insă cind a fost ti
părită. ea intră in dome
niul general al publicității.

Din păcate, critica ne
vrednică de acest nume se 
face si C3 adeseori organ 
de publicitate și de recla
mă. dintr-o greșită înțele
gere a noțiunii de, con fra
ternitate. spre a lauda in
tegral. înainte de a-și fi 
desăvirșit procesul de a- 
profundare a lecturii si a- 
naliza operei sau. ceea ce 
e mai grav, chiar împo
triva convingerii intime că 
aceasta nu merită elogiile 
pe care i le-a acordat cu 
generozitate. Dacă actul 
judecății critice nu este și 
unul de conștiință, dacă 
intre ce scrie și ce gindeș'e 
criticul nu e concordantă 
deplină, atunci sintem în
dreptățiți să suspectăm va
loarea lui etică, autentici
tatea lui. Criticul francez 
Albert Thibaudet. intr-o 
lucrare ce a fost nu de 
mult tălmăcită in româneș
te. Fiziologia criticii, a sta
bilit o disociere intre cri
tica ora’ă și cea scrisă. Ce
lei dinții i-a hărăzit carac
terul spontaneității si al

sincerității. Celei scrise I 
l-a surprins pe acela nl 
conventionalilfltii dc ordin 
social. Să fie oare așa ? In
tr-un climat literar sănă
tos. adevărul critic nu-și 
poate găsi nare expresia 
sinceră si totodată urbană, 
civilizata, nejignitoare ? Să 
fie oare numai eufemismul 
forma de expresie a criti
cii. intre confrați ? Nu sin- 
lem de această părere. Pu
tem soune in chipul cel 
mai răspicat despre o car
te că nu este bună, fără a 
face personalități si a ne 
atihgc de onorabilitatea au
torului. care răminc în a- 
fară dc discuție. Cit despre 
susceptibilitățile scriitori
lor. ele nu trebuie să in
tre in cumpăna judecății 
cri'ice. care este înainte de 
orice un act dc conștiință 
și nu se confundă cu unul 
dc complezentă. Dacă ac
tul critic ar fl unul tran
zacțional sau. după ter
menul curent, „rabat la ca
litate". critica nu și-ar mai 
avea dreptul la existentă.

O altă capcană care stă 
în calea judecății critice 
sincere este generată de 
ambiția dc autorlic a uno
ra dintre critici, de a face 
si ei literatură in margi- 
n -a literaturii și de a lua 
textul din titlul cronicii ca 
un pretext de a-și pune in 
valoare propriul talent li
terar. iar uneori chiar 
concurtndu-l ne poeții er
metici. de a „încifra" mai 
mult ceea ce ar fi trebuit 
să descifreze. Problema 
este așadar : text sau pre
text ? Este îngăduit criticu
lui să încerc© arabescuri 
de interpretare și dc stil 
in jurul operei literare, 
fără a intra in miezul ei. 
a-1 despica, a-i pătrunde 
semnificațiile șl a-i stabili 
valoarea.? îngăduința nu 
lipsește in unele din pu
blicațiile noastre literare 
pentru acest gen de criti
că. justificată prin excla
mația :

— Băiatul are talent 1
Se nune insă și chestiu

nea dacă „băiatul*'  este 
matur intelectualicește și 
pregătit pentru aceea ce_ — 
dacă ne e îngăduit să o 
numim contraexperientă — 
este verificarea, nas cu nas, 
a experienței literare în
făptuite de autor. Dacă nu. 
și dacă, totuși e talentat, de 
ce nu face literatură de 
imaginație ?

Să fim oare intr-un cerc 
vicios ? Sau să se fi deț 
mis acea critică onestă de 
explicare și de valorificare 
a operei literare ? Nu ne 
vine a crede.

Daschiderea „Zilelor cărții științifice și tehnice"
La librăria Academiei din Capita

lă s-au deschis, luni, in cadrul unei 
adunări festive „Zilele cărții științi
fico și tehnice", manifestare dedica
tă celei dc-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei de sub jugul fas
cist.

tn alocuțiunile rostite la festivita
tea de inaugurare a „Zilelor cărții 
științifice și tehnice", Eugenia Măn- 
diță, vicepreședinte al Comitetului 
pentru cultură și educație socialistă

c i n e m a
• Trol scrisori sccroîo : PATRIA
— 9; 11,30: 14: 16.30; 19; 21.15.
• Valea prafului de pușcA : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13.30; ifl; 
18.30; 20,45; BUCUREȘTI — 9;
11.13; 13.30; 16,30; 18.45; 21.
• Sambizanga : CENTRAL —
9.15; 11.30; 13,45; Î6: 18.15: 20.30. 
o Floarea do piatră : DOINA — 
9.30; 11.30; 13.43: 16; 18.
• Program de filmo documentare: 
DOINA — 20.
• Ce drum sA alegi : SCALA —
9; 11.15; 13.45; 16.15: 18.45; 21.15, 
CAPITOL — 9: 11,15; 13.30; 16;
18,30; 21, FAVORIT — 9.15; 11,30; 
13,45: 16; 18.15; 20.30.
• întoarcerea Iui Magellan 1 LU
MINA — 9; 11,15; 13.30: 16; 18,30: 
20,45.
e Rio Lobo : FESTIVAL — 9; 
11.15: 13,30; 16: 18.30; 21. BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30: 1G; 18.15;
20.30. GLORIA - 8.45; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30, MODERN — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.30; 20.45.
• Un comisar acuzâ : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13.30: 16; 18.15;
20.30, MELODIA — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45. FLAMURA - 9; 
11.15: 13.30; 16: 18,15; 20,30.
• Cidul : VICTORIA - 9: 12.30;
16.15: 19.45, AURORA — 9; 12.15; 
16; 19,15, GRIVIȚA — 9: 12.30;
16; 19,15. '
• Mary Poppins : VIITORUL — 
15: 17.45.
• Monolog : VIITORUL — 20.30.
• PâcalA : BUCEGI — 10: 16;
19.15, GIULESTI — 10; 16; 19,15, 
ARTA — 11.45; 14.30; 17,15: 20.
• Ultima aventura a lui Don 
Juan — 14.30. Samson — 16,30, 
Ciocniri tn noapte — 18.45; 20.45 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Le Mans : VOLGA — 9; 11,15; 
13.30: 15,43: 18: 20.15. FLACARA
— 9: 11,15: 13(30; 15.45: 18: 20.15.
• Porțile albastre ale orașului : 
DACIA — 9: 11.15: 13.30; 16; 18,15;
20.30, DRUMUL SĂRII — 15.30: 18;
20.15.
• Romeo și Julleta : RAHOVA — 
10: 15.30: 18,30.
• Proprietarii : PACEA — 16: 18; 
20.
• Fantastica aventură a lui 
„Neptun" ; UNIREA — 15,45: 13;
20,15.
A Călărețul fără cap : LIRA — 
15.30; 18; 20,15.
• Insula misterioasă : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15. 

al municipiului București, Ghnnrghe 
Constantincscu, directorul Editurii 
științifice, și Mihai Condruc, redac
tor șef al Editurii tehnico, au rele
vat semnificația acestei manifestări 
care se înscrie. In contextul preocu
părilor editurilor de a pune la dis
poziția specialiștilor, a tuturor citi
torilor, cărți de valoare din diverse 
domenii ale științei și tehnicii.

(Agerpres)

• Secretul lui Buddha : FLO
RE ASC A — 15.30; 18-; 20.13.
• Omul cu creierul transplantat! 
COTROCENI — 14; 18; 20.
• Țarul Ivan Ișl schimbă profe
sia : MOȘILOR — 9; 11,15: 13.30; 
16; 18: 20,15.
• Simon Tcmpicr Intervine : 
CRÎNGAȘI — 16: 18.15.
• /Al șaptelea cartuș : MUNCA — 
16; 18: 20, PROGRESUL — 13.30.
• CeațA : PROGRESUL — 18;
20,15.
• Aurul negru din Oklahoma t
COSMOS — 13,30; 18; 20.15.
• Misiunea secretă a maiorului 
Cook : VITAN — 15,S0; 18: 20.15.
• Love story : POPULAR — 15,30; 
IB; 20,15.

teatre

Un maestru al desenului
Graficianul polonez 

Tadeusz Kulisiewicz 
este un nume și un 
artist devenit univer
sal. Faima talentului 
său 4 fost consfințită 
de premiul I la Bie
nala de la Sao Paulo, 
de medalia de aur la 
Calcula, de succesul 
obținut cu premiul 
UNESCO In Bienala 
de la Veneția, apoi 
medalia- de aur la Ex
poziția internațională 
de grafică la Florența 
in 1970, ca și de apre
cierile elogioase pri
lejuite de organizarea 
unor expoziții perso
nale In mal toate ca
pitalele lumii.

A călătorit mbit. 
Fiecare călătorie este 
azi consemnată in
tr-un ciclu. La cei 75 
do. ani, așa cum l-am 
cunoscut cu ocazia 
vernisajului expozi
ției sale retrospective 
In sălile Ateneului 
Român, Tadeusz Kuli
siewicz este încă ' ti- 
năr in proiectele salo 
și cu dorința de a 
realiza noi cicluri și 
de a înfăptui noi ex
periențe artistice.

Expoziția de la A- 
teneu cuprinde, in
tr-un rezumat selectiv, 
lucrări datate din 1928 
pină la cele realizate 
in 1973 in călătoria sa 
din India. De fapt, 
deși nu sînt cuprinse 
toate ciclurile, lucrări
le aduse la București 
reconstituie suges
tiv viața și activita
tea, preocupările șl 
izbînzile artistului. Ci
clul „Varșovia" a fost 
conceput in 1945, după 
război, arătindu-ne pe 
artist in Ipostaza de 
martor fidel al epocii 
și evenimentelor mai 
importante; apoi au 
urmat „Szlembark" 
(1948—1949), „Cercul 
de cretă caucazian", 
inspirat de B. Brecht 
(1955), „India" (1956), 
„Mexic" (1957—1959), 
„Laguna venețiană" 
(1958—1961), „Amintiri 
montane" (1962),
„Brazilia" (1963), „Fe
meia" (1967—1968) 

ș.a.m.d., ciclurile sale 
ilustrlnd etape, călăto
rii, teme diverse, pre
ocupări artistice. Ku- 
lisiewicz, departe de 
a rămine Insă un gra
fician fidel documen
tului, depășește stricta 
realitate și, inlăturind 
detaliile neînsemnate, 
lasă liberă pasiunea 
Interpretării care in 
cazul temelor cu ca
racter militant devine 
demascatoare, protes- 
tatoare șl acuzatoare, 
după cum In alte teme

Kulisiewicz
se transformă In sen
timente lirice de no
blețe spirituală.

Amprenta personali
tății sale este domi
nantă, ca și o pasiune 
specială pentru arta 
desenului. Este intere
sant de subliniat că 
artistul, in prima pe
rioadă a creației sale, 
fusese atras de xilo
gravură, dar după 
1940 el a renunțat la 
acest gen, preferind 
desenul, executat in 
peniță sau cu pensula, 
colorat sau În alb-ne- 
gru, considerindu-1 
mijlocul cel mai activ 
pentru transmiterea 
unul mesaj clasic con
temporan.

Kulisiewicz a lărgit 
continuu sfera expe
riențelor in soluțiile 
sale artistice, căutind 
noi posibilități de ex
presie desenului, Im- 
bogâțindu-i valențele 
și obținlnd, în cele din 
urmă, o gamă inepui
zabilă de sentimente, 
lirice sau incisive, 
dramatice. vizionare 
sau poetice. La fel

este preocupat și de 
imaginea artistică : 
călătoriile in India și 
Mexic i-au permis o 
îmbogățire a limbaju
lui său, supraptinînd 
peste expresionismul 
tradițional o nouă li
bertate a interpretării 
pentru a ajunge la un 
desen voluntar, ener
gic. sigur, dc sinteză. 
Uneori, linia șerpuieș
te In arabescuri rafi
nate pe un fond alb, 
alteori fondul se întu
necă, artistul dlrijind 
cu abilitate lumina, 
obținlnd in imaginea 
artistică interferența 
visului cu realitatea. 
Culoarea este așter
nută cu discreție, ac- 
centuind starea emo
țională, croind at
mosfera vibrantă a 
compoziției sau meta- 
morfozind obiectele in 
semne ori simboluri. 
Efectul luminii este 
căutat șl deliberat va
lorificat, devenind una 
din caracteristicile sti
lului său. Lumina per
mite estomparea unor 
detalii, eliminarea al
tora. evidențierea unor 
notații grafice ; prin 
agresivitatea umbre
lor, imaginea devine 
șocantă și tulburătoa
re. Inovațiile lui Ku
lisiewicz sînt discrete, 
urmărind intensifica
rea sentimentelor sau 
a expresiei grafice. 
Kulisiewicz obține, în 
unele lucrări, din jocul 
de alb și negru șl al 
trecerii de la lumină 
la umbră, prin tentele 
de tuș, o picturalitate 
ce urmărește puterea 
de atracție a imaginii.

Tadeusz Kulisiewicz 
a mai fost in România, 
dar această primă am
plă expoziție reușește 
să ne dea imaginea 
completă a unui artist, 
care și-a făurit un loc 
special In arta secolu
lui nostru, cu o crea
ție gravă și nobilă, în
chinată omului, o 
creație ce are puterea 
de a evoca in noi pro
funde rezonanțe spi
rituale.

MlrceaDEAC

brigăzilor artistice 
de agitație?

— Eu, stimate tovarășe, sînt de 
ani de zile unul din cei care s-au 
„încăpățînat" să creadă in extra
ordinara putere de influențare a 
brigăzii artistice de agitație. La 
noi la „locomotive construcții su
date" a apărut prima brigadă de 
secție din toată uzina „23 August".

Sudorul Alexandru Covaci, pre
ședintele sindicatului pe secție, imi 
arată și rodul „incăpăținării" sale : 
dinlomc, cupe, medalii cucerite de 
brigada din marea uzină bucu- 
reșteană.

— Eu. stimate tovarășe — conti
nuă interlocutorul — și astăzi cred 
la fel : in munca po
litică de masă, briga
da artistică de agita
ție poate face adevă
rate minuni. Si totuși, 
in activitatea lor ceva
s-a schimbat în ulti
ma vreme, ceva „nu mai merge" 
ca inainte. Brigăzile nu mai prezin
tă spectacole la fel de prompt și 
operativ.

— Din ce cauză ?
— Cauze sint ele multe. Dar 

cea care „mă roade" pe mine este 
absența unor texte de bună cali
tate, hazlii, cu ascuțiș critic. Nu 
are cine să ne scrie aceste texte, 
evident destul de dificil de reali
zat.

— Cei care pină acum ajutau din * 
acest punct de vedere brigăzile ar
tistice de agitație dau înapoi dacă 
sint solicitați ?

— Nu. Nu refuză direct. Dar cer 
bani : cit mai mulți bani ; la nu
măr de pagini, la număr de rin- 
duri. O brigadă care se respectă 
trebuie să apară in fața colectivu
lui de muncitori cel puțin o dată 
pe lună pentru a fi la zi cu eve
nimentele. Putem noi, In acest 
caz, să plătim lunar un colabora
tor pentru a ne redacta un text ? 
Bineînțeles că nu. Si atunci, de 
multe ori. se intimplă ca brigada 
artistică să râmină inactivă deși 
viața uzinei, a secțiilor ar reclama 
prezența ei.

Dialogul purtat intr-una din 
imensele hale ale uzinei bucu- 
rnștene reprezintă o copie fidelă a 
unor discuții similare Înregistrate 
in multe alte intreprinderi din 
țară : brigăzile artistice de agita-

t V
PROGRAMUL I
Teleșcoalâ.

9,1X1 Dincolo de cele patru zări. 
(Călători ș) exploratori ro
mâni de-a lungul veacurilor).

9 30 Extemporal de vacantă. „Bal
tagul" de Mihail Sadoveanu.

10.00 Curs de limba germană.
10.30 Curs de limba francczâ.
11.00 Film centru copil : „Mandv" 

— producție a studiourilor 
engleze.

16.00 Curs de limba rusă.
16.30 Cura de limba engleză.
17.30 Telex.
17.35 VIrstele peliculei — Magazin 

de cultură cinematografică.
13.30 Lecții TV centru lucrătorii 

din agricultură • Pregătirea 
și exploatarea pășunilor a 
Măsuri de protecția muncii 
In zootehnie. 

ție, de multe ori slnt puse în 
imposibilitate de a se manifesta 
activ din cauza lipsei unor texte 
adecvate (de (apt, a unar textieri 
pricepuți).

Există in multe colective cite un 
salariat care dovedește calități li
terare, care s-a impus ca bun au
tor al textelor de brigadă. Dar nu 
in fiecare colectiv de muncă se 
află oameni cu înclinații pentru 
vers, pentru textul satiric. Atunci, 
brigăzile se află la discreția unor 
„textieri" care, de multe ori, co
mercializează simultan texte cu 

mici și nesemnificati
ve modificări la mai 
multe întreprinderi 
pentru a-$i spori sur
sa de venit. S-a ajuns 
chiar la un adevărat 

O 
de

trafic cu „texte de 
brigadă de sec- 
la „23 August", a 
să asculte intr-un

brigadă", 
ție, tot 
avut surpriza 
concurs din Capitală propriul pro
gram. scris de ei. in uzină, inter
pretat dc colegii de la altă între
prindere. Explicația textului „călă
tor" trebuie căutată tot la „indru-
rhâtorii" șl „colaboratorii" care se 
vintură in sectorul discutat.

în această situație există și o 
rezolvare. In Capitală funcțio
nează in momentul de față 26 
cenacluri literare. Sint, așadar, sute 
de poeți și prozatori amatori, care 
fac din literatură o adevărată pa
siune. în eforturile lor creatoare, 
in dragostea lor pentru cuvintul 
scris, brigada artistică de agitație 
poate găsi un inestimabil sprijin. 
O soluție a cărei posibilitate de 
materializare poate fi Identificată 
In însăși rațiunea de a fi a artis
tului amator, indiferent de profi
lul său : ancorarea in miezul pro
blemelor actualității.

— Eu,' stimate tovarășe, cred că 
tot noi. după priceperea noastră, 
vom reuși să dăm renlica cuvenită
„făcătorilor de texte" — 6punea. 
concluziv. Alexandru Covaci.

Și noi credem la fel, stimate și 
priceput constructor de locomo
tive !

Radu CONSTANTINESCU

19.10 Film documentar „Imagini 
din Danemarca".

19,20 1 001 de seri : Bugs Bunny șl 
prietenii săi.

19.30 Telejurnal.
20,00 Surprize pe micul ecran • 

„Bănuțul de aur" — aspecte 
de la festivitatea de premie
re a partlcipanțUor la festi
valul de clntece pentru co
pii, ținut in acest an ia Bo
logna.

20.10 Revista economică TV.
20.40 Seară de teatru : „Viori de 

primăvară" de Al. Stein.
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II
20.00 Film serial : „Jule. Julia, 

Juliana". Producție a stu
diourilor de televiziune din 
R.D.G.

2055 Tineri soliști de muzică 
populară : Irina Ontică, Des- 
ptna Apostol, Maria Stă
ri eseu. Patrița Gotcea. Nelu 
Zldaru. Gheorghitâ Costea. 
Dirijor : Marius Olmazu.

21.10 Panoramic științific.
21.40 Telex.
21,45 Noi aventuri cu Fred. Bar

ney, Pebbles și Bam-Bam.

(—:
(Urmare din pag. I)
ce, a opiniei publice, a popoarelor, 
— al căror cuvint are o tot mai 
mare pondere in determinarea 
cursului evenimentelor spre con
solidarea păcii și securității mon
diale.

în acest context, parlamentelor 
și parlamentarilor le revin, fără 
îndoială, o mare răspundere și un 
rol de prim rang ; ca exponenți ai 
voinței și aspirațiilor maselor de 
alegători care lc-au acordat în
crederea, ei pot și sînt chemați să 
promoveze în mod activ spiritul 
prieteniei, comprehensiunii și a- 
propierii intre popoare, să deter
mine acțiuni ale guvernelor in ve
derea soluționării problemelor ma
jore ale omenirii in interesul pă
cii și progresului. Această mi
siune s-a materializat in ca
drul activității Uniunii. Inter
parlamentare, îndeosebi in cursul 
ultimilor ani într-o serie de rezo
luții, hotăriri și acțiuni care au 
răspuns cerințelor popoarelor și au 
exercitat o influență pozitivă in 

i direcția destinderii, păcii și securi
tății internaționale.

Pe aceeași linie de gindlre și 
acțiune se înscriu și preocupările 

j actualei reuniuni interparlamentare, 
problemele de stringentă actualita
te aflate pe ordinea sa de zi.

Astfel, cu prilejul sesiunii, repre
zentanții grupărilor interparlamen
tare europene, ai S.U.A. și Canadei 
se vor întruni pentru a stabili or
dinea de zi și data celei de-a doua 
Conferințe interparlamentare euro- 

I pene — dovadă a interesului acor- 
; dat de parlamentari înfăptuirii de

zideratului major al securității eu
ropene. După cum este cunoscut, 
România, care a înscris securita
tea europeană ca un obiectiv pri
mordial al politicii sale externe, 
militează neobosit pentru ca lucră- 

1 rile Conferinței general-europene,
! să se concretizeze prin statornicirea

unui sistem de angajamente care 
să ducă la așezarea raporturilor in- 
tereuropene pe principii noi, să 

j asigure o largă colaborare intre ță
rile continentului, oferind totodată 
fiecărui popor garanții că se va 
puica consacra dezvoltării sale eco- 

: nomico-sociale, la adăpost dc orice
acte de forță sau amenințare cu 
forța, de imixtiune sau agresiune. 
Pentru încheierea cu succes a lu
crărilor de la Geneva și organiza
rea incă in acest an a celei de-a 
treia și Ultime faze a conferinței, 
cu participarea șefilor de state sau 
de .guverne, pentru asigurarea unor 
urmări instltuționalizate ale con
ferinței, pentru desfășurarea ulte
rioară a procesului de edificare 8

\_______ _______________
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VnVa Ulm de Mircea Drăqan după Mihail Sadoveanu. Scenariul : Profira Sadoveanu, Constantin Mitru, Mircea Drăgan. Imaginea : Nicolae Măr- 
gineanu, Mircea Mladin. Muzica: Theodor Grigoriu. Decoruri: arh. Constantin Simionescu. Costume: Horia Popescu. Sunetul: ing. Camil Silviu și ing. 
A. Salamanian. Montajul: Io landa Mîntulescu. Cu: Gheorghe Cozorici, Sebastian Papaiani, George Calboreanu, Toma Dimitriu, Geo Barton, San- 
dina Stan, Iurie Darie, Emanoil Petruț, Florin Piersic, Ioana Drăqan, George Motoi, Șteian Velniciuc, Valeria Marian, Lucia Ripeanu, Marcel Anghelescu. 

Film realizat în studiourile Centrului de Producție Cinematografică București cu concursul județului Suceava.

securității europene sînt și vor fl 
necesare in continuare acțiuni sus
ținute din partea ' statelor și po
poarelor. cea de-a doua Conferință 
interparlamentară europeană fiind 
de natură să exercite un rol deo
sebit de important in această pri
vință. Parlamentarii români, care 
au avut un aport larg recunoscut 
la desfășurarea cu succes a primei 
conferințe, vor acționa neobosit 
pentru organizarea neintirziată și 
desfășurarea cu rezultate cit mai 
bune a celei de-a doua Conferințe 
interparlamentare de securitate șl 
cooperare in Europa.

Prima dintre comisiile de studiu 
ale uniunii, întrunită in cadrul ac
tualei sesiuni, va examina proble
mele limitării și încetării cursei 
înarmărilor — probleme de interes 

arzător pentru toate popoarele în 
condițiile pericolelor crescinde ge
nerate de dezvoltarea tehnicii mili
tare și ale uriașei risipe de resurse 
umane și materiale pe care le im
plică cheltuielile militare. Apre
ciind înfăptuirea dezarmării ca un 
imperativ arzător, subliniind necon
tenit rolul popoarelor, al opiniei 
publice in realizarea unor pași con- 
creți in acest sens, România se pro
nunță, la O.N.U. și in alte foruri 
internaționale, pentru elaborarea șl 
aplicarea în practică a unor pro
grame concrete și cuprinzătoare de 
masuri și acțiuni îndreptate spre 
încetarea cursei înarmărilor, care 
să conveargă spre obiectivul funda
mental al interzicerii și distrugerii 
armelor nucleare și a celorlalte 
arme de exterminare in masă, spre 
înfăptuirea dezarmării generale. 
Atingerea acestui obiectiv ar fi În 
lesnită, desigur, frrin adoptarea u- 
nor măsuri parțiale, colaterale, dc 
dezangajare militară, intre care, li
chidarea bazelor și retragerea tru
pelor străine in granițele naționale, 
reducerea bugetelor militare, crea
rea de zone denuclearizate etc. Ri- 
dicindu-și glasul in favoarea adop
tării unor asemenea măsuri. Uniu
nea Interparlamentară va aduce o 
nouă contribuție in sprijinul ne
gocierilor de dezarmare, corespun
zător cerințelor șl intereselor po
poarelor.

Pornind dc la considerentul că 
tlnăra generație constituie în lu

mea de azi un factor important șl 
un nesecat potențial de energie in 
eforturile de pace și progres, Ro
mânia a fost, după cum se știe, 
inițiatoarea rezoluției adoptate do 
O.N.U. în 1965, care proclamă răs
punderea comunității internaționale 
pentru creșterea tineretului în spi
ritul idealurilor de pace, respect 
reciproc și înțelegere între po
poare, și care enunță căile prin
cipale de realizare a acestei ce
rințe. Ideile și măsurile preconi
zate în acest important document 
și-au găsit reflectarea in nume
roase hotăriri adoptate in cadrul 
O.N.U.. UNESCO și in alte 
foruri, inclusiv al organizațiilor de 
tineret. înscriind printre preocupă
rile sale problematica educării.ti
neretului Uniunea InterparLamen

tară subliniază, la rindul ei, În
semnătatea acestei probleme, ac
ționează spre a-și aduce contribu- • 
ția la promovarea aspirațiilor. Îna
intate ale generațiilor prezente și 
viitoare. Eforturile spre intensifi
carea preocupărilor pe plan națio
nal și internațional pentru educa
rea tineretului și angajarea lui 
mai activă in procesul transformă
rilor înnoitoare ale lumii contem
porane vor găsi un susținător 
activ in persoana delegației par
lamentare române la această se
siune.

Prevenirea și eliminarea discri
minărilor rasiale, îndeosebi a 
apartheidului, vor fi dezbătute în 
comisia pentru teritoriile neauto
nome. Așa cum este cunoscut, po
porul român nutrește sentimente 
de profundă solidaritate militantă 
(ață de toate popoarele care luptă 
pentru scuturarea jugului colonial, 
împotriva oricărei forme de domi
nație și asuprire națională ; el se 
pronunță ferm pentru abolirea de
finitivă a practicilor politicii de 
discriminare rasială și apartheid, 
incompatibile cu cerințele păcii, cu 
conștiința și civilizația umană. 
Dind glas acestor sentimente, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a afir
mat cu vigoare în cursul vizitelor 
făcute intr-o serie de țări africane 
sprijinul deplin și multilateral al 
României față de lupta popoarelor 
africane, a mișcărilor de eliberare 
•națională pentru dreptul de a-și 

organiza viața potrivit propriei lor 
voințe.

In cadrul reuniunii vor fi, de 
asemenea, dezbătute problemele e- 
nergiei. în această problemă este 
cunoscută poziția consecventă a 
României, care pornește de la ne
cesitatea recunoașterii dreptului 
fiecărui popor de a-si exercita su
veranitatea deplină asupra tuturor 
avuțiilor sale și care consideră că 
problemele materiilor prime se cot 
abordate in spiritul unor relații 
noi. echitabile și reciproc avan
tajoase, care să favorizeze procesul 
istoric de lichidare a decalajelor 
dintre statele in curs de dezvol
tare și cele avansate economicește 
— proces de care depind in mod 
esențial progresul și securitatea ge
nerală.

în legătură cu problemele demo
grafice care confruntă In prezent 
îndeosebi o serie de țări în curs 
de dezvoltare — probleme aflate 
sl ele pe ordinea de zi a reuniunii 
— se cere avut in vedere că so
luționarea lor — prerogativă su
verană a fiecărei națiuni — este 
strins legată de progresele înre
gistrate în dezvoltarea economiei 
naționale a fiecărei țări.

în ce privește dezbaterea punc
tului de pe ordinea de zi referitor 
la participarea alegătorilor la pro
cesul legislativ, delegația română 
va putea aduce, de asemenea, o 
contribuție pozitivă. în lumina ex
perienței dobindite de tara noastră,' 
unde principalele proiecte de legi 
sint puse in dezbaterea maselor 
largi, care au la indemînă va
riate mijloace de a veghea la apli
carea legilor.

în cele de mai sus au fost evo
cate doar cîteva din problemele 
principale care vor forma obiectul 
dezbaterilor in comisiile Uniunii 
Interparlamentare. Firește, ar fi 
deosebit de util ca sesiunea să-și 
facă auzit cuvintul constructiv și in 
alte probleme internaționale de 
mare actualitate, cum sint problema 
Vietnamului, a Orientului Apro
piat.

Animată în permanență de sen
timentul solidarității .militante față 
dc cauza dreaptă a poporului viet
namez, România socialistă se pro
nunță ferm pentru traducerea în 

viață, cu scrupulozitate, a acordu
rilor de la Paris privinți încetarea 
războiului'și restabilirea păcii in 
Vietnam, sprijină activ eforturile 
RepublLcii Democrate Vietnam și 
Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud, Îndreptate spre reconstrucția 
pașnică și spre promovarea drep
turilor fundamentale ale poporului 
vietnamez, spre dezvoltare liberă, 
de sine stătătoare, fără nici un 
amestec din afară, corespunzător 
propriei sale voințe.

Pronunțindu-se consecvent pen
tru soluționarea pe căi politice, 
prin tratative, a conflictului din 
Orientul Apropiat, România a des
fășurat o intensă activitate pentru 
a contribui la realizarea unei păci 
drepte și durabile, obiectiv care 
presupune retragerea trupelor is- 
raeliene de pe teritoriile arabe 
ocupate, respectarea independenței 
și suveranității naționale ale fie
cărui stat din această zonă, rezol
varea problemei poporului palesti- 
nean, potrivit aspirațiilor sale na
ționale. Este convingerea fermă a 
poporului nostru că discuțiile pri
lejuite de recenta Sesiune inter
parlamentară, purtate in spiritul 
înțelegerii și respectului reciproc, 
se vor încheia cu rezultate pozitive 
pentru activitatea de viitor a uni
unii, pentru cauza destinderii, păcii 
și colaborării internaționale.

Marea Adunare Națională, parla
mentarii români și delegația lor 
la sesiune au întreprins pregătiri 
adecvate pentru a asigura solilor 
popoarelor reuniți la București atit 
ospitalitatea cuvenită, in spiritul 
respectului tradițional al poporului 
român față de oaspeți, indiferent 
de sistemul social-politic al țărilor 
pe care le reprezintă, cit și condi
ții cit mai favorabile de lucru, pri
lejuri de contacte utile, întreg 
sprijinul necesar pentru a contri,- 
bui La abordarea constructivă și so
luționarea pozitivă a problemelor 
aflate in discuție. La schimbul de 
experiență pe plan parlamentar și 
la cunoașterea realităților din țara 
noastră, in spiritul prieteniei re
ciproce este menit să contribuie și 
volumul aoărut cu acest prilej : 
„Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România".

Exprimind incă o dată partid- 
panților la sesiune un călduros 
„bun venit pe pămintul României", 
poporul român adresează urarea ca 
lucrările acesteia să fie încununate 
de cel mal deplin succes, să contri
buie la stringerea prieteniei și co
laborării intre popoare, să serveas
că aspirațiilor întregii omeniri spr£ 
o lume mai bună și mai dreaptă, 
a păcii șl cooperării internaționale.
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Mesaje de felicitare adresate 

Președintelui Republicii, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Este o onoare pentru mine ca, în numele colegilor mei, membri al 
Asociației de prietenie egipteano-românâ, al maselor populare și condu
cem guvern ora tulul Cairo și al meu personal, să vă adresez cele mai 
cordiale urări d« sucres.' cu prilejul alegerii dumneavoastră ca pre
ședinte al Republicii Socialiste România.

Reafirmîndu-ne încrederea deplină în conducerea dumneavoastră 
î ‘eleaptâ a poporului român prieten pe calea realizării țelurilor și 
r nirațiilor sale naționale, vă dorim succese continue în lupta dum- 
i a voastră pentru fericirea șl bunăstarea minunatului popor român, 
pentru participarea sa constructivă și de avangardă in toate problemele 
lumii contemporane, pentru pacea și bunăstarea fiecărui popor.

Vă adresăm sincere urări de progres șl prosperitate, pentru poporul 
r^mân. partidului său conducător și guvernului român, spre întărirea 
legăturilor de prietenie dintre cele două țări ale noastre.

Vă dorim noi succese și fericire personală.
Cu deosebitele noastre salutări șl cea mai înaltă considerație.

în legătură cu alegerea tovarășului Nlcolae Ceaușescu în funcția de 
președinte al Republicii Socialiste România, Francis Blanchard, direc
torul general al Biroului Internațional al Muncii, l-a rugat pe ambasa
dorul Republicii Socialiste România In Elveția să transmită „felicitările 
mele cele mai sincere și respectuoase, împreună cu expresia urărilor 
pe care le adresez. în numele meu personal ca și cel al organizației 
internaționale a muncii, Domniei Sale și poporului român".

Cronica z i I ei
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organizat, 
luni, la casa de cultură a institutului, 
o seară culturală cu prilejul Zilei 
naționale a Danemarcei.

Prof. univ. dr. docent Mircea Soa
re a împărtășit publicului prezent la 
manifestare impresii dintr-o călătorie 
in Danemarca. In continuare au ru
l'd mai multe filme documentare 
daneze.

în asistență se aflau membri al 
conducerii I.R R.C.S., funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, oameni de artă și 
cultură.

Au participat, de asemenea, Tor- 
ben Busck Nielsen, ambasadorul Da
nemarcei in țara noastră, și membri 
ai ambasadei.

★
Au plecat In Chile Grigore Gea- 

mănu. avocat, profesor doctor do
cent, și Flavius Teodosiu, avocat, 
care au fost desemnați de consiliul 
Colegiului de avocați al municipiu
lui București pentru a' participa la 
apărarea in proces a lui Luis Corva- 
lan, secretar general al Partidului 
Comunist din Chile.

★
Luni dimineața a plecat la Da

masc o delegație a Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agricole de pro
ducție, condusă de Gheorghe Popa, 
vicepreședinte al U.N.C.A.P., care 
va face o vizită In Siria, la invitația 
Uniunii Generale a Țăranilor din a- 
ceastă țară.

★
O nouă producție românească — 

„Trei scrisori secrete", realizată de

SAYED ZAKI 
președintele Asociației dc prietenie 

tgipteano-română

Casa de filme nr. 4. a Intrat luni pe 
afișul cinematografic al Capitalei. 
La baza filmului, a cărei regie este 
semnată de Virgil Calotescu, se află 
scenariul scris de Platon Pardâu. 
Distribuția reunește pe actorii Cor
nel Coman, Mircea Albulescu, Nucu 
Păunescu, Violeta Andrei, Toma 
Caragiu, Irina Găfdescu, Marcel 
Anghelescu, Emanoil Petruț, Lazăr 
Vrabie, Margareta Pogonat. Pe ge
neric figurează, de asemenea, nu
mele altor creatori care au contri
buit la realizarea peliculei : Nicu 
Stan — imaginea, Laurențiu Pro- 
feta — muzica, arh. Aureliu Ionescu 
— decoruri și costume.

In aceeași zi, a rulat In premieră 
documentarul in culori „Măști", rea
lizare a studioului cinematografic 
„AI. Sahia".

★
în cadrul turneului pe care îl în

treprinde în Capitală, Teatrul dra
matic din Galați a .prezentat, luni 
seara, pe scena Teatrului- Mic, piesa 
„Căsătorie prin concurs" ! de Carlo 
Goldoni, în regia lui Gheorghe Jora. 
Spectacolul va fi repetat în ziua de 
16 aprilie, pe aceeași scenă.

IN EDITURA POLITICA 
A APĂRUT REVISTA

PROBLEMS ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI 

NR. 2/197a

Primire la Consiliul de Miniștri
rrlmul-minlstru r1 Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, luni 
după-nminză, pe ambasadorul extra
ordinar șl plenipotențiar al Republi
cii Algeriene Democratice și Popu
lare la București, Larabl Dcmaghia- 
trous.

Sosirea în Capitală a senatorului 
american Edward. Kennedy

Luni la amiază au sosit In Capi
tală senatorul democrat american 
Edward Kennedy cu soția care vor 
vizita țara noastră ca oaspeți ni pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolac Ceaușescu, 
și tovarășei Elena Ceaușescu. Cu 
acest prilej, senatorul american va 
avea întrevederi și va purta discuții 
cu personalități ale vieții politice din 
țara noastră.

Plecarea delegației economice americane
Delegația economică americană 

condusă de Frederick Dent, secreta
rul pentru comerț al S.U.A., care 
a participat la lucrările primei se
siuni a Comisiei economice româno- 
amcricane, a părăsit, luni dimineața, 
Capitala.

La aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost conduși de Ion Pățan, viceprim-

întoarcerea delegației române de la Sesiunea 
extraordinară a Adunării Generale a 0. N. II.

Luni seara s-a Înapoiat în Capitală 
George Macovescu. ministrul afaceri
lor externe, conducătorul delegației 
țării noastre la Sesiunea extraordi
nară a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată studierii problemelor ma
teriilor prime și dezvoltării.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
se aflau Nlcolae Ghenea, ad

Tragerea specială Loto
a primăverii

la 23
participanților, 

de stat Loto- 
lnformează că

La cererea 
Administrația 
Pronosport ne _________
tragerea specială LOTO a PRI
MĂVERII, la care se aolică O 
NOUA FORMULA TEHNICA, 
va avea loc la 23 aprilie, în loc 
de 16 aprilie, cum se anunțase 
anterior. Printre avantajele ofe
rite de această tradițională tra
gere Loto a primăverii : se 
efectuează 7 extrageri in loc de 
6, ca pinâ .acum ; se extrag mai ' 
multe numere — 58 in loc de 
42 ; Se majorează numărul ca
tegoriilor de ciștiguri de la 24 
la 28 ; se acorda ciștiguri pen
tru 3 numere din 22 din am
bele extrageri a Vl-a și a 
VlI-a. Printre premiile atri
buite figurează autoturisme 
„DACIA J300" și „DACIA 1100", 
excursii de 2 locuri in U.R.S.S. 
la SOCI (cu durata de 14 zile) 
și excursii in SPANIA și 
FRANȚA, precum și ciștiguri 
în bani de valoare fixă și va
riabilă.

în cadrul convorbirii, desfășurată 
Intr-o atmosferă cordială, au fost e- 
vocate bunele relații dintre cele două 
țâri.

La întrevedere a participat Nlcolae 
Ghcnea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

La sosire, pe Aeroportul Otopeni, 
onspeții au fost salutați de Constan
tin Stătoscu, secretarul Consiliului 
tie Stat, cu soția, Vaslle Pungnn, 
consilier al președintelui Republicii 
Socialiste România, Vaslle Gliga, 
adjunct nl ministrului afacerilor ex
terne.

A fost prezent Harry G. Barnes 
jr., ambasadorul S.U.A. la București.

mlnistru al guvernului român, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale.

Au fost de față Corneliu Bogdan, 
ambasadorul României la Washing
ton, și Harry G. Barnes jr., ambasa
dorul S.U.A. la București.

(Agerpres) 

junct al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale. Au 
fost prezenți reprezentanți ai Amba
sadei S.U.A. la București. Au fost de 
față Sayed Abbas Chedid, directorul 
Centrului de informare al O.N.U. la 
București, și B.R. Devarajan, repre
zentant permanent al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Ia București.

va avea loc
aprilie

Tragerea specială Loto din 23 
aprilie va consta din efectua
rea a 7 extrageri in 3 faze, 
pentru atribuirea ciștigurilor 
obișnuite in bani, suplimentare 
și speciale, astfel : La faza I 
se vor efectua 2 extrageri (pri
ma de 9 numere din 90 și a 
doua de 9 numere din restul 
de 81), la faza a Il-a se vor 
efectua 3 extrageri (prima de 
5 numere din 90, a doua de 6 
numere din 90 și a treia de 7 
numere din 90), la faza a IlI-a 
se vor efectua 2 extrageri (pri
ma de 10 numere din 90 și a 
doua de 1? numere din restul 
de 80). Participarea se face pe 
variante de 2 lei, 5 lei. și 15 
lei. variantele de 15 16i dind 
dreptul de cișiig la toate ceie 
7 extrageri de la cele 3 faze. 
Se mai poate participa și pc 
variante combinate și combina
ții „cap de pod" calculate cu 
5 lei sau 15 lei varianta simula 
componentă. Procurarea bilete
lor se poate face pinâ in ziua 
de 22 aprilie, inclusiv.

Nava petroliera 
„Dacia" - la prima 

sa cursă
Nava petrolieră „Dacia", cu un to

naj de 85 250 tdw, construită pe 
șantierele japoneze, ic află in primul 
său voiaj.

L« plecarea în aceastâ cursă inau
gurală. echipajul navei a adresat o 
telegramă tovarășului . Nlcolae 
Ceaușescu, prin care exprimă calde 
mulțumiri pentru această frumoasă 
navă cu caro n fost dotată flota 
noastră maritimă.

Vă asigurăm — se spune In tele
gramă — că vom purta cu demnitate 
pavilionul scumpei noastre patrii pe 
toate meridianele globului șl vom de
pune toate eforturile pentru n ex
ploata și păstra in cele mal bune 
condiții avutul Încredințat nouă.

vremea
Ieri in țară t Vremea a continuat 

să se răcească in toate regiunile. 
Cerul â fost mai mult acoperit. Au 
căzut precipitații temporare, sub 
formă de ninsoare, Lapoviță șl 
ploaie, în Moldova, Muntenia, Ol
tenia șl Transilvania. în Dobrogea 
precipitațiile au fost sub formă de 
lapoviță și ploaie, iar în Maramureș, 
Crișana și Banat a plouat. în zona 
de munte a nins. Vintul a prezen
tat intensificări Irt sud-estul țării. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
intre zero grade la Dedulești, Tul- 
nicl și in nordul Moldovei și 10 gra
de la Sighetu-Marmației și Ocna 
Sugatag. In București : Vremea a 
continuat să se răcească. Cerul a 
fost acoperit. Temporar au căzut 
precipitații sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare. Vintul a pre
zentat intensificări. Temperatura 
maximă a fost de plus 5 grade.

Timpul probabil pentru 17, 18 șl 
19 aprilie. In țară : Vreme rece la 
Început, apoi in curs de încălzire. 
Cerul va fl variabil, mai mult no- 
ros in primele zile. La început vor 
cădea precipitații temporare 6ub 
formă de ploaie și lapoviță, apoi 
precipitațiile vor avea caracter local 
și vor fi mai ales sub formă de 
ploaie. Vint moderat, cu intensificări 
de scurtă durată. Minimele vor fi 
cuprinse intre minus 5 $i plus 5 gra
de, iar maximele intre 7 și 17 gra
de. în prima noapte vor fi condiții 
favorabile producerii Înghețului la 
sol in zonele deluroase. In Bucu
rești : Vreme rece la început, apoi 
în curs de încălzire. Cerul va fi va
riabil. mai mult noros. Temporar 
vor cădea precipitații. Vint moderat. 
Temperatura in creștere ușoară in 
a dopa parte a intervalului.

PRONOEXPRES
CÎȘTIGUR1LIÎ TRAGERII 

DIN 10 APRILIE 1974
EXTRAGEREA I : Cat. I : 1 va

riantă 25% a 52 539 lei și 1 variantă 
10% a 21 016 lei ; a 2-a : 1 variantă 
25% a 73 555 lei; a 3-a: 11,40 a 
6 452 lei ; a 4-a : 37,40 a 1 967 lei ; a 
5-a : 97,15 a 757 lei ; a 6-a : 3 691,90 
a 40 lei.

EXTRAGEREA a H-a : Cat. B : 
10,65 variante a 8 238 lei ; C : 37,10 
a 2 365 lei ; D : 2 007 a 60 lei ; E : 
94.50 a 200 lei ; F : 2 430,80 a 40 lei

REPORT CATEGORIA A : 87 732 
lei. |

Ședința Comitetului Executiv 
al Uniunii Interparlamentare
în cursul zilei de luni, la Palatul 

Marii Adunări Naționale a avut loc 
cea de-a 165-a sesiune a Comite
tului Executiv al Uniunii Interpar-*  
lamentare.

Lucrările Comitetului Executiv 
preced deschiderea sesiunii de pri
măvară a Uniunii Interparlamenta
re, care are loc la București.★

în cursul zilei de luni au sosit In

Simbolica „livadă 
a tinereții“

O călătorie fn Coreea populară — fie și de scurtă durată — pri
lejuind vizitatorului un contact nemijlocit cu realitățile țării priete
ne te soldează implicit cu acumularea unor fapte și impresii greu 
de uitat. Ampla activitate constructivă de pe aceste meleaguri, mar
cată de progrese remarcabile realizate in cele mai diverse ramuri 
ale industriei, ca și ale agriculturii, de dezvoltarea conttnuâ a știin
ței și tehnicii, înflorirea culturii conduc in mod firesc la schimburi 
înnoitoare atit in înfățișarea orașelor și satelor, cit și in viața oame
nilor. Toate aceste realizări In opera de construcție socialistă sint 
rodul muncii prodigioase desfășurate de poporul coreean, sub con
ducerea Partidului Muncii, in frunte cu tovarășul Kim Ir Sen.

Fermele cooperative 
din această țară im
presionează printr-o 
tumultuoasă activitate, 
prin ordine, curățenie 
și bună gospodărire.

La ferma-cooperati- 
vă din comuna Bigok, 
situată lingă noul oraș 
Sariwon, din apropie
rea capitalei, am a- 
juns in plină campa
nie de repicare a o- 
rezului.

In moderna clădire 
a clubului comunal 
am avut o convorbire 
cu președinta comite
tului de administrație 
al fermei, Kang 
Myeung Ok. Energică, 
cu chipul și miimle 
arse de soarele timpu
lui. conducătoarea a- 
cestei ferme — de mai 
multe ori evidențiată 
cu înalte distincții — 
ne-a vorbit cu entu
ziasm și căldură des
pre comună și despre 
unitatea ce o conduce, 
despre oamenii și fap
tele lor.

Cooperativa din co
muna Bigok a luat 
naștere imediat după 
victoria în războiul de 
eliberare. Aici se cul
tivă orez și cereale, 
legume și fructe; e- 
xistă, de asemenea, un 
sector zootehnic în 
plină dezvoltare. Sis
temele de irigație, 
care in mod obișnuit 
ar fi necesitat o mun
că de zece ani. au fost 
executate la Bigok 
lntr-o perioadă de 
numai trei ani.

Datorită muncii in
tense a localnicilor și 
ajutorului masiv pri
mit din partea diferi
telor sectoare ale in
dustriei naționale, care 
au asigurat toate ma
șinile și utilajele ne
cesare, mecanizarea 
lucrărilor agricole a 
fost realizată pină 
acum in proporție de 
90 la sută, urmi nd ca 
In cursul acestui an să 

devină totală. Potrivit 
prevederilor, In acest 
an cantitatea de În
grășăminte chimice 
administrate In sol va 
atinge o tonă la hec
tar. Toate aceste mă
suri se traduc prlntr-o 
creștere considerabilă 
a producției agricole.

CORESPONDENȚA 
DIN R.P.D. 
COREEANA

Dacă In primii ani de 
la înființare ferma- 
cooperativâ nu realiza 
decit o tonă de cerea
le la hectar, anul tre
cut au fost obținute 
6.6 tone, in timp ce 
pentru anul acesta lu
crătorii ogoarelor din 
Bigok și-au propus să 
obțină 8 tone de ce
reale la hectar.

— La 6firșitul pla
nului șesenal fiecare 
brigadă a fermei coo
perative va poseda 
cite un tractor. 13 ma
șini de nepicat orez șl 
13 combine — spune 
interlocutoarea noas
tră.

Pentru a Înțelege 
mai bine sensul" aces
tor cifre vom arăta 
că, in trecut, la a- 
ceeași suprafață de 
teren era necesară 
munca a 350—400 de

realizează recolte mult 
mai mari.

Șeful de brigadă O 
Chang Ho. care asistă 
la convorbire, intervi
ne pentru a ne descrie 
eforturile depuse de 
„oamenii săi" pentru 
aplicarea in munca 
lor a unor metode a- 
vansate, potrivit ce
rințelor științei și 
tehnicii moderne. Pre

oameni, in -timp ce • au 
astăzi, deși se folosesc 
doar 73 de oameni, se

Capitală, pentru a participa la lucră
rile sesiunii de primăvară a Uniunii 
Interparlamentare, delegațiile parla
mentare din Anglia, Australia, 
Austria. Belgia, Canada, Camerun,
R. P.D. Coreeană, Costa Rlca, Dane
marca, Elveția, Franța, Iran, Italia, 
Japonia, Liban, Liberia, Luxemburg, 
Nepal. Norvegia, Olanda, Spania,
S. U.A., Sudan, Suedia, Tailanda, Tu
nisia, Turcia, Republica Zair.

ocupările în acest sens 
s-au concretizat in 
organizarea unui cerc 
de studiu al tehnicii 
agricole, la care par
ticipă activ numeroși 
membri al brigăzii. 
Totodată, în scopul 
sporirii continue a 
productivității la hec
tar, in fiecare perioa
dă de vîrf a muncilor 
agricole se desfășoară 
o intensă activitate de 
difuzare și aplicare a 
celor mai noi cunoș
tințe tehnice in dome
niul agriculturii.

înainte de a părăsi 
comuna, gazdele ne- 
au condus la pavilio
nul de pe colina Bi- 
rasan, situat in mijlo
cul unei splendide li
vezi, de unde se poa
te admira panorama 
așezării și a locurilor 
înconjurătoare. De aci 
pină la limita orizon
tului se pot vedea, 
cuprinse in linii geo
metrice perfecte, ore
zari ile si celelalte cul
turi irigate, care, sub 
razele soarelui, par o- 
glinzi de apă închise 
intre munți. Birasan 
este insă mat mult 
decit un simplu loc de 
agrement El este sim
bolul unei munci dir- 
ze. al luptei cu o na
tură ostilă, care a im
plantat aici o rocă 
dură și condiții cli
matice deosebit de as
pre. Oamenii din Bi
gok au dislocat roca, 

transportat-o in 
vale șl 'au făurit din ea 
case trainice și lumi
noase, iar colina au 
transformat-o intr-o 
„livadă a tinereții", 
cum le face plăcere 
localnicilor s-o nu
mească. unde bătrini 
și tineri, locuitori ai 
comunei vin să guste 
fructele propriei lor 
munci puse in slujba 
Înfloririi Coreei popu
lare.

I. TECUȚĂ

SPORT • SPORT% SftORȚ • SPORT «SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
PE MARGINEA CAMPIONATELOR INTERNAȚIONALE ALE ROMÂNIEI

Gimnastica românească este din nou capabilă de exprimări înalte
A DOUA MEDALIE DE AUR

LA MONDIALELE DE SCRIMĂ PENTRU TINEREI
O ION POP, LOCUL I LA SABIE

Gimnastica. această ramură cu 
importanță atit de mare in dezvol
tarea fizică a tineretului și care, pe 
plan olimpic, se înscrie alături de 
atletism și natație, deci in primele 
rinduri. e un sport agreabil nu nu
mai pentru practicanții lui, ci șl 
pentru public, datorită elementelor 
de spectacol ce se dezvăluie cu pri
lejul întrecerilor de la diferite apa
rate. Recentele campionate Interna
tionale' ale României ne-au arătat 
încă o dată că spectatorii, mai ales 
copiii și tineretul, gustă din plin 
partea acrobatică a exercițiilor si iși 
formează păreri destul de limpezi 
despre valoarea concurenților. To
tuși. regulamentul, ca și felul de a 
arbitra șl nota pe sportivi rămin 
greu accesibile, uneori de neînțeles 
pentru spectatori, așa cum se întim- 
plă deseori și la alte sporturi care 
au evoluat spre reguli cam ermetice. 
Dacă la aceasta adăugăm insuficien
ta informației publice cu privire la 
deosebirile de norme și natura exer- 
cițiilor intre diferitele competiții, 
rezultă pentru amatorul de gimnas
tică suficiente nelămuriri. Un exem
plu. pe marginea campionatelor in
ternaționale ale tării noastre — com
petiție bine cotată in Europa, una 
dintre primele mari întreceri ale a- 
nului. Publicul a observat numeroa
se șovăieli și imprecizii In execuții 
aproape la toți concurenții. iar spe
cialiștii le-au constatat chiar la toți, 
fără excepție. Aceasta, in pofida 
faptului că luau parte la campionate 
multi sportivi consacrați sau de 
perspectivă sigură, reprezentind, sure 
pildă, gimnastica din U.R.S.S.. R.D. 
Germană, Ungaria. Cehoslovacia și, 
bineînțeles. România. Se știe, pe de 
altă parte, că obiectivul spre care 
țintesc toate reprezentativele frunta
șe se numește turneul olimpic din 
1976. E firesc, prin urmare, ca pre
gătirile să vizeze cu precădere acel 
obiectiv pentru Întreaga formație, 
pentru fiecare individualitate. El 
bine, ceea ce nu știe publicul e faptul 
că la viitoarele campionate mondiale, 
eare vor avea loc în luna octombrie 
a acestui an, exercițiile impuse sirt 
complet diferite de cele „olimpice" la 
toate aparatele ! De aceea. In Sala 
Floreasca. multi concurenți. restruc- 
turlndu-și exercițiile In funcție de

în tribună, privind la exercițiile maestrelor: Nadia Comânecl (prima din 
stingă) și micile ei colege din generația „marilor speranțe"

Foto : M. Andreesca

„doi iepuri", se arătau încă șovăi
tori. comiteau greșeli, iar alții, pur si 
simplu, excludeau pe loc din exerci
ții elementele dificile și insuficient 
stăpinite. Drept consecință, nivelul 
tehnic și chiar cel spectacular au 
avut de suferit

Dar, aceasta e situația, federația 
internațională operează modificări, 
uneori radicale, iar antrenorii, echi
pele, sportivii, indiferent cum se 
numesc el. trebuie să facă față noi
lor obligații. Așa că, din acest unghi 
se cuvine să apreciem atit recentele 
campionate, cit și participarea re
prezentanților noștri. Partea femi
nină a campionatelor internaționale 
a fost, fără Îndoială, cu un grad 
deasupra Întrecerilor masculine. Aces
tea din urmă au evidențiat domina
rea autoritară a campionului nostru 
Dan Grecu (antrenor Mircea Bădu- 
lescu), mereu in creștere tehnică șl 
mereu mai sigur pe forțele sale. Pă
cat câ n-a intilnit adversari care 
sA-1 ambiționeze mai mult și care să 
ne permită comparații valabile pentru 
actualul stadiu de pregătire a frun
tașilor gimnasticii internaționale. 
Din discuția cu Nicolae Vieru, secre

tar general al federației noastre d« 
specialitate, reiese Insă că gimnasti
ca noastră masculină deține in pre
zent un mănunchi de tineri talen- 
tați — Mihai Borș, Nicolae Oprescu, 
Gheorghe Păunescu, Radu Branea, 
Liviu Mazilu, Mircea Gheorghiu, 
Ștefan Gal, Constantin Petrescu. 
Dintre ei, dtorva le-ar fi po
sibil să parcurgă repede calea 
pe care a mers Dan Grecu, cu o 
singură condiție : să muncească tot 
atit dc mult și cu tot atita seriozi
tate ca și acesta ! Fiindcă — subli
nia, pe bună dreptate, interlocutorul 
nostru — succesele și trofeele do- 
bindite In anul trecut de Dan Grecu 
Înseamnă nu numai talent, ci, in pri
mul rlnd, pregătire sirguincioasă și 
sistematică.

Cu siguranță, publicul a remarcat 
calitatea superioară a concursului 
feminin, determinată de valoarea 
sportivelor — Raisa Biciukina, cam
pioana U.R.S.S. la tineret, Irene 
Abell, din echipa R. D. Germane la 
J.O. din 1972. și colega ci din lotul 
R.D.G., Hannelore Kadolph, maghia
ra Matulai Zsuzsa, din echipa de 
bază a țării sale, alte gimnaste din 
loturile de tineret, precum și clteva 
aportiva românce binecunoscute. La 

aproape toate concurentele s-au vă
zut elemente noi in curs de perfec
tare și ne-ar fi plăcut să le putem 
compara cu cele ale Alinei Goreac, 
insă prima noastră gimnastă a ab
sentat din motive medicale. Cit pri
vește alte sportive românce cunos
cute — Anca Grigoraș și Elena Ceam- 
pelea, de pildă, deși nu cîștigat fie
care cite o probă, totuși evoluția lor 
a fost simplistă și șovăielnică, cu 
minusuri penalizabile de către arbi
tri. Tovarășul N. Vieru și antrenoa- 
rea federală. Maria Simionescu. apre
ciau că ambele sportive, dar și cele
lalte concurente românce, s-au com
portat sub cele ce știu, cu exerciții 
mai ușoare decit acelea pe care le-au 
pregătit la antrenamente. Specialiș
tii apreciau, totodată, că potențialul» 
Alinei Goreac, A. Grigoraș și al ce
lorlalte cinci componente ale forma
ției pentru campionatele mondiale e 
mare șl capabil de exprimări înalte, 
chiar superioare celor dovedite la 
„europenele" de anul trecut. Să dăm 
gir opiniei specialiștilor și să aștep
tăm confirmarea acestor prevederi, 
In toamnă, in luna octombrie.

în sală, spectatoare dintre cele 
mai atente, s-au aflat citeva fetițe 
de nici 14 ani. Era grupul elevelor 
din orașul Gheorghe Gheorghlu-Dej, 
„speranțele" gimnasticii noastre fe
minine. Ele urmează un program a- 
parte, ferit de suprasolicitare, 
n-aveau deci drept obiectiv aceste 
campionate recent desfășurate. La 
federație ml s-au arătat insă citeva 
pagini de laudă la adresa Nadiei Co- 
măneci. „Sportul in R.D.G.", in edi
ție franceză, nr. 1 din 1974, comen- 
tlnd „Cupa prieteniei" — ediția 1973, 
Gera — șubllniază valoarea tehnică 
deosebită a fetiței noastre, li descrie 
elementele de concurs șl li publică... 
două fotografii ! întregul grup de 
eleve menționat va primi drept de 
concurs international la senioare 
abia peste un an. Peste un an, deci, 
Nadia Comăneci, Teodora Ungurea- 
nu, Georgeta Gabor, Luminița Milea, 
luliana Marcu și colegele lor ne'vor 
arăta roadele școlii românești In pri
vința pregătirii pepinierei. Le aștep
tăm cu mare încredere.

Valerlu MIRONESCU

La Istanbul, In cadrul Campiona
telor mondiale de scrimă (tineret), 
după Adalbert Kuki, învingător la 
floretă, un alt șportiv român a reu
șit să cucerească medalia de aur. -Al 
doilea mare succes al culorilor spor
tive românești a fost obținut de 
Ion Pop, clasat pe locul Intii In tur
neul final al probei de sabie, cu 5 
victorii, urmat de M. Gellert (Unga

HANDBAL:

Echipa României a cîștigat din nou 
„Cupa țărilor latine44

La Teramo (Italia) au luat sfirșlt 
întrecerile competiției internaționale 
de handbal „Cupa țârilor latine" re
zervată echipelor de tineret. Trofeul 
a fost cucerit din nou de echipa

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL. în cadrul turneului 

Internațional pentru Juniori de la 
Cannes, trofeul a revenit echipei 
Braziliei (în finală, 3—1 cu Olanda). 
In partida Franța—Italia, pentru 
locurile 3—4, victoria a revenit tine
rilor fotbaliști francezi cu scorul de 
4—2 (2—1). • Selecționata României 
a întrecut cu scorul de 2—1 (0—1) 
echipa U.R.S.S. Punctele echipei ro
mâne (situată pe locul 7 In clasa
ment) au fost marcate de Culea /$! 
Grosu.

Selecționata de fotbal a Braziliei 
lșl continuă cu intensitate pregătirile 
In vederea participării la turneul 
final al campionatului mondial din 
R. F, Germania. într-un joc de veri
ficare, susținut duminică seara pe 
stadionul „Marocana" din Rlo de 
Janeiro, in prezența a peste 75 000 
de spectatori, fotbaliștii brazilieni au 
obținut o dificilă victorie (1—0) cu 
echipa secundă a Bulgariei.

BOX. — La Soci, in, a doua întil- . 
nlre dintre selecționata >,R.S.F.S. 
Ruse și o combinată a cluburilor din 
România gazdele au obținut victoria 
cu același scor (7—4) ca și In primul 

ria) 3 victorii, A. Kiknadze (U.R.S.S.) 
3 victorii etc.

Proba individuală de spadă a re
venit scrimerului elvețian M. Poffet.

La proba feminină de floretă, in 
care medalia de aur a revenit sovie
ticei Valentina Sidorova cu 5 victo
rii. scrimera româncă Magdalena Bar
tos a ocupat locul cinci, cu o victo
rie, fiind urmată de Edith Kovacs 
(Ungaria) — zero victorii.

României, care a terminat neînvinsă 
competiția. în ultimul joc, handba- 
liștli români au învins cu scorul de 
8—4 (5—3) echipa Spaniei.

I
meci. O bună impresie a lăsat Paul 
Dobrescu (cat. ușoară), care l-a în
vins la puncte pe N. Osipcluk.

HOCHEI PE GHEAȚA. — La Hel
sinki, în Campionatul mondial de ho
chei pe gheată (grupa A) a fost în
registrată o nouă surpriză : echipa 
Suediei a repurtat o victorie netă 
cu 3—0 (1—0. 0—0, 2—0) in meciul 
cu selecționata Cehoslovaciei, lidera 
clasamentului ; reprezentativa Fin
landei a învins cu 7—1 (3—0, 2—0, 
2—1) formația R. D. Germane.

Campionatul european 
de juniori la rugbi

La Heidelberg (R.F.G.), ieri după- 
amlază, in finala Campionatului, eu
ropean de rugbi (echipe de juniori), 
selecționata Franței a întrecut, cu 
scorul de 29—d (3—0), formația Româ
niei.
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LA C.P.L. BACĂU

și externi 
suplimentară 

milioane lei. 
concretizează, 

In 10 000 metri

in- 
produc- 
valoare 
Aceas- 
printre 

pa-

Noi garnituri 
de mobilă

B A C A U (Corespondentul 
„Scinteii", Gh. Baltă). — De la 
începutul anului, colectivul 
Combinatului de prelucrare a 
lemnului din Bacău a realizat 
și expediat beneficiarilor 
terni și externi o 
ție suplimentară în 
de 1,5 
ta se 
altele. .. .............._
trați de uși și ferestre, 40 de 
tone plăci fibrolemnoase, 100 
metri cubl de lăzi" și circa 390 
garnituri de mobilă. Tot în a- 
ceastă perioadă, au fost asimi
late șl introduse in fabricație 
8 noi tipuri de mobilă, intre 
care garniturile de hol „Capii" 
și „Top", fotoliile „April 100" 
și „Delta". Tehnologiile mo
derne și materialele folosite 
conferă acestor produse calități 
superioare, fiind tot mai soli
citate atit in țară, cit și peste 
hotare.

Locuri la odihnă 
și tratament 
în 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 mal renumite stațiuni 
balneoclimaterice : Borsec, Câ- 
Umănești, Covasna, Lacul Roșu, 
Moneasa, Malnaș, Pucioasa, 
Singeorz-Băl, Slănic-Moldova, 
Sovata, Vilcele, Balvanyes, Vatra 
Dornel, Vața, Ținea.

Posesorii biletelor obținute 
prin intermediul oficiilor jude
țene de turism beneficiază de 
o reducere cu 50% la tariful de 
transport pe traseele C.F.R. și 
I.Ț.A. Tot tn luna aprilie ofi
ciile județene de turism orga
nizează excursii in țară și stră
inătate pe perioade și itinerare 
diferite.

Informații, Înscrieri șl procu
rarea biletelor — la sediile ofi
ciilor județene de turism, pre
cum și la filialele întreprinde
rii de hoteluri și restaurante 
din București.
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viața internațională
LUCRĂRILE SESIUNII EXTRAORDINARE
A ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U.

NAȚIUNILE UNITE 15 (De la co
respondentul nostru) : In plenara A- 
dunârii Generale continuă dezbate
ri'- asupra stării economiei mon
diale. In paralel cu dezbaterile din 
Comitetul ad-hoc. care a trecut, in- 
cepmd de luni dimineața, la abor
darea celor două proiecte de docu
mente elaborate de „Grupul celor 
77“ — „Declarația asupra creării 
unei noi ordini economice interna
ționale- și „Programul de acțiune”.

Luind cuvintul, Oskar Fischer, loc
țiitor al ministrului afacerilor exter
ne al R. D. Germane, s-a pronunțat 
pentru respectarea in relațiile econo
mice a unor principii ca egalitatea 
suverană a statelor, dreptul lor de 
a-și alege propriul sistem economic 
fi social, dreptul suveran de a dis
pune de propriile bogății naturale, 
dreptul de a-șl formula singure rela- 
t le economice externe, dreptul de a 
elimina discriminările in relațiile 
economice internaționale, dreptul de 
a controla investițiile străine, inclu- 
s v activitatea monopolurilor, pune- 
rea relațiilor comerciale pe princi
piul clauzei națiunii celei mai favo
rizate. nerecurgerea de către grupă
rile economice regionale la discrimi
nări Împotriva statelor nemembre.

In intervenția sa, secretarul de stat

Pentru o Carta a drepturilor 
și obligațiilor economice 

ale statelor
CORESPONDENȚA DE LA NAȚIUNILE UNITE

Interesele vitale ale lumii contemporane cer ca sesiunea extraor
dinară a Adunării Generale a O.N.U. să marcheze un punct de co
titură in direcția revizuirii actualelor baze ale relațiilor economice, 
comerciale și financiaro-monctare internaționale — spre a se pune 
intr-adevăr temeliile unei lumi mai drepte, spre care aspiră toate 
popoarele — iată ideea de bază a majorității celor circa 40 de cuvin- 
târi rostite In dezbaterile generale de pină acum din plenara adunării.

însuși nivelul de reprezentare a 
«tetelor la această sesiune — 7 șefi 
de state, 2 vicepremieri și 101 mi
niștri — reflectă însemnătatea acor
dată de țările membre problemelor 
aflate pe agendă. In rindurile tutu
ror celor 135 de delegații există un 
larg consens asupra faptului că dez
voltarea și echilibrul întregului an
samblu al relațiilor internaționale de
pind de capacitatea de a se găsi re
zolvări juste și echitabile probleme
lor materiilor prime și dezvoltării, 
prin stabilirea unui cadru de norme 
ji reguli precise care să ghideze ac
tivitatea statelor în clmpul vast al 
raporturilor economice internațio
nale.

Pe drept cuvint, reprezentanții sta
telor in curs de dezvoltare au arătat 
în cuvintul lor că actualul sistem de 
relații economice a facilitat crește
rea prosperității unul număr restrins 
de țări, paralel cu pauperizarea și 
perpetuarea subdezvoltării in vaste 
zone, in care trăiește peste 70 la sută 
din întreaga populație a globului. 
Departe de a se îngusta, decalajele 
intre țările in curs de dezvoltare și 
cele puternic industrializate s-au mă
rit și mai mult in ultimii ani. Situa
ția de cvasimonopol In ceea ce priveș
te cuceririle științei și tehnologiei, de 
care se bucură țările cu un inalt 
grad de industrializare, lărgește și 
mai mult aceste decalaje, dina naș
tere la fenomene de ceea ce se nu
mește „colonialism tehnologic”. De 
la inalta tribună a O.N.U. au fost 
aduse date și cifre concrete privind 
stările de lucruri din țările in curs de 
dezvoltare. Intre altele, s-a subliniat 
că datoria externă a acestora față 
de țările Industrializate a ajuns la 
80 miliarde dolari, din care 40 de 
miliarde sint numai dobinzile la cre
dite. In cea de-a doua jumătate a 
primului Deceniu al O.N.U. pentru 
dezvoltare, monopolurile străine au 
scos, sub formă de profituri, 23 de 
miliarde dolari din țările in curs de 
dezvoltare, adică cu 150 la sută mai 
mult decit ajutorul acordat acestor 
țări de statele unde iși au sediile 
monopolurile respective. Peste un 
miliard de oameni trăiesc dintr-un 
venit mediu lunar de 5—8 dolari ; e- 
xistă zeci de state in care numărul 
anaLfabeților atinge procente intre 
69 și 98 la sută, iar media de viață 
nu depășește 40—45 de ani. Acestea 
sint citeva din consecințele subdez
voltării și ale controlării bogățiilor 
naturale ale unor state de către mo
nopolurile străine. Crearea de gru
pări economice închise și, odată cu 
acestea, creșterea puterii economice 
șl politice a monopolurilor transna
ționale — instrumente ale exploa
tării neocolonialiste — contribuie la 
agravarea situației economice preca
ra a multora dintre statele in curs 
de dezvoltare.

Majoritatea celor care au luat cu
vintul pină în prezent in cadrul 
sesiunii au exprimat convingerea că 
menținerea fenomenelor subdezvol
tării, persistența unor măsuri discri
minatorii in comerțul internațional, 
inechitățile de pe piața materiilor 
prime, criza sistemului monetar nu 
sint probleme ce iși pot afla solu
ționarea prin simple paliative sau 
corecții superficiale In sistemul re
lațiilor economice, prin mici concesii 
izolate acordate unora dintre țările 
In curs de dezvoltare.

Ceea ce se impune cu stringență, 
s-a arătat in plenul adunării, este 
trecerea cu hotărire la crearea unei 
noi ordini economice internaționa
le, fondată pe un cod de principii 
călăuzitoare, implicind participarea 
cu drepturi egale a tuturor țărilor, 
statornicirea de drepturi și obligații 
pentru toți — cu atit mai mult cu 
cit in absența unor asemenea mă
suri nu vor putea fi rezolvate nici 
problemele acute ale statelor indus
trializate, ca inflația, penuria de e- 
nergie etc. 

al S.U.A., Henry Kissinger, n Rbordnt 
doar uncie Rspecte ale problematicii 
actuale privind dezvoltarea, insistlnd 
asupra relațiilor dintre țările occiden
tale consumatoare de petrol șl cele 
producătoare. El a eludat, Intre al
tele. creșterea continuă a decalaju
lui dintre țările industrializate și cele 
in curs de dezvoltare, dezechilibrarea 
raportului dintre prețurile produselor 
manufacturate și cele ale materiilor 
prime, discriminările existente in co
merțul mondial, penuria crescindă de 
produse agroalimentare cu care sînt 
confruntate o mare parte a statelor 
in curs de dezvoltare. Declarindu-se 
împotriva „Încercărilor de soluționare 
a problemelor economice mondiale 
prin presiuni", vorbitorul a avut in 
vedere, mal ales, acțiunile statelor 
posesoare de materii prime de a-și 
valorifica aceste resurse fără amestec 
străin, conform intereselor lor na
ționale.

Pe de altă parte, Henry Kissinger 
a declarat. In numele președintelui 
Richard Nixon, că Statele Unite sint 
hotărite să contribuie la creșterea 
economică a țărilor In curs de dez
voltare, la extinderea și liberalizarea 
comerțului internațional, la însănă
toșirea relațiilor economice mondiale.

O analiză a cuvintărilor rostite 
pină acum indică existența unui con
sens asupra principiilor și direcțiilor 
fundamentale spre care trebuie con
centrate atenția și eforturile comu
nității internaționale : exercitarea de
plinei suveranități a statelor asupra 
bogățiilor naturale, îmbunătățirea 
termenilor de schimb, accesul nedis- 
criminatoriu al țărilor in curs de 
dezvoltare pe piețele țărilor indus
trializate fi achiziționarea materii
lor prime la prețuri care să se afle 
Intr-un raport echitabil cu prețurile 
produselor industriale, garantarea u- 
nui tratament preferențial In dome
niul cooperării economice, dreptul 
de a beneficia de cuceririle științei 
și tehnologiei moderne, dreptul de 
a participa pe baze egale la luarea 
deciziilor in problemele majore e- 
conomice, comerciale și financiar- 
monetare internaționale, precum și 
garanția respectării acestor postula
te prin consfințirea lor lntr-o Cartă 
a drepturilor și obligațiilor economi
ce ale statelor.

In lumina acestor deziderate, de 
o atenție și un interes deosebit »-au 
bucurat pozițiile principiale bine cu
noscute ale României socialiste. Ex
primarea clară a acestor poziții, idei
le și propunerile avansate, îndrep
tate spre găsirea celor mai adecvate 
căi și mijloace pentru soluționarea 
unor probleme ce interesează in cel 
mai inalt grad țările în curs de dez
voltare, astfel incit să se asigure e- 
liminarea cit mai grabnică a deca
lajelor, accelerarea progresului eco
nomic și social, extinderea relațiilor 
economice mondiale și așezarea lor 
pe baze cu adevărat echitabile — 
reprezintă o nouă și pregnantă măr
turie a principialității cu care Româ
nia, ea însăși țară in curs de dez
voltare, militează pentru înfăptuirea 
imperativelor arzătoare ale zilelor 
noastre, in conformitate cu interesele 
tuturor popoarelor, ale păcii și cola
borării internaționale, ale progresului 
întregii umanități.

C. ALEXANDROAIE

„A risipi hîrtia este același lucru cu a da foc banilor"
Un munte de ziare vechi, în

grămădite in curtea din fața pri
măriei londoneze, în care au fost 
înfipte pancarte cu inscripții su
gestive : „Să punem capăt risipei 
de hirtie”, „Economisind hirtie 
ocrotim pădurile”, „A risipi hir- 
tia este același lucru cu a da foc 
banilor” etc. în acest mod ori
ginal a început Ia Londra, ca și 
in numeroase alte localități bri
tanice, o largă campanie cu sco
pul de a atrage atenția autorită
ților asupra marilor pierderi pc 
care le suportă economia națio
nală prin nefolosirea hirliei 
vechi. Demonstranții cer colecta
rea organizată a hîrtiei, spre a 
recupera marile cantități supuse 
degradării și care anual repre
zintă o valoare de peste 40 mili
oane de lire sterline, adică circa 
103 milioane de dolari.

Este încă o dovadă a preocu
pării ce se manifestă tot mai in
tens in numeroase țări ale lumii 
pentru economisirea, in general, 
a hirtiei, pentru folosirea rațio
nală a unei materii prime care 
devine tot mai prețioasă, Inclusiv 
reintroducerea in circuitul pro
ductiv a tuturor deșeurilor de 
hirtie.<

ORIENTUL APROPIAT
• Contact© în vederea dezangajării trupelor de pe Inălfimile 

Golan • Consultări privind desemnarea noului premier 
al Israelului

WASHINGTON 15 (Agcrpres). - 
Henry Kissinger, secretarul Depar
tamentului de Stat al S.U.A., l-a pri
mit pe ambasadorul Israelului la Wa
shington. Simcha Dinitz, căruia i-a 
făcut cunoscute noile propuneri de
taliate ale guvernului sirian privind 
realizarea dezangajării trupelor pe 
frontul înălțimilor Golan, propuneri 
prezentate oficialității americane de 
generalul Hlkmat Chehabi, trimisul 
special al guvernului de la Damasc. 
La sfirșitul întrevederii, ambasado
rul israclian a declarat ziariștilor că 
propunerile siriene „lasă, fără în
doială, o marjă pentru negocieri, de 
o parte și de cealaltă”.

TEL AVIV 15 (Agcrpres). — In 
cursul zilei de duminică, președinte
le Israelului. Ephraim Katzlr, a con
ferit, în cadrul consultărilor oficia
le consacrate desemnării noului prim- 
ministru al țării, cu o delegație a 
Partidului Muncii. Cu acest prilej, 
Katzir a cerut Partidului Muncii să 
stabilească, Intr-un răstimp de 10 
zile, succesorul primului ministru 
demisionar, Golda Meir — relatează 
agențiile Associated Press și United

Foitele armate au preluat 
puterea în Niger

NIAMEY 15 (Agerpres). — Postul 
de radio Niamey, reluat de agențiile 
de presă, a difuzat un comunicat in 
care se arată că, in noaptea de du
minică spre luni, forțele armate, 
conduse de locotenent-colonelul Seyni 
Kountie, șeful Statului Major, au 
preluat puterea in Niger, înlăturind 
guvernul președintelui Hamanl Diori.

Au fost impuse restricții de circu
lație in timpul nopții, iar aeroportul 
capitalei a fost închis traficului in
tern și internațional. Intr-un mesaj 
adresat națiunii, Seyni Kountie a a- 
nunțat, totodată, suspendarea Consti
tuției, dizolvarea Adunării Naționale 
și suprimarea tuturor organizațiilor 
politice. El a afirmat că „intr-un

Puternice atacuri ale patrioților cambodgian!
au căzut în împrejurimile reședinței 
lui Lon Noi.

In același timp, la numai zece kilo
metri sud-est de capitală, forțele ar
mate populare de eliberare au infrint 
rezistența trupelor lonnoliste in lo
calitatea Koh Krabei Krom, pe ma
lul sting al riului Bassac. Artileria 
forțelor de eliberare a deschis focul 
asupra suburbiei industriale Takh- 
mau.

Lupte puternice continuă să se dea 
In regiunea orașului Oudong. Patrio- 
ții au izbutit să-și lărgească zona de 
control și lansează atacuri împotriva 
trupelor ' lonnoliste aflate pe malul 
riului Tonle Sap. în noaptea de du
minică spre luni au fost atacate, de 
asemenea, poziții inamice la 18 km 
nord de Pnom Penh, pe șoseaua 
nr. 5, care duce spre Oudong.

PNOM PENH 15 (Agerpres). — 
Pentru a doua oară în decurs de 
numai 24 de ore, patrloții khmeri au 
lansat un atac cu rachete asupra 
unor obiective inamice din partea de 
sud a Pnom Penhului. Cinci rachete

Contract de cooperare 
româno-siriană 

în domeniul petrolului
DAMASC 15 — (Corespon

dență de la Crăciun Ionescu). 
Cooperarea economică româno- 
siriană se dezvoltă continuu pe 
multiple planuri, cuprinzind 
noi sectoare de activitate. Zi
lele trecute, in capitala Repu
blicii Arabe Siriene a fost sem
nat un contract de cooperare 
intre întreprinderea de coope
rare economică cu străinătatea 
„Rompetrol” și compania „Si
rian Petroleum”, in vederea 
executării de foraje petroliere 
la mare adincime pe teritoriul 
Siriei. Dispunind, după cum se 
știe, de bogate zăcăminte pe
trolifere, Siria și-a extins mult, 
in ultimii ani, acțiunea de pu
nere in valoare a acestei im
portante bogății naturale.

Prin Încheierea contractului 
s-au creat bazele cooperării 
dintre România și Siria și in 
domeniul petrolului. Semnarea 
contractului dintre cele două 
societăți specializate in extrac
ția petrolului a avut loc in pre
zența ministrului sirian al pe
trolului, energiei .electrice și 
resurselor minerale, Gabr el 
Kafry, și a ambasadorului 
României la Damasc, Emilian 
Man ciur.

Press International. Dacă In acest 
răstimp Partidul Muncii nu va reu
și să prezinte conducătorul viitorului 
guvern, sarcina formării noului ca
binet al Israelului ar putea fi încre
dințată blocului L.I.K.U.D.

Agențiile de presă transmit că 
ministrul de finanțe al Israelului, 
Pinhas Sapir, a anunțat, Intr-o de
clarație radiotelevizată, că a hotărit 
șă refuze cererea prezentată de li
derii partidului din care face parte 
— Partidul Muncii — de a-șl asuma 
sarcina formării unul nou guvern 
israel ian.

Partidul Național Religios, care 
împreună cu Partidul Muncii repre
zentau principalii componențl ai 
coaliției guvernamentale precedente, 
s-a pronunțat pentru constituirea 
unui cabinet de uniune națională.

Pe de altă parte. generalul 
Mordekhai Gur. fost atașat mi
litar al Israelului la Washington 
și conducătorul delegației militare 
israeliene la convorbirile de la Ge
neva pentru pace in Orientul Apro
piat, a fost numit șef al Statului Ma
jor al forțelor armate israeliene.

viitor apropiat va fi instituit un or
ganism suprem, format din ofițeri”.

Postul de radio Niamey a difuzat 
un comunicat al șefului Statului Ma
jor in care se declară că Nigerul 
rămine membru al organismelor șl 
organizațiilor africane și internațio
nale la care a aderat.

★
Republica Niger este situată in 

partea de sud a pustiului Sahara. în- 
vecinindu-se cu Nigeria, Volta Su
perioară, Ciad, Algeria, Dahomey, 
Libia și Mali. Fostă colonie france
ză, Nigerul și-a cucerit independen
ța in 1958. Are o suprafață de 
1 187 000 kmp și o populație de peste 
4 milioane locuitori.

agenții!® de presă transmit:
0 delegație a orașului 

Gnlcți/ con^usă de primarul loan 
Bejan, efectuează o vizită la Co
ventry, Ia invitația primarului G. 
Sheridan. Delegația română a vizi
tat intreprinderi și așezăminte so- 
<-i’le și cultural-educative din Co- 
vemry — oraș înfrățit cu Galațiul. 
Primăria orașului a oferit un dineu 
oficial, la care au participat perso
nalități ale vieții politice și econo
mice din Coventry. A fost prezent 
ambasadorul României la Londra, 
Pretor Popa.

Vicepreședintele C.C. al 
P.C. Chinez, prem|erul consiliu-

ZIUA NAȚIONALĂ A DANEMARCEI

Maiestâ(ii Sale
Regina MARGRETHE a Il-a a Danemarcei
Cu ocazia Zilei naționale a Danemarcei — ziua de naștere a maies

tății voastre — imi este plăcut să vă adresez, maiestate, felicitări cordiale 
șl cele mal bune urări de sănătate șl fericire personală, de progres și 
prosperitate poporului danez prieten. Iml exprim convingerea că relațiile 
dintre România și Danemarca se vor dezvolta continuu, in interesul celor 
două țări și popoare, al păcii șl colaborării in Europa șl In întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelentei Sale Domnului POUL HART LING 
Prim-ministru al Danemarcei

Ziua națională a Danemarcei Iml oferă plăcuta ocazie de a vă transmi
te, In numele guvernului român șl al meu personal, calde felicitări, urări 
de sănătate și fericire pentru excelența voastră, de pace și bunăstare 
pentru poporul danez.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Danemarca evocă 
vizitatorilor, după în
clinațiile acestora, fie 
necuprinsul mărilor, 
cu temerarii el navi
gatori. fie povestirile 
lui Andersen, fasci
nantul interlocutor al 
copiilor. figura lui 
Hamlet sau descope
ririle marelui fizician 
Niels Bohr. fie. deopo
trivă. curajoșii comba
tanți din Rezistență, 
care s-au dovedit. în 
timpul ocupației fas
ciste. la înălțimea e- 
roicelor tradiții ale 
luptei pentru libertate 
desfășurate de po
porul danez in cursul 
zbuciumatei sale istp- 
rii. Situată la răscru
cea Mării Baltice cu 
Marea - Nordului. Da
nemarca și-a păstrat 
peste veacuri origina
litatea. pitorescul și 
viabilitatea.

Vechile Îndeletniciri, 
agricultura, pescuitul, 
navigația. practicate 
în prezent cu sporită 
eficientă, sînt dublate 
de preocupări noi. ge
nerate de dezvoltarea 
industrială. Fără a fi 
o mare producătoare 
de oește ca Norvegia, 
Danemarca ocupă un 
loc imnortant in acest 
domeniu, cu o ..recol

tă” egală cu cea a 
Franței și R.F.G. lua
te împreună.

In peisajul specific 
al tării, divizat între 
peninsula Jutland și 
cele peste 480 de insu
le. au apărut, in anii 
postbelici, uzine noi, 
de mare randament, 
ale industriei metalur
gice. siderurgice, con
structoare de mașini, 
deși solul Danemarcei 
este lipsit de fier, căr
bune și alte materii 
prime, pe care le im
portă. Exportul inclu
de. în schimb, pe lin
gă produsele agrare 
tradiționale, motoare 
Diesel, nave de mare 
tonaj, utilaje agricole, 
aparatură electronică, 
instrumente de înaltă 
tehnicitate.

„Ofensiva” indus
trială a produs mu
tații evidente in via
ta populației si în di
namica economiei na
ționale. Dacă la în
ceputul secolului. 45 
la sută din populație 
lucra in agricultură, 
in prezent proporția 
este de numai 11 la 
sută. Produsele agri
cole. preponderente in 
exporturile tării, au 
cedat locul bunurilor 
industriale.

belgrad Salonul internațional al automobilului
BELGRAD 15 — (Corespon

dentă de la S. Morcovescu). In 
pavilioanele Tirgului din Bel
grad a fost inaugurată cea de-a 
13-a edifie a Salonului interna
țional al automobilului, mani
festare ce grupează firme din 
Iugoslavia și din alte 19 țări ale 
Europei, Asiei șl Americii. Prin
tre cele mai noi realizări ale in

lui de Stat al R.P. Chineze, Clu En- 
lai, a avut o convorbire cu Fam Van 
Dong, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, primul ministru al gu
vernului R.D. Vietnam, care, în drum 
spre patrie, a sosit la Pekin in frun
tea unei delegații, informează Agen
ția China Nouă.

Asupra zonei orașului 
Loc Ninh, care sc afU sul’ con" 
trolul Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, aviația saigoneză a efectuat 
peste 100 de raiduri în zilele de 12, 
13 și 14 aprilie, informează agenția 
de presă „Eliberarea”. Bombarda

Popor mic, dar neîn
duplecat in fata încer
cărilor istoriei, dane
zii manifestă un inte
res constant pentru 
crearea și asigurarea 
unui climat de destin
dere și încredere pe 
continent, de Largă 
colaborare cu toate 
țările.

Manifested năzuin
ța bomună de a con
tribui la opera nobilă 
de dezvoltare pașnică 
a Europei. România 
șl Danemarca conlu
crează. împreună cu 
alte state, pentru reali
zarea dezideratului 
maior al securității 
europene. Relațiile 
prietenești dintre ță
rile noastre, bazate pe 
stimă reciprocă, ur
mează o evoluție as
cendentă. pe multiple 
planuri. Ele au fost 
marcate și impulsiona
te de contactele si 
convorbirile la diferi
te niveluri, desfășura
te in ultimii ani. ca
racterizate de dorința 
sinceră . de a contura 
noi perspective pentru 
continua lor dezvolta
re. in interesul re
ciproc. al păcii si secu
rității in Europa.

P. S.

dustriei de automobile din țările 
prezente la salonul de la Belgrad 
se află și autoturismul „Dacia- 
1300",. autovehiculul de .teren 
„ARO-240" și camionul „Car- 
pați-3 BR 2 S“. expuse de fir
ma iugoslavă „Slovenia Pro
met", care importă aceste pro
duse.

mentele 8-au soldat cu zeci de vic
time.

Președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria, 
Todor Jivkov, l-a primit, luni, pe 
Frederick Dent, secretarul pentru 
comerț al S.U.A. In cursul aceleiași 
zile, la Sofia a fost semnată prima 
convenție consulară dintre R.P. Bul
garia și S.U.A.

1 Ministrul relațiilor exter
ne al Republicii Costa Rica, 
Gonzalo J. Facio, s-a pronunțat, in 
cursul unei conferințe de presă, pen
tru revizuirea urgentă a prevederi
lor O.S.A. privind relațiile statelor 
latino-americane cu Cuba. Șeful 
diplomației costaricane a declarat că 
această problemă va fi abordată, de 
altfel, in cadrul apropiatei îritîl- 
niri de la Washington a miniștrilor 
de externe din zonă, la capitolul pri
vind „examinarea relațiilor inter- 
americane".

In Piața Trafalgar, dln 
Londra, a avut loc ieri un mare mi
ting, in cadrul căruia participanții 
s-au pronunțat pentru înfăptuirea 
neîntîrziată a dezarmării nucleare. 
Astfel s-a Încheiat marșul desfășu
rat, in ultimele patru zile, pe dis
tanța Aldermaston (important cen
tru de cercetări pentru armele nu
cleare) Londra — la care au parti
cipat sute de reprezentanți ai opi
niei publice din Anglia.

Un grup de cosmonouți 
și specialiști sovietici, par“- 
cipanțl la pregătirea zborului cosmic 
comun sovieto-american ce urmează 
a avea loc in cadrul programului 
„Soiuz-Apollo”, a sosit in S.U.A. 
Din grup fac parte K. D. Bușuev, 
directorul tehnic din partea sovieti
că al proiectului de zbor, piloții-cos- 
monauți A. S. Eliseev, A. A. Leonov, 
V. N. Kubasov și V. F. Bîkovski, 
precum și cițiva ingineri.

Șapte persoane ș’-au 
pierdut viața, iar alte citeva 
mii au fost nevoite să-și părăsească 
locuințele, datorită ploilor torențiale 
care au provocat inundații in sudul 
statului Mississippi — au anunțat 
autoritățile locale. Se apreciază că 
pagubele materiale produse de ploi
le care nu au contenit trei zile"sint 
importante, dar nu s-a stabilit încă 
la ce sumă se ridică pierderile.

Dl PRETUTINDENI
• VIRSTA REALA Șl

VIRSTA BIOLOGICĂ. 
Universitatea din stalul Florida 
s-a descoperit un mijloc prin 
care se poate stabili „virsta fi
ziologică” sau, dacă vreți, biolo
gică a diferitelor organe inter
ne din corpul omului. Astfel, 
„virsta” plăminilor și a apara
tului respirator se determină 
măsurind viteza de eliminare 
din singe a atomilor marcați de 
azot (dozele mici de azot radio
activ nefilnd primejdioase pen
tru organism). Organismul unul 
tinăr de 15 ani elimină jumă
tate din azot in citeva minute, 
In timp ce corpul unei persoa
ne de 60 ani — In 4—5 ore. 
„Virsta” vaselor sanguine 6e 
determină cu ajutorul natriului 
radioactiv, care se măsoară a- 
poi cu contor Geiger ; cit pri
vește virsta celulelor, cu cit 
sint mal uzate, cu atit cantitatea 
de apă din ele este mai mică. 
Cel mal sigur mijloc de a de
termina „virsta. biologică” a în
tregului organism este .capacita
tea de regenerare a pielii. S-a 
stabilit, de pildă, că același 
traumatism dermic se vindecă 
la virsta do 10 ani in 20 zile, 
iar la 20, 30, 40, 50 și 60 ani
respectiv in 31, 41, 55, 75 și 100 
de zile.

De multe ori virsta reală nu 
coincide cu virsta biologică. 
Așa, de pildă, Investigarea după 
aceste metode a organismului 
unei tinere de 17 ani a relevat 
că inima ei prezenta situația 
inimii unei persoane de peste 
50 de ani, iar creierul pe cea a 
unei persoane de peste 75 de 
ani.

• SFERA MISTERI
OASA. Americanul V. Anto
nio Betz, din statul Florida, a 
găsit zilele trecute un obiect din 
oțel cu proprietăți neobișnuite. 
E vorba de o sferă, cu diame
trul de 20 cm și greutatea de 10 
kg, a cărei comportare intrigă : 
dacă o impingi, susține desco
peritorul, ea se deplasează pină 
la un anumk punct, se rotește 
in jurul ei, revine la locul de 
plecare, ca să plece apoi in
tr-o altă direcție ș.a.m.d. — 
„agitindu-se“ in felul acesta de 
mai multe ori. După o exami
nare de 6 ore in laboratorul 
„Omega Minus One” din Balon 
Rouge s-a constatat că enig
matica sferă emite unde radio 
și este Înconjurată de un cimp 
magnetic. Pe de altă parte, cer
cetători ai marinei americane, 
după ce au radiografiat sfera, 
au fost de părere că nu e vorba 
de un obiect extraterestru, ne- 
putind insă indica originea ei.

• „COMPRIMAT" DE 
RESTURI MENAJERE. 
Pentru a veni in ajutorul gos
podinelor, in Franța a fost de 
curind pus la punct un aparat 
de uz casnic pentru comprima
rea resturilor menajere de tot 
felul : ambalaje din carton, ma
teriale plastice, metal sau sti
clă. Aparatul — care se poate 
racorda la mașina de spălat, 
mașina de gătit electrică sau la 
frigider — transformă deșeurile 
adunate timp de o săptămină in 
gospodăria unei familii obișnui
te intr-un simplu pachet de di
mensiuni reduse.

• PILULA DEPOLU- 
ANTA. Este suficient să se 
dizolve intr-un pahar cu epă 
din cea mai poluată un singur 
comprimat dintr-un produs pus 
la punct de chimiștli australieni 
pentru a o transforma in apă 
potabilă. Produsul, care are o 
eficiență de 99,9 la sută, pre
zintă singurul inconvenient de 
a imprima apei un ușor gust de 
tinctură de iod. Utilitatea unor 
asemenea pilule in cazul surse
lor de apă infestate, în caz de 
epidemii etc. nu mai trebuie 
subliniată.

• ARHEOLOGIE SI 
BUSINESS. Piramidele de 
la Copan, Chichen-Itza, de pe 
malurile riului Usumacinta șl 
din alte centre ale civilizației 
Americii precolumbiene au de
venit locuri de „pelerinaj” pen
tru mulți afaceriști, pentru 
simplul motiv că achiziționarea 
antichităților indiene constituie 
un mijloc foarte lesnicios de- a 
obține profituri mari. Spre 
exemplu, o mică sculptură din 
epoca civilizației maya costa in 
urmă cu doi ani 4 000 dolari, iar 
acum a ajuns să coste 100 000. 
Locurile unde se efectuează să
pături arheologice s-au trans
format astfel in cimp de luotă 
intre diverse bande care-și dis
pută inlîietatea. Ce nu poate fi 
luat este distrus pe loc, pentru 
a nu cădea in mina rivalilor. 
Cel mai mult au avut de suferit 
de pe urma acestui jaf vesti
giile arheologice de pe malurile 
riului Usumacinta, La frontiera 
dintre Mexic și Guatemala. Ca 
urmare a eforturilor unor re
prezentanți ai opiniei publice 
mexicane, lupta pentru conser
varea monumentelor culturale 
indiene a dus la adoptarea unor 
măsuri care să stăvilească je
fuirea operelor de artă.

• „URECHE" PENTRU 
SUNETE D!N COSMOS. 
La o depărtare de 30 km de 
Helsinki, in localitatea Kirkko- 
nummi, se ridică o cupolă de 
21 m înălțime din material 
plastic, asemănătoare unui ochi 
uriaș de insectă. Ea adănosteș- 
te antena unuia din cele mal 
precise radiotelescoaoe din 
lume. De curind instalată, an
tena e capabilă să conteze unde 
radio de ordinul milimetrilor.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; BucureștL Piața SdnteU. TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzortl din întreprinderi șl Instituții Din străinătate, abonamentele ia fac orin JIOMPRESFILATET ta-
Calea Gri vițel nr. 64-456 P.O.B. - 2001. Tiparul: Combinatul Poligrafia CASA SCINTEU <0 3M aucureșu


