
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

inteia
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLIII Nr 9844 Joi 18 aprilie 1974 6 PAGINI 30 BANI

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

întrecerea
energeticienilor

Arfionlnd cu fermitate _______ .__________ ________ ____________ ...
condiții dc eficienți economică superioară, colectivele de energeticieni 
din cadrul Întreprinderilor de electrocentrale au economisit circa 100 
milioane kWh.. prin reducerea consumurilor tehnologice din centralele 
I rețelele electrice. Un asemenea rezultat este rodul mobilizării cner- 
geticienilor pentru indcplinirea in condițiile unei discipline exigente sl 
ordini exemplare a măsurilor de dezvoltare a bazei energetice și de 
folosire mai Judicioasă a combustibililor și energiei. Iar realizările 
obținute pină acum atestă angajarea lor, cu întreaga capacitate crea
toare, In marca „bătălie" pentru îndeplinirea șl depășirea sarcinilor do 
plan șl a angajamentelor luate in întrecerea socialistă pe acest an. in 
intimpinarca celei de-a XXX-a 
greșului al XI-lca al P.C.R.

pentru producerea fiecărui kilowat-oră In

aniversări a eliberării patriei și Con-

PLECAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

ia Consfătuirea Comitetului Politic
Consultativ al statelor participante

la Tratatul de la Varșovia

ÎNTREPRINDEREA EI.ECTRO- 
CENTRALE CRAIOVA a lansat in 
«cest an. pentru a doua oară conse
cutiv, chemarea la întrecere socia
listă către toate unitățile producă
toare de energie electrică si termică. 
Din experiența anului 1973, an in 
care a consemnat rezultate remarca
bile in Înfăptuirea obiectivelor în
trecerii sociaiiste, colectivul Între
prinderii a tras importante învăță
minte. realizările obținute fiind 
o bună bază de plecare pentru acti
vitatea din acest an. Nu intimplător, 
printre angajamentele asumate se 
numără creșterea puterii electrice 
efectiv utilizabile planificate cu 1 
la sută, echivalentă cu o producție 
suplimentară de 75 milioane kWh 
obținută din folosirea lignitului ; re-

ducerea consumului specific de com
bustibil, prin care se vor economisi 
17 milioane metri cubi gaze natu
rale și 10 000 t.c.c. ș.a. Sint angaja
mente insuflețitoare, ce corespund 
posibilităților de care dispune colec
tivul intreprinderii. aflat permanent 
intr-o- activitate rodnică și entuziastă 
pentru depășirea principalelor sar
cini de plan.

— în vederea antrenării lucrăto
rilor la traducerea in fapt a obiec
tivelor întrecerii — ne spunea ing. 
Vasile Măncscu, secretarul comite
tului de partid — s-au inițiat o se
rie de acțiuni, din care menționăm : 
dezbaterea in secții și sectoare a an
gajamentelor și stabilirea concretă a 
cotei de participare a fiecărui mem- 

colectivului nostru, popu-

lari zarea obiectivelor chemării la 
întrecere prin panouri sugesti
ve și grafice : valorificarea ini
țiativelor „Fiecare kWh — caloric
gram, economisit la maximum" și 
„Risipă dc inteligență, economic de 
energic" ; organizarea unui curs de 
pregătire a factorilor de conducere 
pe locurile de muncă (maiștri, șefi 
de formații, muncitori specialiști, 
organizatori ai grupelor sindicale), 
pentru cunoașterea problemelor de 
care depind funcționarea economică 
a instalațiilor și ridicarea gradului 
de disciplină tehnologică.

Rezultatele obținute de la începu
tul anului și pină acum demonstrea
ză eficiența acțiunilor de mobilizare 
a întregului colectiv la realizarea 
angajamentelor asumate. Astfel, s-a 
depășit planul de producție la ener
gia electrică produsă pe bază de lig
nit cu peste 28 milioane kWh și, in 
același timp, au fost economisiți 3 
milioane metri cubi gaze naturale. 
Totodată, printr-o mai bună orga
nizare a producției, productivitatea 
muncii a crescut cu 2 la sută fa(ă 
de prevederi. Directorul I.E.C. Cra
iova, ing. Gheorghe Chiorean, ne-a 
făcut cunoscuți pe cițiva dintre cel 
care se disting in această întrecere : 
Chirea Nicola, Marin Gusan, Mihai 
Răcăreanu — operatori ; Gheorghe 
Raicu, Ion Chitiluță, Simion

Florea Croitoru — lăcătuși monta- 
tori ; Valeriu St-anculescu, . Mihal 
Chile — electricieni ; Constantin 
Stâiculcscu — strungar ; Radu Dir- 
jan — tinichigiu.

Vești bune, realizări de prestigiu 
ni se comunică și din partea colec
tivului ÎNTREPRINDERII ELEC
TROCENTRALE MUREȘ. In anul 
celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei și Congresului al 
XI-lca al Partidului Comunist Ro
mân, răspunzind chemării la între
cere a craiovenilor. energeticienii 
din centralele acestei unități au ob
ținut rezultate deosebite. De altfel, 
in prezent, colectivul de . aici pro
duce in contul celei de-a doua părți 
a lunii noiembrie 1974. La Luduș 
sau Fintinele, fiecare — la locul său 
de muncă — are sarcini precise. 
„Am stabilit grafice riguroase de 
exploatare — ne spunea ing. Viorcl 
Cerghizan. directorul I.E.C. Mureș — 
pentru agregatele principale de ser
vicii interne, ce funcționează la sar
cini parțiale, ținîrid seama de sigu
ranța funcționării și de curbele de 
randament ale acestora. De aseme
nea, no preocupăm de îmbunătățirea 
activității de exploatare și întreți-

Miercuri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele 
România, a 
R.P. Polone, 
Consfătuirea 
Consultativ 
pante la Tratatul de la Varșovia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii Manea 
Mănescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
și George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezențl tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Emil 
Bodnaraș, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Ion Gheor
ghe Maurer. Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Pană, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Cornel 
Burtică, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion Io- 
niță, Ion Pățan, precum și mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor centra
le și organizațiilor obștești, gene
rali.

Au fost de față 
Wojtasik, ambasadorul 
lone la București, și 
ambasadei.

Reptiblicii Socialiste 
plecat spre capitala 
pentru a lua parte la 

Comitetului Politic 
al statelor partici-

Wladyslaw
R. P. Po- 
membri ai

Incj. Ion LAZAR

★
Tovarășul Nicolae 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a sosit 
miercuri la am?ază, la Varșovia.

Pe aeroportul Okencie, toyarășul 
Nicolae Ceaușescu și persoanele o- 
ficiale care îl însoțesc au fost sa
lutați de tovarășii Edward Gie
rek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Henryk Jablonski, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, Piotr Jaroszewicz,

Ceaușescu,

Tovordșii Nicolae Ceaușescu șl Edward Gierek la sosire pe aeroportul 
Okencie
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DUPĂ
PLOAIE,

„RÎDE
CÎMPUL“

La teleconferința de azi, 
corespondenții noștri re
latează despre STAREA 
VREMII Șl DESFĂȘURA
REA LUCRĂRILOR PE
OGOARE, IN LIVEZI 
Șl IN GRĂDINILE DE

LEGUME

De cu rin d am intrat pe 
poarta Institutului politeh
nic din Galați, strecurin- 
du-mă printre grupurile 
de studenți care iși petre
ceau, in larmă și elan ti
neresc, pauza mare dintre 
orele de studiu. Unul din
tre tinerii mei prieteni gă- 
lățeni, student, pe care il 
întilnisem pe șantierul na
val lucrând alături de co
legii lui in mijlocul mun
citorilor navaliști. îmi spu
sese : „Tinerețea, viața nu 
sint un refren de muzică 
ușoară, deși nouă, tinerilor, 
ne place și muzica, și dan
sul, și distracția. Dar via
ța este altceva, deși 
cărei virste trebuie 
dăm ce-i aparține", 
căutam să văd, să întreb, 
să mi se arate, să discu
tăm. să merg apoi din să
lile de cursuri si din labo
ratoare pe șantierele Du
nării fi pe platformele ma
relui combinat siderurgic 
gălățean pentru a putea 
scrie un reportaj despre 
integrarea lnvățămintului 
cu cercetarea (i producția.

în atelierul catedrei de 
mașini navale discutăm in 
fața unor instalații con
struite după proiectele u- 
nor studenți, in laborato
rul catedrei de chimie in
dustrială schimbul de opi
nii se face pe marginea u- 
nor procedee date ca teme 
de studiu studenților și re
alizate de ei — iar toate 
acestea nu mai sint niște 
simple completări practice 
ale studiului teoretic, sim
ple ilustrări ale cursurilor, 
ci opere de creație cu o po
sibilă și reală eficiență in 
producție. Acest lucru ni 
r-a părut esențial : prac
tica studențească începe să 
nu mai însemne doar o a- 
daptare la climatul uzinei, 
o acomodare cu profesiu
nea inginerească de miine, 
ci un devans al responsa
bilităților ce urmează a fi

fie- 
să-î 

Acum

(Continuare in pag. a

Lucrâri de bunâ calitate la semânatul porumbului pe terenurile cooperativei agricole Bucovoț. ludețul Timiș 
Foto : N. Buică

președintele Consiliului de Mi
niștri. Stanislaw Gucwa, mareșa
lul Seimului, de alți conducători 
de partid și de stat polonezi.

Pe aeroport se aflau ambasado
rul Republicii Socialiste România

la Varșovia, Aurel Duca, membri 
ai ambasadei.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost înmînate buchete de 
flori.

(Agerpres)
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DEZBATERILE DIN CADRUL COMISIILOR
SESIUNII UNIUNII INTERPARLAMENTARE

o atitudine deasumate, 
creativitate in consens or
ganic cu cerințele concrete 
ale locurilor de muncă din 
viitoarele repartizări de 
după absolvire.

— Legarea invățămlntu- 
lui de practica din pro
ducție sau, mai exact, 
integrarea invățămint — 
cercetare — producție, 
imi spune profesorul loan 
St. Popescu, se produce

ccpticl tehnice, a conduce
rii proceselor industriale. 
Desigur, sintem incă la în
ceput. dar calea aleasă 
este sigură și eficientă.

Demonstrația capacități
lor creatoare ale studenți
lor din institutul politehnic 
gălățean ne-o fac citeva 
realizări tehnice, care ates
tă nu numai nivelul supe
rior de execuție a unor 
teme de s*udiu, ci și inven-

Diplome
universitare

contrasemnate
in uzină

la noi în plină epo
că a automatizării și ci- 
bernetizării industriei. A- 
cesta este un mare avan
taj al generației studen
țești de astăzi, dar. totoda
tă, implică și exigențe spo
rite. Institutul politehnic 
nu mai este un simplu for 
de predare și de verificare 
prin examene a asimilării, 
ci începe să fie. prin le
garea studenților de pro
ducție. de problemele re
ale aie marilor unități e- 
conomice din județul nos
tru, o scoală a muncii și. 
totodată, 0 școală a con-

tivitatea și creativitatea lor. 
In laboratorul de mașini 
navale urmărim funcționa
rea unei originale instala
ții de guvernare a navelor 
cu pistoane tipizate sau 
cilindri hidraulici, care re
alizează un perfect control 
asupra timonei și direcției 
vaselor prin indicatoare 
optice de bord. Lucrarea a 
fost executată ca proiect 
de diplomă a studentului 
Vasile Dumitrașcu. in co
laborare cu colegii săi, sub 
Îndrumarea inginerului 
loan Tarău. A doua repre
zintă o instalație electro-

nică pentru reglarea auto
mată a viscozității com
bustibililor grei și a fost 
realizată de un grup de 
studenți din ultimii ani ai 
institutului. cu un scop 
practic, și anume rezolva
rea uneia dintre cele 
spinoase probleme in 
men tarea economică a 
toarelor navelor.

Inginerul Vasile Ceangă, 
de la catedra de mașini 
navale, ne explică proce
sul integrării invățămintu- 
lui politehnic gălățean cu 
cercetarea și producția în- 
tr-o variantă optimă veri
ficată in practică :

— In primul rind, con
siderăm că fiecare temă de 
studiu și cercetare trebuie 
să se bazeze pe un con
tract ferm cu întreprinde
rile interesate, realizat prin 
centrul de cercetare al a- 
sociației studențești. Apoi, 
pentru o reală eficiență a 
practicii și pentru onora
rea acestor contracte ca 
produse concrete ale muncii 
de concepție și execuție, 
se impune nevoia de a se 
executa modele reale de 
instalații la scară redusă, 
cu funcționalitățile din re
alitate. Nu soluții pc hir- 
tie, ci execuție concretă, cu 
rentabilitate evidentă pen
tru industrie, deci proto
tipuri, adică materializarea 
concretă a rezultatelor în
vățăturii prin demonstrații 
de certă vaiere. Valoarea 
lucrărilor 
studenților 
mai mare 
competența 
tice este mai avansată, mai 
„la zi", cu problemele re
ale ale producției și cu 
tot ceea ce a oare nou pe 
plan teoretic lntr-un do
meniu sau altul al științe
lor și tehnoiogiei.

In ziarul de azi

mai 
ali- 
mo-

științifice ale 
este cu atit 

cu cit in=ășl 
cadrelor didac-

Ioan GRIGO2ESCU
(Continuare in pag a IV-a)

Rubricile noastre : Din 
poșta redacției — fapte, 
opinii, propuneri. Din ță
rile socialiste. Faptul di
vers. Sport.

litic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

La consfătuire iau parte :
din partea Republicii Populare 

Bulgaria — Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
conducătorul delegației, Stanko 
Todorov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.B., 
Konstantin Tellalov, secretar al 
C.C. al P.C.B., Petăr Mladenov, 
membru al C.C. al P.C.B., ministrul 
afacerilor externe, Milko Balev, 
membru al C.C. al P.C.B., directo
rul Cabinetului primului secretar 
al C.C. al P.C.B. ;

din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace — Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, condu
cătorul delegației, Lubomir Strou- 
gal, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.C., președintele guvernului 
R.S.C., Vasil Bilak, membru al 
Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C.C., Bohuslav Chnoupek, mem
bru al C.C. al P.C.C., ministrul 
afacerilor externe, Antonin Va- 
vrus, șeful secției externe a C.C. 
al P.C.C. ;

din partea Republicii Democrate 
Germane — Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Socialist Unit din Germania, con
ducătorul delegației. Willi Stoph. 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R.D.G., Horst Sin- 
dermann, membru a! Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Miniștri al

al P.S.U.G., Oskar Fischer, mem
bru al C.C. al P.S.U.G., locțiitor al 
ministrului de externe. Paul Mar
kowski, membru al C.C, al 
P.S.U.G., șeful secției relații ex
terne a C.C. al P.S.U.G. ;

din partea Republicii Populare 
Polone — Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, condu
cătorul delegației, Henryk Ja
blonski, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Stat al R.P.P., 
Piotr Jaroszewicz, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.P., Stefan Olszowski, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., ministrul afacerilor ex
terne, Ryszard Frelek, membru al 
Secretariatului, șeful secției exter
ne a C.C. al P.M.U.P. ;

din partea Republicii Socialiste 
România — Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, conducă
torul delegației, Manea Mânescu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., George Maco
vescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, Mir
cea Malița, Constantin Mitea, con
silieri ai secretarului general al 
P.C.R. ;

din partea Republicii Populare 
Ungare — Jânos Kâdâr, prim-se
cretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, conducă
torul delegației, Jeno Fock, mem-

de Miniștri al R.P.U., Frigyes Pu- 
ja, membru al C.C. al P.M.S.U, 
ministrul afacerilor externe ;

din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — L. I. Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, conducătorul delegației, 
A. N. Kosîghin, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., A. A. Gromiko, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor ex
terne, K. F. Katușev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., K. V. Rusakov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., asis
tent al secretarului general al C.C. 
al P.C.U.S.

Consfătuirea a fost deschisă de 
Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, care a salutat cor
dial delegațiile sosite la Varșovia.

Prima ședință s-a desfășurat sub 
președinția conducătorului delega
ției U.R.S.S., L. I. Brejnev, secre
tar general al C.C. al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

La consfătuire este- examinată 
problema „Etapa actuală a luptei 
pentru securitatea europeană și 
destinderea internațională11.

La lucrările consfătuirii iau par
te mareșalul Uniunii Sovietice I. I. 
Iakubovski, comandantul suprem 
al Forțelor Armate Unite ale sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, și N. P. Firiubin, secre
tarul general al Comitetului Poli
tic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

Lucrările consfătuirii continuă la 
13 aprilie.
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noastre de pace și colaborare, Bucureștiul găzduiește,

incepînd de azi, un nou eveniment important al actualității internaționale

După cum s-a anunțat, intre 18—29 aprilie, in Capitala țării noastre 
se desfășoară lucrările cetei de-a XXIX-a sesiuni a Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa. In rindurile de mai Jos, șeful delegației 
române, OCTAVIAN GROZA, ministru-secretar dc stat, prim-vlcepre- 
șcdinle al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, face o pre
zentare a acestui important eveniment al actualității internaționale.
— Anul acesta, pentru prima 

dată in cel 27 de ani de exis
tență, Comișia Economică a 
O.N.U. pentru Europa (C.E.E.I 
O.N.U.) iși ține sesiunea a- 
nuală, in afara sediului său de 
la Geneva, la București. Ce 
semnificație atribuiți acestui 
fapt ?

București, 
atribuiți

unanimă a membrilor 
a desfășura lucrările 

capitala țării

— V-am ruga să ne prezen
tați unele trăsături și aspecte 
mai semnificative privind func
ționarea comisiei și activitatea 
sa de pină acum.

pentru Europa

— Decizia 
comisiei de 
sesiunii anuale in ....... _
noastre, pentru prima dată in afara 
sediului de la Geneva, reflectă cli
matul de destindere și înțelegere 
care iși face loc, din ce in ce mai 
mult, in relațiile internaționale, evl-

dențiază faptul că orice țară, fie ea 
mare, mică sau mijlocie, poate șl 
trebuie să contribuie activ, pe baza 
deplinei egalități in drepturi, la pro
movarea operei de cooperare inter
națională.

In același timp, vedem în desfă
șurarea la București a unei reuniuni 
de asemenea importanță un semn 
de înaltă apreciere pe care țările 
membre ale comisiei o dau politicii 
externe principiale și constructive a 
țării noastre, contribuției sale acti
ve și perseverente la edificarea unor 
relații de largă și fructuoasă colabo
rare intre toate țările membre ale 
comisiei, intre toate statele lumii.

— C.E.E./O.N.U. a fost creată in 
anul 1947. Din comisie fac parte toa
te țările europene plus S.U.A. șl 
Canada, reprezentate cu drepturi e- 
gale in toate organele principale și 
subsidiare ale comisiei. Deciziile co
misiei se adoptă prin consens. Po
trivit mandatului aprobat, comisia 
organizează reuniuni guvernamenta
le, la diferite niveluri, pentru evalua
rea situației cooperării europene in
tr-un domeniu sau altul și formu
larea, pe această bază, de recoman
dări. Secretariatul C.E.E./O.N.U., ca 
organ permanent de lucru, asigură 

membre, 
difuzează 
economic, 

pregătește documentația tehnică de

, legătura intre guvernele 
colectează, evaluează și 
informații cu caracter

bază pentru reuniunile comisiei, ale 
organelor sale principale și subsi
diare.

In cei 27 de ani de existență, co
misia a constituit singurul for in- 
terguvernamental de cooperare în
tre toate țările Europei, oferind po
sibilitatea conlucrării, intr-un cadru 
instituțional adecvat, pentru găsirea 
unor soluții general acceptabile. Co
misia a abordat numeroase și va
riate domenii ale vieții economice 
internaționale și a adaptat recoman
dări de un real interes pentru ță
rile membre. S-au examinat, mal 
ales in ultimii ani, aspecte impor
tante privind promovarea schimbu
rilor comerciale și eliminarea ob
stacolelor din comerțul intraeuropean, 
precum și chestiuni privind coope
rarea industrială și tehnico-științl- 
fică europeană. S-au obținut reali
zări notabile in domeniul standardi-
(Continuare in pag. a V-a)
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FAPTUL;
DIVERS!
Pionierii
detectivi

O.

CĂLĂUZA TiNĂRULUI E BUNĂ
DRUMUL ESTE DREPT

DIN
i

POȘTA Ri;daci IEI;

în drum spre școală, 
(clasa a VH-a) și C. 
(clasa a V-a) au 
doi indivizi suspecți, ___
mergeau parcă furișlndu-se, a- 
runcind in jur priviri temătoa
re și iscodi loan-. Cei doi pio
nieri au dat fuga la pichetul 
de grăniceri din apropiere, unde 
au relatat întlmplarea. Idee 
salutară. Cei doi indivizi s-au 
dovedit a fi niște infractori pe
riculoși care, pentru a s 
de pedeapsă. intenționau 
treacă fraudulos frontiera, 
afară de mulțumirile 
de grăniceri, cei doi 
au primit si insignele 
tezători". Merită 1

Ioța 
Manafu 
intllnit 

care

scăpa 
I Să 

In 
adresate 
pionieri 

de „Cu-

I Aripa
| porum- 
| belului

Pe balconul locuinței Iui Ilie 
Păsăret, din Calea Gri viței 168 
București, a poposit un porum
bel voiajor venit nu se știe de 
unde. VAzlndu-l atit de blind, 
înfometat fi obosit de drum, 
omul l-a adăpostit in locuința 
sa, ingrijindu-l cu toată aten
ția. Stăpinul său fi-l poate re
cunoaște cu ușurință. intrucit 
porumbelul, trimis in călătorie 
Încă de anul trecut, este ine- 
lat, at’ind indicativul „R.S.R.- 
73-132542". Porumbelul il aș
teaptă. De zburat nu mai poa
te zbura, deocamdată, ------ 
că, Înainte de a poposi aici, 
om rău și hain ii retezase 
aripă...

pentru 
' un

o

Geanta 
cu 30000

Vorbe puflne, fap
te multe. La f‘bric* d< 
mobili nr 2 din cadrul 
Combinatului do prelucra
re a lemnului din Bistrița, 
mai bine de 80 ia sulă din 
lucrători fiind tineri, co
muniștii au întreprins o 
serie dc acțiuni in direc
ția educării lor, a ridicării 
nivelului politic și profe
sional. pentru sporirea li
panului acestora la reali
zarea exemplară a sarcini
lor de plan. Activitatea fie
cărei echipe, formate din 
6—8 tineri, este îndrumată 
Îndeaproape, permanent, do 
un comunist cu înaltă pre
gătire profesională, care se 
ocupă nu numai de ridica
rea calificării tinerilor, ci 
și dc educarea lor in spi
ritul ordinii și răspunderii 
muncitorești. Cu vorbe pu
ține, dar cu exemplul lor 
de muncă și viață, comu
niștii călăuzesc cu bune re
zultate drumul tinerilor de 
care se ocupă. Drept ur
mare. intirzierile și absen
țele nemotivate au fost 
practic eliminate, rebutu
rile au scăzut sub limita 
admisă, iar lună dc lună 
sarcinile de plan sint de
pășite. Dc la începutul a- 
nului și Dină acum, tinerii 
au contribuit la realizarea 
peste plan a unor produse 
in valoare dc citeva sute 
de mii do lei. La îndemnul 
comuniștilor, numeroși ti
neri își completează stu
diile, urmind cursurile se
rale liceale, particioă la 
acțiuni cultural-educative 
și la lucrări de interes 
obștesc.

Ion ANGHEL 
corespondentul „Scînteii"

în rindurile parti
dului. încrederea in ti
neri, în posibilitățile lor 
determină pe comuniștii 
de la Combinatul chimic 
din Craiova să acorde o

deosebită atenție primiri
lor in rindurile partidului. 
Astfel, ca urmare a meri
telor in producție, ca o a- 
precicrc a activității ob
ștești și a comportării ci
vice. 600 dintre cei peste 
2 400 de membri ai organi
zației U.T.C. au devenit 
membri ai partidului.

Pentru a-și spori califi
carea profesională, peste 
300 dc tineri muncitori, o- 
peratorl chimișli, electri
cieni, lăcfttuși-mecanici ele. 
urmează cursurile serale 
ale liceelor sau facultăților

Buni meseriași, 
buni uteciștl. Or«a‘ 
nlzuția de tineret de la în
treprinderea de rulmenți 
din Birlad, sub conducerea 
organizației de partid, a 
inițiat de curind o serie de 
acțiuni pentru educația 
politică și cetățenească a 
ucenicilor de la școala 
profesională a Întreprinde
rii și a celor aflați în curs 
de calificare la locurile de 
producție. Inițiativa este cu 
atit mai justificată cu cit,

Invitația la mun- 
câ. Comitetul de partid 
din Izbicenl, județul Olt, 
« luat inițiativa ca mem
brii de partid, uteciștli să 
se ocupe de tinerii care nu 
s-au încadrat In muncă. De 
curind, cei'18 tineri din co
mună, care stăteau fără 
jenă la gura sobei, in loc să 
participe la lucrările agri
cole, au fost invitați, îm
preună cu părinții lor, de 
biroul comitetului comunal 
de partid la o discuție des-

Informații din activitatea educativă 
a organizațiilor de partid io rindurile tineretului
de specialitate. Unui mare 
număr de tineri, care prin 
cunoștințele și priceperea 
lor și-au demonstrat capa
citatea. li s-au încredin
țat misiuni do răspundere, 
mai bine de 150 de tineri 
conduc formații de lucru, 
ateliere, servicii, instala
ții sau chiar fabrici. 
Dintre aceștia amintim pe 
tinărul mecanic Gheorghe 
Răduca, șef de echipă la 
fabrica de azotat de amo
niu, inginerul Maria Iacob, 
șefa schimbului I la fa
brica de acid nicotinic zo
otehnic, maistra Olga Ena- 
che. șefa schimbului I la 
fabrica de butanol ; fabrica 
de catalizatori de mic to
naj este condusă, de la in
trarea in producție, de că
tre tinărul inginer chimist 
Ion Miu. Si tinerii dove
desc câ știu să răspundă 
încrederii acordate : schim
burile, instalațiile. fabri
cile conduse de ei se nu
mără printre formațiile de 
lucru fruntașe pe combinat.

Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii"

în fiecare an, în această u- 
nităte sint pregătiți zeci 
și zeci dc muncitori, iar 
întreprinderea este în- 
tr-o continuă dezvoltare. 
Astfel, au fost lansate con
cursurile „Cel mai bun 
strungar" și „Cel mai bun 
rectificator", cu participa
rea exclusivă a ucenicilor, 
concursuri aflate acum in 
faza de selecție. De ase
menea. au avut loc intil- 
niri cu directorul între
prinderii de rulmenți și 
specialiști de aici, cu care 
prilej au fost relevate 
probleme specifice indus
triei constructoare de ma
șini, modernizării și auto
matizării producției pe 
baza tehnicii înaintate etc. 
La gazeta de perete a co
mitetului U.T.C. pe între
prindere va fi creată o 
„Tribună a ucenicului", iar 
în cadrul programului sta
ției de radioamplificare, 
viitorilor muncitori le va fi 
rezervată, săptăminal, o 
emisiune aparte.

Vasile IANCU
corespondentul „Scînteii"

pre muncă și viață. Cu 
acest prilej, primarul co
munei le-a vorbit despre 
necesitatea formării unor 
noi cadre de mecanizatori 
șl mecanici pentru sistemul 
local de irigații, despre po
sibilitatea formării tineri
lor ca muncitori calificați 
pentru diferite sectoare de 
activitate din cooperativa 
agricolă sau din comună. 
Rezultatul ? Pină acum, 14 
tineri s-au și încadrat în 
producție. ..Vom acționa cu 
perseverență — ne asigura 
tovarășul Demostene Mi- 
halcea, locțiitorul secreta
rului comitetului de partid 
— în așa fel ca în comuna 
noastră să nu avem tineri 
car° nu muncesc, ca toți 
să-și însușească un mod de 
a gindi și a se purta con
form normelor societății 
noastre socialiste".

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii"

Brigăzi complexe. 
Comitetul de partid de la 
întreprinderea „Electromu-

reș" din Tg. Mureș a elabo
rat un program complex 
pentru asigurarea unul con
ținut bogat acțiunilor și ac
tivităților realizate cu șl 
pentru tineri. în acest ca
dru au luat ființă, cu cltva 
timp in urmă, 20 de brigăzi 
complexe de muncă ale ti
neretului, avind scopul de 
a contribui la ridicarea cu
noștințelor profesionale, 
afirmarea capacității de 
muncă a acestora, la întă
rirea disciplinei șl educa
ția lor In spirit comunist. A- 
nallzele ce au loc sistematic 
in aceste colective sint me
nite să ducă la o mai in
tensă participare a tineri
lor la procesul de produc
ție, la utilizarea rațională 
a fondului de timp și a ca
pacităților de producție, 
economisirea materiilor 
grime, materialelor și com- 
ustlbilulul, în general la 

încetățenirea/unei atitudini 
noi față de muncă. Con
form regulamentului de 
funcționare a brigăzilor, 
fiecare membru trebuie să 
devină un muncitor bine 
pregătit, să participe ia 
elaborarea unor raționali
zări și inovații. Ca modali
tăți practice de acțiune în 
vederea imprimării unui 
spirit de disciplină șl înal
tă conștiinciozitate, comi
tetul U.T.C. din întreprin
dere, sprijinit de comu
niști, și-a propus să reali
zeze o gamă largă de acti
vități, cuprinzînd intîlniri 
cu activiști de partid și de 
stat, cu muncitori fruntași 
și personalități ale orașu
lui, simpozioane și dezba
teri privind rolul și locul 
tînărului în producție, in 
societate, filme documenta
re cu subiecte educative, 
mese rotunde, spectacole 
ale formațiilor artistice și 
altele.

DEĂKI Lorănd 
corespondentul „Scînteir

FAPTE
OPINII
PROPUNERI

• ColCCtiVUl întreprinderii de confecții Brăila a Îndeplinit, 
la 30 martie a.c.. planul pe patru ani ai cincinalului. în întlmplnarea 
celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei si a Congresului al 
Xl-lea al partidului, harnicii lucrători al intreprinderii s-au angajat 
să îndeplinească sarcinile intregului plan cincinal pină La 1 decembrie 
1974. (Ion V. Marin, tehnician principal. Brăila).

• „îmbUnâtâțirOO Permanentă 8 condițiilor de protecție 
a muncii și combaterea bolil.or profesionale*' a constituit tema unul 
Interesant schimb de experiență organizat recent la Șantierul naval 
Drobeta Tr. Severin. Cu acest prilej au fost create colective la nive
lul șantierului, secțiilor si atelierelor, competente să organizeze con
troale la locurile de muncă și să ia măsuri corespunzătoare pentru 
respectarea normelor de tehnica securității muncii și prevenirea îm
bolnăvirilor profesionale. (Ion Marinescu, Șantierul naval Drobeta 
Tr. Severin).

® Așteptăm din Partoa consiliului popular al comunei Vad, 
județul Ciul, măsuri prin care să se interzică vaccinarea animalelor in 
părculetul amenajat, cu sprijinul tineretului si al elevilor. In satul 
Bogata de Sus. Pe lingă faptul că vitele deteriorează arborii, arbuștii, 
florile și spatiile verzi, este stinjenită șl activitatea grădiniței dc copii 
situată in preajmă. (Slmion Coroianu, directorul școlii generale- Bogata 
de Sus. comuna Vad. județul Cluj).

• Cu fiecare tren, mai multe mărfuri. Muncilorl1 
feroviari din statia Tirgoviște-sud au îndeplinit planul global de trans
port pe trimestrul I a.c. cu trei zile mai devreme. Atit la sarcina sta
tică. cit și la tonajul pe trenul de marfă, sarcinile planificate au fost 
depășite cu 7.4 Ja sută, respectiv cu 4 la sută, ceea ce a dat posibi
litate sâ se încarce cu 21 la sută mai multe mărfuri față de plan. Tot
odată. s-a redus simțitor timpul de staționare al vagoanelor (Gheorghe 
Muscăloiu, secția L 10 Titu).

Casier la C.A.P. Sacu (Caraș 
Severin). Ion Cincă a ridicat de 
la Banca din Caransebeș suma 
de 30 000 lei. Deși — contrar 
legii — era neinsoțit, I.C. a por
nit la drum. Dar cum drumul 
trecea pe lingă un bufet, și bu
fetul avea țuică, și lui ii lăsa 
gura apă, a dat cit a dat de 
dușcă și. Îndată ce a ajuns in 
sala de așteptare a gării, a a- 
dormit buștean. Atit i-a trebuit 
lui Gabriel Sipoș, un infractor 
recidivist. I-a luat geanta cu 
bani cu tot și dus a fost. No
rocul casierului că infractorul 
a fost prins repede de milițieni, 
cu ajutorul cetățenilor. Cind a 
auzit ce i se intimplase. casie
rul s-a trezit de-a binelea.

• ••LA LOCUL POTRIVIT

Glumă ?
să se 

din 
ceta- 

acostai

In timp ce se pregătea 
întoarcă acasă cu trenul, 
stația C.F.R. Tg. Mureș, 
■țeanul G.B. s-a trezit a 
dc trei indivizi : Tiberiu Oltean, 
Iosif Balint și Matei»■ ...__ - Baciu.
Puși pe harțag, cei trei au în
ceput să-l insulte, să-l imbrin- 
cească. N-au reușit să-i poto
lească nici călătorii din preaj
mă, indignați de comportarea 
lor. La intervenția organelor 
miliției T.F., scandalagii au 
încercat să fugă, iar după ce 
au fost prinși au declarat că 
au vrut să facă o... glumă. 
Instanța insă n-a glumit, sanc- 
ționîndu-i in baza Decretului 
153.

Fluieră
loan Radu din satul Loman, 

comuna Sâsciori (Alba), s-a an
gajat să Îngrijească oile cetă
țenilor din sat. Proaspătul cio
ban, „înarmat" cu fluier si ca
val, s-a dus cu turma la păs
cut. S-a dus o zi, două. nouă... 
pină cind i-a venit năstrușnica 
idee să-și mlie mioarele să pas
că printre traversele de cale 
ferată intre Coșlariu si Sintim- 
bru. Dar neatent la ivirea tre
nului. turma i s-a micșorat cu 
20 de oi. Acum nu mai cintâ 
-din caval. Fluieră a pagubă.

stupid
Șoferul Victo

I
I
I

rictor Cosma, din 
Murfatlar (Constanța), angajat 
al Direcției monumentelor isto
rice, a oprit autocamionul în 
pantă și a început să mește
rească ceva la roțile din spate. 
Neasigurat Insd fi cu frină de 
mină, camionul a pornit la va
le, primind șoferul sub roți. 
Grav accidentat, acesta a fost 
internat in spital.

La întreprinderea minieră din Va
tra Dornei. 15 la sută din salariați 
sint femei. Nu vă neliniștiți, nu in 
subteran le veți găsi. La orice În
treprindere minieră sint activități 
productive, la fel de importante, care 
se desfășoară la suprafață. In a- 
c-^e sectoare le aflăm pe femei, la 
adăpost de orice le-ar primejdui să
nătatea sau viata.

Totuși, cum le-a 
ideea angajării la 
Prin părțile aces
tea. locuri de 
muncă tradițional 
feminine sint pu
ține ; ponderea o 
dețin industriile 
extractivă și fo
restieră. Dar tra
diția poate 
creată : s-au . 
gajat, deci, la mi
nă.

Sint sectoare in 
care femeile con
stituie de pe 
cum o prezență 
remarcabilă. La 1
prepararea mine
reului ele reprezintă jumătate din to
talul salariaților, la atelierul mecanic 
— circa 30 la sută, iar la laborator, 
C.T.C., un procent și mai însem
nat. fără a mai vorbi de fap
tul că ele sint gospodinele celor 
cinci cantine ale minerilor și ale 
csbane'or muncitoreș'.i. Și-au însu
șit meseriile de mecanic, strungar, 
frezor, laborant, preparator-mine- 
reuri, controlor etc., preluind astfel 
o parte din locurile de muncă de 
la suorafață, ceea ce constituie un 
bun început in crearea 
te de muncă bărbătești, 
cesare in subteran.

— Rezultatele bune 
muncitoarele din secție ______
maistrul principal Eugen Țîflea, șe
ful atelierului mecanic — ne-au în
demnat să luăm in studiu toate locu
rile do muncă, in Intenția de a le 
depista pe acelea care pot fi ocupate 
de femei. Ne-am gindit că ele pot 
lucra la fel de bine ca bărbații, 
la freze, raboteze. strunguri, ma
șini de debitat : meseriile de elec
trician la tabloul de distribuire 
și comandă sau distribuitor de 
materiale in magazii, sculer și 
altele pot fi, de asemenea, cedate 
tovarășelor noastre.

Si la statia de preparare a mi
nereurilor ni s-a vorbit desore po
sibilitățile de creștere continuă a 
contribuției calificate a femeilor In 
procesul de producție.

— Meseria de preparator nu cere 
efort fizic, ceea ce o face accesibi
lă femeilor. Ea necesită insă o bună

încoltit. în gînd, 
mină ? Simplu.

pregătire profesională. Dar pentru 
muncitoarele din secția noastră, ne 
asigură maistrul Ion Șutea, această 
meserie nu mai are taine : sint ab
solvente ale școlii profesionale ori 
s-au calificat la locul de muncă. 
Ponderea contribuției lor va crește : 
în prezent, in două clase ale școlii 
profesionale’ ă întreprinderii (clase 
profilate ne prepararea minereului) 
sint înscrise numai fete.

— Mai este un motiv pentru care

fi 
an-

a-

| Coșarul cu...

Cine a avut „norocul*' să-l 
lasă in cale coșarul loan Băieș, 
de la I.G.C.L. Deva, a avut... 
ghinion. în afară de faptul că 
încasa de la cetățeni taxe de 
coșerit cu mult mai mari decit 
tariful legal, I B. nici măcar nu 
le d-econta la Întreprindere, ast
fel că respectivii cetățeni apă
reau tot debitori. Și a tot ieșit 
așa coșaru-n drum multor cetă
țeni, pină s-a pomenit că-i iese 
și lui „norocul** sub forma unui 
control, care l-a făcut să vadă 
negru in fața ochilor. Timp de 
8 luni de zile de aci înainte, co
drul n-o să-i mai iasă nimănui 

drum.

Rubricâ redactata de
Petre POPA
Gheorqhe DAVID
ți corespondenții „Scînteir

Cum se aplică 
Hoiărîrea C. C. al

rolului femeii
Și

de noi for- 
atit de ne-

obținute d? 
— sublinia

femeile sint preferate la angajare, 
a ținut să adauge Ioana Isoărescu, 
președinta comisiei de femei. Fi
rește. cind este vorba de posturi 
compatibile cu forța lor fizică si 
pregătirea profesională : ele sint su
fletul activității echipelor artistice. 
„Stelele" noastre însă nu-și permit 
să încurce treburile. 1a locul de 
muncă, pretextind că au fost la re
petiție sau la vreun spectacol. Ceea 
ce nu se nrea intimula cu „vedete
le" echipei de fotbal (bine că am 
scanat de ea. a trecut sub altă tu
telă).
' Stăruința cu care femeile au asi
milat cunoștințele necesare practică
rii unor meserii destul dc complica
te a fost răsplătită din plin : ele au 
ciștigaț încrederea și stima colegilor 
lor de muncă.

— Ca urmare a recomandărilor 
cuprinse in programul de măsuri 
elaborat pe baza Hotăririi plenarei 
C.C. al P.C.R. din iunie 1973 — ne 
spunea tovarășul Roman Zubinschi, 
secretarul comitetului de partid — 
am initiat o acțiune de depistare a 
locurilor de muncă, ocupate In pre
zent de bărbați și in care am pu
tea încadra femei. Au rezultat, 
deocamdată. 22 de posturi. în dife
rite sectoare, care au fost acordate 
femeilor, ocupantii lor fiind îndru
mați să se califice în meserii pe 
măsura forței lor fizice. Eliberarea 
forței de muncă masculine are o 
deosebită importanță pentru între
prinderea noastră : ne aflăm în per
manentă criză de brațe de muncă

pentru subteran. Rezultatele de pînă 
acum le considerăm un început mo
dest. Mai sint și alte profesii și alte 
locuri de muncă in care femeile se 
Dot acomoda, fără ca procesul de 
producție să aibă de suferit. într-un 
viitor nu prea Îndepărtat, numărul 
femeilor angaj'ate în întreprinderea 
noastră va soorl : anul acesta vor 
începe lucrările de construcție a u- 
nor instalații de valorificare su
perioară a minereurilor de mangan 

și de sulf, pentru 
care intenționăm 
să calificăm, cu 
prioritate. forță 
de muncă femi
nină.

La Vatra Dor- 
nei. acțiunea de 
creare a unor 
locuri de muncă 
pentru femei, a- 
cnlo unde condi
țiile permit a- 
ceasta, are o în
semnătate 
pășește 
strict al 
prinderii 

in 
ale 

partid,

ce de- 
cadrul 
intre- 

_______ minie
re ; ea se înscrie in preocupă
rile mai largi ale comitetului 
orășenesc de partid, de folo
sire cit mai judicioasă a brațelor 
de muncă existente. Tovarășul Di- 
mitrie Hreciuc, primarul orașului, ne 
informa că. in tirpo ce la forța de 
muncă masculină se înregistrează un 
deficit, există in schimb forță de 
muncă feminină excedentară. Iar 
preocupările de genul celor amin- 
tile not contribui la crearea unui 
echilibru în această ^...'. ..1. 7..
motiv in plus pentru aplicarea, eu 
si mai 
catiilor 
tat de

privintă. Un

multă perseverentă, a indi- 
din amintitul program adop- 
către conducerea partidului.

Rodica ȘERBAN

O formă modernă si eficientă de servire

Microcasele de comenzi
In urma unor sondaje făcute 

în rindurile cumpărătorilor, con
ducerea I.C.S. „Alimentara" Ba
cău a introdus o nouă și mo
dernă formă de servire a aces
tora : microcasele de comenzi, 
în fapt, este vorba despre niș
te unități alimentare de mici 
proporții, organizate in incinta 
unităților industriale, unde lu
crează un mare număr de gos
podine. Prima unitate de acest 
fel a fost organizată la între
prinderea de pielărie și încăl
țăminte ..Partizanul". Dotată cu 
mobilierul strict necesar șî 
bine aprovizionată, cu tot felul 
de mărfuri, preparate și semi- 
preparate. microcasa de co
menzi asigură servirea cumpă
rătorilor atit pe timpul progra
mului de lucru, cit și pentru 
acasă. Prin personalul pe care-I

are, noua unitate se îngrijește 
de servirea unor gustări chiar 
în secții, la locurile de produc
ție, pe timpul pauzelor. Pentru 
aprovizionarea la domiciliu, 
gospodinele lasă la intrarea în 
schimb o notiță pe care sint 
înscrise mărfurile de care au 
nevoie, iar la terminarea pro
gramului trec pe la micromsa 
de comenzi, achită, și-și ridică 
mărfurile comandate, gata am
balate. Asemenea microcase de 
comenzi vor fi deschise, in cu
rind, și la combinatul de pre
lucrare a lemnului, întreprinde
rea de șuruburi, fabric# da con
fecții șl în alte unități indus
triale băcăuane.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii'

• S.M.A. Schitu Gol6Ști Plăte?tQ anual importante sume 
de bani pentru 9 freze pomicole dezaxate, care nu pot fi folosite din 
cauza defecțiunilor de fabricație și a lipsei pieselor de schimb. Ape
lurile și intervențiile noastre la conducerea întreprinderii „7 Noiem
brie" din Craiova, unde au fost fabricate aceste utilaje, au rămas fără 
rezultate vizibile. (Ing. Ștefan N'ecula, director al S.M.A. Schitu Go
lești, județul Argeș).

0 0 InOditO expoziție de desene a *ost deschisă recent 
în holul Teatrului de stat „George Bacovia" din Bacău, de elevii clasei 
a IV-a C (învățătoare ,— Viorica Lungu) de la școala generală nr. 5. 
Cele aproape 300 planșe expuse redau diverse aspecte din viata si acti
vitatea poporului nostru, din preocupările elevilor. Succesul de public 
înregistrat constituie un temeinic motiv pentru ca asemenea expe
riențe pozitive să fie continuate, (Eufrosina Birgăuanu, Învățătoare, 
școala generală nr. 5. din Bacău).

® De CÎtiVO oni adresez cereri peste cereri conducerii pe
pinierei Moflenl din cadrul Ocolului silvic Craiova, spre a-mi elibera 
o adeverință pentru perioada cit am lucrat în unitatea respectivă (din 
anul 1951 pină in anul 1972). Nici demersurile făcute de conducerea 
întreprinderii in care lucrez nu s-au bucurat de mai multă atenție. 
Cit timp trebuie oare să mal treacă pină voi primi măcar un simplu 
răspuns ? (Elena Dumitrlcu, muncitoare la I.I.S. Tăbăcăria Bucovăț, 
Craiova, județul Dolj).

0 EchipOlO de instalatori, electricieni, lăcătuși, zidari, șa- 
motori și tinichigii, din cadrul Întreprinderii metalurgice „Nicolina**- 
Iași, lucrează două zile pe lună cu materiale economisite sau recupe
rate din deșeuri și piese vechi. Se economisesc astfel lunar materiale 
in valoare de circa 15 000 lei. (Constantin Petrovici, tehnician principal 
I. M, ,,Nicolina‘*-Iași).

0 Solicităm orSanelor comerciale locale să analizeze posi
bilitatea înființării unor chioșcuri pentru desfacerea laptelui, pîinii și 
altor produse alimentare in zona blocurilor de pe strada Seuca din 
Tirnăveni. Ar scuti astfel locatarii de aici — majoritatea dintre ei lu
crează in trei schimburi — să se deplaseze pînă la magazinele din 
centrul orașului (lop C. Ion, strada Seuca, orașul Tirnăveni, jude
țul Mureș).,

0 NOUl dlspOnSOr cs se constru*e?te în centrul satului 
Tutova, județul Vaslui, va fi dat in folosință in luna august. Clădirea 
va cuprinde un cabinet pentru consultații, cabinet stomatologic, casă 
de nașteri, farmacie, sală pentru tratament. (P. Strat, comuna Tutova, 
județul Vaslui).

® 648 229 litri benzlnă- 52522 lilrI motorină și 19 398 kWh 
energie electrică reprezintă economiile realizate In primele două luni 
ale anului la întreprinderea de transporturi auto Pitești. Energia elec
trică economisită echivalează cu 7,3 tone combustibil convențional. 
(Gheorghe Diaconu, muncitor).

AGENDA O.N.T

1

vedere din stațiunea Saturn Foto : M, Andreescu

în aceste zile, oficiile O.N.T. 
dîn întreaga țară pun la dispo
ziția solicitanților bilete de odih
nă pentru stațiunile dc pe lito
ral, in serii de cite 12 zile, cu 
începere de la dota de 14 mai. 
De la această dată, pină la 30 
iunie, tarifele sint reduse față 
de perioada următoare. Pose
sorii biletelor de odihnă obți
nute prin oficiile județene de 
turism beneficiază de reducere 
cu 50 la sută la 
transport pe C.F.R. 
biletelor de odihnă pentru 
țiunile de pe litoral se face 
toate oficiile județene de 
rism din țară, precum și 
filialele întreprinderii de 
rism, hoteluri 
din București.

tariful de
Procurarea

restaurante

r* i

OCROTIREA SĂNĂTĂȚII
1

în programul de lucru al consiliului popular
Sumele alocate unităților sanitare 

și activității de asistență medicală 
reprezintă 25 la sută din bugetul 
Consiliului popular al județului Dîm
bovița. Fondurile destinate întă
ririi sănătății populației au cu
noscut și cunosc o creștere continuă 
de la un an la altul. De la 77 milioa
ne lei în 1968, la 141 milioane lei în 
1973, cărora li s-au adăugat, din in
vestiții centralizate, încă 51 milioane, 
în orașele și comunele județului au 
fost construite 11 dispensare, 5 creșe, 
30 cabinete stomatologice, secții noi 
de chirurgie, pediatrie și maternita
te la spitalele din Găești, Titu, Pu
cioasa, Moreni și Răcari. în muni
cipiul Tirgoviște s-a dat recent in 
folosință un modern spital cu 700 de 
locuri — unul din cele mai mari de 
acest fel din țară.

„Rețeaua sanitară a județului 
nostru — apreciară tovarășul Ion 
Bobocea, secretar al comitetului ju
dețean de partid, vicepreședinte al 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean — dispune de o 
bază materială in măsură să asigure 
desfășurarea unei eficiente activități 
medicale profilactice șl de tratament. 
Dacă în 1968 în județul Dîmbovița 
funcționau 384 medici și 1 300 cadre 
cu pregătire sanitară medie, in 1974 
numărul medicilor a ajuns la 549, 
respectiv la 1 858. în ultimii ani toți 
medicii primari și de specialitate au 
urmat cursurile de perfecționare și 
post universitare, iar cei de medicină 
generală au fost reciclați prin cursu
rile speciale organizate In județ și

la institutele de învățămînt supe
rior".

într-adevăr, ca urmare a condiții
lor create, activitatea sanitară a în
registrat rezultate meritorii în jude
țul Dîmbovița. Sint de reținut in 
această direcție scăderea pronunțată 
a mortalității infantile, menținerea 
mortalității generale la un indice 
scăzut, diminuarea continuă a morbi-

șantierele de construcții, nu se fac 
întotdeauna în condiții de deplină 
igienitate.

Pe baza propunerilor adresate de 
cetățeni deputaților și aduse de 
aceștia la cunoștința consiliului popu
lar, s-a hotărit înființarea a 8 uni
tăți sanitare de lucru în centrele a- 
glomerate și în școli. Este vorba de

I

Preocupări, înfăptuiri, proiecte
în județul Dîmbovița

ditățîi prin boli transmisibile etc. 
Avindu-se in vedere faptul că eco
nomia județului Dîmbovița este in 
continuă dezvoltare, că pe teritoriul 
său au luat ființă noi ramuri de 
producție, în sesiunea din luna de
cembrie a anului trecut consacrată 
acestei probleme, ca și cu alte prile
juri, deputății au arătat că mai sint 
încă locuri de muncă și unități, prin
tre care I.U.P. Tirgoviște, „Romlux", 
întreprinderile de strunguri auto
mate din Tirgoviște și de frigidere 
din Găești, in care nu s-au luat su
ficiente măsuri dc diminuare a no
xelor, In care depozitarea și trans
portarea alimentelor, Îndeosebi pe

crearea unul centru metodologic de 
stomatologie în Tirgoviște, de termi
narea în acest an a dispensarelor 
comunale din Uliești, Gura Foii, 
Glodeni, Potlogi-Românești, Dobra, 
I. L. Caraglale șl Morteni. în ace
lași timp, s-a hotărit construirea în 
orașele Titu, Găeștl șl Pucioasa de 
spitale cu 450 și, respectiv, 500 locuri 
și a unei policlinici de gradul II.

Consiliul popular a hotărit ca, pen
tru mai buna ocrotire a sănătății 
muncitorilor din întreprinderi și șan
tierele de construcții, să se treacă la 
încadrarea personalului medical de 
specialitate șl mediu In 2 și 3 ture, 
după specificul activității industriale,

spre a se asigura o asistență medi
cală permanentă.

O atenție deosebită se acordă șt 
dezvoltării construcțiilor de creșe și 
grădinițe, pentru ca acestea să poată 
cuprinde cil mai mulți copii de 
vîrstă preșcolară. Pe baza propune
rilor făcute de deputați și de cetă
țeni — cu prilejul adunărilor de 
stabilire a contribuției bănești și in 
muncă — s-a hotărit ca in acest an 
să se construiască 1 100 locuri în 
creșe, din care 400 în mediul rural.

O altă măsură stabilită la propune
rea deputaților prevede ca unitățile 
spitalicești cu paturi să extindă și 
să înființeze gospodării ajutătoare, 
pentru a asigura astfel o aprovizio
nare, cit mai bună pacienților pe 
timpul spitalizării. In același timp, 
s-a stabilit ca toți medicii din județ 
să-și intensifice preocupările pentru 
educarea sanitară a populației prin 
expuneri și conferințe, pentru a-i 
pregăti să ducă o viață alimentară 
rațională — așa cum prevăd cerin
țele medicinii moderne.

Sint, după cum se vede, măsuri 
bune, care țin seama — datorită con
sultării deputaților, a cetățenilor — 
de cerințele imediate ale unui sector 
sau altul, ale județului în general. 
Iată de ce urmărirea traducerii lor 
in viață pas cu pas reprezintă o 
condiție esențială pentru îmbunătă
țirea continuă a asistenței sanitare, 
ceea ce este și posibil, și necesar.

Constantin SOCI 
corespondentul „Scînteir
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După ploaie, „rîde cîmpul"
La teleconferința de azi, corespondenții noștri relatează despre

1
li

STAREA VREMII ȘI DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR PE OGOARE,
ÎN LIVEZI ȘI ÎN GRĂDINILE DE LEGUME

Dimbm

ru innorări mai 
îStul și su- 
vor cădea 

"u caracter 
ar In rest ploi 

at pen- 
urmă- 

tâ cu 
Lnatul po

pri ni ele 
a căz 

ploaîe zdravănă. Corespon
denții noșuri. aflațl 
relatează despre 
anemii în țară și 
desfășurarea lucrărilor 
gri cole de sezon.

— De azi noapte. In ju- 
dt țul OH. ploaia și vintul 
s-au intensificat — ne spu
ne Emilian Rouă. Do la di
recția agricolă am fost in
format că. in cursul unei 
zile, s-au înregistrat 10—12 
litri de apă pe metrul pă
trat. Deși ploaia este cam 
rece, cimpul s-a înviorat. 
Sătenii chiar spun că 
cimpul". Porumbul a 
insămînțat pină acum 
62 000 ha. Nu se poate lu
cra la insămințat. De ase
menea. irigarea prin asper- 
siune, din cauza vintului, 
a trebuit sâ fie intr ruptă ; 
se fac doar udări pe 
brazdă.

— Cum se prezintă si
tuația in legumicultura ?

— Vintul a rupt pe a- 
locuri foliile de polietilenă 
la unele solarii. Echipele 
de întreținere, care lucrea
ză și noaptea, au intervenit 
repede și foliile rupte au 
fost înlocuite. De altfel. în 
acest an. solariile au fost 
ancorate mai bine, iar la 
Izbiceni, Stoenești și Slă
veai au fost făcute in ju
rul lor perdele de stuf care 
le protejează împotriva

In Argeș mum- 
Cirsnxi — 

..spic de zăpadă". 
1 porumbul ui, 

pină acum se făcuse
500 ha din Cele 36 500

torilor din I.A.S. să pregă
tească grămezi cu materia
le pentru a produce fum 
In caz de scădere a tempe
raturii. Bineînțeles, nici in 
celelalte sectoare nu se stă 
cu miinilr în sin. Meca
nizatorii fac verificări la 
mașini și înlătură defec
țiunile care au apărut pen-

sint dc tnsftmlnțat numai 
circa 10 000 ha cu porumb 
și. după cum nc-a declarat 
tor. C. Glăvan, directo
rul direcției agricole, semă
natul acestei culturi se poa- 
to termina în 2—3 zile bune 
d> lucru. La I.A.S. Moță
iri a început și semănatul

ha prevăzute a se cultiva 
in cooperativele agricole, 
momentan a fost sistat. E- 
xistă suprafețe mari pre
gătite. incit această lucrare 
se poate încheia in timp 
scurt. La direcția' agricolă 
se apreciază că „porumbul 
nu constituie o problemă". 
Ploile, chiar reci fiind, sint 
binefăcătoare.

— Au fost date reco
mandări cu privire la ac
țiunile de protejare a live
zilor. Ce se face in pomi
cultura argeșeană ?

— Cită vreme ploua, nu-1 
pericol de îngheț. Totuși, 
organele județene au indi
cat cooperatorilor și lucră,-

tru ca, îndată ce timpul 
va permite, lucrările să 
poată fi reluate.

— Pe cuprinsul județului 
Dolj — transmite Nistor 
Țuicu — ploile căzute in 
ultimele 24 de ore au atins 
cantități ’ cuprinse intre 7 
litri pe metrul pătrat la 
Craiova, Bechet și 20.4 li
tri la Moțăței. Pină la 16 
aprilie, in sistemul de iri
gații Sadova-Corabia, în 
zona nisipurilor, udările au 
continuat. De azi (ieri, 17), 
ploaia generală și cantită
țile mari de apă au făcut 
legătură cu umezeala din 

. adincime, incit irigatul a 
fost infrerupt. In județ mal

Ialomița, 
des. o ploaie care 
bine in păinînt — relatează 
Lucian Ciubotaru. Azi (17 
aprilie), pină la orele 13, 
în zona Slobozia se înre
gistraseră 2,8 litri de apă 
pe metrul pătrat. Avînd in 
vedere că deficitul de apă 
din sol era apreciabil, or
ganele agricole au decis ca 
lucrările de irigații să con
tinue. De altfel, cu prilejul 
unei incursiuni pe care am 
făcut-o azi de dimineață pe 
teren am constatat că as- 
persoarele mergeau la în
treaga capacitate in toate 
unitățile : la I.A.S. Dra- 
galiria,- Bârăganu, Drumu-

Subțire. Ivănești 
la cooperativele 
dența. Potcoava, ___,__ ,
Modclu. Parcă este o Între
cere intre ploaia de sus și 
cea de jos. Amîndouă fac 
bine rocoltel, car*» în acest 
an va trebui să fie cit mai 
bogată. Semănăturile se 
simt bine. De altfel, în ju
dețul Ialomița 26 de coo
perative agricole, printre 
care Andrășești. Reviga, 
Rovine, Cftzăneșli, Cio
china. Grădiștea, Făcâoni, 
Smirna și altele au termi
nat insămințatul porumbu
lui. Pină la 17 aprilie, In 
cooperative au fost însă- 
mințate 53 000 hectare din 
80 000 și în I.A.S. 19 165 din 
51 580 ha.

— La noi. In nordul țării, 
cerul este înnorat dar nu 
plouă decit in unele zone 
— comunică Ion Anghel. 
De altfel, de luni, in 
cooperativele agricole din 
județul Bistrița Năsăud. s-a 
declanșat din plin semăna, 
tul porumbului. In două 
zile, la Nușeni, s-au insă- 
mînțat peste 60 ha. Sa lu
crează intens și in coope
rativele agricole din Boziaș, 
Braniște. Budești, Corvi- 
nești, Jimbor. Viișoara și 
Sopteriu. „Datorită bunel 
organizări a muncii, a apli
cării măsurilor operative pe 
care le-a luat biroul co
mitetului județean de 
partid — mi-a declarat ing. 
Nicolae Drăgan, director al 
direcției agricole — semă
natul porumbului se inten
sifică de la o zi la alta. Lu
crăm cu 254 de semănători, 
asigurindu-se, pe ansam
blul județului, o viteză 
zilnică de peste 1 400 ha. 
Aceasta înseamnă că in mai 
puțin de două săptămini, 
folosind din plin toate for
țele mecanice și umane de 
care disnunem, vom ter
mina insâmînțatul porum
bului pe întreaga supra
față planificată".

— Pentru Moldova, ploi
le au fost foarte necesare. 
In județul Iași — .trans
mite Manole Corcaci — 
s-a reușit să se insămîn- 
țeze pină acum peste 58 000 
ha cu culturi de primă
vară. S-a încheiat semăna
tul sfeclei de zahăr pe 8 000 
ha, al florii-soarelui pe 
21 700 ha și plantatul car
tofilor pe 4 600 ha. Ploaia 
a aminat cîteva zile înce
perea insămințării porum
bului. Acum a încetat și se 
lucrează la pregătirea te—

și altele, 
Indepen- 
Perișoru,

renului, lucrare care ■-» 
și executat pe circa 50 la 
sută din cele peste 85 800 
ha planificate. Specialiștii 
de la stațiunea exoerlmm- 
t.ală agricolă Podu-Iloaiel 
nu anunțat insă că trebuie 
urmărită îndeaproape tem
peratura solului și, cind a- 
junge la 8 grade cu ten
dință de creștere, să se 
troacă urgent la semănatul 
porumbului.

— In unitățile agricole 
din județul C'iuj, princi
palele acțiuni desfășurate 
in aceste zile au ca scop 
protejarea livezilor șl gră
dinilor de legume împotri
va scăderilor de tempera
tură — ne comunică Ale
xandru Mureșan. în multe 
locuri, cireșii și vișinii sint 
înfloriți. iar la celelalte 
specii de pomi vegetația 
este avansată. In I.A.S. 
Cluj, Încă de duminică 
noaptea, ing. Victor Moi- 
soscu, șeful fermei. Împre
ună cu un grup numeros 
de muncitori au luat mă
suri pentru prevenirea bru
melor. X
de gunoaie, 
cauciucuri uzate și 
nări ‘ 
zi și noapte 
nu-și 
mi-a 
Pînă --—
cazul, dar dacă va scădea 
temperatura vom inter
veni imediat". Și la I.A.S. 
Apahida, Baciu, Gherla au 
fost luate asemenea măsuri 
în livezi. In ce privește le. 
gumele, s-au acoperit ră
sadnițele. iar la varza tim
purie se execută udatul. De 
altfel, toate cele 38 de as- 
persoare funcționează con- 
t’nuu atît ca mijloc de pro
tecție împotriva înghețului, 
cit și pentru comp’etaraa 
necesarului de aoă. In di- 
rrineața zilei de miercuri, 
ploaia măruntă ce cădea a- 
pcoape fără întrerupere de 
mai bine de 48 de ore s-a 
transformat in lapoviță.

In multe locuri, deci, 
ploile au ameliorat starea 
do umiditate a solului. Ți- 
nind seama de evoluția 
vremii, ori unde sint con
diții este necesar să se 
muncească cu toate forțele 
la insămințări și la cele
lalte lucrări din această 
campanie agricolă de pri
măvară.

Au făcut grămezi 
au procurat 
_______lumi- 

fumigene etc. „Stăm 
aici, nimeni 

părăsește postul, 
declarat Inginerul, 
acum nu a fost

J

tu

L.

La I. S. C L. Galați

NOI LINII TEHNOLOGICE
(Corespondentul 

T. Oancea). — Cele 
tehnologice pentru 
lanțurilor necesare

GALAȚI 
„Sein teii", 
3 noi linii 
fabricarea -----------
industriei navale românești, in
trate de curind în funcțiune la 
I.S.C.L. Galați, funcționează cu 
rezultate dintre cele mai bune.

— Programul de dezvoltare a 
noii secții de lanțuri — ne spu
ne tovarășul inginer Vasile Tu- 
dorie — a dus la o sporire con
siderabilă a producției întreprin
derii noastre și la extinderea 
gamei de fabricație. Primele

cantități de lanțuri navale air 
fost expediate beneficiarilor. 
Astfel, un lot de 50 de tone de 
lanțuri navale a fost livrat 
șantierului naval din Oltenița,, 
urrnind ca in foarte scurt timp 
să livrăm noile produse șl șan
tierelor pavale din Brăila și 
Galați.

După cum am fost informați, 
noua capacitate de producție de 
la I.S.C.L. Galați a fost efec
tuară în cadrul spațiului de pro
ducție existent, prin reamplasa- 
rea mașinilor și utilajelor.

întrecerea
energeticienilor

(Urmare din pag. I)

[ FOTOCRONICA

Ion HERȚEG

hala nr. S 
din cadrul 
îalrcprin-

SCÎNTEH“ PRIMA ȘARJĂ DE ALUMINIU ÎN A 8-A HALĂ DE ELECTROLIZĂ

nere. La transpunerea în fapt a 
acestor măsuri, cit și a altora au fost 
antrenați aproape toți lucrătorii 
marii întreprinderi". Printre frun
tașii întrecerii se remarcă : maiștrii 
de exploatare Bela Gonczi, loan 
Grebenișan, pentru grija deosebită 
la supravegherea instalațiilor termo
mecanice, pentru luarea măsurilor 
de funcționare a agregatelor in con
diții de deplină economicitate și si
guranță ; ing. Gheorghe Gros, șeful 
secției electrice de la Uzina electrică 
Fintlnele, demn de evidențiat pen
tru buna organizare a activității la 
executarea unor lucrări de mare im
portanță și complexitate la agrega
tele energetice de mare putere ; lă
cătușul montor Valentin Soiomon șl 
Mihai Hollo, Traian Mocanu, mun
citori specialiști, 
de a executa 
bună- calitate și 
mai scurt.

Eforturile de a 
consumatorilor cu energie 
în condiții de maximă siguranță, de 
economicitate în continuă creștere 
sint evidente și în cadrul colectivu
lui ÎNTREPRINDERII ELECTRO
CENTRALE ROVINARI. Realizarea 
unui indice de disponibilitate a 
blocurilor energetice de 93 la sută 
reflectă stăruința tuturor lucră
torilor pentru mărirea siguranței 
în funcționarea agregatelor. Prin 
adoptarea unor variate soluții teh
nice a fost posibil ca. pină acum, sâ 
se realizeze economii de 2 756 000 
kWh la consumul propriu tehnolo
gic, (ață de angajamentul pe întreg 
anul- de 2 milioane kWh. De ase
menea, a economisit 8 600 tone do 
păcură. Toate aceste rezultate sînt 
cu atit mai semnificative, cu cit ele 
au fost înregistrate intr-o centrală 
termoelectrică ce funcționează pa 
bază de lignit

Remarcabile sînt și eforturile do 
scurtare a termenelor de reparații. 
Reparația la blocul nr. 1 de 200 MW 
era planificată să fie terminată la 
data de 21 aprilie. Prin eforturi sus
ținute, aceasta a fost încheiată cu 
8 zile mai devreme, ceea ce permite 
producerea suplimentară a unei can-

intens preocupați 
reparații de foarte 
Intr-un -termen cât

asigura alimentarea 
electrică

La 23 martie a.c., In 
de electroliză — ultima 
etapei de dezvoltare a 
derii de aluminiu din Slatina — a 
avut loc elaborarea primei șarje de 
..metal alb". Puse recent sub ten
siune, instalațiile din noua hală 
funcționează normal, la parametrii 
prevăzuți. Iată cîteva secvențe — 
surprinse de aparatul de fotogra
fiat — din timpul procesului tehno
logic in a 8-a hală de electroliză. 
Șeful secției electroliză, din halele 
7 și 8. inginerul Florea Bulumac, 
dă indicații muncitorilor Iosif Iacob 
și Dumitru Triță (fotografia nr. 1) 
asupra modului in care trebuie 
să lucreze cu modernele instalații 
de mecanizare și automatizare, fo
losite îndeosebi la stingerea efec
telor anodice. Intr-o altă imagine 
(nr. 2) l-am surprins pe electricia
nul Iod Cruduleci reglind tensiunea 
unei cuve de electroliză. El știe* că 
orice consum de energie electrică 
mai mare față de norma stabilită 
înseamnă pierderi și aluminiștii 
slâtinenl doresc ca, încă de la în
ceput, să nu depășească consumu
rile specifice in noua hală. O acti
vitate intensă am întilnit și la „a- 
samblare anozi —2“. Șeful de echi
pă, Marin Țene, alături de munci
torul Dumitru Ungureanu (fotogra
fia nr. 3), pregătesc alți anozi pen
tru producerea electrolitică a alu
miniului. In ultima imagine (foto
grafia nr. 4) prezentăm un aspect 
de la turnătoria întreprinderii de 
aluminiu. Turnătorul Gheorghe 
Tîrcă este unul dintre fruntașii 
secției și se străduiește să obțină o 
producție de calitate, cu economii 
maxime. Așadar, la Slatina s-a în
cheiat etapa de dezvoltare a între
prinderii de aluminiu, începută in 
anul 1965. Capacitatea întreprinderii 
a ajuns acum la zeci de mii de 
tone de aluminiu anual, iar harni
cul ei colectiv se străduiește să ob
țină noi și importante rezultate in 
îndeplinirea planului, a angajamen
telor asumate in întrecerea socia
listă.

întreprinderea județeană de construcții-montaj Brăila a încheiat 
primul trimestru din acest an cu un bilanț pozitiv : a realizat o pro
ducție mai mare cu 40 la sută față de trimestrul I din 1973, predînd 
in plus beneficiarilor 184 de apartamente. Factorul hctărițor in obți
nerea acestor realizări il constituie creșterea productivității muncii pe 
temeiul extinderii mecanizării și industrializării proceselor de muncă, 
pcrlecționării tehnologiilor de execuție, îmbunătățirii organizării lu
crărilor. In contextul acestor măsuri, o pirghie puternică s-a dovedit 
a fi remunerarea muncitorilor in acord global. Despre metodologia 
aplicării acestui sistem de retribuție și rezultatele concrete înregistrate 
ne vorbește inginerul Alexandru Popescu-Craiova, directorul între
prinderii.

— De la ce considerente ați 
pornit in aplicarea acordului 
global ?

— In cei aproape șase ani de exis
tență a întreprinderii, s-au aplicat 
numeroase și eficiente măsuri pen
tru îmbunătățirea concepției de pro
iectare a construcțiilor, prin Introdu
cerea de noi soluții constructive, noi 
materiale și noi tehnologii. Practica 
impunea însă ca, in contextul unor 
asemenea măsuri tehnico-organizato- 
rice, să aplicăm noi modalități — mai 
stimulative — de remunerație. Solu
țiile ne-au fost date de conducerea 
partidului : experimentarea și extin
derea acordului global, ca formă de 
organizare și stimulare a construc
torilor in obținerea unor 
mai bune, in sporirea susținută 
productivității muncii.

— Se mențineau unele deficiente 
de organizare a șantierelor și a locu
rilor de muncă, mai cu seamă in 
privința asigurării din timp a mij
loacelor tehnico-materiale ; apoi in
vestițiile nu erau intotdeauna minu
țios pregătite din vreme, aveam for-

noii metodologii, ca formă superioa
ră de organizare și plată a muncii, 
mijloc important de stimulare, care 
împletește armonios interesele gene
rale ale unității cu cele ale lucrăto
rilor. In același timp s-a 
considerabil și
S-au construit .
prefabricate, o bază de produc
ție cu sectoare de reparații și În
treținere, depozite de materiale șl 
un atelier de prefabricare a instala
țiilor sanitare. Ca urmare, sistemul 
de plată in acord global s-a extins 
de la o lună la alta, ajungind ca, in 
prezent, să cuprindă pe toți lucrăto
rii întreprinderii.

_ dezvoltat 
baza materială, 
un poligon de

— Vă rugăm să redați cîteva 
comparații edificatoare privind

la sută, cîștigul mediu al lucrăto
rilor — cu 15 la sută, realizindu-sa 
ihiportante economii la fondul da 
salarii.

Și pe planul fizic, al construcțiilor 
propriu-zise date in folosință, e- 
fectele sint remarcabile. S-au re
dus considerabil duratele de execu
ție, ceea ce a permis ca anul trecut 
să realizăm cu peste 500 apartamente 
mai mult ca in anul 1972, să predăm 
beneficiarului in plus, din planul 
anului 1974, 52 apartamente, în con
dițiile îmbunătățirii calității con
strucțiilor. Prin întărirea disciplinei 
s-a utilizat mai rațional fondul de 
timp : numărul absențelor nemotivate 
a scăzut cu mai bine de 50 Ia sută 
față de anul 1972, s-a redus fluctua
ția muncitorilor. Și pe plan econo-

resemnat însă cu această si
ci am căutat soluții de rezol- 
Un colectiv de economiști și

rezultate

— Acest sistem a fost expe
rimentat ți in întreprinderea 
dv. 1

— Bineînțeles, In trimestrul IV al 
anului 1970. Primele rezultate ne-au 
încurajat, așa că, in anul următor, 
am trecut la extinderea noii forme de 
organizare și remunerare și la îm
bunătățirea metodologiei de aplicare, 
în anul 197], în acordul global au 
fost cuprinși 33 la sută din numărul 
salariatilor intreprlnderii, In 1972 — 
57 la sută, iar in 1973 — 65 la 
sută. Totuși, aceste procente nu 
ne-au mulțumit, deoarece nu reflec
tau posibilitățile și nu satisfăceau 
necesitățile privind îndeplinirea pla
nului.

Foto : S. Cristian — Ce anume vă împiedica să 
lărgiți aria de cuprindere a 
acordului global 1

ACORDUL GLOBAL ÎN CONSTRUCȚII
CE EXPERIENȚĂ NE PROPUNE ÎNTREPRINDEREA JUDEȚEANĂ

DE CONSTRUCTII-MONTAJ BRĂILA

mâții de lucru descompletate sau 
pe care le mutam in alt loc de mun
că înainte de terminarea lucrărilor 
contractate in acord global. In plus, 
vechea metodologie de remunerare 
nu era destul de elastică, nu cuprin
dea toate activitățile si verigile or
ganizatorice $1 se modifica adeseori.

— Cum ați acționat pentru 
înlăturarea acestor neajunsuri ?

— Potrivit indicațiilor conducerii 
partidului, am trecut la utilizarea 
acordului global și in producția de 
deservire și secundar-industrială, 
prinlr-un grad mai larg de cuprinde
re Ia nivel de lot și șantier. Pe 
toate șantierele și in sectoarele de 
activitate ale întreprinderii s-au 
popularizat fi dezbătut prevederile

eficiența aplicării, pe scară lar
gă, a acordului global.

— Productivitatea orară realizată 
în acord global este mal marc cu 
peste 13 la sută, față de cea înre
gistrată în acord simplu ; corespun
zător, cîștigul mediu orar in acord 
global depășește cu 9 Ia sută cîștigul 
realizat in acord simplu. Efecte ime
diate in anul trecut : creșterea cu 
peste 10 la sută a productivității 
muncii planificate pe Întreprindere, 
sporirea cu 7 la sută a ciștigului 
mediu planificat. Lucrătorii Între
prinderii au fost beneficiarii unor 
ciștiguri suplimentare care, in anul 
1973. au însumat circa 900 000 lei. 
în primul trimestru a.c., productivi
tatea muncii a sporit, față de ace
eași perioadă a anului trecut, cu 17

mico-financiar situația s-a Îmbună
tățit. De pildă, pentru prima dată In 
istoria unității, am redus cheltuielile 
la 1 000 Ici producție, obținind o re
ducere a prețului de cost de peste 
350 000 ici. De asemenea, am realizat 
peste 800 000 lei economii la manope
ră, materiale și utilaje.

— Ați amintit despre aplica
rea acordului global in activita
tea de producție secundar-in- 
dustrială, cit și in activitatea de 
deservire din cadrul secției de 
utilaje de construcții șl de 
transport. Vă rugăm să explicați 
mai pe larg cum ați procedat.

— Cum se știe, nu există Încă o 
metodologie de aplicare a acordului 
global la acest tip de activități. Nu

ne-am 
tuație, 
vare. ______ __ ___ _____ ...
ingineri ai întreprinderii a studiat 
condițiile existente și a prezentat un 
program-cadru pentru încheierea con- 
tractelor-angajament și pentru lucră
torii din aceste secții. Criteriile de 
remunerare in acord global au la bază 
principalii indicatori din planul teh
nic. Contractele-angajamenț s-au în
cheiat separat pentru coloana auto, 
coloana utilaje și atelierul de reparații, 
în urma aplicării acordului global in 
această activitate, indicatorii tehnici 
realizați în semestrul II 1973 la co
loana auto au fost superiori rezulta
telor anterioare, ceea ce a permis 
recuperarea restanțelor, îmbunătăți
rea calității reparațiilor și sporirea 
cointeresării, a răspunderii mecanici
lor de pe utilajele care servesc 
formațiile de constructori.

Deoarece In activitatea organizații
lor locale de construcții-montaj, pon
derea lucrărilor o deține construirea 
locuințelor, un alt colectiv din cadrul 
întreprinderii a inițiat Introducerea 
sistemului de prenormare, prin care 
se stabilește în mod anticipat volu
mul necesar de fond de salarii, de
falcat pe meserii, faze de execuții, 
loturi și șantiere, in urma căruia se 
asigură un control riguros al utiliză
rii fondului de timp. Totodată, s-a 
realizat prenormarea manoperei de 
servire și a diverselor lucrări nepre
văzute, care solicitau înainte un vo
lum important de plăți neeconomi- 
coase.

în acest an, avînd cuprinsă In 
sistemul remunerației in acord global 
totalitatea muncitorilor din execuție 
și a personalului TESA, vom respecta 
riguros graficele de mișcare 'a forței 
de muncă, vom exercita un control 
exigent pentru realizarea criteriilor 
de calitate și încadrarea In termene. 
Aceasta, cu atît mai mult cu cit în 
1974 trebuie să obținem un volum 
de producție cu mult mal mare față 
de nivelul anului trecut, creștere pe 
care o vom realiza în principal pe 
■eamâ sporirii productivității muncii.

tități de 32 640 000 kWh energie elec
trică. O contribuție importantă la 
realizarea reparației înainte de .ter
men au adus-o : ing. Constantin 
Frățilă, șeful secției electrice ; mais
trul principal Ionel. Hanuschi, ing. 
Nicolae Coceala — șeful secțieLre-. 
parați! termomecanice, precum și 
muncitorii Constantin Albeanu; 
Gheorghe Lupu, Ion Băsăreanu, «Ion 
Iovan, Aurel Andrei. Cu prilejul-re-? 
parațiilor s-au îmbunătățit o Seri0. 
de soluții constructive, în scopul mă-*1 
ririi siguranței în funcționare. Este 
vorba de modificarea lagărelor pre-t 
Încălzitorilor de aer rotativi, sUpri» 
marea unui număr mare de îmbi
nări prin flanșe, introducerea de 
protecții' suplimentare, mărirea gra? 
dului de automatizare, de natură să 
permită creșterea in continuare a 
producției de energie electrică; â 
economiilor pe multiple planuri.'

Un popas și la ÎNTREPRINDE
REA ELECTROCENTRALE PLO? 
IEȘTI, unde — Ia 27 martie a.c. — 
s-a . produs primul miliard kWh -diij 
acest an, din care peste 35 milioane 
reprezintă' depășirea de plan pe prii 
mul trimestru al anului. „Cee^ ce 
se cere reținut cu prioritate — ne-a 
spus directorul adjunct al intreprinț 
derii, inginer Mircea Dumitrescu — 
este (aptul că acest prim miliard de . 
kWh energie s-a obținut cu mii de 
tone combustibil convențional -mai 
puțin față de anul trecut pentru a- 
ceeași cantitate de energie". Succe
sele energeticienilor prahoveni' sș 
da tocesc unor măsuri tehnico-orga^ 
nizatorice hotărâte pentru punerea in 
valoare a disponibilităților agregate* 
lor, exploatarea lor judicioasă si 
pentru realizarea unor reparații și 
revizii de calitate, într-un timp 
scurt. Astfel, pină la această datăj 
în cadrul întreprinderii au fost eco
nomisite circa 6 000 tone combustibil 
convențional. La obținerea acestor 
economii, o contribuție însemnată 
avut-o punerea in funcțiune a boiled 
relor de termoficare la gnupurile 5 
și 6 de 105 MW ; recuperarea con- 
desatului de la preincălzitoarele cil 
păcură și a unor drenaje ; raționali» 
zarea funcționării ventilatoarelor de 
gaze recirculante. In continuare», a4 
cest harnic colectiv caută noi soluții 
pentru a obține rezultate și maț 
mari in acțiunea de economisire a 
energiei electrice și combustibilului.

Rezultatele bune Înregistrate in în» 
treprinderile energetice amintite’, in 
alte unități producătoare de energie,’ 
cit și măsurile ce se vor aplica" în' 
perioadele următoare atestă hptă- 
rirea tuturor lucrătorilor din aceasta 
ramură de a duce la îndeplinire În
tregul program de măsuri prituid1 
dezvoltarea bazei energetice, goâpo» 
dărirea mal judicioasă a combustibi
lilor și energiei, economisirea -lorf 
Energeticienii, chemați în primulz 
rind să dea exemplu în această am-. 
plă acțiune, depun eforturi pentru 
a se situa In primele rinduri ale în
trecerii care a cuprins Întreaga țară,:

Realizări 
ale textiliștilor 

craioveni

Convorbire realizată de
Valeriu STOIU 
corespondentul „Scîntell'

CRAIOVA — (Corespondentul 
„Scînteii", Nistor Țuicu). — 
Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii întreprinderii textile „Ini 
dependența" Craiova au rea
lizat, în primul trimestru al a- 
nului acesta, peste sarcinile de 
plan, 10 600' mp țesături tip 
bumbac și Însemnate cantități 
de fire. O atenție deosebită a 
fost acordată In această peri
oadă folosirii mal raționale a 
materiilor . prime, materialelor 
și Îmbunătățirii calității produ
selor. Prin buna sortare a de
șeurilor și introducerea in a- 
mestec a fibrelor de poliester 
s-a redus greutatea țesăturilor 
cu 15 grame pe metrul pătrat. 
In vederea folosirii mai judi
cioase a spațiilor de producție 
existente, prin reamplasarea 
mașinilor, s-a creat un spațiu 
disponibil care dă posibilitatea 
obținerii unui spor anual de 
250 000 mp țesături. Printre evi- 
dențiații întrecerii în această 
perioadă se află filatoarele Sta
na Albeanu, Gheorghița Be- 
lenzu, țesătoarele Lucreția Chi
ntă. Stefania Dtcu, finisorii 
Constantin A’beanu, Nicollța 
Petrescu și alții.
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nrozt'

■ntative

lucrări 
c rea- 
!in a- 

Dunâ cum 
moment 

izel ame- 
conven- 

recomandat 
in mod salutar, o 
E- mai atentă asu- 
iunii de personaj 
asunra prezentei 

i critic in infătișn- 
n literatură a vieții. 

Idcea de ..sDi- 
-a fost însă tot- 
Icasâ în adevă- 
s. A critica nu 

a deprecia necon- 
i clntări cu finețe 

asupra căruia 
să-ți aplici crea

ți t dcnrecicrca. cit și 
ca sc cer condițio- 
direcrnămîutul au- 

și de coeficientul a- 
carc il dă

mai optica scriitorului care 
maculează tot ceea ce In
tră in obiectivul el. Dacft 
privim mai bine, imaginea 
omului, așa cum a reieșit 
mal Sus. se dovedește cu 

prriferiră și nesem- 
i. Acea aglomerare 
unte respingătoare 
rb nici pe departe 
la efectivă a unui 

p^reonaj. Esențialul nu 
poate fi Înlocuit prin dez- 
ustitor, șl nici adevărata 
dlncime prin Indiscreție 
olnavă. Unde este atunci 

umanismul pe care dorim 
sâ-1 promovăm ?

Sau, ca »â ne apropiem 
mai strinc de obiectul nos
tru. să formulăm altfel în
trebarea : Poate fi creat 
oare un personaj — Indife
rent cum și ce fel — fără

tențla de romancier, șl cu 
atit mat puțin pe aceea 
de-a cn« un personaj. Are 
in schimb justificarea com
petenței. a sobrietății, a 
îndepărtării oricărui echi
voc cu birfeala. sl a ten
dinței de a elucida științi
fic „cazul". Scriitorul Insă, 
care vrea sfl-i uzurpe do
meniul, fără a renunța to
tuși Ia al său, ajunge la 
un amestec hibrid si 
dubios, din care nu Ies de- 
clt cazuri grotesc denatura
te, deci neinteresante, șl 
personaje moralmente de
capitate. deci inexistente. 
Am trece Insă cu vede
rea acest joc gratuit dacă 
ar fi Intr-adevăr gratuit. 
Fiecare se distrează cum 
poate. Da. dar nu este gra
tuit Jocul. El reușește pe

Personajul
cărții de proză

puncte de vedere
a

;ă. uneori, 
facilă modalitate 
icâ. din care nu 

desprinde nicioda- 
>mia unui personaj.

ci numai anecdote si ciudă
țenii inesentiale despre el. 
In măsură să trezească 
doar o curiozitate de ordin 
inferior, uneori nici atit 
Pentru o asemenea Îndelet
nicire. la indemina oricărei 
limbuții, nici nu este ne
voie să fii scriitor. Orice 
literatură de mare substan
ță iși propune înțelegerea 
omului, iar nu un simplu 
amuzament pe seama Iui. 
Ca să nu apărem, totuși, 
rigizi și neingăduitori. hai 
sâ admitem si aceRsta a- 
tunci cind scriitorul nu ur
mărește decit o glumă, o 
poantă umoristică fără pre
tenții.

Cu cit însă literatura se 
vrea mai 
profundă. cu 
Raia semenilor, 
vint de „luciditate* 
„atitudine critică", 
mai neagră, am 
chiar, mai penibilă. Se su
pralicitează trasarea cari
caturii fizice, a ticurilor 
neatrăgătoare, a metehne- 
lor voit naturaliste, scor
monite cu mare lux de de
talii dezagreabile. Rezultă 
astfel o imagine profund 
dezgustătoare despre om. 
Aceasta, insă, doar in apa
rență. In realitate, dezgus
tătoare și impură este nu

să

mai 
bir- 
cu-

serioasă.
a*dt 

sub _ 
și de 

devine 
spune

ca autorul să dispună de o 
concepție umanistă la 
bază ? Unii scriitori cred 
că da. Ei creează, insă, ca
zuri. iar nu'personaje. Nu 
contestăm că aceste două 
noțiuni pot citeodată să si 
coincidă. Flaubert, bunăoa
ră, in Doamna Bovary a a- 
nalizat un caz de bovarism 
— așa cum 1 s-a fixat ulte
rior si numele — dar tot
odată a făurit si unul din 
personajele cele mai puter
nic reliefate ale romanului 
universal. Care este secre
tul marelui scriitor francez? 
In eroina sa, el a dat un 
caz tipic, prin urmare unul 
care iese din Izolarea lui, 
care îmbracă adică un con
ținut cu caracter general, 
cuprinzind astfel configu
rația de personaj. Ba chiar 
a realizat însăși expresia 
exemplară a acestei din 
urmă noțiuni. Sau, ca 
exemplu particular, un sens 
general, valabil pentru o 
întreagă categorie. Din a- 
ceastă relație rezultă însăși 
definiția personajului li
terar.

A căuta însă dinadins 
cazuri izolate, ciudate, gre
vate de neînțelese manifes
tări demențiale și prezen
tate cu o copioasă garnitu
ră naturalistă, nu înseam
nă a face literatură. Medi
cul care descrie simptome- 
le unui caz — iată că ter
menul provine din medi
cină — ale unui caz, spun, 
nemaiîntllnit și plin de in
teres pentru el, nu are pre-

mulți să-i demoralizeze, să 
le imprime convingerea 
falsă că se află intr-o lume 
naufragiată de epave — o 
lume alcătuita din nebuni, 
detracați și vlcioși 
unde nu-șl mai pot 
scăparea.

Sintem departe de-a im
pune unui scriitor să con
ceapă așa cum vrem noi și. 
in consecință, să creeze un 
personaj exact așa cum il 
visăm noi. Sintem însă 
îndreptățiți să cerem celui 
ce face literatură să fie 
scriitor, iar nu un altceva 
pe care nici nu-1 putem 
măcar defini. Știm că infi
nit mai exagerat, in sensul 
dezumanizării, se scrie in 
alte părți și. din neferici
re. in literaturi de circu
lație universală. Dar cre
dința unora dintre scriito
rii noștri — mai ales ti
neri — că sint. vorba a- 
ceea. in rindul lumii, da- 
că-i imită pe asemenea 
scriitori nefaști, sau mă
car le adoptă concepțiile și 
procedeele, nu poate duce 
decit la impas artistic. Este 
o greșită vedere desore sin
cronism. și cu atit mai pu
țin despre universalitatea 
către care aspirăm. A de
veni sincronici cu valorile 
universale prezente consti
tuie un efort lăudabil. A 
imita însă modelele inițial 
ratate, care intră in cate
goria celor mai ieftine a- 
venturi literare, șl care îm- 
pînzesc pretutindeni dome-

de 
găsi

niul literelor, este o acțiu
ne vădit regresivă.

Fa dfivina cu mit mai 
mult o calamitate cu cil 
acele modele desfigurează, 
degrsdcază sau chiar des
ființează noțiunea de om. 
I'jtft-ne iarăși direct In față 
cu obiectul discuției noas
tre. Condiția esențială pen
tru ca o figurii închipuită 
de scriitor sft se ridice In 
rangul dti pei»or»A| ilterti 
este să fie om, așa cu 
imperfecțiile sale cum se 
află. Tratarea sa ca făptu
ră subumană il anihlh'azâ, 
insă, complet. Poți face 
personaj dintr-un avar, 
dintr-un Impostor, dintr-un 
parvenit, dar niciodată din
tr-un anima] sau dintr-un 
monstru, țesut din inexpli
cabile rcacțiunl haotice șl 
din instincte aberante. Si 
aceasta fără a mal evoca 
faptul că o asemenea lume, 
ca expresie reprezentativă 
a zilelor noastre, este ne
adevărată. contrazisă fiind 
de progresele științei dc 
astăzi, dc ceea ce vedem 
că sc construiește astăzi, dc 
efortul Droductiv din toa
te domeniile. Asemenea re
zultate n-au putut fi obți
nute de monștri sau de 
ființe subumane.

Dc aceea, ni sc pare cel 
puțin paradoxal că , unele 
cărți ale literaturii actua
le ne dau impresia profund 
apăsătoare — vecină cu 
disperarea — că specia o- 
mului a murit, și că a fost 
înlocuită prin nebănuite 
făpturi ale haosului, ieșite 
parcă dintr-un coșmar sau 
dintr-un consum dc dro
guri. Din fundul acestor 
imaginare abisuri negre sâ 
ne ridicăm privirea către 
realitate care nu este nici 
pe departe așa. care impu
ne un altfel do om — ac
tiv, lucid, capabil de fapte 
mari, animat de sentimen
te de solidaritate fată de 
semeni. Să reînchegăm 
in literatură personajul, 
adică omul integral, ra
tional. a cărui noblețe 
s-a văzut adesea dizolvată 
în otrăvuri. Aceasta nu în
seamnă să-i acordăm o 
imagine ideală, dc conven
țional „erou pozitiv". Dar 
nici să-1 disprețuim pro
gramatic, să-i anihilăm u- 
manitatea. Tocmai aceasta 
sau. in orice caz. si aceas
ta a provocat ceea ce am 
numi criza.personajului in 
mai multe literaturi 
după război.

Si este, desigur, de 
crezut ca tocmai 
tăzi, cind noțiunea de uma
nism a atins expresia ei 
culminantă, șă fi secătuit 
resursele creării omului pe 
plan literar. Așteptăm, de 
aceea, prezența mai inten
să a marilor personaje, ale 
căror însușiri și dimensiuni 
să 'se măsoare cu prezen
tul nostru dinamic, prezent 
nl afirmării omului — crea
tor de valori, și cu timpul.

SESIUNE JUBILIARA

filozofului german
Academia Republicii 

România n omagiat, in 
sesiuni jubiliare, cave a avut 
miercuri, figura șl opera marelui fi
lozof și om do știință german Im
manuel Kant, cu prilejul împlinirii 
a 250 de ani de la naștere.

Cuvintul de deschidere a fost ros
tit d<- acad. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academici, care a evocni 
personalitatea multilaterală a savan-

de

ne-
as-

Edgar PAPU

Sociali.' te 
cadrul unei 

loc

Immanuel Kant
tului, locul dc scamă pe care îl o- 
cupă intre ginditoril epocii sale.

In comunicările prezentate, aca
demicienii C. I. Gulian, O. Onlcos- 
cu, prof. C. Popovlcl, prof. Al. Bo
boc și dr. R, Pantazi nu relevat u- 
nele dintre cele mai Importante la
turi ale operei Iul Immrfnuel Kant, 
contribuția sa la progresul științei 
și filozofiei universale.

(Agerpres)

Deschiderea expoziției americane
„Progresul și mediul înconjurător"

La Institutul de arhitectură din 
.București s-a deschis, miercuri, ex
poziția americană „Progresul și me
diul inconjurător", in cadrul căreia 
sint prezentate soluții interesante 
pentru rezolvarea problemelor ridi
cate de poluarea mediului și de con
servarea surselor de materii prime 
și energie.

La vernisaj au luat cuvintul Vir
gil Ianovlci, președintele Consiliului 
Național pentru Protecția Mediului 
înconjurător, șl senatorul John 
Sparkman.

Au fost de față Florin lorgulescu, 
președintele Consiliului Național al 
Apelor, Vasilc Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Mihai 
Drăgănescu, vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie, academicieni: alți oameni 
do știință și cultură, ziariști.

Erau prezenti Harry G. Barnes 
jr„ ambasadorul S.U.A. la București, 
șt membri ai delegației americane la 
lucrările sesiunii de primăvară a 
Uniunii Interparlamentare.

(Agerpres)

t
PROGRAMUL I

16,00-17.00 Teleșcoală q Teatru 
școlar comentat : „Trei ge
nerații" de Lucia Demetrius 
• Matematică : Șiruri — Li
mite. (Consultații în spriji
nul candldaților ia concursul 
de admitere în învățămin- 
tul superior — ciclu de emi
siuni în colaborare cu Insti
tutul Politehnic București).

17.30 Telex.
17,35 Teleglob : R.s.F. iugoslavia 

— Volvodlna astăzi.
17,55 Agroenclclopedia. Emisiune 

de știință șl practică agrico
lă • Cerealele (I) : Nevoia 
de hrană o Clprinidele. Des
pre reproducția crapului • 
Eroziunea (I). Despre eroziu
nea de suprafață o Genoti- 
pul. Prezentarea citorva rase 
de păsări din țară a Arbus
tul de >ceai.

18.25 Universitatea TV © Amfitea
tru politic : Personalitate și 
democrație. Invitat : Adrian 
Dimitrlu © Istoria științei și 
tehnicii românești. Școala 
de arhitectură șl construcții 
(II). Invitat: prof. dr. arh. 
Gheorghe Curinschi © Istoria 
civilizațiilor : Civilizația tur
că la începutul Evului Me
diu. Invitat: acad. Emil Con- 
durachl.

19,00 Bună seara, vacanță 1 Film 
serial pentru copii ..George". 
Episodul „Clinele de pază".

19.25 1001 de seri : Cloplrțilă — 
producție Animafilm.

19.30 Telejurnal.

SEARA PENTRU TINERET
20,00 Să învățăm un cînlec. Ru

brică consacrată cunoașterii' 
celor mal frumoase cinte- 
ce revoluționare, patriotice 
și de muncă. Este prezentat 
cîntecul „Te iubim, tinerețe" 
de Radu Șerban. pe versuri 
de Constantin Cirjan.

20.10 „De joi pină Joi" — rubrică 
de știri din viața și activi
tatea organizațiilor U.T.C.

20,13 Măsuri privind generalizarea 
învățămintului liceal. Inter
viu cu prof. Romen Dăscă- 
lescu, dir. adj. în Ministerul 
Educației șl învățămintului.

20,18 Brazii. Fllm-anchetâ reali
zat de Tlmotel Urstl la Gru
pul de șantiere de pe Someș.

20.50 Repartizat în provincie, Film 
artistic de scurt metraj rea
lizat de Virgil MolSe și Gh. 
Tudosie de la Clneclubul 
„Gaudcamus" din Timișoa
ra. Film laureat la Festiva
lul național al artei studen
țești.

21.10 Teletop ’74. Emfslune-con- 
curs de muzică ușoară româ
nească.

41.40 Mal aveți o întrebare? „Omul 
modern și alimentația".

22,15 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radiotelevizlunii. Di
rijor : Enrique Garcia Asen- 
sio (Spania). Solistă : Maria 
Mureșan.

21.50 Desene animate.
22,00 Cărți șl idei © Nicolae Car- 

tojan — Cărțile populare in 
literatura românească © Ioa
na Petrescu — Ion Budai De- 
leanu șl eposul comic.

în slujba idealurilor
pașoptiste

In primăvara anului 1849, In con
dițiile puternicului avint al mișcării 
revoluționare care cuprinsese și Tran
silvania, apar aci primele publicații 
democratice care propagă cu ordoare 
Ideile dreptului sfint al popoarelor la 
lupta pentru sfărimarca jugului asu
pririi sociale șl naționale, militează 
pentru frăția dintre românii, maghiarii 
și sașii < 
atmosfera 
creată do 
forțele revoluționare, 
șitul lunii martie *" 
patriatul", condus 
de revoluționarul 
român Cezar Bol- 
liac și „Kron- 
stiidter Zcitung", 
sub redacția pu
blicistului revo
luționar german 
Max-Moltke. în 
sfirșit, la 1B 
prilic 1849 apăre 
o publicație 
voluționară 
intitulată , 
imprimat ] 
rui număr, ca un 
gramatic, cuvintul 
ziarul a militat cu înflăcărare pen
tru ideile libertății și democrației, 
pentru frăția românilor, maghiarilor 
și germanilor.

Încă ' 
număr 
între» __ _
cest ziar in limba poporului, de
oarece scopul nostru principal este 
ca libertatea presei 
pentru răspindirea 
fraternitate, pentru 
porului, astfel incit ______ __
lămurit cum iși poate exercita drep
turile".

Răsfoind paginilo îngălbenite de 
vreme ale publicației apărute cu 
125 de ani in urmă resimțim o justi
ficată admirație pentru noblețea 
idealurilor progresiste propovăduite 
de pionierele presei revoluționare 
din țara noastră. La începutul lunii 
mal 1819 ziarul adresa „un mesaj 
de frățietate" către învățători : „Spu
neți luptătorilor din satele voastre că 
trebuie să meargă în luptă pen'.ru 
dreptate și pentru cauza sfintă a 
popoarelor, pentru libertate. Să 
lupte ca flecare om să aibă după 
munca sa. ca săracul sâ nu fie mai 
prejos in fața justiției decit bogatul. 
Să lupte ca să fie doborîte barierele 
care despart popoarele și nu Ic lasă 
să se îmbrățișeze între ele. Așadar, 
să intre in luptă pentru principii'e 
sfinte ale egalității și fraternității".

Numeroase articole din presa vre
mii atestă similitudinea crezurilor 
politice ale revoluționarilor români 
și maghiari. La 13 măi 1819, C. Bol- 
liac scria in. „Espatriatul" : „Curaj 
popoarelor ! Zdrobiți pe tiranii voș
tri, nu mat dați crczâmint li făgă
duielile ce vi Ie fac in agonia mor- 
ții, căci tiranii pun prea puțin preț 
p? cuvintul lor de onoare, cind le 
vine bine a apăsa pe bietul popul". 
La 17 mai, în „Brassâi Lap" se 
scria : „Noi am vrea să vedem, în 
sfirșit, statornicită înțelegerea între

care conviețuiau aici. In 
i de elan și încredere 
' victoriile dobindite de

apar, la sfir-
1849, ziarele „Es-

a-
ziarului „Brassoi Lap"

) re
in

„Brassdi _ . 
pe - frontispiciul 

îndreptar 
„Fraternitate",

limba
Lap".

maghiară, 
Avind 
fiecă- 

pro-

în editorialul primului 
al ziarului se sublinia

altele : „Vom scrie in a-

sâ fie folosită 
principiilor 
luminarea 
poporul să

de 
po
fte

națiuni". Ca un ecou. în ziua de 20 
mai „Espatriatul" releva că spre a 
dobindl victoria in lupta împotriva 
coaliției tiranilor este necesar ca 
„popoarele să sc ajute intre ele, sa 
sc susțic unul pe altul ca sft fio bi
ruința a lor, ca să fie fericire in o- 
menire".

Prin întreaga sa orientare, prin 
atitudinea adoptată in sprijinul ță
ranilor lipsiți de pâmint. al calfelor 
de meseriași care protestau împo
triva privilegiilor căpeteniilor de 
breaslă „cu concepții feudale", prin 

caldele elogii a- 
duse muncitorilor 
care, sub condu
cerea lui Gâbor 
Aron, au lucrat 
zi și noapte spre 
a fabrica arma
mentul necesar 
trupelor revolu
ționare, ziarul s-a 
dovedit o tribu
nă combativă pe 

frontul luptei pentru triumful idei
lor pașoptiste, împotriva servitutilor 
feudale, pentru progres social.' 

înăbușirea în singe a revoluției în 
Transilvania, ca urmare a intervenției 
conjugate a forțelor contrarevoluțio
nare externe — trupele imperiale 
habsburgice șl țariste — a fost ur
mată, odată cu lichidarea oricăror li
bertăți democratice, de încetarea a- 
pariției ziarului „Brassoi Lap" și a 
celorlalte publicații revoluționare.

La 125 ani după evenimentele re
voluționare de la 1848, năzuințele de 
eliberare socială șl națională ale pa
șoptiștilor au fost nu numai îndeplini
te, dar șl considerabil depășite sub 
steagul Partidului Comunist Român. 
Rezolvarea problemei naționale, pe 
baza politicii marxist-leniniste a 
P.C.R., se înscrie printre marile cu
ceriri ale socialismului, contribuind 
la făurirea prieteniei și unității fră
țești dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare, unitate care 
se afirmă ca un Izvor al forței și 
trăinicie! de nezdruncinat a orindui- 
rli noastre.

Dr. JORDAKY Lajos

Cind optica indiferenței își pune pecetea
pe activitatea educativă

Se înserase demult, dar cîțiva su
porteri mai ambițioși ai teatrului 
popular din Călărași continuau să aș
tepte: se joacă Piatra din casă, nu se 
joacă? Pină la urmă, actorii și custo
dele sălii s-au învoit, iar piesa, a- 
plaudatâ în vară la festivalul de la 
Monaco, a văzut lumina rampei in
tr-o sală pe jumătate goală. Consi- 
derind insă că viața culturală a Slo
boziei are și puncte de sprijin mai 
reprezentative, timp de o săptămi
nă am încercat să adunăm din pro
gramele locale tot ce a fost mai in
teresant. Am început documentarea 
discutind cu tovarășul Vladimir Ma- 
noliu, vicepreședinte al Comitetului 
județean de cultură și educație so
cialistă.

— Ce activitate culturală se des
fășoară acum in Slobozia ? — am În
trebat.

— Nu cunosc... cred că nu e ni
mic. Dar, știu eu, s-ar putea să fie 

la

Adoptarea liniei minimei rezisten
țe, goana după venituri cu orice 
preț și, mai ales, ignorarea carac
terului net educativ al actului de 
cultură, al fiecărei manifestări ar
tistice în parte conduc la rezultate 
de genul celor sesizate cu prilejul 
anchetei noastre. Cei care răspund 
de bunul mers al așezămintelor cul
turale — directori de case de cul
tură, de cămine culturale etc — își 
privesc uneori răspunderile strict 
administrativ, funcționăresc. Or. ei 
sint. prin natura muncii lor, acti
viști politici. investiți cu sarcini 
de mare importanță și complexitate.

— Adevărul este că ne-am rezu
mat la acțiuni de rutină, unele nefi
nalizate. apreciază Constantin Iorda
che, prim-secretar al Comitetului o-

— Cu piese de teatru nu facem 
Săli pline. Riscăm. Asta e părerea 
mea. La noi au suedes soliștii de 
muzică ușoară, cu cărți de vizită 
„grele", care asigură întotdeauna re
țeta. Asta se cere, asta dăm. Pu
blicul din Slobozia nu e receptiv la 
teatru.

— Publicul ? Să consemnăm atunci 
și citeva voci din public.

Paulina Iordache, 20 de ani, fila
toare : „Doi ani cit am urmat școa
la profesională la Arad aveam abo
nament și in fiecare duminică mer
geam la teatru. Dar la Slobozia, in 
trei ani abia am văzut o piesă și 
aceasta din intimplare, pentru că și 
atunci cind se aduc, nu se obișnu
iește să se facă o bună popularizare 
a spectacolelor".

întrebați mai degrabă„ceva . 
oraș.

Primul popas l-am făcut la 
bul tineretului. Clădire nouă, 
sală de spectacole, cercuri de . 
tură, foto, bibliotecă. Prima surpri
ză : programul anunța manifestările 
dim., luna anterioară. Printre mesele 
de ping-pong, biliard și jocurile 
mecanice, care ocupau aproape tot 
spațiul, directorul casei de cultură 
a tineretului. Constantin Enache, ne 
spune:

— Am avut dimineață o informa
re politică.

— Și acum ?
— Ce se vede.
Marți am repetat vizita la 

eași adresă. Biblioteca ' -
Iile diferitelor cercuri, 
te. Numai sala mare a 
ședințe.

Miercuri, joi, vineri, 
minică — dimineața ping-pong, după 
amiază, seara ping-pong. ,,E renta
bil, ni se explică, 4 lei ora. In pau
ze mai joacă și cei venițl pe la ședin
țe". Cu țigările in colțul gurii, cu 
ținuta neglijentă și un vocabular 
imposibil, cițlva „juni", trecuți bi
nișor de treizeci de ani, agitau pa
letele. Alții, mai tineri, învățau să 
scoată rotocoale de fum la oglindă. 
Biblioteca tot închisă. Alte activi
tăți : cercul ..Femina" a avut o în
trunire, formația de muzică ușoară 
o repetiție.

Urmărind o perioadă mal lungă 
manifestările clubului tineretului, «e 
observă o anumită tendință spre 
improvizație, insuficiența acțiunilor 
cu un caracter accentuat educativ. 
Aceasta trădează — și nu numai la 
clubul din Slobozia — o optică cu 
totul greșită a activiștilor culturali 
față de sectorul de care răspund.

PRIN INSTITUȚIILE DE CULTURĂ
Clu- 

cu 
pic-

__ ... ace- 
inchisă. Sa

bine fereca- 
găzdult două

simbâtă. du-

tatr
• Radlotelerizlunea românâ (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Con
cert simfonic. Dirijor : ” _ ‘
Garcia Asensio (Spania). Solistă : 
Marla Mureșan — 2£i.
• Opera Romană : Seară de ba- 
Jet : Carnaval ; Invitație la val»; 
Carmen — premieră — 19.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bălan" — 19.
• Teatyul Național (sala mare) :

COD- 
Enrique

DIN SLOBOZIA

rășenesc U.T.C., Atîta vreme cit le 
vom oferi improvizații, tinerii vor 
ocoli clubul. Sint în oraș mii de 
constructori, elevi, muncitori a că
ror formare spirituală presupune o 
viață culturală bogată și, mai ales, 
continua.

Discutăm cu tovarășul Petre Do- 
brescu, președintele Comitetului ju
dețean de cultură și educație socia
listă.

— Nu vi se pare cam „subțire" 
activitatea culturală din oraș ?

Desprins parcă dintr-un raport în
țesat de șabloane, răspunsul a venit 
greu, dar „documentat". :

— Față de situația existentă în 
1.972. în J973 am înregistrat progre
se. N-avem condiții. Organizăm ac
țiuni împreună cu sindicatul, cu ti
neretul. Noi am luat măsuri, am ri
dicat probleme, am făcut planuri...

— Deci, după părerea dumneavoas
tră, faptul că o săptămină, seară de 
seară, cetățenii din Slobozia au 
trebuit să se mulțumească cu mai 
nimic. înseamnă... progres ?

— N-au fost in săptâmîna respec
tivă, dar noi am adus mereu specta
cole de muzică ușoară și populară, 
piese...

Să vedem ce spun cifrele. Din cir
ca 60 de spectacole prezentate in 
doi ani. abia a cincea parte au fost 
piese de teatru. Din acestea, multe 
comedioare. în rest, programe de 
muzică ușoară sau populară, adesea 
încropite in grabă. Nu de puține 
ori, capetele de afiș erau înlocuite 
in ultimul moment.

Ing. Aurelian Butoi, secretarul co
mitetului U.T.C. de la fabrica de 
ulei : „Ni s-a rezervat aici rolul de 
consumatori ai reprezentațiilor ușoa
re, lipsite de mesaj. In numele cui 
se face afirmația că publicul din 
Slobozia nu este apt pentru spec
tacole de ținută ?“

Grațicla Spătărelu, profesoară la 
liceul pedagogic : „Și in Slobozia e 
loc pentru o viață culturală la exi
gențele anului ’74. Se pot organiza, 
bunăoară, expoziții temporare de ar
tă plastică ale unor artiști consa- 
crați. S-a propus înființarea unui cerc 
de inițiere muzicală. Mulți tineri au 
aderat cu entuziasm la această idee, 
care insă nu s-a finalizat, 
s-au petrecut lucrurile și 
clubul*'.

Ing. Constantin Popescu, 
rul comitetului de partid 
I.C.M.I. : „De trei ani, de

de locuitori — peste 5 000 lucrea
ză în industrie, 2 200 în agricul
tură, 400 in cultură șl invățămint, 
650 cadre medicale, un mare număr 
de elevi — și nu putem fi indife
renți la producțiile culturale care li 
se' oferă. Există două săli noi 
in oraș, Iar nu peste mult timp 
va fi inaugurată casa de cul
tură a sindicatelor, care va spori 
baza materială a activității cultura
le din oraș. Deci, condiții sint și vor 
fi și mai bune. Ceea ce trebuie 
schimbat este optica asupra activi
tății culturale, o activitate, prin în
săși esența ei, cu înalte responsa
bilități pe linia educației comuniste 
a maselor. Spiritul manifestărilor 
culturale găzduite trebuie să fie 
profund militant, partinic, actul de 
cultură avind menirea de a ieși din 
șfera gratuității estetice pentru a 
atrage șl a convinge publicul cel 
mai divers, pentru a transforma și 
a educa conștiințe. înfăptuirea punct 
cu punct, îmbogățirea cu noi idei a 
planului de măsuri întocmit în ur
ma plenarei comitetului județean de 
partid din vara anului trecut, con
sacrată muncii de propagandă, 
constituie cheia existenței unei vieți 
spirituale multilaterale, pe măsura 
dezvoltării economice a orașului de 
pe malul Ialomiței. Comitetul pen
tru cultură și educație socialistă 
este cei chemat să adopte măsuri 
neintirziate.

Lucian CIUBOTARU

(Urmare din pag. I)

La fel 
cu cine-

secreta- 
de la 

ji.Vz.ivi.i. ; „ue trei am, ue cind lu- 
crez la Slobozia, a trebuit să mă re
zum la televizor. Ce aș vrea să văd ? 
îmi place orice spectacol cu condi
ția să fie bun. E drept, sint foarte 
ocupat. Construim un oraș de la 
„cota zero". Dar pentru spectacole 
de calitate găsesc timp".

Am pus aceste opinii alături 
afirmațiile auzite la comitetul 
cultură și educație socialistă 
tru 
ției pe care se 
județean. ___ __
turale la traiectoria ascendentă 
pe care s-a inscris Slobozia este 
o necesitate care nu mai trebuie 
demonstrată. Trăiesc în oraș 20 000

de 
de 

_ ____ ________ pen-
a sublinia inconsistența pozl- 

____ situează acest for 
Alinierea activității cul- 

la traiectoria 
s-a inscris

Bu- 
Mâ-

un

Simfonia patetică — 19.30, (sala 
Comedia) : Dona Diana — 19,30.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
19.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra- (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Chlțimia — 20.
• Teatrul Mic : Viața e ca 
va-ron 7 — 19 30.
• Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala 
MagherU) : Aici a dormit George 
Washington — 19,30. (sala Stu
dio) : Hotelul astenicilor — 19.
• Teatrul Glulești : Copacii mor 
In picioare — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" ; Scufi
ța cu trei iezi — 11, Harapnicul 
fermecat — 16.

• 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 satirlc-muzlcal ,.C. Tă-
nase" (sala Savoy) : T'*~'—
scuzați... bonsoar r

„Pardon...
_____ ,__ __________ 19.30. (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Vino 
sA ne vezi deseară
• Tea*rul de revls‘8 și comedie 
„ion Vasllescu" : Reflectorul re
vistei — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rnosnd'a 
română" : La hanul cu clntece 
— 19.30.
• Circul „București" : Intilnlre la 
circ — 10; 19,30.

10,80.

Discuția, la care 6e ală
tură și alți politehniști gă- 
lățeni, capătă, pe nesim
țite, caracterul unei mese 
rotunde ad-hoc, care se 
transferă dintr-un labora
tor intr-altul, dintr-un ate
lier intr-o hală de uzină, 
urmindu-și cursul pasionat 
de atestă — mai mult decit 
orice declarații de bună
voință — interesul față de 
tema abordată.

— Legarea învățămîntu- 
lul de producție nu poate 
fi o chestiune de unilate
ralitate — ne spune prof. 
Ioan St. Popescu, ci o im
plicație bivalentă, de la ca
tedră spre atelier și de la 
atelier spre catedră. Iată, 
încercăm să-i convingem 
pe unii specialiști din în
treprinderile gălățene, din
tre care mulți sînt emulii 
politehnicii noastre, că și. 
ei mai au încă multe de < 
învățat de la facultățile 
absolvite și că printr-o 
mai mare apropiere de ca
tedrele institutului ar pu
tea atit să se pună la punct 
cu cele mai noi documen
tări și informări teoretice, 
cit 6ă vadă și mai înde
aproape nevoile noastre, 
spre a găsi împreună căile 
de folosire creatoare a po
tențialului de muncă stu
dențească.

— Cit privește practica

• Trei scrisori secrete : PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19: 21,15.
© Valea prafului de pușcă : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15: 15,30; 16; 
18,30; 20.45, BUCUREȘTI — 9;
11.15; 13.30; 16,30; 18.45; 21.
• Sambizanga ; CENTRAL — 9,15; 
11,30; jJ3.45; 16; 18.15; 20.30.
o Floarea de piatră : DOINA — 
9,30; 11,30; 13.45; 16; 18.
a Program de filme documentare» 
DOINA — 20.
• Ce drum să alegi : SCALA — 
9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
CAPITOL — 9; 11,15; 13,30;
18.30; 21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45: 16; 18,15; 20.30.
• întoarcerea lui Magellan : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Rio Lobo » Festival — 9;
11.15: 13,30; 16; 18,30; 21, BU-
ZEȘTI — 9; 1L15; 13,30; 16: 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 acuză ; EXCEL
SIOR — 9; 11J5; 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 t VIITORUL — 
15; 17,45.
© Monolog : VUITORUL — 
O Păcală : BUCEGI — 10;
19.15. GIULEȘTI — 10; 16; 
ARTA — 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Suspecții — 14,30; 16,30, Hoar
da sălbatică (ambele serii) — 
18,45 : CINEMATECA (sala Union). 
© Le Mans : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20,15, FLACARA

ÎL,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
q Porțile albastre ale orașului : 
DACIA — 9; 11,15; 13.30; 16: 18.16; 
20,30, DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18; 20.15.
© Romeo șl Julleta ; RAHOVA — 
io; 15,30: 18,30.
© Proprietarii : PACEA
18; 20.
© Fantastica aventură a lut 
„Neptun" : UNIREA — 15,45; 18;
20.15.
© Călărețul fără cap t LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
© Insula misterioasă j FEREN
TARI — 15,30: 18; 20,15.
© Secretul lui Buddha : FLO
RE ASCA — 15,30; 18; 20.15.
© Omul cu creierul transplantat: 
COTROCENI — 14; 16; 20.'
© Țarul Ivan Iși schimbă profe
sia : MOȘILOR — 9; 11,15; 13,30; 
16: 10: 20,15.
© Simon Templer intervine : 
CRINGAȘI — 16; 18.15.
© Al șaptelea cartuș : MUNCA
— 16: 18; 20, PROGRESUL —15.30.
0 ceața ; PROGRESUL — 18; 
20,15. ♦
© Aurul negru din Oklahoma : 
COSMOS — 15,30: 18; 20.15.
© Misiunea secretă a maiorului 
Cook : VITAN — 13,30: 18; 20,15. 
© Love story î POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.

20.30.

o:

16;

în Uzine — ne spune loan 
Tarău — am preferat să 
comasăm zilele consacrate 
acesteia spre a obține o 
continuitate vizibilă șl cu 
o eficiență mai evidentă și 
mai ușor de urmărit. Ast
fel, în loc de o zi de prac
tică studențească pe săp- 
tămînă, am recurs la adap
tarea programei de invă-

au primit 6pre executare 
comanda unui proiect de 
navă și au contribuit, in 
vacanța trecută, la realiza
rea unei întregi nave, de 
la schițe pină la lansare. 
. Angajarea studenților, 
vara, in producție — adau
gă loan Tarău — trebuie 
să se facă numai pe pos
turi care să fie in tangen-

păcate, ea a rămas fără 
urmări concrete, și anume, 
înființarea unor cluburi ale 
absolvenților facultăților 
politehnice, în așa ' fel in
cit colaborarea posibilă in
tre foștii colegi de studii 
să poată continua printr-o 
legătură permanentă. Am 
avut și avem absolvenți 
de elită, mulți dintre ei

DIPLOME UNIVERSSTÂ^E

ferme... Avem lucrări ca
pabile să ateste eficiența 
legăturii cu producția... 
Dar ce nu avem ? Ce nu 
avem rezultă din ceea ce 
„avem" încă : o anumită 
inerție în înțelegerea unui 
fenomen de covirșitoare 
importanță pentru pregăti
rea cadrelor tehnice de 
miine, un spirit pe alocuri 
conservator în adaptarea 
programelor de Invățămint 
superior la cerințele reale 
ale integrării, precum și o 
anume îndoială din partea 
unor conducători de unități 
economice față de eficiența 
practicii studențești. Aces
te obstacole pot fi și tre-

..î_ . . tocmai
tineret

țămînt în așa fel incit să 
putem face 14 zile de prac
tică pe trimestru, fără în
trerupere. Așa am consta
tat că este mai profitabil 
pentru toți, deoarece stu
dentul nu mai apare în a- 
telierele uzinelor ca „mus
ca la arat", mulțumindu-se 
doar să vadă cum se des- - 
fășoară procesele tehnolo
gice, ci pune mina, pro
duce, învață mînuirea uti
lajelor, iși Însușește de
prinderi esențiale pentru 
activitatea lui de mai tir- 
ziu. Continuitatea perioa
dei de practică oferă șl po
sibilități pentru execuții 
colective de anvergură. 
Astfel, studenții navaliști

ță cu specialitatea lor și 
nu pe posturi de umplu
tură, unde nu sq mișcă de- 
cit hirtii și de unde stu
dentul nu se întoarce decit 
cu o vagă

_ uneori, cu 
ție despre 
mează s-o 
absolvire.

— Trăim . . . _______
care studiul nu se incheie 
odată cu părăsirea facul
tății. ci continuă toată via- 

Ja productivă, solicîtind 
‘mereu specialiștilor men
ținerea pasului cu evoluția 
științei și 
completează 
Popescu. O 
a apărut 1a

experiență și, 
o falsă concep- 

munca ce ur- 
execute după

intr-o epocă in

tehnologici — 
prof. Ioan Șt. 
excelentă idee 
noi, dar, din

revin să se consulte cu noi 
cind au de rezolvat pro
bleme de producție, acest 
sistem ar trebui să capete* 
un cadru instituționalizat, 
cluburile absolvenților pu- 
tindu-se transforma în re
ale locuri de confruntare 
colectivă a problemelor cu
rente din toate domeniile 
cercetării.

Avem absolvenți de e- 
lită. Tinerii noștri dovedesc 
o abilitate avansată in mî
nuirea utilajelor, o mare 
ușurință în trecerea de la 
machetă și prototipuri la 
scara realului... Avem ti
neri inventatori și inova
tori... Avem posibilitatea 
încheierii unor contracte

buie înlăturate 
fiindcă avem un ___
studios, dornic să se afir
me, angajat cu entuziasm 
la înfăptuirea marilor o- 
biectlve ce-L stau in față, 

o--------: înțeleg cg
învățămintului 
cu cercetarea

profesori 
integrarea 
universitar _ ______ _
și producția nu este o ches
tiune de modă trecătoare, 
ci o condiție sine qua non 
a pregătirii pentru con
fruntarea cu o epocă tot 
mai plină de exigențe, in 
care numai acei ce au știut 
să-și facă din muncă însăși 
rațiunea de a fi își vor 
găsi un loc demn în socie
tate.

Acest avem ! este zestrea 
noastră, zestrea acestor ani 
de pregătire pentru asaltul 
asupra viitorului.
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LUCRĂRILE SESIUNII DE PRIMĂVARĂ 
A UNIUNII INTERPARLAMENTARE

Ieri, dezbateri in cadrul comisiilor

Interparlamcn-

rul turale.

Nj

W»£P?IISIA PENTRU studiul
PROBLEMELOR economice 51 

I AIE a analizat. marți si 
miercuri. aspecte si imniirahi air»nuei curi, (ispectc și implicații alepenuiriei diî energie ce se ma-nifes tă tn prezent în lume, pre-cum Și con®ecintcle economice si so-ciale ale unor probleme de ordin

i>£raiic. Asunra onm< i chestiuni
au luat cuvintul P. Dapcevic (Iu- 
fosdavia), P de Montesquieu (Fran- 
t‘‘). S. T. Mana (Camerun). Y. Ba
ri t (Israel), Fmat y Escriva de Ro
mâni (Spania), J. Balfour (Canada), 
Dhoj Pitamhar Chiti (Nepal), loan 
I rsu (România). T. Yamamoto (Ja
ponia), A. A. Almasaeed (Kuweit), 
Maharran Tayara (S.na), Jan Marko 
(Cehoslovacia), Milko Tarabanov 
(Bulgaria). Kabang: Bemadcke (Zair), 
John Sparkman (S.U.A.), Abdul Ni- 
diaye (Senegal), Muhammad AH 
Bouzarl (Iran). Robert Edwards (Ma
rca Britanic). Rushdi Said (R. A. 
Egipt), Salah Abuzaid (Iordania), 
Sivavong Changkasiri (Tailanda).

Tematica demografică a fost abor
dată In cadrul aceleiași comisii de 
Tinat y Escriva de Romani (Spania), 
Godey Murahari (India), Juji Hoshi- 
no (Japonia). Rcnaude Lapointe (Ca- 
nada), Raymond Offroy (Franța), 
Henryk Skrobisz (Polonia), Moon 
Tai Joon (Republica Coreea). Roman 
Moldovan (România).

COMISIA PENTRU STUDIUL 
PROBLEMELOR PARLAMENTARE. 
JURIDICE SI ALE DREPTURILOR 
OMULUI analizează formele și 
metodele de participare a corpu
lui electoral la procesul legisla
tiv parlamentar, precum și proble
ma torturii. In cadrul dezbaterilor 
din ziua de 18 aprilie au luat cu- 
viatul parlamentarii A. P. Shar
ma (India). Bohuslav Kucera (Ceho
slovacia). Wolfgang Weichelt (R. D. 
Germană), Vera Naceva (Bulgaria), 
Tahir Kadriu (Iugoslavia), Keith 
Penner (Canada), Eduard A ms tad 
(Elveția), loan Ceterchi (România), 
M- M. Ibraghimov (U.R.S.S.), Henryk

• SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Festivalul handbalului
Intîlnire cu actualii și foștii campioni mondiali, miine, in 

sala Floreasca
Miine seară. Incepind de la ora 

17, sala sporturilor Floreasca va găz
dui. in cadrul „Serilor Scinteii tine
retului", FESTIVALUL HANDBA
LULUI. O intîlnire a suporterilor 
bucureșteni cu handbaliștii tricolori, 
de 4 ori campioni ai lumii.

Din program : O inedită festivitate 
de premiere ; Zece întrebări din sală, 
la care răspund campionii mondiali ; 
Vă pricepeți la handbal ? (Un con- 
curs-blitz. la care participă spectatorii 
din tribune. In joc — un trofeu pre

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La bazinul din Parcul sportiv 

,.23 August** din Capitală s-au în
cheiat aseară campionatele republi
cane dc- sărituri in apă. In proba 
masculină de platformă, titlul de 
campion a fost cucerit de Ion Ganea 
(C.S.M. Sibiu) cu 425,20 puncte, iar 
proba feminină, la trambulina de 3 
m. a fost ciștigată de Melania De- 
cuseară (Progresul București) — 
352,70 puncte.

• Competiția ciclistâ „Cupa Me- 
U1b1“ a continuat, ieri, la Ploiești 
cu proba de circuit. Din cauza ploii, 
iraseul a fost redus la 20 dc ture 
(32 km). Victoria a revenit brașo
veanului Mircea Bădilă, cronometrat 
cu timpul de 53'30”. In clasamentul 
final, pe primul loc s-a situat Mir
cea Bădilă, pe echipe victoria reve
nind formației Dinamo București.

• In campionatul mondial de ho
chei pc gheată (Grupa A). La Hel
sinki. s-a discutat meciul dintre se
lecționatele U.R.S.S. și Poloniei. Ho- 
cheistii sovietici au obținut o vic
torie categorică : 17—0.

Aseară, selecționata Suediei a În
vins cu scorul de 9—3 (2—1, 3—2, 
4—0) echipa R.D. Germane.

TENIS. — «La Charlotte (Caro
lina de Nord) a început un nou tur
neu iptemational de tenis, contind 
pc-nt.ru' grupa a Il-a a Circuitului 
W.C.T. In primul tur. principalii fa- 
voriti au terminat învingători : aus
tralianul John Newcombe l-a între
cut cu 6—2. 5—7. 6—2 pe neozeelan
dezul Brian Fairlie. iar americanul 
Stan Smith a dispus cu 6—2. 6—1 de 
compatriotul său Brian Gottfried. 
• In turneul international de tenis 
de la Houston (grupa a III-a a Cir

Meșteșugarii din Alba
în sprijinul turiștilor

Pentru sezonul turistic din 
acest an. U.J.C.M. Alba a pre
gătit ci leva noutăți. In primul 
rind. pentru amatorii de dru
meție au fost înființate trei 
unități de închiriat obiecte pen
tru turism — ^parate de radio, 
corturi, articole de plajă, bi
ciclete. echipament sportiv etc, 
— in orașele Alba Iulia. Sebeș, 
Cugir. De asemenea, s-a extins 
lucrul în două schimburi in ve
derea satisfacerii unor cereri 
urgente de spălătorie, voprito- 
rie și curățătorie chimică. Pen
tru solicitatorii din centrele ur
bane ale județului, un microbuz 
colectează obiectele de curățat 
sau vopsit. Un centru similar a 
fost înființat la Dobra, pentru 
satisfacerea cererilor lucrăto
rilor de pe șantierul hidroener
getic Valea Sebeșului. Pentru 
turiștii automobil iști, care vor 
să viziteze Munții Apuseni sau 
sint in tranzit, stația „Autoser- 

Dc Flumcl (Polonia), Kiichi Mura- 
yama (Japonia). D. Țevegmid (Mon
golia), John Page (Anglia). Jacques 
Chaumont (Franța), R- G. L. Fair- 
weather (Canada). Istvan Darvasi 
(Ungaria). Joseph Montoya (S.U.A.), 
Kang Tong Sun (R I' D. Coreeană), 
Siegfried Dallmann (R.D. German;)), 
Kail Ketterer (Elveția), Gordon Ba
go r (Marea Britanic), Abdul Karim 
Aljuhaidhly (Kuweit). Badr Kodja 
(Siria), Thubi Mbcnza (Zair). Ari 
Ankorion (Israel).

COMISIA PENTRU STUDIUL 
PROBLEMELOR POLITICE. ALE 
SECI RITATU INTERNATIONALE 
51 DEZARMĂRII dezbate punctul 
intitulat ..Intensificarea eforturilor in 
scopul limitării și încetării cursei 
Înarmărilor, pentru dezarmare". In 
atenția comisiei se află mai multe 
memorandumuri și proiecte de rezo
luție axate pe aspecte principale ale 
acestei probleme majore. Proiectul de 
rezoluție propus de grupul român s-a 
bucurat de atenție și apreciere, fiind 
frecvent evocat in intervențiile pârti
ei panților.

în ședința dc miercuri au luat cu
vintul parlamentarii A. P. Șitikov 
(U.R.S.S.), Ion Mărginoanu (Româ
nia), Kenji Fukunaga (Japonia), 
Peko Dapcevic (Iugoslavia). Rolf \ 
Sieber (R. D. Germană), H. J. B. 
Aarts (Olanda). Jan Marko (Ceho
slovacia). Alejandro Carrillo (Me
xic), Istvan Darvasi (Ungaria). Win- 
conty Krasko (Polonia), Khalid Sa
leh Alghunaim (Kuweit), Arne Kiel
land (Norvegia), Johannes Virolai- 
nen (Finlanda). J. A. England (Aus
tralia). Ari Ankorion (Israel), Pro
mote Nakornthab (Tailanda), Mous- 
tapha Toure (Senegal). Georg Klie- 
sing (R. F. Germania). Loe Hamil
ton (S.U.A.), Godey Murahari (In
dia). Sture Ericson (Suedia). Kan 
Jong Su (R. P. D. Coreeană). Milko 
Tarabanov (Bulgaria), Abu Zaid 
Salah (Iordania). D. Țevegmid 
(Mongolia). Park Joon Kyu (Repu
blica Coreea), A El Hafez (Liban), 
Umberto Cardia (Italia), Alonso y 
Rodriguez-Nadalez (Spania), Sir 
Harwood Harrison (Marea Britanic), 
Sangara Tabaro (Zair). Salma Najib 
(Siria). Hayashi Hyakuro (Japonia).

Comisia a ales un comitet de re
dactare reprezentind delegațiile care 
au propus proiecte de rezoluții, 
amendamente și memorandumuri.

COMISIA PENTRU EDUCAȚIE, 
ȘTIINȚA ȘI CULTURA și-a con
centrat dezbaterile, la 17 aprilie, a- 
supra temei „Educarea tineretului 
în spiritul înțelegerii, cooperării și 

țios : o minge de handbal cu autogra
fele campionilor mondiali) ; Ștafeta 
generațiilor : Ce gindesc vechii cam
pioni (Gruia, Oțelea, Redl. Ivânescu 
etc.) despre noii campioni (Gațu, 
Penu, Birtalan. Kicsid, Voinea, Cos- 
ma et comp.) ? Dar noii campioni 
despre vechii campioni ? ; Un show 
muzical-artistic ; O demonstrație de 
înaltă virtuozitate : două echipe for
mate din mai multe generații de 
campioni ai lumii, intr-un meci in 
premieră mondială.

cuitului W.C.T.), argentineanul Vi
las a obținut o surprinzătoare vic
torie cu 3—6. 6—3. 6—2 in fata cam
pionului cehoslovac Jan Kodcs, Ion 
Tiriac a pierdut cu 7—5. 3—6. 3—6 
în fața italianului Antonio Zugarelli.

ȘAH. — • La ..Continental Chess 
Club" din Los Angeles s-au disputat 
partidele din runda a 9-a a turneu
lui internațional de șah. Florin 
Gheorghiu a remizat, după 26 de 
mutări, cu americanul Anthony 
Saidy. Portoricanul Kaplan l-a in.- 
vins pe Lengyel (Ungaria), iar iu
goslavul Zvetozar Gligorici a ciști- 
gat. in 44 de mutări, la James Tar- 
jan (S.U.A.). După desfășurarea a- 
cestor oartide. in clasament pe pri
mul loc se află, la egalitate. Florin 
Gheorghiu, Julio Kaplan și Svetozar 
Gligorici, cu cite 6 puncte fieca
re.

Semifinala turneului candidatilor 
la titlul mondial de sah, care opune 
la Odesa De marii maeștri sovietici 
Viktor Korcinoi și Tigran Petrosian, 
a continuat cu partida a 3-a. Petro
sian s-a recunoscut învins la muta
rea a 51-a. astfel că Viktor Korcinoi 
conduce cu 2,5—0,5 puncte.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 17 APRILIE 1974 :
Extragerea I : 35 25 31 6 18 40
Extragerea a Il-a : 17 39 7 2 32
FOND GENERAL DE ClȘTIGURI: 

1 011 075 lei din care 87 732 lei 
REPORT.

Iu-vice" din municipiul Alba 
lia va funcționa in două schim
buri pe perioada sezonului 
turistic. Stația este dotată cu 
un autoturism pentru asigura
rea asistenței auto și depanare 
pe traseele turistice. Totodată, 
cooperația meșteșugărească din 
Alba înființează in acest an noi 
magazine cu profil turistic. 
Pentru turiștii care vizitează 
Valea Sebeșului, un asemenea 
magazin se amenajează in lo
calitatea Șugag. Magazine cu 
obiecte de artizanat specifice 
acestor meleaguri funcționează 
și in Alba Iulia și in Sebeș. De 
altfel, întreaga rițea de desfa
cere a produselor cooperației 
meșteșugărești din județul Alba 
oferă turiștilor produse asemă
nătoare.

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scinteii* 

păcii Internaționale*. Au luat cuvin
te) Donald Irvine (UNESCO), parla
mentarii Miklos Nagy (Ungaria), 
Mircea Angclescu (România). A. P. 
Sharma (India), Anna-Liisa Hyvo- 
nen (Finlanda), Francis Palmero 
(Franța). Herbert Miiller (R. D. 
Germană). Salman Qudah (Ior
dania), Milan Milutinovic (Iu
goslavia), Adolfo Munoz Alonso 
(Spania), Robert Stafford (S.U.A.), 
Anton Blaze] (Cehoslovacia). Moussa 
Yaya (Camerun), Jarema Maciszew- 
ski (Polonia). Kan Kase (Japonia), 
Rado Popivanov (Bulgaria), Keith 
Penner (Canada). Abbas Monawcr 
(Kuweit), Pltamhar Dhoj Chati (No- 
pal), D. Țevegmid (Mongolia). Mbcn
za Thubi (Zair), Mahmoud Abou 
Wafia (R. A. Egipt).

A fost ales un comitet de redacta
re a rezoluției finale.

COMISIA PENTRU TERITORIILE 
NEAUTONOME ȘI STUDIUL PRO
BLEMELOR ETNICE, care și-a des- 
fășurat lucrările in după-amiaza zilei 
dc 17 aprilie, a avut in atenție „Stu
dierea principiilor și măsurilor des
tinate a preveni și elimina orice for
mă de discriminare rasială, îndeosebi 
a apartheidului". Și-au exprimat po
ziția in această problemă Claudius 
Delorme (Franța), Heinz Knobbe 
(R. D. Germană). Dimitrie Bajalica 
(Iugoslavia). A. P. Kesokov (U.R.S.S.), 
Thapa Harcndra Bahadur (Nepal), 
Ralf Fribcrt (Finlanda), J. A. En
gland (Australia). Alfons Klafkow- 
ski (Polonia). Hattori Yasushi (Japo
nia). A. P. Sharma (India). Eduard 
Eisenburger (România). Eissa Bah- 
mnn (Kuweit). Emil Ghoury (Iorda
nia). Kabangi Kaumbu Shidika 
(Zair), D. Țevegmid (Mongolia). Io- 
hann B. Gradi (R. F. Germania), 
Baptista Lauri val (Brazilia), Albert 
Roberts (Marea Britanie), Kim Yong 
Deuk (R.P.D. Coreeană).

Lucrările comisiilor continuă.
★

Miercuri seara s-au întrunit gru
purile parlamentare din țările euro
pene. S.U.A. și Canada care au dis
cutat probleme referitoare la organi
zarea celei de-a doua reuniuni inter
parlamentare pentru securitate și 
cooperare in Europa, ce urmează să 
aibă loc la Belgrad.

*
In cursul serii de miercuri, parti

cipants la lucrările sesiunii Uniunii 
Interparlamentare au asistat )a 
un concert oferit în onoarea lor Ia 
Ateneul Român.

ACTUALITATEA 
LA FOTBAL

• Pe stadionul Dinamo din Capitală 
.s.-a. disputat ieri partida amicală de
fotbal dintre echipele de tineret (ju
cători sub 21 de ani) ale României 
și Ungariei. Victoria a revenit fot
baliștilor români cu scorul de 2—0 
(0—0), prin golurile înscrise de Cri- 
șan (min. 80) și Istrătescu (min. 83).

• Ieri, Ia Sofia, în Cupa balca
nică la fotbal, echipa bulgară Aka- 
demik a întrecut cu 1—0 (1—0) for
mația Sport Club Bacău. In clasa
mentul grupei conduc Akademik, 
(cu 4 puncte), urmată de Sport Club 
Bacău — (3 puncte), Boluspor (Tur
cia) — 1 punct.

® Selecționata de fotbal a Iugosla
viei. care se pregătește in vederea 
turneului final al campionatului 
mondial, a susținut ieri, pe teren 
propriu (in localitatea Zenica), un 
ioc de verificare in compania echipei 
U.R.S.S. Intilnirea s-a terminat cu 
scorul de 1—0 (0—0) in favoarea fot
baliștilor sovietici.

• „Cupa .Elveției" la fotbal a fost 
ciștigată de formația F.C. Sion, care 
a învins in finala disputată la Berna 
cu scorul de 3—2 (3—0) echipa Neu- 
chatel.

Astăzi după-amiază 6e dispu
tă un mare cros popular pen
tru tinerii bucureșteni din sec
torul 8. Se contează pe pre
zenta a circa 5 000 de concurenti 
și concurente — elevi, munci
tori. funcționari etc. _ Primul 
start se va da la ora 15,30, din 
piața Gării de Nord? sosirea ur- 
mînd a avea loc la baza spor
tivă „Cireșarli" din Parcul Co
pilului.

vremea
Teri in țară : Vremea s-a menținut 

rece. Cerul a fost acoperit. Au căzut 
ploi temporare in Maramureș. Cri- 
șana. Banat, Cimpia Dunării, Dobro- 
gea și Moldova. In zona subcar
patică. precum și în Podișul 
Transilvaniei, precipitațiile au fost 
și sub formă de lapoviță .și nin
soare. în zona de munte a nins. Vin- 
tul a suflat potrivit, cu intensificări 
izolate in Cimpia Dunării. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila intre 
zero grade la Miercurea Ciuc șl 
Cimpulung Moldovenesc și 9 grade 
la Răuseni. în București : Vremea a 
fost rece și umedă. Temporar a plouat. 
Vintul a suflat potrivit din sectorul 
estic. Temperatura maximă a atins 6 
grade.

Timpul probabil pentru 19, 20 și 
21 aprilie. în țară : Vreme rece, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul 
va fi mai mult acoperit, exceptind 
nordul țării unde, temporar, va fi 
variabil. Vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie iar local și sub 
formă de lapoviță și ninsoare, mai 
frecvente in jumătatea de sud-est a 
tării. Vintul va prezenta intensificări 
de scurtă durată in regiunile din sud- 
estul tării, predominind din sectorul 
estic. Minimele vor fi cuprinse intre 
minus 4 și plus 1 grad în nordul tă
rii și intre minus 1 și plus 5 in cele
lalte regiuni, iar cele maxime între 
4 și 14 grade. In zonele deluroase șl 
nordul tării vor fi condiții de produ
cere a brumei și înghețului slab la sol. 
în București : Vreme rece, mai ales 
la începutul intervalului. Cer mai 
mult acoperit. Vint potrivit. Tempe
ratura va crește ușor spre 6fiișitul 
intervalului

Mesaje de felicitare adresate

Președintelui Republicii, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Președintele Siaka Stevens, aflat In prezent la sesiunea specială a 

O.N.U., m-a rugat să vă transmit următorul mesaj :
Am primit cu plăcere vestea alegerii dumneavoastră In înalta funcție 

de președinte al Republicii Socialiste România, ceea ce corespunde cu 
demnitatea și stima de care vă bucurați spre a fi ridicat la înălțimea 
istoriei moderne a țării dumneavoastră.

Fie ca marea înțelepciune de care ați dat dovadă în relațiile țării 
dumneavoastră și în întîlniiile mondiale să vă călăuzească In noua 
dumneavoastră funcție.

Guvernul și poporul din Sierra Leone mi se alătură In a vă transmite 
multe felicitări.

S. I. KOROMA
Locțiitorul președintelui Sierrei Leone

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Comitetului economic japono-român vă transmitem 
calde felicitări pentru alegerea dumneavoastră ca președinte al 
Republicii Socialiste România, precum și sincere urări pentru succese 
continui și multă sănătate.

MASASHI ISANO
Președintele Comitetului economic 

japono-român

Sosirea unei delegații a Uniunii
Socialiste Arabe
Miercuri după-amiază a sosit în 

Capitală o delegație a Uniunii So
cialiste Arabe din Republica Arabă 
Egipt, condusă de Youssef Kamel 
Abdel Aziz, membru al Secretaria
tului C.C. al U.S.A., președintele 
Comisiei de disciplină, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., face o vizită in 
tara noastră. Din delegație mai fac 
parte Kamal Chazly și Aii Dofda, 
membri ai C.C. al U.S.A., și Mustafa 
Zazou, consilier juridic.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intimpinată de to-

GALA DE FILME 
DOCUMENTARE CU PRILEJUL 

ZILEI NAȚIONALE 
A REPUBLICII ARABE 

SIRIENE
Consiliul Culturii și Educației So

cialiste a organizat, miercuri seara, 
la Casa de cultură a7. o
gală de filme documentare, cu prile
jul Zilei naționale a Republicii A- 
rabe Siriene.

Au participat loan Jinga. vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și cultură.

„Dacia 1300“ se vinde 
cu plata în rate

Pentru a crea condiții ca un nu
măr tot mai mare de cetățeni să-și 
poată procura autoturisme proprie
tate personală, guvernul a aprobat 
vinzarea cu plata în rate de auto
turisme „Dacia 1 300“ tuturor sala- 
riatilor, membrilor cooperatori, 
pensionarilor și altop persoane fi
zice.

La cumpărarea mașinii, persoa
nele cu venituri lunare pină la 
5 000 lei vor achita un avans mi
nim de 30 la sută, iar cele cu ve
nituri de peste 5 000 lei — de 50 
la sută. Diferența dintre avans și 
prețul de vinzare a autoturismelor, 
la care se adaugă o dobindă anuală

(Urinare din pag. D

zării, transporturilor și in comitete
le tehnice, cum sint cele privind 
cărbunele, gazele, energia electrică, 
chimia, oțelul și altele. S-au elabo
rat interesante studii cu privire la 
tendințele economice și prognoze pe 
termen lung ; aplicarea tehnicilor 
de calcul electronic la cercetarea e- 
conomică ; probleme ale protecției 
mediului înconjurător, apelor și al
tele.

— Ce elemente mai deosebite 
sint, după părerea dv., de re
marcat in legătură cu contribu
ția României la activitatea co
misiei ?

— România a fost prezentă în ac
tivitatea comisiei după cea de-a Il-a 
sesiune. Ea a devenit membră a co
misiei cu drepturi depline de la ad
miterea sa în O.N.U., la 14 decem
brie 1955. în cadrul sesiunilor anua
le, ca și in organele subsidiare și 
grupurile tehnice, delegațiile româ
ne s-au pronunțat constant și au 
acționat perseverent pentru întări
rea rolului comisiei in domenii 
prioritare ale cooperării economice 
și tehnico-științifice europene, pen
tru adaptarea programelor și meto
delor de lucru ale comisiei la exi
gențele intr-o dinamică continuă ale 
vieții internaționale contemporane, 
formulind, in acest sens, numeroa
se propuneri.

Pină in prezent, delegațiile româ
ne au inițiat un mare număr de re
zoluții referitoare la : rolul științei 
și tehnologiei, formarea de cadre, 
planificarea pe termen lung, folosi
rea calculatoarelor electronice și al
tele ; au contribuit la identificarea 
și includerea in activitățile comisi
ei a unor domenii nqi de conlucra
re, cum ar fi : industria gazului, in
dustria chimică, cooperarea indus
trială, aplicarea științei și tehnolo
giei la dezvoltare ș.a. ; au partici
pat, in calitate de coautor, la mul
te rezoluții inițiate de alte țări.

România a fost gazda a numeroase 
reuniuni ale comisiei, printre care 
cele mai recente sint : exploatarea 
cărbunelui (1966), alimentarea cu e- 
nergie electrică (1968), prelucrarea 

din R. A. Egipt
varâșii Mihai Gere, membru' su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Guină, președintele Colegiului cen
tral de partid, Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Andrei Păcuraru, șef de sec
tor la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost prezenți membri al Amba
sadei Republicii Arabe Egipt la 
București. î

(Agerpres)

Au luat parte Muhsen Sayadi, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al Re
publicii Arabe Siriene la București, 
si membri ai ambasadei.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice și alti membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

A apărut revista 
LUMEA 
nr. 17

de 5 la sută, se va plâti în cel 
mult 36 rate lunare.

In noile reglementări se mențio
nează că autoturismele cumpărate 
in acest mod nu pot fi înstrăinate 
înainte de a fi achitate integral, 
precum și obligativitatea asigurării 
lor pentru cazurile de avarii pe 
întreaga perioadă de plată a rate
lor. De asemenea, se precizează că 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele, prin întreprinde
rile producătoare, va asigura ne
cesarul de piese de schimb pentru 
întreținerea și repararea autotu
rismelor vindute populației.

(Agerpres)

electronică a datelor statistice (1968), 
reducerea directă a minereului de 
fier (1972) și aplicarea efectivă a 
științei și tehnicii in industrie (1972).

In decursul anilor, conducerea lu
crărilor comisiei și a majorității or
ganelor principale ale acesteia au 
fost încredințate unor reprezentanți 
români. în perioada 1959—1962 pos
tul de vicepreședinte și apoi de pre
ședinte al comisiei a revenit Româ
niei. Reprezentanți ai țării noastre 
au asigurat, incepind cu 1955, pen
tru perioade mergind de la un an 
pină la 8 ani, conducerea a 8 din 
cele 15 organe principale ale comi
siei.

Sesiunea a XXIX-a a Comisiei
Economice a 0. N. II. pentru Europa

— V-am ruga, in continuare, 
să vă referiți la contextul poli
tic in care se va desfășura se
siunea ce se deschide astăzi șl 
la ceea ce așteaptă delegația 
română de la această sesiune.

— Sesiunea iși va ține lucrările, in 
climatul de progres al destinderii, de 
sporire a încrederii și de lărgire a 
cooperării dintre statele europene, 
care s-a afirmat du tot mai multă 
vigoare in ultimii ani pe continentul 
european și in întreaga lume. Sint 
numeroase dovezile ce atestă inten
sitatea cu care Europa, In foruri 
multilaterale ca și in contacte bila
terale, ințelege să abordeze proble
mele majore ale lumii contempora
ne, să caute, în spiritul egalității, al 
justiției și echității, soluțiile ce se 
impun.

Delegația română va aborda boga
ta problematică a sesiunii de pe po
zițiile de principiu ale țării noastre, 
formulate in documentele Congresu
lui al X-lea al P.C.R. |i ale Confe-

TELEGRAMĂ

Tovarășului L. I. BREJNEV
Secretar general al C.C. al P.C.U.Sr

Tovarășului N. V. PODGORN1I
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășului A. N. KOSlGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

MOSCOVA

Survollrid teritoriul U.R.S.S., dorim să vă adresăm dumneavoastră, 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, guvernului și poporului so
vietic prieten un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de suc
ces In opera de construire a comunismului și In lupta pentru pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

| DIN ȚĂRILE SOCIALISTE |

Pe țărmul de chihlimbar 
al Mării Baltice

O veche legendă le
tonă spune : „Atunci 
cind Riga va fi defi
nitiv clădită, apele 
Daugavei o vor inun
da. De aceea, in fie
care an, in noaptea 
de 7 ianuarie, iese din 
Daugava zina apelor 
și-1 întreabă pe paz
nicul Rigăi : „E gata 
clădit orașul ?“. Iar 
acesta-i răspunde : 
„Nu, tot mai clădim*1.

...Riga — capitala 
R.S.S. Letone — este 
tot timpul in cons
trucție ; bineînțeles nu 
pentru că locuitorii ei 
se tem de soarta vi
tregă prezisă de le
gendă, ci pentru că 
iși iubesc mult orașul 
și vor ca el să fie cit 
mai frumos, cit mai 
bine amenajat. Se 
construiesc aici fa
brici, uzine, edificii so- 
cial-culturale, blocuri 
de locuințe. Riga este 
cunoscută ca unul din 
cele mai frumoase o- 
rașe ale republicilor 
baltice — prin bule
vardele sale pline de 
verdeață, prin parcu
rile întinse (care ocu
pă circa 30 la sută din 
întreg teritoriul ora
șului), prin clădirile 
moderne' și luminoa

să; TTditSte’' âlături de' 
case medievale, de 
turnuri și construcții 
Încărcate de istorie. 
De altfel, orașul este 
Împărțit in mod con
vențional în două : 
Riga nouă și Riga 
veche.

Intr-o dimineață pli
nă cu soare ne-am 
purtat pașii pe strada 
Rozinea* din Riga ve
che. E cea mai în
gustă stradă a orașu
lui. Lățimea ei este 
mai mică de 2 metri. 
Clădirile ei mai poar
tă încă imaginea unui 
porumbel. După cu
loarea imaginii și a 
obiectului pe care-1 
ține pasărea in cioc 
se putea determina in 
trecut ce fel de mese
rie sau negoț făcea 
stăpînul casei. Aceste 
semne îl ajutau și pe 
factorul poștal, deoa
rece casele medievale 
nu purtau numere, iar 
scrisorile se adresau 
cam așa : „Strada 
franzelarilor, a doua 
ușă de la covrigul de 
aur".

îmbinindu-se armo
nios cu pitorescul me
dieval. noul te intim- 
Dină la Riga, ca si in 
general în R.S.S. Le-, 
tonă, la tot pasul. 
Vorbind despre nou 
este greu să te decizi 
cu ce să începi. Poa
te același sentiment 
l-au Încercat și gazde
le. care au inclus incă 
in prima parte a șe
derii noastre la Riga 
o vizită la Expoziția 
realizărilor economiei 
naționale a republicii. 
Am avut astfel prile
jul ca numai in cite
va ore să cunoaștem

NOTE 
DE CĂLĂTORIE 
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multe lucruri despre 
această tară. în pri
mul rind faptul că. in 
ultimii 20 de ani. rit
mul de creștere a ve
nitului national rapor
tat pe locuitor al a- 
cestei republici sovie
tice a fost maț ridicat 
de£it. în țări occiâe,n-, 
tale dezvoltate ca 
Franța. Italia, Anglia, 
în prezent, economia 
R.S.S. Letone se ca
racterizează. înainte 
de toate, printr-o in
dustrie socialistă mo
dernă. puternic dez
voltată. De altfel, in
dustria furnizează a- 
proape două treimi 
din produsul national 
brut al republicii. Ce 
se produce anual aici ? 
Milioane de aparate 
de radio (la renumi
ta uzină electronică 
V.E.F.), aparate tele- 
fohice, sute de mii de 
mașini de spălat, de 
motociclete.,. Letonia 
furnizează în prezent 
unul din trei vagoane 
de tren de pe marile 
magistrale ale Uniunii 
Sovietice. Ca urmare 
a calității lor. a carac
teristicilor tehnice su
perioare. produsele 
realizate in Letonia 
sint exportate în pre
zent in peste 100 de 
țări ale lumii. Riga si 
Letonia, in ansamblu, 
sint Cunoscute, de a- 
semenea, prin avintul

rinței Naționale, reafirmate șl îmbo
gățite prin cuvintărlle președin
telui republicii. „Călâuzindu-se con
secvent de principiile coexistenței 
pașnice — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — țara noastră a dezvol
tat și dezvoltă legături multilaterale, 
contacte largi de colaborare cu toa
te statele lumii, fără deosebire de 
orindulre socială. Considerăm că 
participarea activă Ia diviziunea in
ternațională a muncii, la schimbul 
de valori materiale și spirituale, 
colaborarea largă economică, tehnico- 
ștllnțifică este o necesitate a zilelor 
noastre, o cerință obiectivă pentru 
progresul general al fiecărei națiuni, 

pentru cauză colaborării și păcii în 
lume".

Pornind de la aceste deziderate 
fundamentale, în concepția țării 
noastre, așa după cum se știe, Euro
pa trebuie să devină o zonă de largă 
și fructuoasă colaborare, in care rela
țiile dintre state, indiferent de orîn- 
duirea lor social-politică, de mări
mea sau nivelul lor de dezvoltare, 
să fie așezate constant și ferm pe 
principiile deplinei egalități in drep
turi, respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
in treburile interne, avantajului re
ciproc, renunțării la forță și la a- 
menințarea cu forța, respectării 
dreptului fiecărui popor de a-și or
ganiza viața, conform năzuințelor și 
aspirațiilor sale proprii.

Delegația română iși propune să 
participe activ in cadrul lucrărilor 
la dezbaterea și rezolvarea unor 
probleme majore și actuale de care 
depinde propășirea tuturor statelor 
și, în primul rind, a celor in curs de 
dezvoltare. Potrivit pozițiilor de prin

industriei materialelor 
de construcții, a pre
lucrării produselor a- 
gricole etc. Dorința 
vizibilă a letonilor de 
a asigura republicii 
o dezvoltare economi
că tot mai accelerată 
este ilustrată și prin 
faptul că peste 50 000 
de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și funcțio
nari sint cuprinși in 
mișcarea de invenții și 
raționalizări.

Dezvoltind industria, 
letonii se îngrijesc, în 
același timp, și de 
sectorul agricol. Ran
damentul in muncă 
este șl alei foarte ridi
cat ; faptul nu miră 
dacă se • ține seama 
că in colhozuri și sov
hozuri muncile agri
cole sint mecanizate, 
că toate aceste unități 
agricole sint racordate 
la rețeaua electrică, 
agricultura consumind 
acum de peste 500 de 
ori mal mulți kWh 
decit Înainte de război.

Realizările R.S.S. Le
tone se reflectă și in 
îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de 
trai ale oamenilor 
muncii. Astăzi, repu
blica dispune de 36: 
mediei -lap 10 000 locui
tori. de zeci de mii de 
locuri in spitale, iar 
media de virstă a 
crescut de la 58 de ani 
(In 1934—1935) la 70 
de ani în prezent.-

Localnicii obișnuiesc 
să spună despre ora
șul lor ; „Frumoasă e 
Riga primăvara, cind 
totul înflorește și ae
rul e plin de mireas
ma florilor ; vara, cind 
te cheamă marea și 
dunele sale de nisip, 
și toamna, cind natura 
se împodobește cu cu
lorile vil ale nenumă
ratelor parcuri și alei; 
frumoasă este și iarna, 
cind totul este îmbră
cat în vestmîntul alb, 
sclipitor al zăpezii...11. 
In toate aceste ano
timpuri, an după an, 
orașul, ca și întreaga 
Letonie iși aduc o 
contribuție de seamă 
In opera de construc
ție a comunismului pe 
care o înfăptuiesc po
poarele Uniunii So
vietice.

Mihai IONESCU

cipiu ale țării noastre, delegația se 
va pronunța pentru liberalizarea co
merțului, eliminarea obstacolelor și 
discriminărilor din’ calea tuturor 
schimburilor economice, pentru in
tensificarea cooperării în rezolvarea 
problemelor materiilor prime șl e- 
nergiei, precum șl in industria pre
lucrătoare, sub forme multiple și in 
condiții reciproc avantajoase, pentru 
extinderea colaborării și cooperării 
între țările europene in domeniul 
științific și tehnologic, ca și in tu
rism, transporturi, agricultură, ape și 
protecția mediului înconjurător.

Delegația română Înțelege să con
lucreze activ cu celelalte delegații 
prezente Ia sesiune, subliniind con
cepția țării noastre despre coopera
rea europeană, necesitatea ca aceas
ta să se realizeze între state suvera
ne șl egale in drepturi, cu partici
parea tuturor țărilor, indiferent de 
mărimea și potențialul lor ; necesi
tatea ca această cooperare să fie 
deschisă conlucrării cu toate statele 
Jumii, să contribuie Ia reducerea de
calajelor care separă încă țările In 
curs de dezyoltare de cele dezvol
tate, la dezvoltarea economică șl 
•progresul social al întregii comuni
tăți internaționale.

Ne exprimăm încrederea că sesiu
nea comisiei va da un nou impuls 
operei de cooperare economică euro
peană, va reafirma necesitatea creș
terii contribuției C.E.E.'O.N.U. la 
promovarea înțelegerii și cooperării 
pe continentul european, a concen
trării activităților sale asupra pro
blemelor majore, de interes prioritar 
și practic, pentru toate statele con
tinentului.

In încheiere aș dori să exprim de
osebita noastră bucurie de a primi in 
București, cu ospitalitatea recunos
cută a poporului nostru, pe repre
zentanții țârilor membre și ai orga
nizațiilor participante, personalități 
eminente ale vieții internaționale.

Ne exprimăm speranța că prezen
ța lor la București va oferi prilejul 
unor întilniri fructuoase pentru cau
za cooperării europene și a dezvoltă
rii relațiilor bilaterale, le va da po
sibilitatea să cunoască mai bine e- 
forturlle, realizările și năzuințele 
poporului român pe calea făuririi 
vieții sale noi. -

G. ALEXANDRESCU



viața internațională
Proiect de „Declarație asupra II Ceausescu, președinte al neperului"

Pregătiri pentru Congresul

creării unei noi ordini
Amplu articol fn suplimentul politic 

al ziarului peruan „Expreso"

al X-lea al U. C. I.
O cuvintcre a președintelui I. B. Tito

economice internaționale"
NXTILN'II.F UNITE 17. (Corespondență de la C. Alexandroalc). — 

Mirii dupâ-amlară. ..grupul celor 77" a publicat fn mod oficial pro
iectul de „Declarație asupra creării unei noi ordini economice Inter
naționale".

Documentul subliniază creșterea 
continuă a decalajelor economice 
om (re țările in curs de dezvoltare și 
statele industrializate.

Printre principiile fundamentale 
înscrise in proiect se află realitatea 
suverană a statelor, neamestecul in 
treburile interne, cooperarea interna
țională pc baze de deplină egalitate, 
dreptul fiecărui popor de a-și alege 
propriul său sistem economic șl so
cial. dreptul inalienabil al popoare
lor de a-si exercita suveranitatea 
permanentă asupra resurselor și bo
gățiilor lor naturale.

Documentul subliniază necesita
tea punerii sub control a corporații
lor străine și a stabilirii unui raport 
echitabil intre prețurile materiilor 
prime și ale produselor industriale. 
Totodată, se evidențiază imperativul 
instituirii unui nou sistem monetar 
internațional care să faciliteze pro
gresul economic al țărilor in curs de

dezvoltare. De asemenea, in proiectul 
de declarație se relevă necesitatea 
acordării unul tratament preferențial 
țărilor in curs de dezvoltare, precum 
și a unor credite pe termen lung, 
cu dobinzi mici.

In legătură cu exploatarea și utili
zarea industrială a materiilor prime, 
documentul propune luarea de mă
suri pentru sporirea competitivității 
produselor naturale față de produ
sele similare sintetici, încetarea risi
pei resurselor naturale și in special 
a produselor alimentare. în același 
timp, se preconizează formarea de 
asociații pe produsele principale dc 
export ale țărilor in curs de dezvol
tare.

Ca anexă la declarație a fost pu
blicat proiectul „Planului de acțiu-. 
ne", cuprinzind măsuri concrete de 
natură să ducă la transpunerea in 
viață a principiilor din documentul 
principal.

LIMA 17 (Agerpres), — „Estam- 
pa“, suplimentul politic al ziarului 
peruan „Exproso" din Lima, a pu
blicat in numărul din 14 aprilie un 
bogat material despre România, în
soțit de fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu șt ihlilulat : 
„Ceaușescu, președinte nl poporu
lui".

Relevind personalitatea politică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, „Es- 
tampa" subliniază importanța eve
nimentului istoric de la 28 martie, 
cind Marea Adunare Națională l-a 
ales intiiul președinte al României.

în continuare, articolul prezintă 
pe larg vizita întreprinsă, in sep
tembrie 1973, in Republica Peru 
de către președintele Nicolae 
Ceaușescu, Împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, menționind că 
acordurile încheiate cu acel pri
lej constituie acte politice de o

deosebită însemnătate In direcția 
dezvoltării relațiilor de prietenie 
romftno-pcrunne, a colaborării pe 
multiple planuri între cele două 
țări.

După ce trece In revistă In mod 
succint diferite momente din isto
ria României, n dezvoltării econo
miei și culturii, a edificării noii 
orindulri sociale din țara noastră, 
„Estampa" prezintă date biografice 
ale șefului statului român, căruia 
li adresează următorul salut din 
partea ziarului :

„Prin intermediul acestui ar-‘ 
ticol, ne permitem să adresăm 
salutul nostru președintelui Nicolae 
Ceaușescu, dorindu-i multe succese 
în opera de construire a socialis
mului in patria sa și realizarea 
dorinței sale de progres pentru po
porul român".

despre apropiata sa vizită în România

Intervenții ale participanților
în continuarea dezbaterilor de po- 

l tică generală din plenara Adunării 
Generale a luat cuvintul ministrul 
afacerilor externe și educației al 
Nepalului, G.B. Karki. care a decla
mi că „sesiunii extraordinare a A- 
dunăril Generale fi revine sarcina 
întreprinderii primilor pași majori 
ln direcția elaborării unei noi carte 
a cooperării economice internationa
ls. care să elimine sărăcia, bolile și 
fixametea de pe fața pămintului". 
Noul sistem, pentru a fi viabil, tre
buie să aibă ca fundament — a ară
tat vorbitorul — egalitatea deplină 
a statelor și' principiul interdepen
dentelor. in care să se acorde prio
ritate intereselor și nevoilor vitale 
ale statelor subdezvoltate ale lumii.

Nesti Nașe. ministrul afacerilor 
externe al Albaniei, a sprijinit drep
tul popoarelor de a se bucura de su
veranitate permanentă asupra re
sume1, or lor naturale și dreptul sta
telor de a pune sub control activi
tățile monopolurilor străine, in inte
riorul granițelor lor. Vorbitorul a 
cerut restructurarea radicală a siste
mului de relații economice și corner- 
cale inegale dintre țările in curs de 
dezvoltare și statele industrializate. 
Ministrul albanez a arătat, totodată, 
că nici o problemă economică ma
joră r.u-și poate găsi o soluție dura
bilă fără participarea tuturor țârilor 
la luarea hotărârilor.

Saaaun Hammadi. ministrul pe
trolului șl resurselor miniere al Ira
kului. a cerut să se pună capăt sis
temului concesionărilor, prin care 
corporațiile străine capătă dreoturi 
nelimitate in exploatarea resurselor 
naturale ale țărilor in curs de dez
voltare. Acest sistem — a arătat vor
bitorul — afectează suveranitatea 
națională a statelor de către aceste 
corporații. Totodată, el a propus ca 
exporturile de materii prime să se 
facă in schimbul bunurilor capitalei 
tehnologiei și accesului neîngrădit al

țârilor in curs de dezvoltare pe pie
țele țârilor industrializate. Lumea 
industrializata trebuie să ia măsuri 
pentru a pune sub control inflația 
și a stabiliza prețurile și. in același 
timp, să-și extindă acțiunile de coo
perare economică cu țările in curs 
de dezvoltare.

Ministrul afacerilor externe al 
Mongoliei, Lodonghiin Rincin, a ex
primat solidaritatea țării sale cu e- 
forturile țărilor în curs de dezvol
tare pentru crearea unor noi relații 
economice internaționale, in scopul 
emancipării popoarelor. lichidării 
subdezvoltării și accelerării progre
sului economic și social al acestora. 
Vorbitorul s-a pronunțat in favoarea 
creșterii continue a rolului Organi
zației Națiunilor Unite in domeniul 
cooperării economice internaționale 
și a subliniat că, potrivit Cartei 
sale, O.N.U. este chemată să promo
veze relații pașnice și prietenești în
tre toate țările lumii.

SAN JOSE 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Costa Rica. Jose 
Figueres, l-a primit pe Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice a Re
publicii Socialiste România, care se

MANIFESTĂRI
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ROMÂNIEI

află la San Jose ca observator din 
partea guvernului român la reuniu
nea latino-americană pregătitoare 
pentru Congresul mondial al popu
lației.

Președintele Figueres șl-a expri
mat deosebita satisfacție pentru 
apropiata sa vizită în România, 
la invitația președintelui Nicolae 
Ceaușescu. prilej pentru a lua cu
noștință nemijlocit de marile pro
grese realizate de poporul prieten 
român in toate domeniile de activi
tate. de multiplele posibilități de ex
tindere a colaborării reciproc avan
tajoase dintre cele două țări.

BELGRAD 17 (Corespondență dc 
la S. Morcovescu). — După cum s-a 
anunțat, in viața Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia au loc, in 
luna aceasta, evenimente deosebit 
de importante — congresele republi
cane și conferințele provinciilor au
tonome, care marchează etapa finală 
a pregătirilor pentru Congresul nl 
X-lea al U.C.I., ce va avea loc la 
sfirșitul lunii mai.

Intr-o cuvintare rostită in fața ac
tivului social-politic din Sarajevo, 
președintele Iosip Broz Tito a evi
dențiat faptul că actualele congrese 
republicane ale Uniunii Comuniști
lor au marcat un mare progres pe 
calea consolidării ideologice și a uni
tății depline de acțiune a Uniunii 
Comuniștilor.

In ce privește Congresul al X-lea 
al U.C.I., președintele și-a exprimat 
încrederea că acesta „va marca o 
importantă cotitură istorică ln cu
noașterea obligațiilor și îndatoriri
lor comuniștilor iugoslavi. Fără Uni
unea Comuniștilor — a spus vorbi
torul — nu am fi putut realiza tot 
ceea ce avem astăzi". La Congresul 
al X-lea — a arătat președintele — 

■ vor fi formulate toate principiile pe/ 
care trebuie să se. bazeze in conti
nuare dezvoltarea socială a Iugo
slaviei.

Refcrindu-se la pregătirile pentru

acest eveniment, loslp Broz Tito a 
menționat că platforma pentru con
gres șl toate celelalte documente 
sint rezultatul participării Întregu
lui efectiv al Uniunii Comuniștilor.

„Sintem un partid care ascultă si 
trebuie să asculte pulsul poporului, 
caro trebuie să știe ce dorește po
porul. să privească in perspectivă, 
in calitatea sa de forță politico-idco- 
logică conducătoare — a arătat vor
bitorul. Partidul trebuie să fie pre
zent in practica cotidiană. Comu
niștii trebuie să se ocupe atit de 
ideologie, cit șl de practică, trebuie 
să verifice totul in activitatea prac
tică. Uniunea Comuniștilor trebuie 
să acționeze într-o măsură mult mai 
mare in producție, în fabrici și 
uzine, acolo unde se creează bunu
rile materiale".

Abordind, apoi, rolul Iugoslaviei 
în lume, creșterea prestigiului țării 
pe plan internațional, Iosip Broz 
Tito a arătat : „Am acționat întot
deauna așa cum trebuie să acționeze 
o țară socialistă. Nu am impus nicio
dată nimănui 
vedere. Tocmai de 
creat o bază 
dere în întreaga lume.
este și rezultatul faptului că am pro
movat o politică principială. Trebuie 
să promovăm, în continuare, cu fer
mitate această politică".

r

punctele noastre de 
aceea, ne-am 

puternică de încre- 
Aceasta

NIAMEY 17 (Agerpres). — Princi
palul organizator al loviturii de stat 
din Niger, locotenent-colonelul Seyni 
Kountie, și-a asumat, miercuri, 
funcțiile de șef al statului și de con
ducător al Consiliului militar suprem, 
creat după răsturnarea regimului 
civil — transmite agenția Reuter. 
Totodată, la Niamej’ a fost anunțată 

.constituirea unui nou guvern, format 
din 11 membri ai forțelor armate.

Se relevă, pe de altă parte, din 
sursă oficială, că autoritățile militare 
nu au permis aterizarea la Niamey 
a avionului cu care călătorea pre
mierul libian, Abdel Salam Jalloud, 
venit pentru a discuta viitorul rela
țiilor dintre cele două țări.

BRUXELLES 17 — (Corespon
dență de la N. Popescu-Bogdă- 
nești). Prin spectacolele pre
zentate zilele acestea in une
le localități belgiene de ansam
blul folcloric „Carpați", din 
Cimpulung-Muscel, a fost inau
gurată seria manifestărilor con
sacrate in Belgia celei de-a 
XXX-a aniversări a 
României de 
fascistă.

In acest cadru, sub înaltul pa
trona) al primului ministru bel
gian, al Ambasadei române la 
Bruxelles, al Asociației cultu
rale Belgia-Romănia, prin pre
zența unor eminente personali
tăți ale vieții politice si cultu
rale belgiene, in localitatea Di- 

’ son se desfășoară, in cursul ~ 
cestei săptămini, o suită 
prestigioase acțiuni avind 
scop cunoașterea României.

★
ANKARA 17 (Agerpres).

La Ambasada română din An
kara a avut loc o gală de filme 
documentare românești.

Au participat funcționari su
periori din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe al Turciei și 
al unor instituții de stat, oa
meni de cultură și artă, zia
riști.

celei 
eliberării 

sub dominația

a- 
de 
ca

La Universitatea din Alx-en- 
Provence a avut loc primul co
locviu franco-român de dialec
tologie. In cadrul manifestării, 
la care au participat numeroși 
cercetători francezi și români, 
au fost prezentate comunicări 
urmate de- dezbateri interesan
te și utile.

□ 8 E5 a EI □

MOSCOVA 17 (Corespondentul A- 
gerpres, N. Crețu, transmite) : La 
Moscova au început lucrările confe
rinței științifice internaționale con
sacrate împlinirii a 25 de ani de la 
înființarea Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc. La lucrări par
ticipă delegații din țările membre 
ale C.A.E.R., din țările care colabo
rează cu consiliul — Finlanda și 
Iugoslavia —, precum și din Repu
blica Populară Democrată Coreeană, 
Republica Democrată Vietnam, Re
publica Vietnamului de Sud. Iau

• parte, de asemenea, ambasadorii 
unor țări socialiste acreditați la 
Moscova. Din țara noastră partici
pă o delegație condusă de tovară
șul T. Postolache,- membru cores
pondent al Academiei Republicii So
cialiste România.

M. A. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, reprezentan
tul permanent al Uniunii Sovietice 
în C.A.E.R., a rostit un cuvint de 
salut, în numele Comitetului 
cutiv al Consiliului de Ajutor 
nomic Reciproc.

Exe- 
Eco-

agențiile de presa transmit:
Deisgația Ministerului de 

Interne al României, condusâ 
de gpneralul-maior Jean Moldovea- 

„ nu, adjunct al ministrului, care în
treprinde o vizită în Renublica A- 
rabă Egipt, a fost primită 
Mamduh Salem, vicepremier și mi
nistru de interne al R.A.E. In cursul 
întrevederii, care s-a desfășurat in- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, au 
fost abordate probleme de interes 
comun. A fost prezent Petru Burla- 
cu, ambasadorul României la Cairo.

de

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

Priorități economice in țările

arabe
La încheierea Conferinței interarabe

pentru
Tripoli, capitala Li

biei, a găzduit, timp 
de o săptămină. cea 
de-a 3-a Conferință 
interarabă pentru dez
voltare industrială, la 
care au participat mi
niștrii industriei din 
țările membre ale Li
gii Arabe, precum șl 
reprezentanți ai a- 
proape 40 de organi
zații internaționale. 
Reuniunea a avut ca 
scop să dezbată pro
bleme de importanță 
deosebită pentru fie
care dintre țările par
ticipante și pentru lu
mea arabă, in ansam
blul ei. Pe ordinea de 
zi au fost înscrise pa
tru probleme : stra
tegia dezvoltări! in
dustriale in țările a- 
rabe : finanțarea pro
iectelor de dezvol
tare ; finanțarea ex
porturilor produselor 
industriale ; transpor
turile și dezvoltarea 
tehnologiei. Discuțiile 
ad prilejuit un sem
nificativ schimb de 
păreri cu privire la 
perspectivele econo
mice ale acestei vaste 
zone, ale cărei resur
se naturale se numă
ră printre cele 
bogate din lume, 
cuprinsul ei se 
sesc principalele 
zerve mondiale de pe
trol, care aduc țări
lor arabe resurse fi
nanciare apreciabile. 
Dacă ln 1970 — scrie 
ziarul „Al Ahram" — 
veniturile provenite 
din petrol ale țărilor 
arabe se ridicau la 
47 miliarde dolari. în 
1975 ele vor atinge

mai
Pe 

gă- 
re-

dezvoltare industrială
93 miliarde, iar In 
1980 — 150 miliarde.

Țările arabe sint 
conștiente de impor
tanța concentrării e- 
forturilor lor in di
recția folosirii resur
selor de materii pri
me și financiare de 
care dispun pentru 
accelerarea dezvoltă
rii economice a fiecă
reia dintre ele. Intre 
recomandările adop
tate de reuniune se 
subliniază. în acest 
sens, necesitatea dez
voltării in primul rind 
a industriei. îndeo
sebi a industriei gre
le și petrochimiei. 
Totodată, insistind a-

le-supra importanței 
găturii dintre indus
trie și agricultură, 
conferința recomandă 
să se creeze și să fie 
dezvoltată industria 
de prelucrare a ma
teriilor prime agri
cole. In interesul ac
celerării dezvoltării, 
reuniunea a propus 
crearea unui fond spe
cial pentru finanța
rea proiectelor indus
triale. Reține atenția 
și apelul conferinței 

' ca in finanțarea pro
iectelor să se acorde 
prioritate statelor mai 
puțin dezvoltate. in 
interesul reducerii 
decalajelor dintre ni-

velurile economice 
ale țărilor arabe. In- 
demnind țările parti
cipante să încuraje
ze exporturile, reu
niunea le-a recoman
dat, de asemenea, să 
accelereze crearea u- 
nei flote arabe capa
bile să soluționeze 
problema transportu
lui produselor impor
tate. In același timp, 
participanții au fost 
de acord să sublinie
ze însemnătatea re
zervării unei părți 
din capitalurile in
vestite in industrie 
pentru cercetarea ști
ințifică și formarea 
de cadre.

Relevindu-se însem
nătatea reuniunilor 
de acest gen pentru 
încurajarea procesului 
de propășire econo
mică a statelor res
pective, s-a stabilit 
ca viitoarea confe
rință pentru dezvol
tarea industrială a ță
rilor arabe să aibă loc 
ln 1978 la Bagdad.

Nicolae N. LUPU
Cairo

Pe agenda Adunării Generale a O. S. A.

Restructurarea raporturilor

interamericane
Vineri urmează să în

ceapă lucrările Adună
rii Generale a Organi
zației Statelor Ameri
cane (O.S.A.), avind pc 
agendă probleme im
portante privind revi
zuirea structurii și 
funcționării sistemului 
de relații interameri
cane. Miercuri, miniș
trii de externe din ță
rile Americil Latine și 
zona Mării Caraibilor 
s-au întilnit, la Wa
shington, cu secreta-

rul de stat Kissinger, 
pentru a proceda la 
un schimb de informa
ții. Apoi la Atlan
ta (tot in S.U.A.). șefii 
cancelariilor diploma
tice se vor constitui 
in cea de-a 6-a adu
nare generală extraor
dinară a O.S.A.

Această conferință, 
in două etape. îmbină 
tematica recentei reu
niuni de la Tlatelolco 
— care a inițiat „noul 
dialog" intre America 
Latină și S.U.A. — cu

cea vizind viitorul In
stituțional al O.S.A. 
Toate reuniunile in
teramericane din ulti
mul timp au dezbă
tut, intr-o măsură sau 
alta, problema redefi- 
nirii sistemului de re
lații intre cele două 
Americi. ridieîndu-se, 
în consecință, necesi
tatea unor modificări 
ale instrumente'or in
stituționale,.ale O.S.A., 
astfel incit ' aceste re
lații să se bazeze pe 
o deplină egalitate a

statelor, pe dreptul 
lor la o dezvoltare au
tonomă, in conformi
tate cu interesele și 
aspirațiile popoarelor 
respective.

Pe agenda reuniunii 
de la Tlatelolco au fi
gurat, după cum se 
știe, îndeosebi pro
bleme ale relațiilor e- 
conomice și comercia
le cu S.U.A., pe prim- 
plan situindu-se re
vendicările latino-a- 
mericane referitoare 
la obținerea de regi
muri preferențiale pe 
piața nord-americană, 
consecințele activită
ții societăților multi
naționale, ca și trans
ferul de tehnologie. 
Adunarea generală a 
O.S.A. reprezintă o a 
doua etapă a acestui 
dialog, unde accentul 
urmează să fie pus pe 
restructurarea organi
zației. In concepția la
tino-americană, O.S.A. 
ar trebui să aibă ca 
principal criteriu efi
ciența intr-un sistem 
de cooperare care sâ 
servească, în primul 
rind, dezvoltarea eco
nomică mai accelerată 
a țârilor de la sud de 
Sierra Madre. După 
părerea multor obser
vatori, viitorul orga
nizației depinde de 
capacitatea ei de a se 
adapta la noile reali
tăți continentale, care 
reflectă evoluțiile sur
venite in ansamblul 
relațiilor internațio
nale. La cele trei re
uniuni ale „comisiei 
speciale" însărcinată 
cu elaborarea studiilor 
•în vederea restructu
rării O.S.A. au fost 
formulate cu claritate 
principiile ce trebuie 
să călăuzească prac- . 
tica relațiilor inter
americane : indenen- 
dența și suveranitatea, 
egalitatea in dreoturi, 
colaborarea fără dis
criminări, resDectarea 
dreptului fiecărei țări 
de a-și alese liber sis
temul politico-social.

Tocmai pe baza a- 
cestor principii ur
mează să fie dezbă-

prece- 
urma să 
discuție, 
unor a- 
existind

tute la conferință ra
poartele „comisiei spe
ciale". Reuniunile pre
gătitoare au schițat 
un cadru lărgit de ac
tivitate pentru „Consi
liul interamerican e- 
conomic și social" și 
„Consiliul interameri
can pentru educație, 
știință și cultură", 
două, organisme che- 
mate'să răspundă pre
ocupării de bază a 
țărilor latlno-america- 
ne : dezvoltarea eco- 
nomico-socială. In a- 
celași timp. „Tratatul 
interamerican de asis
tență reciprocă" — 
obiect de controverse 
la reuniunile 
dente — ar 
fie repus în 
în vederea 
mendamente,
de acum o propunere 
peruană pentru inclu
derea în tratat a 
unei prevederi împo
triva „agresiunii eco
nomice". Pe de altă 
parte, în contextul 
noilor evoluții conti
nentale, se va ridica
— așa cum a și anun
țat Costa Rica — 
problema revizuirii po
ziției față de Cuba, 
dat fiind că o serie 
de țărî au trecut de 
acum la normalizarea 
relațiilor cu 
țară, 
eșecul 
lare a 
sferă.

Deși-------...
ca adunarea generală 
a O.S.A. să aibă fina
lizări in toate proble
mele restructurării sis
temului interamerican,
— de altfel. H. Kis
singer a propus o a 
treia etană a dialogu
lui, în ultimul trimes
tru al anului — prin
cipiile afirmate pe 
parcursul pregătirii a- 
dunării atestă forța 
crescindă a curentului 
de otfinie care se pro
nunță pentru așezarea 
pe baze noi a rapor. 
turilor interamericane.

zz :u această 
■evidențiindu-se 
politicii de izo- 

Cubei în emi-

nu se așteaptă

Eugen POP
Santiago de Chile

Președintele R.SJF. Iugo- 
SlGVÎn, Iosip Broz Tito, a primit 
pe senatorul american Edward Ken
nedy, aflat in capitala iugoslavă în- 
tr-o vizită neoficială. Președintele 
Tito și senatorul Kennedy au efec
tuat un schimb de păreri asupra re
lațiilor iugoslavo-americane și a si
tuației internaționale actuale. Părți
le s-au pronunțat în favoarea ex
tinderii continue a colaborării din
tre cele două țări. Senatorul ameri- 
cn a fost, de asemenea, primit de 
Mialko Todorovici, președintele A- 
dunării Federale Iugoslave.

A patra sesiune a Comi
tetului permanent al Con- 
ssVului neutru dezvoltare 
industrială - O.N.U.D.I. -s a 
deschis la Viena. La lucrări participă 
45 de state membre ale comitetului, 
intre care România. Delegația româ
nă este condusă de ambasadorul Du
mitru Aninoiu, reprezentantul per
manent al țării-noastre la O.N.U.D.I.

Schimburile comerciala 
ale R. F. Germania cu ță
rile socialiste au crescut' ln 
1973, cu 27 la șută, ajungînd la un 
nivel de 28 miliarde mărci, relatează 
săptăminalul polonez „Polityka". Ex
portul in respectivele țări a crescut 
cu aproape 30 la sută, in timp ce în 
sfera importului sporul a fost de 22 
la sută. Ponderea țărilor socialiste 
pe ansamblul exportului vest-german 
a sporit de la 8,5 la sută, in 1972, la 
9,3 la sută anul trecut, in timp ce Ia 
import s-a realizat, in aceeași peri
oadă, o -creștere de la 7 la 7.4 la 
sută. Principalii parteneri ai R. F. 
Germania din acest grup de țări sînt, 
în ordine, R.D.G., Uniunea Sovietică 
și Polonia.

Organizațiile locala dln 
prefectura Koti ale Partidului Co
munist din Japonia și ale Partidu
lui Socialist au ajuns la un acord

privind desfășurarea în comun a 
campaniei in vederea alegerilor par
lamentare, care vor avea loc in luna 
iunie.

Ssnatul Turciei a apro
bat un amendament la 
Constituție, care restabilește 
drepturile politice ale foștilor mem
bri ai conducerii Partidului Demo
crat Turc, care s-a aflat la putere 
intre 1950 și 1960, cind a fost înlă
turat orintr-o lovitură de stat. In 
1961, membrii acestui partid au fost 
amnistiati. fără insă a beneficia de 
drepturi parlamentare. Pentru a de
veni efectiv, amendamentul trebuie 
să fie aprobat de președintele Fahri 
KoriitUrk.

In urma unor convor
biri economice și corner- 
CidlO desfășurate la Budapesta în
tre delegații guvernamentale ale Un
gariei și Guineei, au fost semnate un 
acord care prevede adincirea țelatii- 
lor economice dintre cele două țări 
și un protocol asupra schimburilor de 
mărfuri pe anul 1974. potrivit căruia 
volumul livrărilor reciproce urmează 
să sporească, in acest an. cu 40 la 
sută în raport cu nivelul înregistrat 
în 1973. 7

Premierul desemnat ni 
B61țJ56ir Le0 Tiernans, liderul 
Partidului Social-Creștin, și-a reluat 
consultările cu reprezentanții Parti
dului Liberal. în vederea constitui
rii unui cabinet de coaliție. Liberalii 
i-au sugerat premierului desemnat 
sondarea poziției partidelor așa-nu- 
mite regionale — Frontul Democra
tic al Francofonilor (valon) și Par
tidul Volksunie (flamand), pentru 
alcătuirea unui guvern majoritar și 
stabil.

Portul Londrei este afeclal’ 
în prezent, de greva perșonalului ad
ministrativ din docurile sale.

ORIENTUL APROPIAT
O Consiliul de Securitate și-a întrerupt dezbaterile • Noi inci

dente pe Muntele Hermon
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite au continuat dezba
terile Consiliului de Securitate con
sacrate examinării situației de la 
frontiera dintre Liban și Israel. 
Membrii consiliului au audiat punc
tele de vedere ale unor delegații, 
intre care cele ale U.R.S.S., Franței, 
Marii Britanii și R.P. Chineze. Lu
crările Consiliului au fost întrerup
te fără a se stabili o dată la care 
să fie reluate.

DAMASC 17 (Agerpres). - Un 
purtător de cuvint militar de la Da
masc, reluat de agențiile Reuter și 
Associated Press, a anunțat că lupte
le dintre forțele siriene și israeliene 
au continuat, in cursul nopții de 
marți spre miercuri. în regiunea 
Muntelui Hermon și s-au extins, ul
terior, in alte sectoare ale frontului. 
Potrivit declarației sale, Incidentele 
din zona Muntelui Hermon se desfă-

șoară de mai 
rupere.

multe zile, fără între-

17 (Agerpres). — Co- 
militar de la Tel Aviv

TEL AVIV 
mandamenlul ____ ______
a anunțat că artileria siriană a bom
bardat, în noaptea de marți spre 
miercuri și in cursul zilei de ieri, 
pozițiile israeliene de pe Muntele 
Hermon. S-a menționat, de aseme
nea. că duelurile de tancuri și arti- # 
lerie au continuat de-a lungul liniei * 
de încetare a focului din regiune. •

TEL AVIV 17 (Agerpres). - Co
mitetul Director al Partidului Israe- 
lian al Muncii — principala forma
țiune politică reprezentată in cabi
netul demislonar al Go’dei Meir — 
a hotărît să formeze o nouă coaliție 
guvernamentală-, care să conducă 
țara pină la viitoarele alegeri parla
mentare ce ar urma să aibă loc în 
toamna acestui an, relatează agențiile 
de presă.

• DETECTOR INSTAN
TANEU DE IMPURITĂJI. 
Un grup de specialiști englezi 
au pus la punct un aparat deo
sebit de simplu pentru contro
larea instantanee a purității a- 
pei. Nedepâșind in lungime 15 
centimetri, aparatul este alcă
tuit dintr-o baghetă care, cufun
dată în apă, detectează impu
ritățile și transmite datele res
pective pe un cadran.

• DESCOPERIT DUPĂ 
29 DE ANI. ^acobus Phillipa, 
criminal de război olandez, a 
fost găsit și arestat in casa 
părinților săi, unde a stat 
ascuns vreme de 29 de ani
— informează agenția U.P.I. 
Alăturindu-se hitleriștilor. Phil
lipa a activat ca ofițer în 
S.S., inițiind și participind 
direct la operațiunile împotriva 
luptătorilor din rezistența olan
deză. Pentru nelegiuirile sale, 
Phillipa a fost judecat și con
damnat la moarte în contuma
cie in 1950 de tribunalul din o- 
rășelul Assen, unde urmează a- 
cum să fie transferat de la în
chisoarea Scheveningen din 
Haga.

• TERMOMETRU CO
LOR. Specialiștii elvețieni au 
realizat un termometru menit 
să măsoare cu mai multă ușu
rință temperatura la copii. Ter
mometrul amintit, de formă ro
tundă, este confecționat din- 
tr-un plasture special, conținînd 
așa-numitele „cristale lichide",
— combinații chimice care-și 
schimbă culoarea la cele mai 
mici variații ale temperaturii. 
La temperatura camerei, de pil
dă, plasturele este de culoare 
neagră, la temperatura normală 
a organismului uman, verde. 
Dacă copilul are febră mare, 
cercul se albăstrește, iar la scă
derea acesteia, capătă o nuanță 
maronie,

• NUTRIȚIA Șl VIAJA. 
Potrivit datelor furnizate de 
Organizația Mondială a Sănătă
ții (O.M.S.), locuitorii Terrei 
nu consumă decit 200—300 de 
genuri de vegetale, in timp ce 
planetă ndastră dispune de 3 000 
soiuri de vegetale comestibile.

în rindul persoanelor ce de
pășesc. chiar cu puțin, greutatea 
normală, procentul de mortali
tate este substanțial mai ridicat. 
Astfel, un exces de greutate de 
10 la sută sporește procentul 
mortalității în aceeași proporție, 
iar o depășire a greutății cu 30 
la sută ridică media victime
lor pină la 40 la sută.

• „DESEURILE" DE 
CĂLDURA - O NOUĂ 
SURSĂ DE ENERGIE. 
Oamenii de știință japonezi lu
crează, in prezent, la definiti
varea unui proiect oare are in 
vedere utilizarea „deșeurilor" 
de căldură ca sursă de energie. 
Proiectul prevede construirea 
de-a lungul țărmului golfului 
Tokio a unei conducte princi
pale cu o lungime de circa 
80—95 km. care va avea meni
rea să colecteze căldura de la 
numeroasele întreprinderi din 
capitala niponă care, in prezent, 
se irosește in atmosferă. Prin 
ramificațiile acestei conducte, 
„deșeul" de căldură va ajunge 
în. caloriferele locuințelor și in
stituțiilor capitalei nipone. Au
torii proiectului sint de părere 
că in felul acesta se va econo
misi 30 la sută din energia fo
losită la Tokio, pentru încălzit, 
și se va obține, totodată, o des
creștere însemnată a poluării 
atmosferei orașului.

• INTERVENȚIE CHI
RURGICALĂ PRIN RA
DIO. Unui marinar, grav ac
cidentat, aflat pe un vas pescă
resc sovietic, ce naviga în larg, 
i s-a salvat viața, prin trans
mitere de la o distanță de peste 
10 090 km, a indicațiilor în ve
derea unei intervenții chirurgi
cale. După recepționarea semna
lului de ajutor. Ia Direcția pentru 
pescuit maritim din Kiev a fost 
adus, imediat, un medic specia
list. Acesta a comunicat, prin 
radio, timp de 40 de minute, 
medicului de pe vas recoman
dările necesare. Operația a reu
șit în cele mai bune condiții.

• PRIMA CAPTURA 
IMPORTANTĂ DE ULEI 
DE HAȘIȘ IN EUROPA. 
O cantitate de 11 litri de ulei 
din hașiș, in valoare de aproxi
mativ 200 de milioane lire ita
liene, a fost confiscată de poli
tie pe aeroportul din Roma. în
treaga operațiune s-a desfășurat 
în cel mai deplin secret, ceea 
ce a permis agenților de peste 
ocean, de la Biroul federal pen
tru narcotice, să-1 identifice șl 
să-l aresteze, la San Francisco, 
pe proprietarul automobilului 
in al cărui rezervor era disimu
lată „marfa". Poliția italiană a 
precizat că aceasta este prima 
captură importantă de ulei de 
hașiș realizată in Europa. U- 
leiul de hașiș este, in fapt, un 
concentrat de „tetracanabiolă". 
un drog foarte puternic.
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