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întrecerea în întîmpinarea 
zilei de 1 Mai

ASTĂZI, LA TELECONFERINTA NOASTRĂ:7 »

Primiri la președintele republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu

» >

Delegația parlamentară argentineană
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri diminea
ța. po membrii delegației parlamen
tare din Argentina, condusă de de
putatul Oscila Munoz Enrique, care 
participă la lucrările sesiunii de pri
măvară a Uniunii Interparlamentare 
ce se desfășoară la București.

La primire au luat parte tovarășii 
Miron Constantinescu. președintele 
Marii Adunări Naționale, și Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.

A fost de față Juan Carlos Marce
lino Beltramino. ambasadorul Repu
blicii Argentina la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros me- 
saj de solidaritate și prietenie din 
partea președintelui Republicii Ar
gentina, general Juan Domingo Pe

ron, împreună cu urări de noi șl În
semnate succese.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj șl a rugat 
pe oaspete ca, la înapoierea in pa
trie, să transmită președintelui Juan 
Domingo Peron cele mal bune urări 
de sănătate șl succes in activita
tea sa.

Evocihd recenta vizită pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a fA- 
cut-o in țara sa. conducătorul dele
gației parlamentare argentinene a 
subliniat că acest eveniment, cit și 
convorbirile dintre președinții Româ
niei șl Argentinei au exercitat o pu
ternică influentă asupra dezvoltării 
relațiilor dc prietenie dintre popoa
rele argentinean și român, a colabo
rării multilaterale dintre cele două 
state.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat că păstrează o vie amintire 
intilnirllor avute cu președintele Pe
ron, cu personalități ale vieții poli
tice. precum și cu muncitorii, țăra
nii și intelectualii argentineni.

în timpul convorbirii a fost ex
primată dorința comună de a se ac
ționa ferm pentru Infftotuirca înțe
legerilor convenite, a tratatului $1 
acordurilor încheiate recent, sub’i- 
nilndu-se că aceste documente a- 
șoazâ pe o bază trainică tradiționa
lele relații dintre cele doua țări și. 
totodată. constituie o contribuție de 
seamă la d> zv?'.1' ea cooperării In
ternationale:, a Înțelegerii și păcii in 
lume.

întrevederea .«-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Președintele Grupului interparlamentar 
din R. F. Germania, Hans Jurgen Wischnewsky

CĂLITĂ TEA
— Vă invităm Ia o discuție des

pre calitate — obiectiv de prim 
ordin al întrecerii socialiste in 
preajma zilei de 1 Mai. Firește, 
calitatea este o preocupare perma
nentă a tuturor oamenilor muncii. 
De altminteri actualul Dlan cincinal 
a și fost numit cincinalul calității. 
Iar acum, In preajma sărbătorii 
muncii, efortul pentru calitate a 
fost sporit..

— E foarte adevărat — se aude 
vocea unuia dintre corespondenții 

— aș putea să vă ofer unele 
argumente convingătoare...

— O clipă ! Să pornim de la 
unele elemente de ansamblu. Iată 
ce ne arată o situație recentă : 
calitatea produselor noastre indus
triale înregistrează in ultima vre
me un progres important. Iată si 
citeva intreprinderi care dețin ca
pul de afiș in privința calității : 
..Tractorul" din Brașov (pentru 
tracto >rcle ..650 M“ și ..445“). „Tim
puri Noi" din București (compre- 
s ■■-.-!• ,.2C10“ și „2EC10"). Combi
natul siderurgic Hunedoara (profi- 
!• laminați • întreprinderea de 
scule din Rișnnv (burghie, freze, 
alezoare). întreprinderea de ma
șini electrice din București (mo
toare electrice și grupuri de sudu
ră). Combinatul de fibre sintetice 
din Iași (fire si fibre poliesterice). 
Combinatul petrochimic din Borzesti 
(inseetofungicide si polistiren). 
Combinatul chimic din Craiova 
(îngrășăminte chimice)...

— Dați-mi voie să adaug ceva 
cu privire la ultima întreprindere 
citată De lista calității. Vă vorbesc 
de ia Craiova... Sint Nistor Tuicu. 

k________________ ________________

Chiar ieri am avut o convorbire cu 
tovarășul Oliviu Popa, directorul 
tehnic al Centralei industriale de 
îngrășăminte chimice din localita
te, care mi-a precizat că succesul 
combinatului craiovean pe linia ca
lității se datorește, in mare mă
sură. activității de cercetare știin
țifică. Astfel, anul acesta au fost 
omologate și introduse in produc
ție trei tipuri noi de îngră
șăminte organo-minerale care 
vor aduce mari sporuri de produc
ție în culturile agricole din sere 
și solarii, de pe nisipuri, de pe so
lurile erodate și podzolite cu tex
tură ușoară, pe solurile irigate...

— Deci noutăți de... calitate, dar 
și cu influente directe asupra can
tității. Mai ai de făcut precizări ?

— Da. experiențele au dovedit că 
noile tipuri de- îngrășăminte, față 
de cele obișnuite, aduc sporuri de 
r-'colte mergind oină la 30 la sută 
la oorumb. 20 la sută la griu. 25 
la sută la cartofi etc. Au si fost 
livrate o mie de tone.

— Alo. ca să mai adăugăm ceva 
la bătălia calității in industria chi
mică — intervine Alexandru Brad, 
corespondentul din Teleorman — vă 
rog să rețineți că la Combinatul 
chimic din Turnu-Măgurele s-au 
obținut, in primul trimestru, o sc
rie de rezultate remarcabile. Deși 
este vorba de cantități, ele se în
cadrează firesc la capitolul calita
te. Pentru că numai printr-o ex
celentă calitate a muncii * s-a pu
tut realiza aici o depășire a pro
ducției globale în valoare de 
6 121 000 lei. Fizic, asta înseamnă 
2 115 tone uree. 8 000 de tone azo

tat de amoniu și nitrocalcar și mul
te altele. De notat că s-au econo
misit 28 000 de tone de combustibil 
convențional... Să continui ?

De la Alba Iulia, preia ..ștafeta 
calității" corespondentul nostru 
Ștefan Dinică :

— Calitate ? Ei bine, intr-o re
centă vizită pe care a făcut-o in 
17 intreprinderi din județul Alba, 
Inspectoratul județean de stat pen
tru controlul calității produselor 
a ajuns la următoarea concluzie : 
in fiecare dintre aceste unități, 
preocuparea pentru creșterea ca
lității produselor a devenit cuvin- 
tul de ordine in întrecerea socia
listă. Cuvint și faptă. Pe primul 
loc se situează fabricile de mob’lă 
care au livrat in ultimul timp gar
nituri pentru dorfnitoare. camele 
de tineret, fotolii, canapele și mul
te alte asemenea produse care se 
bucură de aprecierile îndreptățite 
ale cumpărătorilor.

— O mobilă bună intr-o cașă 
bună — ne spune George Mihăcs- 
cu, corespondentul de la Constan
ta. Așadar, citeva noutăți privind 
construcția de locuințe, mai exact 
calitatea cimentului și a altor ma
teriale de construcție. Fabricile din 
Medgidia și Cernavodă au livrat 
in primul trimestru, peste preve
deri, 2 700 de tone de ciment. In 
privința calității, trebuie spus că 
in ultimul timp s-au înmulțit co
menzile — și așa destule — din 
partea unor beneficiari interni și 
externi. Dar vorbind despre calita
te, vorbim despre însușirile oa
menilor. Iată un fapt semnificativ, 
petrecut zilele acestea la fabrica

din Cernavodă. S-a ivit o defecțiu
ne la cuptorul numărul doi de 
clincher : trebuia înlocuit moto
rul electric. Reparația presupunea 
oprirea cuptorului și răcirea lui 
— cel puțin patru ore pierdute. Ti
nerii electricieni Iancu Pisică, Ion 
Dudilcu, Nicolae Tudorachc Și Ion 
Moise, din atelierul condus de 
maistrul Vasile Nicolae, au hotă- 
rit să intervină urgent și să înlo
cuiască rulmentul motorului la 
temperatura de 200 de grade .' Doar 
intr-o oră și jumătate — vă în
chipuiți sub ce dogoare — mun
cind cu abnegație, tinerii au reușit 
ce și-au propus. La rindul lor, co- 
cătorii au recuperat acea oră și ju
mătate de întrerupere.

De la Cluj. Alexandru Mureșan 
dă semne de nerăbdare :

— Nu credeți că am neglijat 
construcțiile de mașini ?

— Ai ceva deosebit ?
— Dacă o scrisoare de mulțumi

re din partea beneficiarilor pentru 
calitatea produselor livrate vă spu
ne ceva, atunci am.

— Nu e un caz unic, dar spune I
— Pe adresa Comitetului muni

cipal de partid Cluj a sosit de cu- 
rind o scrisoare din Cimpulung 
Moldovenesc. Citez : „întreprinde
rea „Unirea" din Cluj a contribuit, 
in calitate de furnizor de utilaje 
tehnologice, la realizarea Filaturii 
de bumbac din Cimpulung Moldo
venesc. După două luni de la pu
nerea în funcțiune a acestei flla-

Mihal CARANFIL

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri la amia
ză, pe Hans Jurgen Wischnewsky, 
președintele Grupului interparlamen
tar din R.F. Germania, membru al 
Direcțiunii Partidului Social Demo
crat din R.F.G.

Conducătorul delegației parla
mentare din R. F. Germania a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros salut dm 
partea cancelarului federal, Willy 
Brandt. împreună cu urări de sănă

tate, fericire personală și succese in 
activitatea sa.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete <A 
transmită cancelarului Willy Brandt 
un salut cordial și cele mai bune 
urări de sănătate și noi succese.

In timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat intr-o ambianță cordială, 
prietenească, a fost exprimată, de 
ambele părți, satisfacția pentru evo
luția pozitivă a relațiilor dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Federală Germania, precum și 
dorința ca aceste relații să cunoască

și pe viitor o dezvoltare ascendentă, 
pe multiple planuri, in avantajul re
ciproc al celor două țări și popoare. 
A fost relevată importanța pe care 
o au lărgirea schimburilor comer
ciale, a cooperării economice și teh- 
nico-științifice dintre România și 
R. F. Germania, dezvoltarea acestor 
raporturi pe o bază echitabila, re
ciproc avantajoasă, pentru îmbună
tățirea climatului politic în Europa 
și crearea unor condiții favorabila 
realizării securității pe continentul 
nostru.

Parlamentarii americani Edward J. Derwinski 
și Hugh Scott

Vineri după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a pri
mit pe parlamentarii americani 
Edward J. Derwinski, membru al 
Camerei reprezentanților, vicepre
ședinte al Consiliului Interparlamen
tar. și Hugh Scott, membru al Se
natului.

Oaspeții au fost însoțiți de Robert 
J. Martens, consilier al Ambasadei 
Statelor Unite la București.

Parlamentarii americani au trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu

un călduros salut din partea pre
ședintelui Statelor Unite ale Ameri- 
cii. Richard Nixon, urări de sănătate 
și fericire.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți sâ 
transmită președintelui Richard 
Nixon un cordial salut și cele mai 
bune urări.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
parlamentarii americani au abordat 
probleme privind relațiile dintre 
România și S.U.A., convorbirea evi
dențiind continua lor dezvoltare In

ultimii ani. precum și dorința co
mună ca, și in viitor. înțelegerea și 
colaborarea dintre cele două state, 
bazate pe deplina egalitate in drep
turi și respect reciproc, să urmeze 
un curs ascendent, corespunzător in
tereselor popoarelor român și ame
rican. cauzei păcii in lume.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme ale vieții politice internațio
nale actuale.

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

(Continuare în pag. a IlI-a)

G. S. Dhillon, președintele ad-interim al Consiliului 
Interparlamentar, președinte al Camerei 

reprezentanților din India

Imagine de la Șantierul naval Oltenița Foto : S. Cristian
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Cu eitva timp in urmă, 

unor tmere. două absolven
te de liceu, care lucrează la 
serviciul de contabilitate al 
cooperativei agricole de 
producție din comuna Vis
tula (județul Olt), li s-au 
propus funcții de brigadier. 
Nu știu cite cooperative se 
pot lăuda cu șefi de bri
găzi atit de tineri — cele 
două absolvente au 20 și, 
respectiv. 23 de ani — dar, 
oricum, intenția celor din 
Vlădila merită a fi releva
tă ca un fapt pozitiv. Sâ 
recunoaștem mai intii că a 
fi brigadier in cooperativa 
agricolă nu-i un lucru toc
mai ușor. Dimpotrivă. Ai 
pe mină un intreg sector de 
producție, presupune să lu
crezi zilnic cu zeci și zeci 
de oameni — deci o func
ție de răspundere. A fi 
brigadier presupune, de a-

- 
nizatorică, spirit de inițiati
vă. pricepere etc. — calități 
pe care un absolvent de li
ceu (care are pe deasupra 
— in cazul de față — și o 
practică de contabilitate in 
cooperativă) le poate do
vedi cu prisosință.

Așadar, cum au primit 
vestea cele două tinere ? 
Surprinzător, poate. dar 
răspunsul lor a fost cate
goric : nu.

— Păi. d'aia am făcut eu 
liceul ? — ne spune una din
tre ele. mirată că o mai 
Întrebăm de motivul pen
tru care a refuzat funcția 
de brigadier in C.A.P. Să 
mă scol dis-de-dimîneațâ 
in fiecare zi ? Să stau de 
vorbă cu oamenii ? Să ies 
pe cîmp ca să mă ardă soa
rele ? Aici, la sediu, eu am 
biroul meu, am socotelile 
mele, am programul meu_ 
Nu mă doare capu’.

— Eu nu zic că n-aș fi 
primit pină la urmă, dacă 
altfel nu s-ar fi putut, ne 
ipun» cealaltă. Dar de ce

s-au gindit tocmai la mine, 
cind sintem aici atitea con
tabile ?

Nu. să nu credeți că 
C.A.P.-ul din Vlădila duce 
cumva lipsă de brigadieri. 
Brigadieri s-au găsit, iar 
refuzul celor două tinere 
n-a întors cursul Oltului la 
deal. De ce stăruim, totuși, 
asupra acestui caz ? înainte 
de toate sint necesare insă

de om ..jignit", căruia par
că i s-ar propune să facă 
ceva înjositor, se reflectă 
o anume mentalitate nu 
numai profund greșită, ci și 
foarte păgubitoare — mai 
ales că ea aparține unor 
tineri. Este optica celui ce 
se consideră ' „Împărat" 
peste hirtiile de pe biroul 
lui și care nu numai că 
este rupt de viață, de reali-

Mirajul 
hîrtiilor

anchetă socială

unele precizări. In refuzul 
de mai sus nu-i vorb'i, 
după cum s-a văzut, de 
modestia celui care are 
convingerea că i s-a pro
pus o funcție peste merite
le și puterile sale. La fel, 
nu-i vorba nici de vreo 
glumă, aidoma celei cu 
Păcală — știți, pentru a 
scăpa dintr-o încurcătură, 
cunoscutul erou popular 
repetă intr-una : „nu vreau 
să fiu primar In sat". Nu. 
în cazul de față e vorba 
de cu totul altceva : este 
refuzul unei munci care ți 
se pare că nu corespunde 
pregătirii tale. a unei 
munci care, pe scurt, „nu 
fac*  de tine".

„Să ies pe clmp ? Să 
sb’U de vorbă cu oame
nii ?“ In aceste Întrebări

tați, dar în mintea căruia 
orice posibilitate de contact 
cu lumea capătă contururi 
diforme, exagerate. fiind 
i.ichiouită ca o gravă ame
nințare a tihnei personale. 
De fapt, este o gravă în
străinare de muncă, de 
munca productivă, de care 
cel in cauză se ferește și 
se izolează printr-un para
van de hirtie. Pentru func- 
ționarul-birocrat, hirtia pa
rafată este singura care 
dă impuls și sens acțiunii. 
Tot ce se mișcă are la ori
gine o hirtie. Cum să con
vingi un asemenea om că 
ceea ce face el nu este 
chiar lucrul cel mai impor
tant de pe lume ? Cit de 
înrădăcinată este această 
mentalitate birocratică la 
contabilii de la cooperativa

agricolă din Vlădila, o do
vedește. in plus, și faptul 
că -celor două tinere li s-a 
făcut propunerea de a fi 
brigadiere nu direct, prin 
viu grai, ci prin interme
diul unor... hirtii (adresele 
nr. 62 și 63 din 9II a.c.J, 
deși fetele lucrau in ace
lași birou cu contabilul șef 
care emisese adresele !

Și, in loc să fie onorate 
de încrederea ce li s-a ară
tat, in loc să aibă sentimen
tul că vor face o treabă 
frumoasă, utilă, in mijlocul 
oamenilor, acolo unde se 
hotărăște „piinea" colecti
vității căreia ii aparțin, 
tinerele s-au încruntat : 
„Noi la cimp ? Noi să stăm 
de vorbă cu oamenii ? 
Noi, să ieșim din birou ? 
De ce tocmai noi ?" Fiind
că așa e viața, fetelor. 
Viața adevărată. Cu efor
turi, cu răspunderi. „O 
bună organizare a mun
cii — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cu- 
vintarea rostită la Confe
rința pe țară a cadrelor de 
conducere din unitățile a- 
gricole de stat și coopera
tiste — înseamnă sâ pui 
accentul pe contactul ne
mijlocit cu oamenii, să re
nunți la hirtiile din birouri. 
Aceasta înseamnă ca toate 
cadrele de conducere din 
agricultură, de la conduce
rea ministerului pină jos, 
să fie in mijlocul oameni
lor muncii, al cooperatori
lor, pe ogoare, unde se pro
duc pină la urmă și griul 
și porumbul, in grajd, unde 
cresc vitele, pretutindeni 
unde se hotărăște soarta 
producției agricole... Cadre
le din agricultură să nu 
stea să scrie hirtii. cl să se 
ocupe de problemele con
crete ale producției".

Ion POPA
(Continuare în pag a II-a)

Cadențe
3

pionierești
O vacanță frumoasă înseamnă 

deopotrivă o lecție in natură, o 
arenă a bunei dispoziții. un pri
lej pentru copii de a-și dovedi 
atit exuberanța, cit și inimoa
sa dorință de a fi cit mai fo
lositori in bătălia primăverii, 
planțind arbori și flori, amena- 
jind grădini și spații de joacă, 
făcind sport și ajutindu-și pă
rinții la treburile gospodărești. 
O vacanță obișnuită, te simți 
îndemnat să spui.

Si totuși, zilele trecute, in Ca
pitală am fost, martorii unor 
momente emoționante, cu totul 
inedite, care au adus un suflu 
nou, tineresc, revoluționar in 
peisajul obișnuit al vacanței. 
6 000 de pionieri, in frunte cu 
drapelele unităților lor, cu 
trompete și tobe, cu eșarfe mul
ticolore, au ieșit pe străzile 
Bucureștiului intr-un marș al 
exuberanței. Au răsunat, pe lar
gile bulevarde ale Capitalei, cin- 
tece revoluționare intonate de 
glasuri de copii. Moment pro
fund emoționant. Și, privindu-i 
in marș pe miile de purtători 
ai cravatelor roșii cu tricolor, 
înțelegi că orașele și satele tră
iesc in aceste zile o infuzie en
tuziastă de prospețime, de tine
rețe, de optimism.

O vacanță ce va rămine de 
neuitat pentru fiecare copil, o 
vacanță ale cărei coloane pri- 
măvăratice i-au purtat nu nu
mai pe copiii din București, ci și 
pe cei din Galați, din Rimnicu- 
Vilcea, din așezările celor patru 
puncte cardinale ale țării, pe 
străzi șl bulevarde, in noile car
tiere, pe marile platforme in
dustriale, in zonele unde se 
prefigurează orașele noastre de 
miine.

Acest aprilie 1974, cu mu
guri bătind frenetic in azur, este 
proclamat de copii — in cadrul 
acțiunilor pe care le închină 
glorioasei aniversări a eliberă
rii, Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român — 
aprilie al muncii patriotice, al 
cinlecelor și marșurilor pionie
rești. Defilind sub ochii noștri, 
sub fagurii de lumină ai stea
gurilor, ducind pe umeri în- 
guști, dar cutezători, hirlețe și 
trunchiul firav al arbuștilor, ei, 
două-trei milioane de copii, dau 
acestei primăveri o notă de ro
mantism și angajare revoluțio
nară, o notă de robustă fru
musețe.

Mihai NEGULESCU

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit. vineri după-amiază, pe 
Gurdial Singh Dhillon,*  președintele 
ad-interim al Consiliului Interparla
mentar, președintele Camerei repre
zentanților din India.

Oaspetele a mulțumit călduros 
președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru bunele condiții ce au fost asigu
rate desfășurării, la București, a lu
crărilor sesiunii Uniunii Interparla
mentare, pentru ospitalitatea deose
bită cu care sint înconjurați

participant» la această reuniune. El a 
relevat, de asemenea, că parlamen
tarii prezenți la sesiune au primit cu 
mult interes și satisfacție cuvintarea 
inaugurală rostită de președintele 
Nicolae Ceaușescu. apreciind-o ca o 
contribuție însemnată la cristalizarea 
preocupărilor de viitor ale Uniunii 
Interparlamentare.

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o ambianță cordială, priete
nească. au fost subliniate bunele re
lații existente intre România și India, 
contribuția pe care au adus-o intilni-

rile dintre conducătorii celor două 
țări la dezvoltarea pe multiple pla
nuri a acestor relații, precum și po
sibilitățile de extindere in viitor a 
legăturilor de prietenie și colaborare 
româno-indiene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat pe oaspete să transmită un 
cordial salut președintelui V.V. Gir! 
și primului ministru Indira Gandhi, 
impreună cu cele mai bune urări de 
prosperitate și pace poporului indian 
prieten.

Senatorul mexican Alejandro Carrillo
Președintele Republicii Socia

liste România; tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri după-a
miază, pe senatorul Alejandro Car
rillo. președintele Comisiei pentru 
relații externe a Senatului mexican, 
membru al Consiliului Interparla
mentar și al Comitetului Executiv al 
Uniunii Interparlamentare.

împărtășind deosebita satisfacție pe 
care o incearcă cu prilejul acestei 
întrevederi, oaspetele a arătat că ii 
revine plăcuta misiune de a transmi
te președintelui Nicolae Ceaușescu, 
poporului român, un cordial salut 
din partea președintelui Mexicului,

Luis Echeverria Alvarez, și a po
porului mexican.

La rindul său, președintele Româ
niei a transmis președintelui Luis 
Echeverria Alvarez salutări călduroa
se. precum și cele mai bune urări 
poporului mexican.

Senatorul Alejandro Carrillo a sub
liniat stima și prețuirea de care se 
bucură poporul român, președintele 
Nicolae Ceaușescu, din partea po
porului mexican, pentru politica ro
mâniei pusă in slujba cauzei păcii, 
Înțelegerii și cooperării internațio
nale.

In timpul întrevederii au fost re
levate bunele relații româno-mexica- 
ne. posibilitățile pentru extinderea 
și diversificarea lor in viitor.

Abordindu-se unele probleme ala 
actualității internaționale, au fost sub
liniate de ambele părți cursul po
zitiv spre destindere, precum și im
portanța eforturilor ce se depun in 
direcția înfăptuirii unor pași concreți. 
spre dezarmare, spre crearea de zone 
denuclearizate in diferite regiuni ale 
lumii.

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

Vedere parțială a tinerel zone Industriale a orașului Drobeta Turnu-Severln
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FAPTUL CONVINGERILE A TEIST ȘTIINȚIFICE
componentă a profilului spiritual al omului nou

Interlocutor : tovarâșul Adalbert CRIȘAN, prim-secretar al Comitetului judefean Bistrifa-Nâsâud al P.C.R.

Noul complex meșteșugăresc din Pașcani Foto : S. Cristian
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DIVERS
Poluarea
la control

O Inițiativă (salutară • Cen
trului aanltaro-antiepidcmic 
București : instalarea Intr-una 
din tonele cele mai circulate 
din Capitală (la intersecția stră
zii Brezoianu cu Bulrvardul 
Gh. Ghcorghlu-DeJ) a unul 
punct permanent dc control el 
poluării aerului, caro va 
colta" și va măsura, timp 
un an de zile. (24 de ore 
24). o sene întreagă de j 
oxidul de carbon, bioxi__
azot, fenolii, bioxidul de sulf, 
funinginea, pulberile, fumul din 
atmosferă. Datele obținute 
aici, ca și din alte puncte 
și mobile, care vor mai fi 
plasate in diferite zone 
București, vor contribui la __
damentarca prescripțiilor de a- 
aanare a surselor poluante. Vom 
reveni peste un an. Cu o veste 
— sperăm — de înseninare.

în luptă 
cu focul

..re
de

de 
fixe 
am- 
din 

fun-

mărit, confcrințe-tip prezentate fără 
discernămint >n fața unul auditoriu 
divers ca virată și nivel dc pregă
tire politică, profesională și cultu
rală, astăzi brigăzile științifice — $1 
aș aminti, in primul rlnd, pc cele de 
la Prundu-Birgăului, Boolean, Sin- 
georz-Băl, Lechlnța, Maieru, Șanț, 
Nușeni, Teaca — iși bazează acti
vitatea in principal pc metoda răs
punsurilor la întrebări, a dialogului, 
ceea ce a contribuit la sporirea in
teresului cu care sint urmărite ac
țiunile Inițiate. Dc un larg ecou s-au 
bucurat ciclurile dc expuneri (orga
nizate la Salva, Matei, Nușeni) pc 
teme de fizică, chimic, biologie șl 
agricultură, expuneri care nu se 
mulțumesc să „comunice14 cunoș

niste ferme, ce se întreprinde 
pentru educarea ateistă a tine
retului 7

— Deși acțiunile de care am amin
tit s-au adresat și tineretului, au fost 
organizate totodată o scrie de acți
uni specifice pentru diferite catego
rii de tineri. Paralel cu orientarea 
școlii spre integrarea invâțămîntului 
cu producția, sintem preocupați dc 
potențarea virtuților educative ale 
predării științelor sociale, stimulind in 
acest scop activitatea cabinetelor dc. 
științe sociale din școli, organizind 
schimburi de experiență între ca
drele didactice care predau aceste 
discipline. Urmărim, de asemenea, 
fructificarea deplină a valențelor Scrisori despre

Transportul navetiștilor

Dc la o scinteie Ieșită pe co
tul sobei. unde se încălzea lap
tele, a izbucnit un violent in
cendiu care a cuprins tot sai
vanul de oi al fermei Si rea- 
lați. Un vint năprazn.c a făcut 
ca incendiul să se întindă re
pede ți asupra firelor de poie 
și furajelor din jur. Alături de 
cooperatori și pompieri, tracto
riștii P. Rusu, P. Moisuc, V. 
Vașiliu și Petru Pal au tras 
neîncetat brazde de jur-impre- 
jur, pentru a împiedica extin
derea pirjolului. Au fost salva
te toate cele 757 de oi. 600 miei 
ți o parte din furaje. Abia cind 
Z-a terminat totul, tirziu in 
noapte, oamenii fi-au dat sca
ma că lupta lor cu focul du
rase mai bine de 20 de ore...

— Este cunoscută atenția acor
dată de partid educării materia
list- științifice a maselor ; propu- 
nindu-vd o discuție pc această 
temi, vâ solicităm, pentru în
ceput, rd definiți notele carac
teristice ale artitdtdții desfășu
rate in acest domeniu de orga
nizațiile de partid din județ.

— Caracteristic pentru această ac- 
tivitnte mi se pare. Înainte de toate, 
spiritul ofensiv împotriva con
cepțiilor obscurantiste, a manifes
tărilor mistice, spirit Imprimat de 
documentele Congresului al X-lca și 
ale plenarei C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1971, care au subliniat că 
libertatea de conștiință pe care so
cietatea noastră 
o asigură fiecă
rui membru al 
său implică o 
susținută muncă 
politico - educati
vă pentru Însu
șirea concepției
materlalist-științifice despre lume și 
viață. Se poate vorbi, de asemenea, 
de o lărgire a sferei de cuprindere a 
activității dc educație ateistă. In sfin
țit mi se pare demn de relevat că, la 
diferite niveluri, organele de partid 
au reușit să asigure o mai Judicioasă 
coordonare a activității factorilor in
vestiți cu atribuții educaționale în 
acest domeniu — organizații de 
masă și obștești, instituții do cultură, 
școli etc. — precum și un mai 
riguros control al îndeplinirii sarci
nilor încredințate fiecăruia dintre 
ei. Am izbutit astfel să eliminăm o 
scamă de suprapuneri și paralelis
me. să evităm fărîmițarea forțelor 
și. implicit, să asigurăm pregătirea 
temeinică a diferitelor manifestări 
educative.

— Ce forme șl metode s-au 
imnu*  in mod deosebit in a- 
ccastă activitate ?

— O contribuție activă aduc în 
acest sens comisiile organizate la ni
vel județean, orășenesc și comunal 
pentru răspindirea cunoștințelor 
științifice. Sub îndrumarea lor acti
vează circa 100 de brigăzi științifice. 
Se cuvine relevat că. dacă pînă In 
urmă cu circa 2—3 ani asemenea 
brigăzi foloseau cu predilecție ex
punerile lungi, aride, greu de ur

tințe științifice, cl evidențiază tot
odată capacitatea omului de a des
cifra tainele firii, de a stăpini na
tura. Interesantă este și inițiativa 
organizațiilor de partid de la Nușeni 

Tiha Birgăului de a axa tema
tica „Lectoratelor cu părinții44 pe 
problemele educației ateiste a copii
lor, a rolului ce revine părinților in 
acest sens. Ca factori Importanți In 
educația științifică a maselor acțio
nează bibliotecile din Braniște. Câia- 
nul Mic, Josenii Birgăului, Maieru, 
Rebrișoara, Șieu, Petru Rareș. Uriu, 
Beclean și alte comune, care orga
nizează sistematic acțiuni de popu
larizare a cărții științifice, agricole 
și tehnice, simpozioane, mese rotun
de pe marginea unor astfel de lu
crări. manifestări urmate de proiec
ții de filme și diapozitive. Ne pro
punem, in perioada următoare, să 
determinăm o mai largă participare 
la educația materialist-științifică a 
universităților populare și societăți
lor culturale, să folosim mai frec
vent asemenea mijloace cu eficiență 
verificată cum sînt serile de expe
riențe științifice și expozițiile itine
rante cu tematică științifică.

— Tn contextul atenției pri
mordiale pe care partidul o 
acordă sprijinirii tineretului în 
formarea unor convingeri comu

formative ale fiecărui obiect de stu
diu, combătind mentalitatea acelor 
cadre didactice care consideră că 
numai in cadrul orelor de științe so
ciale și de dirigenție se poate rea
liza educația materialistă a elevi
lor ; am stăruit, în acest sens, asu
pra faptului că profesorul de fizică, 
biologie ori chimie are menirea de 
a-i ajuta pe elevi să pătrundă in 
intimitatea proceselor fizico-chi- 
mice, biologice, dar in același timp, 
sâ-i ajute să le interpreteze, să des
prindă de aici concluzii generale a- 
supra materialității lumii.

Dintre modalitățile organizatorice 
de educație materialist-științifică ce 
și-au dovedit eficiența menționez 
cercurile pe materii (geografie, ar
heologie, fizică, chimie, matematică), 
în cadrul cărora peste 10 000 elevi 
acumulează noi cunoștințe, convin- 
gindu-se, totodată, că omul poate 
cunoaște și stăoîni natura ; cercu
rile tchnico-apllcatlve care cuprind 
aproape 6 500 de pionieri ; primele 
eercuri de ateism ale elevilor (con
stituite la Școala generală din Sin- 
georz-Băi și Grupul școlar cooperatist 
Bistrița) care organizează seri de 
experiențe științifice, simpozioane, 
concursuri pe teme științifice la că
minele culturale, unde sînt invi
tați colegi și părinții elevilor ; 
cercurile de „Prieteni al științei44.

După
30 de ani

Pe adresa primăriei din Vă
leni (Vaslui) a sosit o scrisoare 
semnată de Cristea Leca : „Vă 
rog să mă ajutați să-mi găsesc 
un vechi camarad, pe care 11 
caut de ani și ani de zile, 
auzit că ar fi la Văleni, 
cheamă Gheorghe Gurguță. 
făcut războiul împreună 
ne-am avut ca frații. Dar
tr-o noapte a anului 1944. cind 
luptam pentru eliberarea țării. 
In timpul unui atac ne-am pier
dut unul de altul și de-atunci 
nu ne-am mai văzut* 4... G. G. a 
locuit o vreme la Văleni, dar 
de dțiva ani s-a mutat. Sem
natarul scrisorii a avut insă no
roc : rugămintea lui a fost pusă 
„la inimă" de corespondentul 
nostru din Vaslui. Vasile Iancu, 
care nu s-a lăsat pinâ nu i-a 
găsit adresa celui căutat de 30 
de ani : locuiește pe strada Ște
fan cel Mare 26 Vaslui. La bună 
vedere I

Cheile Turzii — un atractiv punct turistio Foto : AgerpresCum stau

care efectuează la căminele cultu
rale demonstrații și experiențe de 
laborator menite să contribuie la ex
plicarea cauzelor unor fenomene na
turale.

Evident, nu limităm educarea ma- 
tcriallst-ștlințiflcfi la tineretul șco
lar. Pentru tinerii muncitori din 
Bistrița și Năsăud, organizațiile 
U.T.C. au organizat întllnlri cu pro
fesori universitari și cercetători dc 
la Observatorul Astronomic din 
Cluj în cadrul ciclurilor de convor
biri „Universul și descifrarea taine
lor lui" și „De vorbă cu viitorul".

Mi se pare demnă de relevat, în 
același timp, preocuparea comitetu
lui Județean al U.T.C. și a comitetului 
județean de cultură și educație so

cialistă privind 
punerea In va
loare a elemen
telor laice ale u- 
nor serbări și 
sărbători tradi
ționale, ale unor 
datini și obice

iuri populare. In acest sens, nume
roasele manifestări artistice sint în
soțite de simpozioane, expuneri, ex
poziții de artă populară in cadrul 
cărora se relevă caracterul lor de 
sărbători ale muncii, ale hărniciei 
oamenilor, ale satisfacțiilor generate 
de muncă.

Trebuie să menționez Insă că e- 
ficiența activității desfășurate in 
acest domeniu se resimte dc pe ur
ma unor manifestări de formalism. 
Principalul neajuns constă in lip
sa de continuitate, în caracterul 
sporadic al manifestărilor organi
zate. în comunele Șieu-Măgheruș, 
Livezile. Galații Bistriței, Micești, 
Lunca Ilvei, Sinmihalul de Cimpie. 
activitatea de răspîndire a cunoștin
țelor științifice se limitează la citeva 
expuneri și conferințe, ținute la 
mari intervale de timp. Ne mai 
nemulțumește faptul că sînt insufi
cient cuprinse în raza activității de 
educare ateistă unele categorii de 
oameni ai muncii — lucrătorii de pe 
șantiere, navetiștii, locuitorii din sa
tele mai îndepărtate. Pe de altă 
parte, inerția unor activiști culturali 
determină insuficienta folosire a 
mijloacelor audio-vizuale moderne, 
îndeosebi a filmului științific.

înlăturarea acestor neajunsuri, 
perfecționarea activității de educare 
materialist-științifică au constituit 
obiectivul unor recente consfătuiri 
de schimb de experiență intre res
ponsabilii comisiilor de răspindire a 
cunoștințelor științifice, brigăzilor 
științifice, directorii căminelor cul
turale, lectori și propagandiști, în 
cadrul cărora au fost întocmite pro
grame complexe de activități, s-au 
organizat acțiuni model — dezba
teri, simpozioane. întîlniri cu brigăzi 
științifice. Am stăruit în cadrul a- 
cestei consfătuiri asupra unor factori 
de care depinde eficiența propagan
dei ateiste : diferențierea acesteia 
în funcție de specificul celor cărora 
li se adresează ; necesitatea dc a de-' 
păși faza tezelor și îndemnurilor ge
nerale, punind accentul pe o argu
mentare clară, convingătoare ; îm
binarea spiritului combativ, militant, 
cu tactul și grija deosebită de a nu 
leza sentimentele oamenilor.

Considerăm că realizarea efectivă 
a măsurilor stabilite pentru intensi
ficarea activității de educare mate
rialist-științifică va contribui in 
mod substanțial la dezvoltarea con
științei socialiste a oamenilor mun
cii, element constitutiv esențial al 
operei de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Convorbire realizată de 
Silviu ACHIM 
Ion ANGHEL

Scrisori sosite în ul
timul timp la redacție 
sesizează greutățile ce 
le intimpină muncito
rii navetiști din une
le întreprinderi din 
cauza funcționării de
fectuoase a transpor
tului lor din localită
țile unde domiciliază, 
la locul de muncă.

1 500 de muncitori 
navetiști de la Combi
natul chimic din Tr. 
Măgurele au asigurat 
transportul — potri
vit prevederilor con
tractului colectiv — 
cu autobuzele. „Am 
încheiat o convenție 
cu I.T.A. Pitești — 
ne scrie conducerea 
combinatului — prin 
care aceasta se an
gajează să pună la 
dispoziția noastră mij
loace auto în ra
port cu cerințele, să 
respecte întocmai gra
ficul de circulație și 
traseele stabilite. Aș
teptările noastre au 
fost înșelate. De a- 
tunci, cu o regulari
tate nedorită, mașini
le au sosit cu întir- 
zicre. iar adesea 
cursele prevăzute nici 
n-au fo^t efectuate. 
Deși I.T.A. Pitești 
a fost sesizată de 
mai multe ori. trans
porturile s-au efec
tuat in continuare la 
întimplare.

Dacă in scrisoarea 
sosită de la Tr. Mă
gurele se oglindește 
griia conducerii unui 
mare combinat pentru 
transportul navetiști
lor. o altă corespon
dentă. care poartă nu 
mai puțin de 38 de 
semnături, ne nune 
fată-n față cu re
versul medaliei. Iată 
ce ni se semnalează : 
„Cea mai mare parte 
a locuitorilor din co
munele Brebu. Telega 
și Lunca Mare lucrea
ză in secția de indus
trializare a lemnulul- 
Telega. din cadrul 
U.F.E.T.-Cimpina. In 
1972 întreprinderea a 
pus la dispoziția na
vetiștilor un micro

buz. Dar iată că din- 
tr-o greșită înțelegere
— după părerea noas
tră — a modului de a 
realiza economii de 
combustibil, în ia
nuarie 1974 condu
cerea unității a scos 
din circuit acest unic 
și adecvat mijloc de 
transport, lnloculndu-1 
cu... un camion 1 
S-au îmbolnăvit oa
meni și la 1 februa
rie a.c. a început să 
circule din nou micro
buzul. dar în loc de 5 
curse, efectuează doar 
trei ! Rezultatul : unii 
muncitori, care nu au 
loc în autobuz, sînt 
nevoit! să mărsăluias- 
că 3 pină la 6 kilome
tri. ajungind obosiți 
la serviciu. Din păca
te. nimeni nu se se
sizează de acest lucru. 
Am propus conducerii 
secției noastre să în
cheie o convenție cu 
I.T.A. Cimpina. pentru 
â pune la dispoziția 
întreprinderii un au
tobuz. care să-i 
transporte, acasă și Ia 
locul de muncă. pe 
salariații schimbului 
I, in mare parte fe
mei ; totodată, am ce
rut efectuarea unor 
modificări în progra
mul de lucru. Solici
tările noastre n-au 
găsit pînă acum înțe
legerea cuvenită.44

Muncitorul textilist 
Georgică Cernea ne 
scrie că I.T.A. Pitești 
(tot ea ! — s.n.) a re
tras, chipurile din lip
să de rentabilitate, 
singurul autobuz ce 
circula pe ruta Pitești
— Ciomăgești și de 3 
ani încoace oamenii 
merg cel puțin 10 km 
pe jos. ca să ajungă 
la stația cea mai 
apropiată. O altă scri
soare, semnată de A- 
lexandru M. Popa, din 
comuna Pesceana, ju
dețul Vilcea, sesizează 
că, prin retragerea 
fără nici un motiv în
temeiat a autobuzului 
care circula intre 4,30 
și 8 dimineața pe ruta 
Rm. Vilcea — Drăgă-

șani, prin Pesceana, 
s-a Îngreunat consi
derabil deplasarea na
vetiștilor la U.F.E.T. 
Băbeni. „Cind lucrăm 
in schimbul de noap
te — arată autorul — 
nu mai avem cu ce 
să ne întoarcem aca
să. Am sesizat greu
tățile noastre condu
cerii autobazei din 
Rm. Vilcea. dar nu 
s-a luat nici o mă
sură. Drept consolare, 
ni s-a spus să ne a- 
dresăm întreprinderii 
noastre care, cu sigu
ranță, va pune la dis
poziția muncitorilor 
din aceeași tură un 
autobuz. Cum s-ar 
spune, am fost „pa- 
sați'4 de colo, colo, 
pentru că nici U.F.E.T. 
Băbeni n-a întreprins 
vreo măsuță. Iar mun
citorii sînt nevoiți să 
facă tot felul de com
binații ca să ajungă 
la unitatea forestieră 
din Băbeni.

Obligația de a uti
liza rațional mijloa
cele de transport nu 
are nimic comun cu 
practicile de-a dreotul 
nechibzuite. păgubi
toare, de a suspenda 
unele curse absolut 
necesare pentru trans
portul muncitorilor la 
și de la locul de 
muncă. Orice gospo
dar chibzuit — con
ducători de între
prinderi, consilii popu
lare ș.a.m.d. — înțe
lege că Intîrzierile de 
la. lucru, ’ randamentul 
scăzut în muncă al 
navetiștilor. ‘ provoca
te de inexistența mij
loacelor de transport 
sau de un transport 
prost organizat, aduc 
serioase prejudicii e- 
conomiei. Tocmai de 
aceea este necesar să 
se analizeze cu toată 
răspunderea situațiile 
semnalate mai sus și 
altele asemănătoare și 
să se ia în consecin
ță măsurile ce se im
pun.

D. MINCULESCU

copiii m 
autobuz ? CLUJUL TURISTIC VA INVITA FAMILIA PE ECRANUL PANORAMIC

Autobuzul 31-AB-1B96 circula 
pe ruta Aiud-Girbova de Sus. 
Pe scaunul din față, in dreapta 
șoferului, lingă ușă. se afla, 
nesuoravegheat. un copil in vir- 
stă de 8 ani. Pe drum șoferul a 
fost nevoit să pună, brusc. o frî- 
nă. Copilul si-a pierdut echili
bru] si s-a prins cu miinile de 
minerul ușii. Ușa s-a deschis și 
a căzut din autobuz. La spital, 
cu toată intervenția medicilor, 
copilul n-a mai putut fi salvat.

Cîte-un pic,
pic, pic...

a 
mare rezervor 

de către lucrători 
La

La o secție a l.J.C.M. Alba 
fost montat un 
de benzină 
ai aceleiați întreprinderi, 
puțin timp după umplerea re
zervorului, nivelul benzinei a 
început să scadă văzind cu 
ochii. Printr-un robinet nein- 
chis ermetic, benzina se scur
gea picătură cu picătură. A ur
mat un exercițiu cu cele 4 ope
rații aritmetice : adunarea pică
turilor a dat rezultatul de 4 788 
litri benzină irosită, inmultirea 
cifrei 4 788 cu costul unui litru, 
împărțirea pe vinovați ți i 
derea părții corespunzătoare 
buzunarul fiecăruia.

scă- 
• din

în pod
din 
s-a

La bufetul ..Mestecăniș*  
Suceava, Vasile Cuțitariu 
luat la harță cu cițiva consu
matori. Vrînd, pesemne, să a- 
rate că Intre numele ți apucă
turile lui există legătură, Va
sile Cuțitariu a scos cuțitul, ră
nind cițiva clienți. Cuțitariu fi 
„amicii" săi. părtași la băutură 
ți încăierare, au rupt-o la fugă 
«i s-au ascuns in podul casei 
Ini Vasile Arifon. Aici, scanda- 
lagiii-bălăuși se credeau in si
guranță. Ascunzătoarea a f—* 
Insă repede descoperită. Li 
pregătește alta, mai sigură.

fost 
i se

Rubricd redoctatâ de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scinteil'

Bazele turistice ale județului 
Cluj au îmbrăcat haina primă
verii, pregătindu-se intens pen
tru noul sezon. La Băile Some- 
șeni, cu ape minerale indicate 
in diferite afecțiuni. între care 
cele ale aparatului locomotor și 
ale sistemului nervos periferic, 
au fost placate cu faianță ba
zinele interioare, s-au refăcut 
solariile și s-a dat In folosință 
instalația de încălzire a apei 
atit pentru cea din interior, cit 
și pentru cea din aer liber. La 
Băile Cojocna, cu apele sale să
rate. atit de solicitate de cei 
suferinzi de reumatism, au fost 
renovate cabinele cu vane indi
viduale. cit și solariile din jurul 
lacurilor in aer liber. La Bălța, 
situată în preajma orașului 
Gherla, căsuțele cochete prevă
zute cu băi romane, parcul și 
restaurantul reamenajat fac din 
această stațiune și un loc ideal

de odihnă și recreare. Aici, u- 
tilizarea aburului de la băile 
calde la încălzirea apei din ba
zinul exterior va face posibilă 
deschiderea cu cel puțin o lună 
mai devreme a ștrandului. încă 
o noutate : pavilionul de trata
mente al băilor sărate din Tur
da a fost renovat, modernizat.

Clujul dispune și de o seamă 
de cabane amplasate la munte 
ori in alte locuri pitorești ale 
județului. Și acestea — după 
cum ne spunea tovarășa Letiția 
Triteanu, directorul oficiului ju
dețean de turism — își vor pri
mi oaspeții cu numeroase nou
tăți. Printre cele mai atractive 
puncte turistice se numără ca
banele „Valea Drăganului", 
„Cheile Turzii14, „Făget41, „Le- 
ghia14, „Băișoara11.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteil"

Mirajul hîrtiilor
fUrmare din pag. I)

Cazul prezentat mai 
sus ridică și un alt 
aspect. Există la unii 
tineri mentalitatea că 
absolvind o școală, 
mai ales liceul, nu 
ți-ar mai „sta bine14 
să lucrezi intr-un sec
tor productiv al 
C.A.P.-ului. Ori gă
sești un post la birou, 
ori. dacă nu. nu mai 
lucrezi deloc in coo
perativă. (Vezi „Scîn- 
teia" nr. 9 813. „Dacă 
n-ai un bătrîn... dar 
dacă n-ai tineri...1' 
și nr. 9 829. ..Munca 
ne onorează44...). Este 
insă îndeobște știut 
că munca agricolă tin
de să devină pe zi ce 
trece o muncă tot mai 
calificată, care nece
sită cunoștințe com
plexe, din cele mai 
variate domenii. Iată 
ce ne spuneau, de pil
dă. cițiva tineri absol
venți de liceu pe care 
i-am găsit lucrînd la 
ferma legumicolă a

cooperativei agricole 
din comuna Izbiceni, 
din același județ :

Niculina Pencea (24 
de ani) :

— ...Dacă am nevoie 
de cunoștințele din li
ceu in munca pe care 
o fac ? Să vă dau nu
mai un exemplu : ră
sadurile acestea, pe 
care le vedeți crescute 
mari, sînt așa de pre
tențioase cind sint 
mici, că nici nu vă 
închipuiți I Condiții 
speciale de tempera
tură, de umezeală, de 
aerisire... In fiecare 
zi — controlate și re
glate. Asta presupu
ne : cunoștințe de fi
zică, chimie, biologie... 
Adică lucruri pe care 
le-ai învățat în școală 
și ia care apelezi a- 
cum, în muncă.

— Eu. ne spune Ion 
Jianu (28 de ani), lu
crez in cooperativa a- 
gricolâ de vreo zece 
ani. Terminasem școa
la generală și mai fă
cusem un curs in 
specialitatea horticul

tura. Curînd am văzut 
însă că nu-i deajuns. 
Că e nevoie de mult 
mai multe cunoștințe. 
Așa m-am apucat de 
liceul seral. Ziua la 
muncă, in C.A.P., sea
ra la liceu, în Cora
bia. Era nițeluș cam 
greu, dar a mers.

— Ați luat și baca
laureatul ?

— Da. eu am luat 
bacalaureatul la seral, 
iar tovarășa Pencea a 
luat bacalaureatul la 
zi.

„De-asta am și fă
cut liceul44, par să spu
nă interlocutorii noș
tri. Iar modul in care 
Înțeleg ei să-și folo
sească cunoștințele do- 
bindite in anii de 
școală, opțiunea lor 
pentru activitatea pro
ductivă. pentru munca 
adevărată, nu pentru 
un joc „de-a hîrtiile44, 
este o replică elocven
tă. plină de Iile, dată 
celor care incă se mai 
întreabă steril: „De-a
sta am învățat carte ? 
Sâ muncesc ?"

Ca niciodată, acel ste
reotip verbal a sunat cum 
nu se poate mai stupid :

— Să ș:iți că cu nu mă 
opresc aici ! Am să merg 
și mai departe...

...a sunat tragi-comlc, în 
raport cu obiectul respec
tivei revendicări. Ce drept 
reclama solicitantul, decis 
să se zbată, să insiste, să 
reclame, să meargă mai 
departe ? El pleca pe ca
lea petițiilor și voia să 
caute in birourile de au
diențe vocea sîngelui, 
cindva izgonită, chemarea 
îndepărtată a legilor natu
rii. polița rătăcită a vieții.

Cit de departe ar fi pu
tut merge, cu memoriile și 
cu copiile lui legalizate, ca 
să-și reciștige tinerețea 
pierdută, sensul existentei 
destrămate ?

Respectivul e un om de 
52 de ani, cu o viață fruc
tuoasă in spate. Are apar
tament, are mașină, servi
ciu bine remunerat, și el 

soția, ba chiar și pers
pectiva unei case pentru 
odihnă. N-au doar...

— ...N-avem un copil I 
Vrem un copil !

Disperarea de a te găsi 
în toamnă cu pomul vieții 
scuturat de flori, dar fără 
roade, poate să fie pusă pe 
seama feluritelor explica
ții. Drame imposibil de 
reproșat cuiva, particulari
tăți fiziologice nefaste, 
accidente inexplicabile, ori, 
pur și simplu, neșansa sînt 
tot atitea motive do com
pătimit discret. Dar indir- 
jitul petiționar, om așezat, 
om calculat in toate, de alt
ceva nu avusese copii :

— ...La început n-am avut 
condiții. Iar acum sintem 
prea bătrini.

„Condiții" însemnau, in 
limbajul foarte chibzuit, o 
anumită succesiune a reali
zării în viață. Picupul venea 
după radio, magnetofonul 
după televizor, aragazul o- 
dată cu butelia, mașina 
Înainte de confort sporit, iar 
copilul după toate acestea. 
Dacă s-or fi gindit la co
pil !... Dar se pare că nici 
n-au mai avut timp 6ă-l cu
prindă in devizele estimati
ve de familie. La început, 
pentru că Ioneștii aveau su
fragerie stil, iar ei încă nu, 
deoarece nu era să rămină 
La motocicletă ca Popeștii,

să nu poată să iasă la 
„Doi cocoși11, seara, cu 
Georgeștii... Luați de vii
toarea anilor și a chenzi
nelor prea calculate, s-au 
trezit în amurg cu veșnic 
uitata întrebare :

— ...Și ce-am să iau cu 
mine din toate acestea ?...

...Iar întrebarea s-a con
cretizat în imaginea prozai
că, reflex întirziat al bu
nei chiverniseli, a „paha
rului cu apă11.

— Cine o să-mi aducă un 
pahar cu apă ?

Cei doi soți — pe care 
îi vom numi convențional 
soții D. — s-au hotârit să 
înfieze un băiat Nimic

dacă în oasele vlăjganului 
nu s-a materializat cît de 
cit efortul de a crește co
pii, carnea lui dacă n-a 
fost îndulcită măcar un an 
cu parfumul, cind dulce, 
cind amar. al căminului 
familial. dacă mintea lui 
nu poartă nimic din 'învă
țămintele acelora care-1 a- 
doptează. De aceea, legea 
permite înfierea unor „co
pii14 majori, dar pune con
diția ca aceștia să fi fost 
crescuți efectiv de către îrt- 
fietori.

Insă nu despre instituția 
înfierii relatăm acum, ci 
despre drama tîrziei deș
teptări. Cu instinctele pâ-

dești toate astea în trei 
luni, cind te prezinți cu un 
ghiveci de flori ca să să
dești in el un copac 7

Este, fără îndoială, greu 
să crești copiii. Dar e o 
datorie grea pe care tre
buie să o plătim nu numai 
pentru că fără ea n-am fi 
existat, ci și pentru că 
scadența vine oricum, sub 
forma regretelor prea tlr- 
zii. E dureros să bați Ia 
ușa nurorii și s-o auzi stri- 
gind :

— Ia uițe că iar a venit 
taică-tău !...

...dar e și mai dureros să 
aștepți, ram retezat al ar
borelui genealogic, să ți se

Căminul fără surîs
mal mișcător, decit să-ți 
achiți, fie și cu intirzicre, 
datoria supremă față de 
Însuși sensul existenței 
tale. Să ne amintim că 
poporul a numit această 
imitație a filiației natura
le cu frumosul cuvint „în
fiere11 și cu și mai delica
ta definiție : „a lua un co
pil de suflet", adică „din 
suflet11. Deci ne emoționea
ză intenția. Dar cum aceas
tă reîntoarcere la imboldu
rile firii era prea tîrzie, 
soții D. n-au mai putut 
opta pentru un ține, pe 
care cu adevărat să-1 creas
că și au ales un flăcău 
fără de trei luni de 18 ani. 
Nu avuseseră plnă atunci 
nici o tangență cu el. în
fierea, foarte onorabilă a- 
parent, se contura tot ca 
un tirg. Un tlrg mai deli
cat. e adevărat, dar un 
tirg. Oricit de cinstite erau 
Intențiile, tot pe calcule 
se sprijineau :

— Ii rămine tot ce am 
dobindit noi. numai să 
știm că avem pe cineva la 
bătrlnețe.

Mersi ! Doi bani nu valo
rează casa și mașina, 
covoarele și faianța, pen
tru Înfiriparea fie și a u- 
nui surogat de sentimente,

rintești atrofiate, cu vlztu- 
nea asupra lumii deforma
tă de searbădul lor succes 
în lucruri de tot felul, so
ții D. nu pot înțelege că 
pretenția lor de a se în
rudi cu un tînăr de care 
nu-i leagă și pe care nu-1 
leagă de ei nici un senti
ment consolidat in timp e 
absurdă. El tot chițibușuri 
juridice caută, urechea lor, 
neimpuiată la vreme de ți
pătul copiilor in casă, tot 
in foșnetul uscat al hirtiei 
are încredere.

— E un abuz I Condiția 
de a-I fi crescut se cere 
numai pentru majori. Al 
nostru mai are trei luni 
plnă la majorat ! O să 
mergem mai departe 1

Mai departe ? Unde ? 
înapoi ? Dacă s-ar putea... 
Dacă s-ar putea ca in cele 
trei luni să recuperezi ani 
de absență și de singurăta
te, să înlături din suflet 
mobila grea a obișnuinței 
cu un anumit mod de via
ță. să înveți logaritmii se- 
creți ai naturii, după care 
o zgirietură pe fruntea co
pilului doare mai mult de
cit un cauciuc spart, iar 
spielhosenul ud preocupă 
mai mult decit orice serată 
cu amicii. Cum să dobin-

așeze păsări străine, iar 
păsările să fie din ce în ce 
mai rare. Să te afli la po
lul solitar și să strigi in 
singurătatea albă după ci
neva care să vină, fie . șl 
numai ca să le trădeze.

— Mă aflam la coafor, 
ne povestește Mariana Vul- 
cu, de la biroul de auto
ritate tutelară al Consiliu
lui popular al sectorului 2. 
A intrat un bărbat, girbo- 
vit vizibil înainte de vre
me, cu țepi mari și cărunți 
pe față, cu privirea dezori
entată. L-am recunoscut, 
șocată : „Ce-i cu dumnea
ta aici ?“. „A... a... scuzați14. 
A dat să iasă, l-am oprit, 
i-am amintit cine sint. A 
început 6ă piîngă : „Ne-au 
luat-o pe Nicoleta I Sin
tem amîndol doi nebuni. 
Pină nu s-o aranja situația, 
n-avem liniște11. Nicoleta 
era fetița mai mică a unor 
rude din provincie. Rămă
sese fără mamă în împre
jurări tragice. Toți cei trei 
copii au fost preluați de 
rude. Ea nimerise cel mai 
bine. Casa noilor ei părinți 
era un muzeu, nu o casă. 
Cind făceam formele, doar 
se auzea că venim pe te
ren și vecinii ne așteptau 
tn stradă, să ne convingă.

Iar acum, după doi ani de 
fericire, resorturi ciudate 
din conștiința tatălui su
praveghetor al tragediei îl 
făcuseră să apară și să-și 
ia înapoi copila. Decian- 
șind a doua dramă.

Problema a fost rezolva
tă legal, prin intervenția 
autorităților, protectoare 
ale familiei viabile. Părin
ții cei noi, infietorii, se 
mută acum dintr-o locuin
ță în alta, să li se piardă 
urma. Sint in stare de ori
ce sacrificiu, numai să păs
treze în casă pe acest co
pil. chiar dacă nu e al lor.

— Cele mai multe înfieri 
sînt solicitate de oameni 
între 38—45 de ani, ne in
formează o altă interlocu
toare. Maria Diaconovici, 
șefa biroului de autoritate 
tutelară de la Consiliul 
popular al sectorului 3. 
Fără îndoială, hotărirea de 
a înfia corespunde unor 
delicate calități umane. 
Dar nu poți să nu observi, 
in privirea și în glasul so- 
licitanților, regretul că a- 
ceste calități nu s-au ma
nifestat la timp. Mă refer 
la aceia care ar fi putut 
avea copii in tinerețe, dar 
au tot amînat. Cei mai 
mulți dintre ei au așteptat 
să-și creeze mai intii o si
tuație materială deosebită, 
alții n-au avut încredere 
în durabilitatea propriei 
căsnicii, iar unii au negli
jat, pur și simplu, că s-ar 
putea ca sănătatea să nu 
le mai permită ceea ce iși 
doresc. Toți aceștia ar voi 
să poată întoarce timpul 
cu cițiva ani înapoi. Dar 
asta nu se mai poate...

O parte dintre el se con
solează parțial, adoptind 
omuleți pe care să-i creas
că. Și iși repară, astfel, 
parțial, greșeala. Alții iși 
revarsă dragostea fermen
tată fără sens pe căței sau 
pisici. Iar cei mai uscațl 
sufletește își consumă ur
suzi restul zilelor, tot mai 
aspri, tot mai nemulțumiți 
de ei înșiși, tot mai fără 
sens. Mai e și cite unul in 
care se trezește vocația 
petiționarului :

— Am să merg șl mai 
departe !...

Cit de departe, dacă n-al 
pornit la timp ?

Sergiu ANDON
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CUM ESTE GOSPODĂRIT COMBUSTIBILUL?

BINE dacă ne comparăm cu unități similare

SE POATE MAI BINE
dacă ne comparăm cu noi înșine

La Combinatul chimic din JUmnlcu-Vîlcea s-au făcut simțite In anul 
1973, precum ți in lunile cc au trecut din acest an, o serie de neajun
suri ca>e au influențat realizarea sarcinilor dc plan — și aceasta, aht 
datorită neatingerii parametrilor proiectați la uncie capacități intrate mtd 
de mult sau ma: de curind in funcțiune, cit și calității necorespun- 
Eătoare a calcarului, căruia furnizorii nu reușesc să-t asigure o gra- 
nui-.! .? optimă. Independent insă de randamentul de fabricație, insta
labile funcționează : ca atare, se consumă energie șl combustibil a- 
proape de nivelul planificat, cu toate că se obține o producție can
titativ mal redusă. Astfel, judecind lucrurile prin prisma normelor 
dc consum, pc ansamblul combinatului, In trimestrul I n.c. s-au uti
lizat in plus 4 110 tone de combustibil convențional. Este oare impo- 
sibil să se prevină o asemenea risipă a energiei șl combustibilului ? 
Conducerea combinatului așteaptă ..cu brațele încrucișate" ajutorul 
altora in identificarea soluțiilor celor mal potrivite pentru redresarea 
situației ? Ne răspunde ing. Ionel Mihai, director tehnic al combinatu
lui.

— Nicidecum. Singura noastră 
ș-nsă de a contracara pe cit posi
bil consumul prea marc de combus
tibil. din cauzele care vă sint cu
noscute. este ca prin tot cce*  ce de
pinde de noi sa acționăm in spiri
tul măturilor de economisire a com
bustibililor și energici stabilite prin 
Decretul Consiliului de Stat, de alte 
documente ale partidului ?i statului.

— Deci există o șansă. Cum o 
valorificați 7

— Am Început cu.„ Începutul. A- 
dică, am inventariat, utilaj cu uti
la?. instalație Cu instalație, posibili
tățile reale de diminuare a consu
mului energetic, sursele de irosire 
a combustibilului. Pot afirma că, in 
momentul de față, cunoaștem des
tul de bine punctele slabe, așa incit 
strategia prevenirii consumurilor 
inutile, pe care am conceput-o, ara 
un judicios fundament

— Este fără îndoială un 
punct cițtigat. Mai ales că. in 
destule unități din industria 
chimică, de identificarea locuri
lor unde se irosește combus
tibilul se ocupă mai mult 
inspecția energetică, decit pro
priu specialiști. Dar cind veți 
trece concret la închiderea 
„robinetelor" risipei ?

— Daci n-am fi depășit stadiul 
constatativ, la ora actuală consumu
rile suplimentare de combustibil și 
energie ar fj necrezut de mari. Iată, 
deci, cîteva din măsurile aplicate 
pină acum : prin recuperarea con
densului rezultat de la calclnarca 
sodei cu abur am economisit 275 t 
C.C., iar prin înlăturarea defecțiuni
lor de la vaporizatoare, încă 1 000 t 
c-c. Esențial este că o serie de solu
ții au fost găsite și aplicate pe loc 
de cei care asigură din punct de 
vedere energetic funcționarea unor

Au terminat plantatul cartofilor
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de 200 000 hl

producție se 
mai modernă 
de iinbuteliere

Alături de diversificarea pro
ducției, de însușirea in fabrica
ție a unor noi tipuri și variante 
de tractoare, activitatea de mo
dernizare a produselor aflate in 
fabricație constituie unul din 
„axele cardinale" ale muncii 
constructorilor de tractoare bra
șoveni. O asemenea cerință este 
dictată, pe de o parte, de nece
sitatea executării in condiții op
time a întregului complex de 
lucrări agricole, iar — pe de altă 
parte — de ridicarea caracte
risticilor tractoarelor româ
nești la nivelul celor mal presti
gioase tractoare străine. Con
cludent in acest sens este 
exemplul tractoarelor de 65 C.P. 
Printre îmbunătățirile care Ii 
s-au adus in ultima perioadă 
amintim : dotarea lor cu un ri
dicător hidraulic monobloc cu 
control automat al adineîmii de 
lucru și al forței de tracțiune, 
perfecționarea condițiilor de 
lucru ale tractoristului, înzestra
rea cu o cabină spațioasă, re
zistentă la răsturnare, cu sis
teme eficiente de încălzire și 
ventilație ș.a. Așa s-au născut 
tractoarele U. 650-M și U. 651-M.

Dar acțiunea de modernizare 
a producției nu cunoaște aici, la 
„Tractorul", „pauze". în perioada 
in care se omologhează noile 
perfecționări, in serviciile dc 
concepție se și caută, se stu
diază, se încearcă noi soluții, 
noi variante privind perfec
ționarea și modernizarea in con
tinuare a tractoarelor. Chiar in 
prezent, tractoarele de 65 C.P. 
cu 4 roți motoare, aflate in 
pregătire, urmează să fie dotate 
cu o nouă punte-față cu ac
ționare centrală, care va asigura 
o capacitate de trecere mai 
mare, ceea ce le va permite să 
funcționeze comod și pe tere
nuri mai grele. Tot la tractoa
rele din această familie 
efectuat 
instalația ------------,
că pompa va fi montată 
acum înainte direct pe motor, 
fapt care-i va prelungi mult 
viața.

O altă măsură, de dală mal 
recentă, se referă la dotarea 
tractoarelor de 45 C.P. și 55 C.P. 
cu o cabină rezistentă la răstur
nare și instalație de încălzire și 
ventilație. I.R.A. Cimpina, care 
execută această cabină, a și Li
vrat primele bucăți care vor fi 
montate chiar incepind cj 
această lună. Tot la aceste trac
toare, specialiștii întreprinderii 
cin Brașov au terminat modifi
cările aduse instalației pneuma
tice, care vor permite montarea 
de remorci, creindu-se in acts! 
fel posibilitatea ca șl aceste 
tractoare să poată fi utilizate va 
mijloace ue transport, ridicin- 
du-li-se in acest mod gradul de 
universalitate. Și, ca o ultimă 
realizare pe ace istă linie, mai 
amintim faptul că, in curind, 
vor intra in fabricație noile ca
pote. intr-o linie comună tutu
ror tipurilor de tractoare pe 
roți — o linie mal suplă, 
modernă, mai frumoasă.

Nicolae MOCANII 
corespondentul „Scinteii

InstalațH. Bunăoară, un colectiv de 
specialiști din cadrul secției utili
tăți. condus de inginerul Vasile Șcr- 
bulescu, a realizat o instalație de 
recuperare a căldurii condensului 
rezultat din aburul folosit la defa
zarea apei de alimentare la centra- 

La Combinatul chimic din Rm. Vîlcea
la termică a combinatului. Consu
mul se reduce cu 1 000 t. c.c. anual. 
Nu mai puțin de 800 t c.c. pe an se 
economisesc și in urma aplicării so
luției recuperării aburului rezultat 
prin expandarea condensului, propu
să de tehnicianul Ion Mihalache.

— Prin urmare, în centrul a- 
tenfiei se află recuperarea re
surselor secundare. Cit de mari 
sint rezervele in acest dome
niu ?

— Estimăm câ. pe baza utilizării 
Integrale a resurselor secundare, se 
poate obține o economie anuală dc 
peste 37 000 t.c.c. Din acest poten
țial noi valorificăm, in momentul de 
față, circa 40 la sută.

— Nu este puțin ?
— Dacă ne comparăm cu unele u- 

nități similare din industria chimi
că. 8Ș spune că e un procent bun ; 
dacă ne referim la noi înșine, afirm 
că nu este destul. Știm insă precis 
ce avem de făcut în acest an pen
tru a mări proporția amintită. Rea
lizăm, de pildă, prin forțe proprii 
proiectul de execuție a instalației 
de recuperare a 400 t.c.c. deșeu ga- 
zos de la hidrogenarea Oxo, pentru 
a pune in valoare cit mai curind 

(Urmare din pag. I)

turi se cuvine să elogiem colectivul 
de la „Unirea" pentru felul cum a 
știut să soluționeze problemele com
plexe privind calitatea și montarea 
utilajelor. Adăugăm livrarea in avans 
a utilajelor, condiția excelentă a a- 
sistenței tehnice, contribuția specia
liștilor din Cluj la instruirea perso
nalului nostru. Mulțumim pe această 
cale...".

— Fără comentarii. Faptul este. 
Intr-adevăr. o marcă de calitate.

— Am și eu de transmis cite ceva 
despre „mărcile calității" — ne spu
ne Cezar Ioana, corespondentul din 
județul Timiș. Ieri a avut loc ple- 
nara comitetului județean de partid 
c re a analizat felul cum se îndepli-

sarcinile economice in curs. Un 
-rt nrincioal in dezbateri a fost 
'i'atea. SinteHzînd. a rezultat că. 

față de perioada corespunzătoare a

GALAȚI (Prin telefon de la Ion 
Cenuș-) : Incepind de ieri, 17 apri
lie. r aurica de bere din Galați, dată 
ia funcțiune cu 45 de zile in urmă, 
a inceput să livreze comerțului pri
mele cantități de bere blondă la sti
cle. Construită intr-un timp record 
— 23 de luni - d către Trustul ju
dețean de construcții Galați, in co
laborare cu mai multe unități spe
cializate, noua fabrică va livra in 

posibil această resursă. Forțele noas
tre dc proiectare și cercetare sint 
insa limitate și sprijinul unităților 
specializate ne-ar li dc marc folos, 
lată, bunăoară, din anumite stu
dii întocmite anterior rezultă că 
recuperarea a peste 17 000 t.c.c. re
surse secundare nu ar fi rentabilă. 
Este inexact, intrucit, in condițiile 
actualelor prețuri ale combustibili
lor și ale măsurilor de gospodărire 
strictă a resurselor energetice, solu
ția poate deveni economică. De a- 
ceea, se cuvine reconsiderată de că
tre cei care au făcut studiile res
pective. în ce ne privește, noi îi so
licităm și ii așteptăm să ne ajute 
in continuare. Despre aplicarea stu
diilor, ce să mai vorbim, executăm 
noi înșine cea mai mare parte a 
instalațiilor, numai să avem toate 
proiectele dc execuție.

— Din cite cunoaștem, în pro
cesul gospodăririi energiei și 

combustibilului, deosebit de ar
zătoare era problema... arză
toarelor.

— Bine ați spus era, pentru că 
acum ca este, practic, rezolvată. Am 
înlocuit noi înșine 15 arzătoare care 
consumau prea mult combustibil. 
Singura dificultate care mai există 
la ora actuală constă in lipsa insta
lației de supraveghere și de reglaj a 
arderii pentru cazanele C.R. 9 din 
centrala termică proprie. Comanda 
noastră pentru realizarea acestei 
instalații nu ne-a fost deocamdată 
acceptată de Centrala industrială de 
electronică și automatizări. Sperăm 
însă că vom găsi înțelegere, deoa
rece economisirea combustibililor nu 
este numai o problemă a noastră, 
ci a întregii economii.

— Cum ați acționat pentru a 
vă încadra in termenul legal 
de întocmire a bilanțurilor e- 
nergetice ?

— Acțiunea de Întocmire a bilan
țurilor energetice se desfășoară in 
conformitate cu programul sțabilit 
Șapie bilanțuri le realizăm cu for
țe proprii, iar treisprezece urmează 
a fi elaborate de. institute de pro
iectare specializate, deoarece depă- 

întreprinderea de tractoare Brașov. Aspect din secția asamblare

anului trecut, calitatea produselor, 
pe ansamblul industriei județului, a 
înregistrat creșteri importante. Un 
indice elocvent il constituie reduce
rea substanțială a reclarrațiilor de 
la beneficiari. Astfel, in întreprinde
rile chimice — de la șapie Ia una. 
in cele ale economiei forestiere — 
de la 22 la 2. și așa mai departe. în 
multe întreprinderi funcționează 
„Jurnalul calității", o inițiativă foar
te mobilizatoare in lupta pentru o 
înaltă calitate.

— Interesant ! Dar. în acord cu 
subiectul nostru, să ne gindim și la 
faotul că o tel^conferință de calitate 
trebuie -ă se limiteze la dimensiuni 
rezonabile.

— Să cerem o derogare...
— Derogări de la calitate nu exis

tă !
— E"aet. Aceasta și este una dîn- 

tre devizele care insufle'p-r întrece
rea socialistă din aceste zile.

acest an pentru consum 114 500 hl 
bere, adrcă pesie 20 mil'c , ><• sticle 
de 0.500 1 bucata și 14 000 hl bere 
la butoi. în 1975. producția totală a 
acestei un: 
bere.

întregul 
desfășoară 
tehnologie, 
este complet automatizată*

executate.
Industriei

șese posibilitățile noastre. Necazul 
este insă că din cele treisprezece 
bilanțuri comandate, numai pentru 
cinci s-a obținut confirmarea că lu
crările respective vor fi 
Pentru restul, trebuie să ne spriji
ne mai mult Ministerul ’ 2 ‘ ’T
Chimice, forul nostru de resort.

— Afi făcut, In cursul discu
ției, o distincție înfre forțele 
proprii ale combinatului și 
sprijinul dc care aveți nevoie 
din afară. Cum considerați că 
trebuie să se intervină pentru 
sporirea potențialului creator 
propriu al combinatului, al cen
tralei din care faceți parte ?

— Trebuie să ne organizăm mal 
bine, in funcție de specificul acti
vității productive a combinatului. La 
noi, cnergcticienii sint aproape di
rect productivi, intrucit de funcțio- 
nirea utilităților depinde, cel mal 
adesea, fluxul normal al fabricației, 
îmi exprim o părere personală cind 
afirm că existența unui comparti
ment care se ocupă de utilități in 
general nu este forma cea mai po
trivită pentru legarea specialiștilor 
de sectoarele de producție. Ei nu 
pot exercita un control riguros, nu 
au autoritatea necesară pentru a 
impune conducătorilor compartimen
telor productive adoptarea unor mă
suri pe linie energetică. De activi
tatea de concepție în domeniul ener
getic se ocupă, in limita timpului 
de care dispun, tot inginerii din sec
torul de utilități. Un nucleu de con
cepție energetică ne-ar fi de mare 
ajutor.

în continuarea acestui dialog am 
avut convorbiri și cu alți specialiști 
din combinat, care ne-au confirmat 
că in această unitate se desfășoară 
o activitate serioasă, stăruitoare 
pentru diminuarea consumului de 
energie și combustibil. Economia pe 
care combinatul și-a propus să o 
realizeze in acest an se ridică la 
14 551 tone combustibil convențional, 
în acest scop sint mobilizate forțele 
energeticienilor, ale tuturor munci
torilor și specialiștilor din sectoare
le de producție, pentru stăvilirea 
consumului exagerat de combustibil 
și încadrarea in normele aprobate. 
Ajutorul institutelor de specialitate, 
al ministerului de resort trebuie să 
intervină neintîrziat pentru ca po
sibilitățile de economisire depistate 
in acest combinat să fie pe deplin 
fructificate. Așteptăm, în acest sens, 
vești bune de pe platforma chimică 
de la Rimnicu-Vîlceă.

Cel mai nou cartier al muni
cipiului Baia Mare, care se înal
ță pe malul sting al Săsarului, 
poartă numele „Decebal". Pri
ma curiozitate a reporterului, 
oprit in fața blocului „S-l", cu 
120 apartamente, abia ieșit din 
„fabrică", se leagă oarecum de 
un paradox : unde sint zidarii 
de pe șantier ? Găsești aici șo
feri, macaragii, montori, dar zi
dari... Am inceput să zidim fără 
zidari ?

Pe tinărul inginer Aurel Tarța 
nu-1 surprinde întrebarea :

— Pină și finisajul fațadei a- 
restui bloc, construit din pa
nouri mari prefabricate, a fost 
executat mi poligon. Aici, pe 
șantier, au cel mai mult de lu
cru montorii. Zidarii nu prea au 
ce face...

Privim în jurul construcțiilor 
aflate in diferite stadii de exe
cuție. Zidul se înalță direct din 
pă'TJÎntul reavăn. întors de lama 
buldozerului. Nici o cărămidă 
ar.m atâ sau sfărimatâ. nici o 
bucală de lemn sau de oțel în
gropate in moloz. Pretutindeni 
este curat ca în atelier. Iată, 
deci, că «e pune o nouă stavilă 
risipei de material de construc
ție. Cum anume, ne va explica 
inginerul Gheorghe Ardcleanu, 
directorul întreprinderii jude
țene de construcții și montai 
Maramureș :

— Introducerea unor noi teh
nologii moderne, pentru creș
terea gradului de industrializare 
a construcțiilor, duce, în acest 
an, la obținerea unui spor de

Semănatul porumbului la I.A.S. Giarmala — județul Timiș

SEMĂNATUL
pentru PORUMBULUI

Care este stadiul lucrărilor agricole ? Ce trebuie în
treprins in zilele care urmează în vederea încheierii 
insămințărilor 7 Din datele centralizate în cursul zilei 
de ieri la ministerul de resort rezultă că, pină 
la 19 aprilie, a fost insămințată o suprafață to
tală dc 2 700 000 hectare, ceea ce reprezintă 58 
la sută din prevederi. Insămînțatul sfeclei de za
hăr și al florii-soarelui sint, practic, încheiate, iar 
al porumbului s-a făcut pe o suprafață totală de pesto 
un milion de hectare, ceea cc reprezintă 45 la sută 
din suprafețele prevăzute a se cultiva in unitățile 
agricole de stat și 43 la sută in cele cooperatiste. Ce 
rămîne dc făcut in decada care urmează ? Ministerul 
Agriculturii a indicat să continue insămințarea unor 
culturi la care nu s-a realizat planul : orzoaică — in 
cooperativele agricole din județele Mureș, Harghita șl 
Suceava ; in pentru fibră — Neamț, Cluj, Covasna, 
Harghita, Suceava ; să se încheie plantatul cartofilor 
de toamnă în județele Olt, Ialomița, Sălaj, Harghita, 
Covasna, Bistrița, Maramureș.

In zilele care urmează, toate forțele mecanice șl ma
nuale vor trebui concentrate la insămințarea celor 
1 400 000 ha porumb, suprafață pe care nu s-a făcut 
această lucrare. Utilajele de care dispun unitățile agri
cole realizează o viteză zilnică ridicată, ceea ce permite 
ca semănatul porumbului să se încheie în cel mult o 
sânfămină.

Ploile din ultima vreme șî încălzirea timpului care

se v» produce asigură o buni fncolțire șl dezvoltare 
a plantelor agricole insămințate in această primăvara, 
precum și dezvoltarea rapidă a semănăturilor dc 
toamnă. Este necesar insă să se ia măsuri hotărite in 
vederea combaterii buruienilor șl a dăunătorilor care 
pot apărea in culturi. Pc baza determinărilor făcute 
dc stațiunile experimentale a rezultat că, In toamna 
anului trecut, din lipsa umezelii din sol, semințele de 
buruieni nu au încolțit șl, ca urmare, nu au fost dis
truse de ger. Ele vor încolți acum, odată cu umezirea 
solului și creșterea temperaturii. Dc aceea, va trebui 
acordată o atenție deosebită executării lucrărilor dc 
întreținere încă din primele zile de după răsărirea 
plantelor cultivate. De asemenea, iarna ușoară nu a 
distrus decit un număr mic de dăunători. Atacul lor 
a fost frinat de ultimele scăderi de temperatură, dar, 
odată cu încălzirea vremii, s-ar putea să fie semna
lați în culturi. De aceea, specialiștii să vegheze in 
permanență asupra lanurilor și să ia măsuri de com
batere chiar înainte ca atacul să se producă masiv.

Organele județene de partid, consiliile populare si 
direcțiile agricole au datoria ca. în aceste zile hotă- 
ritoare pentru încheierea insămințărilor, să sprijine 
unitățile agricole în organizarea muncii, să rezolve 
toate problemele legate de aprovizionarea cu semințe 
și materiale, redistribuirea utilajelor pentru ca, peste 
tot, însămînțările să poată fl încheiate in timpul cel 
mai scurt.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

; DOLJ
PE TERENURILE 

NISIPOASE, DIN NOU 
LA LUCRU

- în întreprinderile agricole 
stat și cooperativele agricole 
județul Dolj situate pe terenurile 
nisipoase din stingă Jiului, imediat 
ce ploaia a încetat, au fost reluate 
lucrările de semănat. Vineri dimi
neața, la I.A.S. Dăbuleni se lucra 
la pregătirea terenului și semăna
tul porumbului pe o suprafață de 
300 ha. Este un teren aflat în pe
rimetrul sistemului de irigații Sa- 
dova-Corabia, de pe care s-a defri
șat recent o pădure de salcimi. 
Astfel, la fermele 6 și 7. conduse 
de inginerii Jana Sârăcin șl Ion 
Petri, tractoriștii au început lucrul 
încă de dimineață. Vineri s-a lucrat 
intens și la cooperativa agricolă din 
Dăbuleni. După cum ne-a relatat 
ing. Dumitru Staicu, președintele 
cooperativei, pe terenurile de sub 
terasa Dunării se discuia pentru a 
semăna 120 ha cu furaje. Și în 
cooperativele agricole din Sadova, 
Bechet, Călărași ș.a. din zona nisi
purilor, imediat ce ploile au înce
tat, s-au reînceput lucrările agri-

AU FOST RELUATE 
LUCRĂRILE IN GRĂDINILE 

DE LEGUME
Ploile căzute în perioada 14—19 

aprilie in județul Teleorman au fă
cut ca. peste tot. culturile de toam
nă. lucerna, mazărea, borceagul si 
celelalte semănate în această pri
măvară să se dezvolte foarte bine. 
In legumicultura, in această perioa
dă s-au manifestat două fenomene 
meteorologice : vinturi puternice si 

producție de 25 la sută față,de 
anul trecut. La construcțiile de 
locuințe, gradul de industriali
zare va fi in acest an de 81 la 
sută. Soluțiile tehnice alese 
răspund insă. împreună cu pro

Șantiere de locuințe
f v v ■ f a 

tara zidari
și, totuși, casele la Baia Mare

se înalță mult mai repede

gramul de măsuri stabilit, și 
unei alte sarcini — anume a- 
ceea cu privire la reducerea 
consumului de ciment cu 15 la 
sută și a celui de oțel cu 17 la 
sută față de anul trecut.

Dacă ne referim la introduce
rea unor tehnologii noi. eficien
ta și economice, trebuie să a- 
vem in vedere, in primul rind. 
folosirea panourilor mari

temperaturi scăzute. Bunăoară, 
furtuna din 14 aprilie a avariat 
solariile de pe 19 ha. în toate uni
tățile s-a intervenit prompt. Tre
buie remarcată operativitatea cu 
care au lucrat cooperatorii din 
Cringu. Drăgănești Vlașca. Nanov, <
Bujorenî, din alle cooperative agrî- . fectată de furtună, 
eole pentru -a remedia avariile pro-- 
vocate de vint. în toate unitățile 
cooperatiste care au amenajate so
larii au fost luate măsuri pentru 
a fi Închise ermetic și să fie su-

Oamenii muncii din agricultura 
județului Suceava au ‘ încheiat, in 
ziua de 19 aprilie, plantarea carto
fului pe întreaga suprafață plani
ficată. de peste 20 000 hectare, lu
crarea fiind executată in condiții 
de bună calitate, cu un avans de 
aproape o lună față de anul trecut.

Cu acest prilej. Biroul Comi
tetului județean Suceava al P.C.R. 
a adresat o telegramă Comitetului 
Central al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune :

Oamenii muncii din agricultura 
județului vă asigură, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că sint 
hotăriți ca, sub conducerea comu
niștilor, dovedind hărnicie și înalt 
spirit gospodăresc, să facă tot ce 
depinde de ei pentru ca de pe o 
suprafață de 9 100 hectare să ob
țină cel puțin 30 tone cartofi la 
hectar, să desfășoare o activitate 
intensă pentru a încheia în condi
ții optime insămințarea tuturor 
culturilor, să nu-și precupețească 
nici un efort pentru învingerea se
cetei, conștienți fiind că astfel con
tribuie la creșterea avuției națio
nale, a bunăstării întregului popor.

fabricate și a cofrajelor 
lice plane, după care nu 
este necesară o finisare ___
noară pe șantier. De asemenea, 
planșeele se execută tot in poli
gon. Ca productivitate, soluțiile 

mai 
exte-

amintite permit diminuarea . la 
jumătate, respectiv la trei pă
trimi. a timpului necesar exe
cutării unui apartament, fată 
de metodele clasice.

— Ce măsuri ați luat pentru 
creșterea in continuare a gradu
lui de industrializare a construc
țiilor ?

— Optimizarea fluxului teh
nologic din poligon s-a făcut in 

oravegheate permanent. Au fost or
ganizate echipe de intervenție care 
au la dispoziție materiale fumige
ne pentru a interveni ori de cite ori 
situația o cere împotriva brumelor. 
Pină la această dată. întreaga su
prafață. de solarii care a fost a- 

ca urmare a 
măsurilor întreprinse de organele 
județene de. partid si agricole, ă 
fost reparată. Acum. în mai mul-’ 
te unități, se lucrează Ia plantatul 
In grădini.

MURE
Cu toate că, in ultimele zile, 

timoul a fost instabil. în multe u- 
nităti agricole s-a lucrat intens De 
cimp. Ca urmare, ieri, cooperati
vele agricole din județul Mureș au 
încheiat plantatul cartofilor. ..Din 
totalul de 3 400 ha, cit s-a prevăzut 
a se planta, peste 2 000 ha au fost 
realizate mecanizat — ne-a relatat 
ing. Ștefan Tolcer, directorul trus
tului S.M.A. Lucrările de pregăti
re a patului germinativ, adminis
trarea ingrășămintelor și plantatul 
au fost de bună calitate, asigurin- 
du-se condiții ca $i lucrările de în
treținere. combatere a dăunătorilor 
si recoltarea să se facă mecanizat", 
în județ. 17 cooperative agricole 
s-au angajat să obțină cite 30 000 
kg cartofi la hectar. Printre aces
tea se numără cele din Danes. Voi- 
vodeni. Brincovenești. Aoold. Pănet 
ș.a. Cooperatorii din Gornesti au 
prevăzut ca de pe cele 100 ha car
tofi să realizeze o producție medie 
de 35 000 kg la hectar. în acest 
scop. întreaga suprafață a fost fer
tilizată cu cite 30—35 t îngrășămin
te naturale la hectar, precum si cu 
cantităti mari de îngrășăminte chi
mice. în prezent se desfășoară er- 
bicidarea, care a fost executată pe 
20 ha din cele 36 ha prevăzute.

paralel cu introducerea schim
bului II de lucru. Se află aici 
in curs de realizare, de aseme
nea, extinderea spațiului de lu
cru, care va permite confecțio
narea. tot in poligon, și a pereți
lor despărțitori, asigurarea fi
nisajului — mai rezistent și mai 
economicos — incit pe șantier 
se va executa doar montarea. 
Executarea centralizată a lucră
rilor de instalații, precum și a 
armăturilor In hale proprii, este 
în măsură să corespundă rit
mului de lucru impus de solu
țiile moderne. Am dus. totoda
tă. in valoare posibilitățile pro- 
Drii de economisire a cimentu
lui, prin deschiderea unei ca
riere, care va furniza piatră 
■=partă pentru aleile interioare. 
De asemenea. a fost asigurat 
utilajul necesar.

— Și cu zidarii, totuși, ce fa
ceți ?

— Policalificarea este la- or
dinea zilei. 600 de zidari ur
mează o a doua specializare in 
meser'ile de montori sau su
dori. în decurs de un an. fie
care zidar sau dulgher va de
prinde o a doua meserie. Ei nu 
pleacă de pe șantier, ci se 
transformă profesional în ra
port cu necesitățile zilei. Noi
lor tehnologii le răspundem cu 
noi meserii, în vederea sporirii 
eficientei activității pe șantie
rele de construcții de locuințe.

Gheorqbe SUS A 
corespondentul „Scinteii'
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A doua Conferință națională a creatorilor 
din cinematografie și-a încheiat lucrările

Vineri s-a încheiat in Capitali cea 
de-a doua Conferință naționali a 
creatorilor din cinematografic, care 
« prilejuit un rodnic schimb dc opi
nii privind probleme de mare actua
litate ale cinematografiei românești. 
Activitate* * desfășurată de Asociația 
cineaștilor fi perspectivele artei fil
mului. mijloc dc ridicare a conjtiin- 
tet comuniste și de îmbogățire a uni
versului spiritual al constructorilor 
societății socialiste multUatcral dez
voltate.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" : Concert simfonic. Diri
jor : Mircea Basarab. Dirijorul co
rului : Vasile Pântea. Sollstâ : 
Emilia Petrescu — 19.
• Opera Română : Don Carlos 
— 19.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.
• Teatrul Național (aala mare) : 
Un fluture pe lampă — 19,30, (sala

In deschiderea ședinței s-a trecut 
Ia ultimul punct al ordinii dc zi s 
conferinței — alegerea noilor organe 
do conducere ale Asociației cineaști
lor. Adunarea generală a ales pe re
gizorul Ion Popescu-Gopo ca pre
ședinte al Asociației cineaștilor. Pe 
baza propunerilor făcute în cadrul 
celor zece secții ale asociației, dele
gații au ales. apoi. Consiliul Asocia
ției. alcătuit din 51 de membri fi 
Comisia de cenzori.

în aceeași ședință au fost aproba
te. totodată, modificările la statutul 
ACIN.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm. pariicipanțli la conferință au 
aprobat textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

★
Reunindu-se în prima sa ședință. 

Consiliul Asociației cineaștilor a ales 
Biroul asociației. Din birou fac 
parte : președinte — Ion Popcscu- 
Gopo ; vicepreședinți — Mircea Mu- 
reșan și loan Grigorescu ; secretari 
— Nicu Stan și Titus Mesaroș ; 
membri — Marcel Bogoș, Elisabeta 
Bostan, Lucian Bratu, Dumitru Fer- 
noagă. Manuela Gheorghiu. Manole 
Marcus. Ecaterina Oproiu, Dan Pița, 
Constantin Pivniceru, Geo Saizescu.

Realități și obiective actuale 
ale maturizării filmului românesc

în introducerea dării de seamă 
prezentate in prima zi a Conferinței 
naționale a creatorilor din cinema
tografie se arată că această conferin
ță are loc într-un an care marchează 
in istoria patriei date de o importan
ță crucială și exprimă cu o putere 
unică marile răspunderi care ne stau 
în față. Evocind contextul social- 
politic in care are loc conferința — 
pregătirea întregului popor pentru 
aniversarea a trei decenii de la eli
berare și întlmpinarea cu noi rea
lizări a celui de-al Xl-lea Congres 
al partidului — exprimind pro
funda satisfacție a cineaștilor 
pentru Investirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, darea de seamă a subliniat 
in continuare marile îndatoriri și răs
punderi ce revin cinematografiei in 
înfăptuirea programului adoptat de 
istorica Plenară a C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971, in vastul proces 
de formare a conștiinței socialiste, 
de făurire a omului nou. Este pen
tru noi toți un motiv de supremă 
satisfacție — se arată apoi in darea 
de seamă — faptul că astăzi, la nu
mai 3 ani de la intilnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu creatorii din 
cinematografie, putem măsura prac
tic și indica in mod concret nu nu
mai semnele, dar și rezultatele unor 
îmbunătățiri substanțiale in dezvol
tarea producției și organizarea siste
mului instituțional al cinematogra
fiei.

In ultimii ani — se mențio
nează in darea de seamă — in 
cinematografia noastră au avut loc» 
modificări structurale, ilustrate in 
primul rind prin creșterea constantă 
a producției, de la 11 filme de lung 
metraj in 1970 la 24 in 1973, din care 
18 filme de lung metraj și 27 de 
episoade seriale pentru televiziune, 
echivalente cu 8 filme de lung me
traj. Aceasta înseamnă o dublare a 
producției in numai trei ani. Stu
diourile „Alexandru Sahia“ și „Ani*  
mafiim" au realizat 160 și, respectiv, 
30 filme in 1973. Structura organiza
torică a cinematografiei a fost adap
tată necesităților impuse de această 
sporire masivă a volumului și de di
versificarea producției, cu rezultate 
pozitive prezentate pe larg in darea 
de seamă.

Tabloul tematic și de gen al pro
ducțiilor ultimilor ani relevă, la rin- 
dul său, citeva date calitative noi. 
Si, Înainte de a schița citeva dintre 
preocupările mai caracteristice, tre
buie să punem in evidență un adevăr 
primordial, și anume vocația, prin 
excelență actuală, politică a cinema
tografului ca artă modernă cu ecoul 
cel mai viu și mai larg in masele 
de spectatori. Orice gen, orice temă, 
in cele din urmă orice film are un 
caracter politic, șl nu există pentru 
noi o îndatorire mal importantă de- 
cit aceea de a sprijini prin filme 
originale, prin realizări de valoare 
politica Partidului Comunist Român, 
care corespunde pe deplin interese
lor poporului și țării noastre, cauzei 
nobile a socialismului șl păcii. Pri
mul element ■ distinctiv al acestei 
perioade este începutul de afirmare 
a filmului politic de tip evoluat, ți- 
nlnd de acea categorie de opere, 
caracteristice cinematografului con
temporan, semnificative pentru anga
jarea unora diDtre cei mai reprezen
tativi cineaști in curentul larg de 
radicalizare a conștiințelor, de im
plicare a arteî in viața socială. în 
acest sens, darea de seamă aminteș
te cronologic o serie de filme („Pu

Comitetului Centrul al Partidului Comunist Român, 

tovarășului Nicolae Ceausescu
> >

Stimate și iubite tovarășe Ceaușescu,

A doua Conferință națională a creatorilor din 
cinematografic a constituit un moment de impor
tanță și semnificație deosebită pentru cineaștii din 
tara noastră.

Vă exprimăm, și cu acest prilej, sentimentul nos
tru dc satisfacție și mindrie patriotică pentru ale
gerea dumneavoastră, pe baza voinței întregului 
popor, in înalta funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România. Primiți, vă rugăm, ca pe o 
dovadă de dragoste, devotament și supremă încre
dere. omagiul fierbinte al membrilor Asociației 
cineaștilor. Acordarea excepționalei răspunderi pe 
care v-a incredințat-o poporul nostru de a-i fi 
conducător și călăuzitor pe drumul glorios al edifi
cării socialismului și comunismului în scumpa 
noastră patrie este pentru noi un viu și permanent 
imbold in munca de zi cu zi.

Cea de-a doua Conferință națională a creato
rilor din cinematografie a dezbătut problemele le
gate de ridicarea artei cinematografice naționale 
pe o treaptă superioară, de orientarea sa către o 
tematică inspirată din viața tumultuoasă a societății 
noastre socialiste, din tradițiile glorioase de luptă 
ale poporului, clasei muncitoare și partidului nos
tru comunist.

Călăuziți de prețioasele dumneavoastră îndrumări 
și indicații în legătura cu dezvoltarea și eficiența 
filmului românesc, animați de spirit partinic, de 
înaltă răspundere patriotică, noi, participants la 
conferință, ne angajăm să depunem toate eforturile

pentru a face să crească rolul educativ nl operelor 
noastre cinematografice, să luptăm necontenit pen
tru afirmarea personalității filmului românesc atit 
pe plan național, cît și peste hotare.

Ne angajăm să facem din arta noastră un puter
nic instrument pus in slujba idealurilor societății 
noastre socialiste, idealuri pe care dumneavoastră 
personal le promovați cu înțelepciune și consec
vență.

Ne angajăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să facem totul pentru depășirea slăbiciunilor care 
mai persistă în producția națională de filme. în 
activitatea Asociației cineaștilor, să perfecționăm 
continuu munca noastră, pentru ca astfel să ridicăm 
opera cinematografică la nivelul exigențelor mereu 
crescînde ale publicului spectator.

Cu prilejul celei de-a doua conferințe — în anul 
celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei și 
al celui de-al Xl-lea Congres — noi, cineaștii, vâ 
asigurăm încă o dată de atașamentul nostru fier
binte, de devotamentul și dragostea nețărmurite pe 
care le avem pentru partid, pentru conducerea sa 
înțeleaptă, reafirmîndu-ne hotărîrea de a realiza 
opere cinematografice inspirate din viața șl istoria 
poporului, demne de marile sale victorii, de stră
lucirea de astăzi și de mîine a României socialiste.

Vă rugăm, iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să considerați angajamentele noastre ca 
pe un legămînt de credință partidului, dumnea
voastră personal, națiunii noastre socialiste, patriei 
române.

terea și Adevărul", „Vifornița", „Des
pre o anume fericire", „Trecătoarele 
iubiri", „Proprietarii", „Trei scrisori 
secrete"), care au fixat primele ja
loane — inegale — ale unei preocu
pări ce se cere susținută și dezvol
tată cu prioritate. Deși incă pu
ține la număr, filmele citate ilus
trează un transfer de atenție de la 
perioada trecută la temele atit de 
diverse ale luptei prezente dintre 
nou și vechi in edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Perseverența in această direcție a 
filmului politic ar trebui să aibă In 
vedere depășirea mai decisă a încli
nației spre retrospective globale, ca 
șl a tendinței de dramatizare specu
lativă sau romanțioasă a realității.

în aceeași ordine de idei, a fost 
remarcată ponderea sporită pe care 
au ciștigat-o în ultimul timp filmele 
de dezbatere etică șl de angajare 
civică, in formule stilistice variate 
și cu rezultate sensibil diferite 
(..Apa ca un bivol negru", „Drum, in 

TEXT REZUMAT AL DARII DE SEAMA PREZENTATE 
LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ A CREATORILOR 

DIN CINEMATOGRAFIE

penumbră", „Explozia", „Zestrea", 
„Dragostea Începe vineri", „O sută 
de lei"). Aceste filme au marcat un 
progres în diferențierea proble
maticii de actualitate, o mutare 
a centrului de atenție, de la fun
dal, de la convențional la implicațiile 
intime și condiția morală a oameni
lor. Unele dintre ele nu sint insă 
scutite de recrudescențe simpto
matice ale schematismului, iar 
uneori tehnicismul eclipsează psiho- 
loglile și caracterele umane. A- 
Droane toate filmele citate la aceas
tă categorie — se spune în darea de 
seamă — dacă nu fac concesii spec
tacolului exterior sau efectelor me
lodramatice. nu trec totuși mult din
colo de o corectă punere in temă.

Un salt, mai ales numeric, 
dar si sub raportul profesiona
lismului, s-a înregistrat in filmul 
polițist șl de aventuri. Cee» ce a 
înnobilat condiția acestui gen a fost 
in primul rind faptul că i s-a con
ferit un caracter politic, că a fost 
puternic ancorat în realitatea lupte
lor revoluționare și de clasă din țara 
noastră. Indepărtindu-se de simplul 
divertisment, de ..acțiunea in sine", 
filmele de acest gen au abordat su
biecte mai generoase din perioada 
anilor 1944—1948 — se relevă in 
darea de seama (citlndu-se cronolo
gic filmele ..Cu miinile curate". „Ul
timul cartuș". ..Conspirația". ..Depar
te de Tipperary". „Capcana". „Un 
comisar acuză").

Suita ecranizărilor din literatura 
noastră clasică a continuat. în ultimii 
3-4 ani. cu o excesivă prudentă șl în
cetineală. doar două producții impu- 
nîndu-se atenției (,.Felix și Otilia", 
..Nunta de piatră"). Darea de seamă 
menționează că in clipa de fată se 
află in lucru, in faze mai mult sau 
mai puțin avansate, citeva ecranizări 
după opere de un cert prestigiu 
(„Frații Jderi", „Bietul Ioanide" ș.a.), 
și că există multe alte propuneri de 
valorificare cinematografică a patri
moniului literaturii noastre.

Un gen in permanentă suferință 
al cinematografiei — s-a relevat in 
darea de seamă — a fost și este co

media. In acest interval s-au produs, 
totuși, citeva filme interesante (da
rea de seamă menționează serialul 
despre „Brigada diverse", „Astă-seară 
dansăm in familie", transpunerea ci
nematografică a narațiunilor populare 
desore ..Păcală"). Comedia este, fără 
îndoială, un gen dificil. Cu atit mai 
mult, publicul spectator este îndrep
tățit să ceară scenariștilor si regizo
rilor pelicule de o înaltă calitate ar
tistica. cu atit mai mult, realizatorii 
trebuie să nu facă nici un feț dc 
concesii de calitate.

In darea de seamă se insistă asu
pra rolului specific care revenea A- 
sociatiei cineaștilor in orientarea 
practică de ansamblu a creației și 
producției cinematografice, arătin- 
du-se că. alături de filmul politic, de 
filmul de dezbatere etică și celelalte 
specii care s-au afirmat cu deosebire 
în ultimii ani. pe agenda preocupări
lor ideologice și a dezbaterilor de 
creație care puteau si trebuie să stea 
in atenția Asociației cineaștilor fi

gurează și genuri lansate incă din 
deceniile trecute, in primul rind fil
mul dc evocare istorică : darea de 
seamă remarcă. între altele, ritmi
citatea nesatisfăcătoare a producții
lor de acest gen. ca și a filmului 
biografic, trecind apoi la unele as
pecte privind filmele dedicate luptei 
ilegale a partidului, insurecției na
ționale antifasciste și antiimperialiste 
de la 23 August 1944, filmele pen
tru tineret și copii, filmul documen
tar, filmul de animație și filmul de 
televiziune — direcții tematice și 
genuri ilustrate prin enumerarea u- 
nui mare număr de filme și nume 
de creatori.

După relevarea succeselor obținute 
în domeniile imaginii de film, crea
țiilor actoricești, scenografiei ele., 
in darea de seamă se spune : „Spo
rirea numărului de filme, scurtarea 
termenelor de realizare si scăderea 
considerabilă a preturilor de cost tre
buie să aibă ca rezultat o competiție 
valorică si de eficientă, deschisă si 
largă, care să încurajeze ambiția pro
fesională maximă a tuturor.

După ce a trecut în revistă citeva 
din acțiunile organizate de Consiliul 
ACIN sau de diferite secții in peri
oada dintre cele două adunări ge
nerale (menționînd că dezbaterile 
respective au fost sporadice, și-au 
pierdut continuitatea, deși au de
monstrat convingător utilitatea și 
importanța activității obștești), da
rea de seamă a subliniat faptul că 
în fiecare din secțiile asociației 
au existat și există nu numai cadre 
de profesioniști și artiști de înaltă 
calificare și vocație, dar și un interes 
latent cit se poate de real pentru ac
tivitatea obștească. Un real reviri
ment. care a permis în ultimul timp 
creșterea preocupărilor obștești ale 
membrilor asociației, au fost discu
țiile pe teme profesionale inițiate de 
organizația de partid ACIN’. Ceea ce 
a lipsit au fost constanța și. mai ales, 
precizia obiectivelor superioare, co
mune. de perspectivă.

Principala sarcină a Asociației ci
neaștilor — se subliniază in raport — 
este aceea de a contribui la orienta
rea ideologică a membrilor el. de a-i 

inarma cu concepția matcrialist-dia- 
lectică despre lume, de a milita pen
tru perfecționarea necontenită a 
măiestriei lor artistice.

Tn clipa de față, cinematografia 
românească produce anual 25 de 
filme de lung metraj. Este o produc
ție bogată și examinarea ei poate 
conduce la extragerea citorva tră
sături proprii cinematografiei noastre. 
Darea de seamă evidențiază citeva 
din aceste trăsături, menționînd, tot
odată. principalele îndatoriri ale cine
aștilor de a continua și dezvolta acu
mulările de pînă acum. S-a configu
rat, ca o preocupare majoră, esen
țială. realizarea epopeii naționale 
cinematografice, se cuvine să ducem 
mai departe ștafeta acestor realizări : 
să explorăm mai profund, să oglin
dim in opere cinematografice de va
loare epoca istorică de după elibe
rare, anii marilor și dramaticelor 
înfruntări de clasă, ai încleștărilor și 
ai primelor victorii in lupta pentru 
edificarea socialismului pe pămintul 
românesc ; să cunoaștem in profun
zime viata noastră contemporană, să 
descifrăm cu pasiune partinică Înțe
lesurile ei majore, marile tendințe 
ale Istoriei și de pe această înaltă 
platformă de idei și sentimente să 
realizăm filmele dedicate contempo
ranului nostru, constructorul socialis
mului multilateral dezvoltat.

O primă condiție a îndeplinirii 
acestor sarcini este — subliniază 
darea de seamă — îmbunătățirea sub
stanțială a situației în domeniul sce
naristicii : mai multe idei și subiecte 
de actualitate, dezvoltate in scenarii 
originale, elaborate cu rigoare și fi
nalizate cu tot simțul de răspundere, 
cu dăruire față de cauza filmului 
românesc.

Printre alte probleme de creație, 
care se impun atenției obștii cine
aștilor și pe care le-am cuprins 
parțial in rezumatul de față, 
darea de seamă situează la loc 
de frunte documentarul, rolul fil
mului documentar în lansarea, 
susținerea și innoirea școlilor națio
nale de film. raportul dintre 
film și televiziune, formele com
petiției. ale colaborării vi in
fluențării lor reciproce, creația 
criticilor și critica creatorilor, dez
voltările moderne ale filmologiei și 
psiho-sociologiei publicului de cine
ma, testarea științifică a gustului 
public, interpretarea și generalizarea 
teoretică a datelor obținute, precum 
și alte activități de cultură cinema
tografică.

Conferința cineaștilor — «-a ară
tat in încheierea dării de seamă — 
prin dezbaterile și concluziile ei, 
oonstituie pentru asociație un mo
ment de examinare lucidă, respon
sabilă, atit a realizărilor, cit și a ne- 
implinirilor din munca tuturor crea
torilor din cinematografie. Aso
ciația cineaștilor trebuie să spri
jine casele de filme. Consiliul 
Culturii și Educației Socialis
te in aplicarea politicii parti
dului in domeniul filmului, să con
tribuie cu toate forțele la întărirea 
în rindurile creatorilor a spiritului 
militant, a hotăririi de a-și consacra 
întreaga capacitate de creație țelu
rilor nobile ale transformării revo
luționare a societății pe calea socia
lismului și comunismului, educării 
socialiste a maseTor. Să dezba
tem problemele noastre Intr-un 
spirit dc înaltă exigență, cu res
ponsabilitate și luciditate, să ne an
gajăm plenar pentru înfăptuirea po
liticii forței conducătoare a națiunii 
noastre socialiste, Partidul Comunist 
Român.

Manifestări cultural-artistice 
dedicate celei de-a XXX-a 
aniversari a eliberării patriei 

și Congresului al Xl-lea 
al P. C. R.

Sub egida comitetelor județene, 
municipale șl orășenești pentru cul
tură și educație socialistă sint pro
gramate ample manifestări cultural- 
artislice dedicate celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei și 
Congresului al Xl-lea al P.C.R.

A doua ediție a „Primăverii cul
turale bucureștene", care se va des
fășura intre 13 și 19 mai, va reliefa 
succesele obținute in cele 3 decenii 
de poporul 
mic, social, 
stituind, in ,
de stimulare a creației artistice des
pre București, de valorificare a tra
dițiilor sale culturale :

nostru pe plan econo- 
cultural-științific, con- 
același timp, un prilej

„Festivalul dramaturgiei româ
nești" (luna august) va da posibili
tatea colectivelor teatrale din Ca
pitală să prezinte spectacole inspi
rate din lupta poporului pentru eli
berarea patriei, din măreața operă 
de edificare a orinduirii noi, socia
liste.

Deosebit de amplă și variată se 
anunță stagiunea estivală bucureș- 
teană, dedicată celor două mari eve
nimente : spectacole de sunet și lu
mină ale Operei Române șl Teatru
lui Național, teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra". Teatrului de Co
medie și teatrului „C. I. Nottara". 
Filarmonicii „George Enescu" și 
Teatrului de operetă.

„Mindru plai in cint și joc", sub 
acest generic au debutat, in jude
țul Botoșani, acțiunile cultural-edu
cative omagiale. Manifestarea iși 
propune să contribuie la popu
larizarea realizărilor dobindite de 
poporul nostru în cele trei decenii 
de viață liberă, la stimularea și va
lorificarea folclorului local, la pro
movarea tinerelor talente.

(Agerpres)
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PROGRAMUL I

0,00 O viață pentru o Idee : Ca
rol Davila.

9.30 Film serial „Eneida" — epi
sodul VI.

10,23 CIntece șl jocuri populare 
cu Ileana Sfetcu. Haretea 
Corset. Pușa Pocnaru, Ste- 
llan Apostol șl Grlgore Stol- 
cescu.

10.40 Teleclnemateca.
16,00 Finalele campionatelor na

ționale de natațle. Transmi
siune directă de la bazinul 
acoperit a) Complexului 
sportiv.din Cluj.

IT,13 Telex.
17.20 Caleidoscop cultural-artis

tic.
17.40 DLn țările socialiste.
17.50 Familia.
18.20 Tinerii șl muzica lor — pri

ma emisiune dlntr-un nou 
ciclu. sint prezentate as- 
pectd din activitatea unor 
apreciate formații de mu
zică ușoară ale Casei de cul
tură a studenților din Bucu
rești. cit șl un dialog Intre 
tinerii care Interpretează 
muzica șl tinerii care o în
drăgesc.

19,00 Bună seara, vacanță I — 
„Copiii de pe strada noastră" 
— serial realizat de studiou
rile de televiziune poloneze.

19.20 1 001 de seri : Bugs Bunny și 
prietenii săi.

19.30 Telejurnal.
20,00 Clntecul săptămlnil : „Dulce 

țară românească". Muzica 
— Noru Demetriad. text 
Sanda Voicu și Victor Blaga. 
Interpretează : Doina Moro- 
șanu.

20,05 Teleenclclopedla.
20.30 Film serial : v,Co)umbo’, 

Episodul „Șah șl mat".
21.45 Telejurnal.
21,55 Sport : „Ceea ce nu se vede 

din tribună" — film realizat 
de Federația Internațională 
de Fotbal cu concursul ce
lor mal buni jucători din 
lume.

22,15 Marele Premiu al Eurovlziu- 
nli — 1974. Spectacol Înre
gistrat din concertul orga
nizat In localitatea Brighton 
— Anglia.

1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------—----------ț

| „ROMÂNIA - FILM" prezintă: FRAȚII JDERI“ |

< Un film de Mircea Drăgan după Mihail Sadoveanu. Scenariul : Profira Sadoveanu, Constantin Mitra Mircea ' 
1 Dragan. Imaginea : Nicolae Mărgineanu, Mircea Mladin. Muzica : Theodor Grlgoriu. Decoruri : arh. Constantin ț 
l Simionescu. Costume : Horia Popcscu. Sunetul : Ing. Camil Silviu și ing. A. Salamanian. Montajul : Iolanda t 
' Mintulescu. Cu : Gheorghe Cozorici, Sebastian Papaiani, George Calboreanu, Toma Dimitriu, Geo Barton San- 1 
) dina Stan, Iurie Darie, Emanoil Petruț, Florin Piersic, Ioana Drăgan, George Motoi, Ștefan Velnicluc Valeria ( 
1 Marian, Lucia Ripeanu, Marcel Anghelescu. Film realizat in studiourile Centrului de Producție Cinemato- ’ 
’ grafică București — cu concursul județului Suceava i

/Vote nescrise 
pe portativul 

muzicii pentru tineret
Patinxa frumosului, a poeziei, * 

muzicii este o trăsătură a tinereții. 
Tinerețea ciștigă prin lectură, prin 
audierea muzicii o decență plină de 
miez ; astfel tinerii devin treptat 
deschiși șl îndrăzneți, judecă pe 
cont propriu și ișl însușesc da
rul de a alege, de a opta In
tre bun și mai puțin bun. Adin- 
cițl In ei înșiși, sint martorii dorin
țelor, clanurilor, năzuințelor cara 
abia mijesc in sufletele lor, alimen
tele de melodii, de ritmuri corespun
zătoare. de noblețea muzicii ce le 
este adresată.

Care este această muzică șl unda 
o află ?

Avem, chiar de la vlrsta pionie
rilor, cintece pe înțelesul copiilor, 
care primesc mesajul cintecului, iar 
tot ce 11 se dă se plămădește in 
simburele viitoarei lor individuali
tăți. Melodiile din filmele pentru 
nevirstnici, caietele care se publică, 
concursurile inițiate de Palatul Pio
nierilor slujesc țelul precis al trezi
rii interesului estetic. Firește, se pot 
realiza in acest scop melodii și mai 
clare, și mai inspirate, cu texte 
inspirate. In care duhul scăpărător 
al jocului, coloritul de fantezie in
dispensabil vlrstei să-și spună cu- 
vintul. Li s-ar face un mare serviciu 
copiilor dacă în creația de cintece șt 
de jocuri muzicale ar putea fi an
trenați toți com
pozitorii și poeții 
noștri capabili a 
pătrunde rostul și 
valoarea muzicii 
adresate virstei 
de Început.

întreaga mu
zică, intr-o măsură poate mal 
accentuată decit alte arte. il 
ridică pe om la gingășia sim
țirii, la înțelegere. Enescu spu
nea că „muzica ii adună pe 
om și-1 pune la locul său". Iar 
locul acesta îl vedea foarte te
meinic Înfipt, cu rădăcinile ne
văzute ale ființei, In solul patriei. 
De aici și utilitatea, rostul educativ 
și frumusețea cintecului patriotic, 
ale cintecului de masă. Clți nu-și 
amintesc, trecuți de anii pregătirii 
pentru viață, cum ascultau și cîntau 
odinioară marșurile, imnurile, cinte- 
cele patriotice, melodiile lor clare 
și mobilizatoare ! Ele ciștigă mai 
tîrziu in omul maturizat un nou în
țeles, incit unii, cum am aflat din 
mărturisirile lor chiar, sint mișcați 
intr-un fel foarte concret șl se simt 
răscoliți la reaudierea lor.

Un astfel de repertoriu avem, al
cătuit din compoziții ale autorilor 
contemporani și moderni, spre a nu 
mai vorbi de clasici, între care Ci- 
prian Porumbescu rămine, deocam
dată, pilda cea mai grăitoare și cea 
mai vie. Dar se simte nevoia unei 
mai mari diversificări a reper
toriului cîntecelor pentru tine
ret. Compozitorii trebuie să a- 
bordeze in acest sens temati
ca patriotică, militantă, cintecul 
închinat patriei și partidului ; sâ 
lanseze clntecele tinerilor brigadieri, 
ale studenților utecisti. ale tinerilor 
muncitori șl țărani fruntași ia locul 
lor de muncă. Importanța acestor 
cintece, in toate formele șl etapele 
educației artistice și patriotice in 
scoală. în casele de cultură, in bri
găzi. in armată, nu mai tre
buie subliniată. Arta este accesibilă 
la noi oricui și ea poate fi folosită 
cu tot mai mare eficiență In pro
cesul de formare a tineretului.

Concertele simfonice li atrag pe 
tineri, așa cum pot fi văzuți nu nu
mai In sala Ateneului Român sau in 
Studioul Radiotelevizlunii, ci la a- 
Droape toate manifestările filarmo
nicilor și orchestrelor mai mari din 
țară. Se mai pot totuși face pași cu 
folos în direcția organizării de con
certe populare ; populare, nu prin 
scăderea nivelului de repertoriu și 
interpretare, ci prin întocmirea unor 
programe care să atragă prin chiar 
varietatea și accesibilitatea lor. Aici 
încape mult și încap multe, de la 
„Mica serenadă" a lui Mozart la 
Simfonia „de bun-rămas" a lui 
Haydn, de la uverturi, preludii, in
termezzi la fragmente și piese de 
muzică programatică, universală și 
națională, cit mai colorată și mai a- 
propiată de sensibilitatea virstei. 
S-a gîndit cineva că dacă Johann 
Strauss, bunăoară, cu valsurile, pol- 
cile, galopurile etc. sale figurează de 
aproape un secol în cele mai mari 
săli de concert de pe glob, Ivanovici 
al nostru nu este mai prejos ca in
venție melodică inedită în tot ce a 
compus și, astfel, poate să figureze 
deopotrivă pe afișul stagiunilor 
noastre simfonice, reorchestrat de 
muzicieni prlcepuți și inimoși.

Ansamblul coral, profesionist sau 

puncte de vedere

de amatori, poate da șl el emoții 
sincere publicului tinăr, care cintâ 
Împreună cu Interprețll, adică fo- 
nează mut, fenomen ce aparține se
cretelor inefabile ale naturii ome
nești dc a răspunde cu entuziasm la 
entuziasm, cu emoție la emoție. 
Ampla manifestare „Cintare Patriei" 
a Televiziunii a țintit undeva p*  
aici, concertele corale și coral-slm- 
fonicc urmăresc același scop, odată 
ce cintatul in ansamblu depășește 
emoția individuală, lnvâlulndu-1 pe 
ascultători și Interprețl intr-un nimb 
comun, amplificind șl 6ensibilizind 
In tineri capacitatea de a simți co
lectiv.

Nu numai ce auzim are Impor
tanță, ci și cum auzim. Tinerii 
sint gata să primească tot ce e fru
mos pe lume și mai ales tot ce e 
frumos in lumea noastră. Instinctul 
lor nu se înșeală asupra calității, au 
puterea șl curajul dc a se atașa și 
de a-i îndrăgi pe artiștii adevărați, 
arta bună. Cum se face atunci că le 
întinde mereu capcane o muzică 
pentru care, fără a manifesta vreo 
admirație de natură estetică, o pri
mesc doar pentru că „se poartă" ? 
Dacă ar sta s-o asculte cu discernă- 
mintul, cu simțul critic ce le este 
propriu și-ar da seama că sint de 
multe ori trași pe sfoară de căb 
unii din cei ce pretind că ar cultiva 

pop, folk, baladă 
etc. ? Că li se 
cintă lucruri ca
re nu au nici 
vreun înțeles și 
nici n-au de-a 
face cu preocu
pările lor. De 

pildă, un singur text : „Săracă, fată 
tăracă, / toată vara paște-o vacă, / 
cind vine primăvara, / -fata fată, vaca 
ba" (sic!). Cum nu știu exact ce a- 
titudine să ia, unii tineri aprobă și 
aplaudă nu atit pe „muzicianul" ca
re le cintă, cit pe omul tinăr de trea
bă, coleg sau, oricum, de aceeași 
virstă cu ei.

Ne bucură de cite ori tineretul pe
trece, se amuză, cintă și dansează. 
Viața In această etapă a vieții este 
o continuă alternare de măsură și 
exuberanță, de muncă și destindere. 
Muzica ușoară ii este adresată in 
mod expres, spre a-i colora cotidia
nul. Are destule prilejuri de a o as
culta și de a o practica, ba chiar 
de a „crea" cintece în acest gen. 
Se înțelege, multe din ele nu depă
șesc alfabetul muzicii, vehiculează 
niște capete melodice Împrumutate 
de pe unde se nimerește, n-au su
port armonic ; le acceptăm, totuși, 
fiindcă exprimă pe undeva elanul 
tinereții. Nu ne place insă să se 
confunde chiotele izbucnite din sub
conștientul barbar cu muzica. Sint 
intre ei și artiști cu înzestrări, cine 
ar nega ? Cei talentați trebuie îmbră
țișați cu toată căldura, fiind trubadu
rii acestei epoci de romantism al fap
tei, al avinturilor. Dar dacă ne ascu- 
țim urechea descoperim circulind incă 
destulă "lucrurr Xtit’ de îndepărtate 
de puterile potențiale ce zac in su
fletele tinere, incit ne întrebăm cina 
le aprobă difuzarea ? care for le se
lectează ? unde este instituția ce 
răspunde de ele ? Muzica noastră are 
rădăcini in însușirile noastre ca po
por. Nu se poate, deci, decit con
damna tentativa de a înlătura cu 
un simplu gest bunul gust, profesio
nalismul, inspirația. Oare a face 
apel la Eminescu, Blaga și Arghezl 
sau la versuri noi înseamnă că am 
și creat un cintec bun ? O poezie 
frumoasă trebuie să aibă o expresie 
muzicală corespunzătoare, căci altfel 
nu rezistă. Conținutul mare și uman 
caracterizează arta zilelor noastre. 
Cind problemele sint mari, accesi
bilitatea lor artistică nu înseamnă 
simplificare extremă, așa cum se 
face de atitea ori in muzica ușoară 
a amatorilor.

Nu, nu aceasta este adevărata mu
zică a tinerilor înzestrați cu imagi
nație, plini de surprize, capa
bili de atitudini conștiente, dis
ciplinate, de efort sistematic șl 
de spirit critic. Unul din ei ne-a 
răspuns deunăzi, într-o tabără ute- 
cistă, la întrebarea ce i-o pusesem 
despre ce dorește tineretul de la 
muzica ușoară, de la muzică în 
general : „Să trezească îndemnul 
de a porni cu imaginația și cu 
sufletul in larg, spre adine și spre 
mai sus. O fantezie bogată este cea 
mal bună aliată a voinței care ișl 
adună puterile pentru a modela vii
torul".

Iată romantismul îndreptățit al 
anilor tineri, iată rostul și valoarea 
muzicii pentru tineret !

George SBARCEA

cinema
• Trei scrisori secrete: PATRIA 
— 9; 11.30; 14; 16.39; 19: 21.15.
• Valea prafului de pușcă : LU
CEAFĂRUL — 9: 11.15: 13.30; 16; 
18,30: 20.45; BUCUREȘTI — 9;
11,13; 13,30: 16,30: 18.43: 2L
• Samblzanga : CENTRAL — 9,15: 
11.30; 13.43; 16; 18.15; 20.30.
• Floarea de piatrA : DOINA — 
1,30; 11,30; 13.45: 16; 18.

• Program de filme documentare: 
DOINA — 20.
• Ce drum să alegi : SCALA —
9; 11.15; 13,45; 16.15: 18.45; 21,13, 
CAPITOL — 9: 11.15; 13.30; 16:
13,30; 21, FAVORIT — 9.15; 11.30; 
13.45: 16: 33.15; 20,30.
• Întoarcerea lui Magellan : LU
MINA - 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 
20.45.
• Rio Lob o : FESTIVAL — 9;
11,15: 13.30: 16: 18,30; 21. BUZEȘTI
— 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30. 
GLORIA — 8,45; 11,15; 13,30: 15,45; 
13,15: 20.30, MODERN — 9; 11,15; 
13.30; 16: 18,30; 20,45.
• Un comisar acuzi: EXCELSIOR
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,

MELODIA — 9; 11.15; 13.30; 16;
18.30; 20.45. FLAMURA — 9: 11,15; 
13.30: 16; 13.15: 20.30.
• Cldul : VICTORIA — 9; 12.30; 
16.15; 19,45. AURORA — 9; 12.15; 
16; 19,15, GRIVIȚA — 0; 12.30; 16;
19.15.
• Mary Poppins : VIITORUL — 
9; 12; 15; 17.45.
• Monolog : VIITORUL — «0.30.
• Păcală : BUCEGI — 10: 13: 16;
19.15, CIULEȘTI — 10: 16; 19,15. 
ARTA — 11.45; 14,30; 17.15; 20.
• Dragostea la 20 dc ani — 14.30. 
Hoarda sălbatică (ambele seri!) —
16,30. TotuJ de vlnzare — 20,45: 
CINEMATECA (sala Union).
• Le Mans t VOLGA — 9; 11,15; 

13.30; 15,43: 18; 20.15, FLACARA — 
9; 11.15; 13.30; 15,45: 18; 20.15.
• Porțile albastre ale orașului t 
DACLA — 9: 11,15; 13,30: 16; 18,15:
20.30, DRUMUL SĂRII — 15.30; 48;
20,15.
• Romeo șl Julleta ; RAHOVA — 
10; 15.30: 18,30.
• Proprietarii : PACEA — 16;
18: 20.
• Fantastica aventură a lui „Nep- 
tun“ : UNIREA — 15,45: 18; 20,13.
• Călărețul fără cap: : LIRA — 
15.30; 13; 20.15.
• Insula misterioasă : FEREN
TARI — 15,30; 18: 20.13.
• Secretul Iul Buddha : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,15.

• Omul cu creierul transplantat : 
COTROCENT — 14; 16: 20.
• Țarul Ivan Ișl 6Chlmbâ profesia: 
MOȘILOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 13;
20.15.
• Simon Templer intervine i 
CRINGAȘI — 16; 18,13.
• AI șaptelea cartuș : MUNCA — 
16; 18; 20. PROGRESUL — 15,30.
• Ceața t PROGRESUL — 18;
20.15.
• Aurul negru din Oklahoma : 
COSMOS — 15,30; 13; 20.15.
• Misiunea secretă a maiorului 
Cook : VITAN — 15,30; 18; 20,15.
• Love story : POPULAR — 15.30; 
18; 20,13.

teatre
Comedia) : Cui I-e frică de Vir
ginia Woolf 7 — 19.30.
e Teatrul de comedie : Un 
Hamlet de provincie — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Pygmalion — 15. Chitl- 
mia — 20. (sala Studio) : A două
sprezecea noapte — 15; 20.
• Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon 7 — 15,30, Subiectul erau 
trandafirii — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cel șase — 19,30. (sala 
Studio) ; Bărbați fără neveste 
— 19.
• Teatrul „Ion Creangă" : Omul 
invizibil — 16.

• Teatrul Ciulești : Năpasta (Stu
dio ’74) — 17, Copacii mor in pi
cioare — 19.30.
O Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Bucătăria — 20.
• Teatrul satirtc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; „Pardon... 
scuzați... bonsoar !“ — m.30, (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Vino 
să ne vezi deseară — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„ion Vasllescu" : O fată imposi
bilă — 10,30.
• Ansamblul artistic. „Rapsodia 
română" ; Meleaguri fermecate —
19,30.
• Circul „București- : Intllnlre la 
circ — 10; 19.30.
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IERI S-AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE COMISIILOR
SESIUNII UNIUNII INTERPARLAMENTARE

Vineri ș-au încheiat lucrările Co
nn*!  lor Uniunii Interparlamentare.

Au fost redactate si adoptau- pro
iecte de rezoluții in problemele a- 
£l;.;te De ordinea de ti. proiecte care 
— însoțite de rapoarte asupra dez
baterilor — vor fi supuse sesiunii 
Uniunii Interparlamentare ce va a- 
vea )oc. in plenul său. in toamna 
acestui an la Tokio.

Tn cadrul dezbaterilor din comisii 
au fost exprimate aprecieri elogloa- 
•-c la adresa cuvintfirii inaugurale 
rostite marii de președintele Nicolae 
Ceausescu, cuvlntarc al cărei conți
nut substantial constituie o puterni
că încurajare a eforturilor parlamen
tarilor nrntru înțelegere, prietenie 
ei cooperare intre toate statele 
lumii.

In încheierea lucrărilor lor. coml- 
«1 le și-au ale« președinții și vice
președinții, care vor conduce dezba
terile in perioada următoare.

COMISIA PENTRU STUDIUL 
PROBLEMELOR POLITICE. SECU
RITĂȚII și DEZARMĂRII a avut 
pc ordinea dc zl pregătirea unui 
proiect de rezoluție pe tema intensi
ficării eforturilor menite sâ ducă la 
limitarea și încetarea cursei înarmă
rilor, la dezarmare, ca parte corn- 
ronentă a destinderii internaționale, 

n intervențiile lor. numeroși parla
mentari au relevat actualitatea strin
gentă a realizării dezarmării genera
le. in primul rind a celei nucleare, 
fi a încetării cursei înarmărilor. S-a 
sujliniat că afectarea unor imense 
recurse materiale și umane pentru 
continuarea cursei înarmărilor con
stituie nu numai o povară, ci și un 
factor generator de instabilitate și 
insecuritate internațională. Pronun- 
țindu-se pentru măsuri concrete care 
sâ pună frină cursei înarmărilor, 
numeroși vorbitori au subliniat ne
cesitatea interzicerii armelor nuclea
re. a producerii și stocării de arme 
chimice și bacteriologice, reducerii 
bugetelor militare ale statelor și fo
losirii fondurilor, devenite astfel 
disponibile, pentru progresul umani
tății.

Subliniind contribuția parlamenta
rilor români la eforturile generale 
dedicate încetării cursei înarmărilor 
șl Înfăptuirii dezarmării, deputatul 
Ion Mărgineanu a scos in evidență 
faptul că grupul parlamentar român 
acționează conform politicii consec
vente și principiale . a statului ro
mân. politică orientată ferm spre în
făptuirea dezangajării militare și 
dezarmării, sporirea încrederii între 
state.

Textul proiectului de rezoluție al 
comisiei subliniază că destinderea 
politică in lume trebuie să fie în
soțită de măsuri pentru realizarea 
destinderii și in domeniul militar, 
că progresul pe calea dezarmării 
implică crearea condițiilor de egali
tate și securitate pentru toate sta
tele și informarea tuturor statelor 
asupra negocierilor desfășurate în 
prezent ; documentul invită parlamen
tele să sprijine rezoluțiile O.N.U. 
privitoare la necesitatea dezarmării, 
precum și convocarea unei conferin
țe mondiale pentru- dezarmare.

ÎN COMISIA PENTRU STUDIUL 
PROBLEMELOR ECONOMICE SI 
SOCIALE, vorbitorii au ‘ exprimat 
preocuparea ce se manifestă in ță
rile lor față de penuria de energie 
și materii prime susținind. totodată, 
necesitatea găsirii unor noi surse 
in vederea completării necesarului 
de energie al lumii, precum și a 
unor soluții echitabile pentru toate 
națiunile, atit pentru etapele urmă
toare cit și de lungă perspectivă. 
S-a relevat, de asemenea. impor
tanța creării unui nou sistem de re

Lucrările 
sesiuni a 
( a O. N.

A doua zi a lucrărilor celei de-a 
XXIX-a sesiuni a Comisiei Econo
mice O.N.U. pentru Europa a fost 
marcată de continuarea dezbaterilor 
In ședință plenară și in comitete.

în cadrul ședinței plenare au luat 
cuvintul reprezentanți din R.S.F. Iu
goslavia. U.R.S.S., Marea Britanie, 
Franța, S.U.A., R.D.G., Irlanda, R. P. 
Polonă, Grecia, R.P. Bulgaria, R.S.S, 
Bielorusă, Austria, R. S. Cehoslova
că, Norvegia, R.S.S. Ucraineană, Tur
cia. Cipru, care au fost unanimi in 
a releva însemnătatea deosebită a 
actualei reuniuni consacrate lărgirii 
și diversificării cooperării in Europa, 
In interesul progresului și păcii.

Vorbitorii au abordat, in acest ca
dru, problemele multiple prezente in 
expunerea asupra activității co
misiei. S-a subliniat că C.E.E. $i-a 
dovedit utilitatea deosebită ca in
strument pentru promovarea coope
rării economice între statele mem
bre. oferind un cadru institutional 
adecvat găsirii unor soluții corespun
zătoare diverselor aspecte, atit prac
tice. cit și tehnice, care confruntă 
viata economia europeană. Au putut 
astfel avea loc interesante și utile 
consultări intre țâri cu sisteme 
sorial-po’.itice diferite, cec-a ce a con
tribuit la instaurarea unui climat 
favorabil dezvoltării relațiilor pe di
verse planuri și. in ultimă instanță, 
la încurajarea cursului spre destin
dere, spre asigurarea păcii și secu
rității in Europa.

Activitatea comisiei, au subliniat 
participanții la dezbaterile din ședin
ța plenară, s-a îndreptat spre inten
sificarea cooperării economice Intre 
țările membre, spre stabilirea unor 
legături durabile, identificarea și În
lăturarea barierelor care mai stau in 
calea comerțului, spre examinarea 
măsurilor capabile să stimuleze pro
gresul economic, mai ales in țările 
aflate in curs de dezvoltare, să ușu
reze schimburile de idei și transfe
rul științific și tehnologic. S-a 
arătat, de asemenea, că actuala 
sesiune are loc in condițiile amelio
rării climatului politic european, 
fapt relevat de altfel și de desfășu
rarea lucrărilor Conferinței pen'ru 
securitate și cooperare de la Ge
neva. în arest context, s-a exprimat 
speranța că rezultatele de la Geneva 
vor da un nou Imouls activității 
C E.E.. vor stimula și mai puternic 
cooperarea pe multiple planuri ne 
continentul nostru, in folosul pro
gresului tuturor popoarelor.

în cadrul dezbaterilor pe margi
nea unor probleme specifice, se
siunea a fost marcată de pre
ocupările țărilor membre față de 

lații economice interstatale, care să 
s? bazeze pe egalitatea în drepturi 
și avantaj reciproc, pe dreptul su- 
veran al țărilor in cura de dezvol
tare de a dispune de propriile ma
terii prime și resurse, conform as
pirațiilor și necesităților lor de dez
voltare. S-a subliniat rolul pe care 
trebuie să-l joace Organizația Na
țiunilor Unite și organismele sale 
specializate. După cum au declarat 
o seric de vorbitori, se impune di
versificarea surselor de energie ale 
planetei, cooperarea internaționala 
tn vederea exploatării în beneficiul 
întregii umanități a energiei solare, 
geotcrmice și nucleare. S-a apreciat, 
totodată, că lichidaren dificultăților 
prezente implică negocieri directe 
între toate statele lumii Interesate 
pentru găsirea soluțiilor ce se im
pun.

Deputatul Ioan Ursu a abordat 
problemele pcnurici de energie în 
contextul necesității afirmării drep
tului suveran al fiecărui stat de a 
folosi avuțiile sale naturale și toate 
celelalte resurse conform interese
lor naționale. El a relevat că inte
resul României pentru sporirea po
tențialului energetic nu este o pre
ocupare de conjunctură, ci o poli
tică constantă, care se reflectă in 
mod concret in asigurarea dezvol
tării continue economice și sociale 
a țârii noastre, in rilmul și la ni
velul stabilit prin obiectivele în
scrise în planurile de stat curente 
și de perspectivă.

La tema — dezbătută în cadrul 
aceleiași comisii — privind conse
cințele economice și sociale ale unor 
chestiuni de ordin demografic, vor
bitorii au scos in evidență faptul că 
intre evoluția demografică și con
dițiile sociale și economice in care 
trăiesc oamenii există o strînsă in
terdependență. în context s-a sub
liniat câ soluțiile de perspectivă 
ale problemei demografice pot fi 
asigurate numai pe baza dezvoltării 
economice, sociale și culturale a 
tuturor țârilor. Totodată, s-a relevat, 
cu pregnanță, că fiecare stat este 
suveran in elaborarea și aplicarea 
unei politici demografice proprii, in 
conformitate cu condițiile istorice 
și economice și interesele sale legi
time.

în această ordine de idei, depu
tatul Roman Moldovan a arătat că, 
prin conținutul lor, condițiile din 
fiecare țară impun politici demo
grafice diferite și că, in acest sens, 
nu putem vorbi de o politică de
mografică general valabilă. El a 
evidențiat faptul că măsurile de po
litică demografică din anii construc
ției socialiste din România urmăresc 
să influențeze fenomenele demo
grafice in sensul creșterii populației; 
in această ordine de idei s-a evi
dențiat conceptul țării noastre in 
sensul câ populația este un factor 
esențial al dinamismului și forței 
productive a societății. Vorbitorul a 
relevat, totodată, însemnătatea Con
ferinței mondiale a populației care 
va avea loc la București.

în cadrul COMISIEI PENTRU 
EDUCAȚIE, ȘTIINȚA ȘI CULTURA, 
participant! la dezbaterea problemei 
privind educarea tineretului .în spi
ritul înțelegerii, cooperării și păcii 
internaționale au subliniat necesita
tea intensificării preocupărilor in 
acest domeniu. Ei au insistat asupra 
ideii câ tineretul poate și trebuie să 
aducă o mai mare contribuție la nro- 
gresul lumii contemporane, la așeza
rea relațiilor internaționale pe respec
tarea principiilor suveranității și in
dependenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne, în vederea unei cooperări 
pașnice între toate statele lumii — 

celei de-a XXIX-a 
Comisiei Economice 
U. pentru Europa
unele aspecte ale sistemului fi
nanciar și monetar internațional 
și ale problemei energiei și ma
teriilor prime. în contextul sub
linierii necesității concertării efortu
rilor în aceste domenii, expu
nerile de poziții au reliefat un 
larg consens cu privire la im
perativul democratizării relațiilor 
economice internaționale și așe
zarea lor pe noi baze echita
bile. în interesul țărilor in curs de 
dezvoltare, al progresului economic 
și social al tuturor națiunilor, al 
afirmării dreptului popoarelor de a 
fi stăpine pe propriile lor bogății și 
resurse și a dispune de ele in mod 
suveran.

Au fost examinate, totodată, pro
gresele înregistrate in lărgirea 
cooperării și colaborării In dome
niile transporturilor, industriei chi
mice. fabricării oțelului, in agricul
tură și altele. în ceea ce privește 
comerțul, interesul participanților 
s-a manifestat pentru accentuarea 
liberalizării acestuia. înlăturarea 
restricțiilor discriminatorii care mai 
există. în acest sens a fost salutat 
faptul că modificările survenite au 
dus la includerea pe agenda sesi
unii a unor probleme prioritare ca 
de exemplu : cooperarea și colabo
rarea științifică și tehnologică, dez
voltarea comerțului și colaborarea 
industrială, relațiile economice pe 
termen lung și problemele mediului 
înconjurător.

Abordind problema cooperării eco
nomice europene. Luben Petrov 
(Bulgaria), Rudolf Martins (Aus
tria). Jaroslav Knizka (Cehoslova
cia). 7x)ia Mironova (U.R.S.S.), Per 
Vigmostad (Norvegia) au ținut să 
sublinieze că această colaborare tre
buie sâ se desfășoare în conformi
tate cu principiile neamestecului in 
treburile interne, ale avantajului re
ciproc și egalității depline in drep
turi, că ea trebuie promovată între 
toate țările pe multiple planuri. 
ZoLa Mironova (U.R.S.S.). de pildă, 
a subliniat că sarcina principală a 
C E.E. rămine promovarea cooperă
rii multilaterale, a dezvoltării rela
țiilor de colaborare. fără bariere 
d-seriminatorii. Un aspect important 
al cooperării, a relevat vorbitoarea, 
este colaborarea tehnico-știlnțificâ 
Și Uniunea Sovietică este gata sâ 
împărtășească experiența sa în dife
rite domenii. La rindul său. W. Ta
pley Bennett (S.U.A.) a relevat că 
astăzi există condiții deosebit de 
favorabile pentru intensificarea coo
perării existente în Europa și pen
tru căutarea de noi căi în vederea 
extinderii ei. 

indiferent dc mărimea, nivelul de 
dezvoltare și regimul lor soci al- 
politic.

In cadrul dezbaterilor n fost elo
giată contribuția deosebită adusă de 
România la abordarea problemelor 
tinerei generații in forurile inter
naționale, inițiativele concrete pe 
care le-a luat țara noastră în acest 
domeniu la O N.U. și alte organisme 
internaționale.

în intervenția m. deputatul Mircea 
Angelescu a relevat importanța pe 
care o acordă statul român identifi
cării tineretului cu aspirațiile de pace 
și progres ale lumii contemporane, 
ceea ce iși găsește expresia in bogata 
contribuție a României la înscrierea 
pe agenda preocupărilor comunității 
internaționale a problematicii pregă
tirii și educării tinerei generații. Pre
zintă o deosebită importanță practică 
în prezent — a spus vorbitorul — 
concentrarea eforturilor în direcția 
aplicării principiilor enunțate și a 
măsurilor cuprinse în documentele 
adoptate de O.N.U.. de celelalte insti
tuții și organizații internaționale in 
diferite domenii privind tineretul, 
elaborării unei Carte privind tinere
tul, organizării de reuniuni Interna
ționale cu participarea tinerei gene
rații și a organizațiilor sale.

In cadrul dezbaterilor COMISIEI 
PENTRU STUDIUL PROBLEME
LOR PARLAMENTARE, JURIDICE 
Șl ALE DREPTURILOR OMU
LUI asupra temei „Formele și me
todele de participare a corpului 
electoral la procesul legislativ par
lamentar', participanții au subli
niat importanța deosebită a acesteia 
pentru afirmarea cit mai largă a 
democratismului in societatea con
temporană. Ei s-au referit la multi
tudinea dc modalități practice in 
care se poate realiza participarea a- 
Iegătorilor la activitatea dc elabo
rare a legilor, stimularea și activi-' 
zarea politică a maselor, la preocu
pările existente în diferite țări 
pentru crearea unui cadru organi- 
zatoric in care alegătorii să poată
lua parte direct la adoptarea acte-
lor de decizie.

în comisie a fost apreciată prac-
tica statornicită în România dc a
pune in discuția opiniei publice cele 
mai importante proiecte de legi, 
înainte de a fi supuse dezbaterii și 
adoptării de către Marea Adunare 
Națională.

Deputatul Ioan Ceterchi a arătat 
în intervenția sa că sistemul politic 
al României se dezvoltă pe coordo
natele afirmării ferme și consecven
te a democratismului — cerință 
obiectivă a făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate — in 
toate domeniile vieții sociale, funda
mentării științifice a măsurilor și 
actelor conducerii economice, socia
le și politice la toate nivelurile și îm
pletirii tot mai strinse a democra
ției reprez.entative și directe in ca
drul procesului dialectic și unitar de 
creștere a rolului organelor repre
zentative și. in primul rind, a parla
mentului. alături de atragerea, in 
formele cele mai diverse, a maselor 
la conducerea statului și societății.

In vederea aprofundării apestei 
teme, a cărei importanță a fost.sub
liniată de numeroși pârtiei pa nț i, 
comisia a hotărit să propună Comite
tului executiv reinscrierea proble
mei formelor și metodelor de parti
cipare a corpului electoral la proce
sul legislativ parlamentar pe ordi
nea de zi a viitoarei sesiuni de 
primăvară a Uniunii Interparlamen
tare.

COMISIA PENTRU TERITORIU E 
NEAUTONOME ȘI STUDIUL PRO
BLEMELOR ETNICE a inclus pe 
ordinea sa de zi una din ches-

Ca un exemplu de cooperare fruc
tuoasă, pe baze reciproc avantajoase, 
delegații din Norvegia și Austria au 
menționat relațiile cu țările socia
liste, îndeosebi cu România. Rela
țiile Norvegiei cu România, a spus 
Per Vigmostad, sint excelente. Țara 
mea are un mare respect pentru po
li'ica externă a României, pentru 
eforturile sale constante de a pro
mova cooperarea și înțelegerea în 
Europa. La rindul său, reprezentan
tul Austriei, Rudolf Martins, a subli
niat că țara 8a întreține relații foarte 
bune cu România, fapt care consti
tuie un factor pozitiv in contextul 
continentului european.

în același context, reprezentantul 
R.D.G., Ewald Moldt, a arătat că un 
model de cooperare economică intre 
națiuni îl oferă C.A.E.R.-ul. organi
zație care are la bază principiile su
veranității naționale, egalității in 
drepturi și avantajului reciproc. Co
laborarea in cadrul C.A.E.R., a subli
niat el, a contribuit la dezvoltarea în 
ritm susținut a țărilor socialiste 
membre. Aceeași opinie a fost avan
sată de reprezentanții Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Bielorusiei, Ucrainei, 
care au relevat, de asemenea, succe
sele obținu.e de țările socialiste in 
edificarea progresului economic.

Problema schimbului de tehnologii 
a reținut atenția a numeroși vorbi
tori, care au ținut să releve impor
tanța acesteia pentru dezvoltarea e- 
conomică a națiunilor, pentru pro
gresul general al societății umane. 
Milos Lalovic. reprezentantul Iugo
slaviei, a arătat, legat de aceasta, că 
este necesar să se constituie un r.ou 
cod de conduită in ceea ce privește 
transferul internațional de cunoștin
țe științifice și tehnice care sâ aibă 
in vedere înlesnirea accesului la 
tehnologie.

Abordind actuala situație din do
meniul energiei și al materiilor pri
me, delegatul Franței, Pierre Ber
nard Coustc, a propus înscrierea a- 
cestei chestiuni ca o problemă prio
ritară in preocupările C.E.E. Repre
zentantul Turciei. A. C. Kirca. s-a 
referit pe larg la această chestiune, 
reievind importanța eforturilor in
ternaționale in vederea găsirii de so
luții. pentru exploatare rațională a 
resurselor de energie, respectindu- 
«e, in primul rind, dreptul țărilor 
posesoare de a dispune asupra lor, 
conform intereselor lor proprii de 
dezvoltare.

Dezbateri rodnice au avut loc în 
aceeași zi în cadrul unor comitete de 
specialitate ale C.E.E.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres) 

tiunile care preocupă comunita
tea internațională — șl anume prin
cipii și măsuri menite să prevină și 
să elimine orice formă de discrimi
nare rasială, îndeosebi a aparthei
dului. Implicațiile și dimensiunile 
acestei probleme au fost subliniate 
in mod unanim de vorbitori. în le
gătură cu persistența politicii rasiale 
și de apartheid in unele părți ale 
globului. precum și a politicii 
neocolonialiste. el nu susținut necesi
tatea ca întreaga comunitate inter
națională să acționeze de urgență 
pentru acordarea dreptului la auto
determinare popoarelor care mai au 
încă de suferit dc pe urma acestei 
politici.

în cuvintul său, deputatul român 
Eduard Eisenburgcr a subliniat spri
jinul pe care România il acordă miș
cărilor de eliberare națională, solida
ritatea ei militantă cu lupta popoare
lor pentru autodeterminare, exori- 
mind totodată convingerea că adop
tarea de către Uniunea Interparla
mentară a unui document, care să 
condamne rasismul șl apartheidul și 
să cheme statele la acțiune pentru 
eliminarea acestor anacronisme de pe 
planeta noastră, ar constitui o con
tribuție importantă la eliminarea din 
viata internațională a unuia dintre 
cele mai grele obstacole în calea pă
cii și progresului general al popoare
lor. în acest sens, grupul român este 
dc părere că s-ar putea lua in con
siderație și organizarea de către 
Uniunea Interparlamentară a unei 
reuniuni speciale, consacrată proble
melor eradicării colonialismului, ra
sismului și apartheidului.

*
Sîmbătă, la Palatul Marii Adunări 

Naționale, au loc lucrările Consiliu
lui Interparlamentar, pe agenda căruia 
figurează un mare număr de pro
bleme legate dc activitatea Comite
tului Executiv al Uniunii Interparla
mentare. pregătirea sesiunii de 
toamnă de la Tokio și a celei de-a 
doua Conferințe interparlamentare 
pentru securitate și cooperare în 
Europa. un raport de activitate al 
secretarului generai al Uniunii Inter
parlamentare etc.

ÎNTÎLNIRI
Vineri, la Palatul Marii Adunări 

Naționale au avut loc intîlniri ale 
unor parlamentari din Anglia, Aus
tria și Franța — participant la lu
crările sesiunii de primăvara a U- 
niunii Interparlamentare — cu de- 
putați români, membri ai comite
telor de conducere ale grupurilor 
parlamentare pentru relații de prie
tenie cu țările respective.

(Agerpres)

S P O R T
Aseară la Floreasca 

ți mîine pe „micul ecran"

FESTIVALUL AȘILOR 
HANDBALULUI

Tntilnirea de aseară cu fostele și 
actualele glorii ale handbalului nos
tru, de fapt foste și actuale glorii ale 
handbalului mondial, a prilejuit ce
lor peste 2 000 de spectatori — și va 
prilejui, desigur, și telespectatorilor, 
rniine, la ora 15. pe „micul ecran" — 
momente de emoție și bucurie. Or
ganizat in cadrul „Serilor Sein teii 
tineretului", „Festivalul handbalului" 
de la Fioreasca i-a adus in aceeași 
sală, la un dialog cu publicul și apoi 
intr-un meci cu totul inedit, pe Hnat, 
Nodea, Telman, Oțelea, Samungi, 
Gruia, Popescu și alți component ai 
echipelor românești laureate la cam
pionatele mondiale dintre anii 1961— 
1970. pe Gațu, Penu, Birtalan, Cosma, 
Voinea, Licu și coechipierii lor care 
au cucerit luna trecută, la Berlin, al 
patrulea titlu puprem pentru handba
lul românesc. '

Cu această ocazie a fost decer
nată „Diploma de Onoare" a C.C. 
al U.T.C. componenților formației 
României, campioană a lumii.

în finalul intîlnirii a avut loc un 
meci în premieră mondială ! De o 
parte, echipa lui Gruia, Hnat, Sa- 
mungi, Nodea și ceilalți, de cealaltă 
mai tinerii și la fel de celebri lor co
legi de spurt și glorie — Gațu, Penu, 
Birtalan et comp. Desigur, într-a 
astfel de partidă, evoluția scorului, 
rezultatul final au contat mai puțin. 
De altfel, „furați" de viitoarea jocu
lui, încintați de frumusețea fazelor, 
de precizia și forța șuturilor, de in
tervențiile magnifice ale portarilor, 
spectatorii n-au contenit cu aplau
zele.

în cîteva rînduri
• La Cluj continuă campionatele 

republicane de înot în bazin acoperit, 
în proba de 400 m liber bărbați pe 
primul loc s-a clasat Marian Slavic 
(Steaua) cu timpul de 4'14”8/10, nou 
record național,

• Echipa de fotbal a României a 
sosit vineri la Buenos Aires, unde 
va intîlni luni, 22 aprilie, intr-un 
meci amical, selecționata Argen
tinei. Pe aeroport, fotbaliștii români 
au fost intimpinați de reprezentanți 
ai Federației argenfinene de fotbal, 
sportivi, ziariști. Meciul va avea loc 
pe stadionul River Plata, cu înce
pere de la ora 21,00 (ora locală).

SCRIMA. — Proba feminină de 
floretă din cadrul concursului inter
național de scrimă de la Minsk a 
fost ciștigală de românca Ana Ene 
Pascu — 5 victorii, urmată de Elena 
Belova (U.R.S.S.) — 4 victorii.

HOCHEI. — Obținînd victoria In 
partida cu Cehoslovacia (3—1), se
lecționata de hochei pe gheată a 
U.R.S.S. are toate șansele de a-șl 
menține titlul mondial — remarcă, 
in comentariile lor. trimișii agen
țiilor internaționale de presă la 
campionatul lumii (erupă A) de la 
Helsinki. Joi seara. in ultima 
partidă, echipa Suediei a învins cu 
6—2 (1—0. 3—2. 2—0) formația Fin
landei. hocheiștil suedezi obținînd 
medaliile de bronz.

Aseară s-au intilnit selecționatele 
Poloniei și R.D. Germane. Partida 
s-a terminat la egalitate : 3-3 (2-2, 
1-0. 0-1). în urma acestui rezultat, 
formația R.D. Germane, clasată pe 
ultimul loc, a retrogradat in grupa B.

MESAJ DE FELICITARE ADRESAT

PREȘEDINTELUI REPUBLICII,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte 

al Republicii Socialiste România, îmi este deosebit de plăcut de a vâ 
adresa, în numele Consiliului de conducere al Asociației de prietenie 
Finlanda-Românin. întrunit în plenară, al tuturor membrilor asociației, 
precum și al meu personal, calde felicitări și urări dc noi succese în 
îndeplinirea înaltei dumneavoastră misiuni.

Asociația de prietenie Finlanda-Romănia va depune în continuare 
eforturi în vederea lărgirii relațiilor prietenești dintre cele două țări 
și popoare ale noastre.

Primiți, domnule președinte, asigurarea deplinei mele considerațiuni.

VILHO SIIVOLA
artist emerit.

președinte al Asociației de prietenie 
Finlanda-România

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Va rog să-mi scuzați întîrzierea cu care răspund la mesajul dum
neavoastră de felicitare. Vă mulțumesc călduros pentru amabilele cu
vinte de felicitare pe care ați avut bunăvoința de a mi le transmite cu 
ocazia instalării în funcția de președinte al țării mele.

Sint convins că excelentele relații de prietenie între cele două țări 
ale noastre se vor întări și mai mult în timpul guvernării mele.

CARLOS ANDRES PEREZ
Președintele Republicii Venezuela

Primiri la Consiliul de Miniștri
Primul ministru al guvernului, to

varășul Manea Mănescu, a primit, 
succesiv, în cursul zilei de vineri, 
pe parlamentarii Mata Carlos Cana
che, prim-vicepreședinte al Camerei 
Deputaților din Republica Venezue
la, și pe Sadok Makaddem, președin
tele Adunării Naționale a Republicii 
Tunisiene, șefii delegațiilor din a- 
ceste țări la lucrările sesiunii de 
primăvară a Uniunii Interparlamen
tare, care se desfășoară la București.

în cadrul convorbirilor, care au

Ministrul afacerilor externe, al cooperării 
și planului din Republica Burundi

va face o vizită oficială in România
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, al cooperării 
și planului din Republica Burundi,

Sesiunea Comisiei 
de colaborare

între 16—19 aprilie 1974 s-au des
fășurat, la București, lucrările sesiu
nii a XXI-a a Comisiei româno-ce- 
hoslovace de colaborare tehnieo- 
ș'iințifică, care au decurs intr-o 
atmosferă prietenească, de deplină 
înțelegere reciprocă.

în cadrul sesiunii s-a examinat 
modul de îndeplinire a temelor de 
colaborare tehnico-științifică. adop
tate la sesiunea precedentă, consta- 
tîndu-se rezultatele pozitive in cu
noașterea reciprocă a experienței în 
producție și a realizărilor tohnico- 
științifice in probleme care intere
sează cele două părți. Comisia a 
examinat, de asemenea, rezultatele 
colaborării tehnico-științifice desfă
șurate nemijlocit între unele mi
nistere și institute de cercetare cu 
profil similar din cele două țări, 
constatind dezvoltarea acestor re
lații.

Cele două părți au stabilit noi 
teme de colaborare tehnico-științi- 
fică de interes reciproc — în spe
cial în domeniile metalurgici, con
strucțiilor de mașini, electrotehni
cii. chimiei, minelor, petrolului și 
geologiei, șj industriei de prelucrare 
a lemnului — ce urmează să fie 
realizate în anul 1974. Cu prilejul 
sesiunii, comisia a apreciat in mod 
pozitiv rezultatele primei etape a 
consultațiilor privind dezvoltarea 
colaborării în domeniul științei și 
tehnicii dintre cele două țări, pe pe
rioada 1976—1980.

Protocolul sesiunii a fost semnat 
de Iancu Drăgan. vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Știință

vremea
Tlmpu! probabil pentru zilele de 21, 

22 șl 23 aprilie. In țară : Vreme In curs 
de încălzire ușoară. Cerul va fi varia
bil, cu înnorâri mai accentuate la în
ceputul Intervalului în estul tării, unde 
vor cădea ploi locale. In rest, averse 
izolate. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între minus 2 și 
plus 8 grade, Iar cele maxime între 
8 și 18 grade, mal ridicate spre sfîrși- 
tul Intervalului. In București : Vreme 
In curs de încălzire ușoară. Cerul va 
fl temporar noros, favorabil ploii de 
scurtâ durată, tn prima parte a Inter
valului. Vînt moderat. Temperatura In 
creștere ușoară și treptată.

Avertizare : în prima noapte, fn Ma
ramureș. Crișana, Transilvania, nordul 
Moldovei și zona deluroasă din Oltenia 
și Muntenia condițiile atmosferice vor 
fl favorabile producerii brumei.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 19 APRILIE 1974

16 39 3 63 77 81

FOND GENERAL DE CtȘTIGURI:
081 929 lei, din 
report.

care 86 881 lei

EXTRAGEREA I : 21 61 71 65 58
50 11 73 13

EXTRAGEREA a Il-a : 62 80 20

avut loc cu acest prilej, desfășurate 
intr-o atmosferă cordială, au fost a- 
bordate probleme privind relațiile 
României cu cele două țări in do
menii de interes comun.

La convorbiri au participat depu
tății Tudor Ionescu și Tudor Dră- 
ganu.

Au fost de față ambasadorul Ve- 
nezuelei, Juan Uslar Pietri, și. res
pectiv, ambasadorul Tunisiei, Taieb 
Sahbani.

Artemon Simbananive. urmează sâ 
efectueze o vizită oficială in Româ
nia in perioada 22—24 aprilie 1974.

(Agerpres)

româno-cehoslovace

și Tehnologie, iar din partea ceho
slovacă, de Jiri Zălud. împuternicit 
al ministrului pentru dezvoltarea 
tehnică a investițiilor din R. S. Ce
hoslovacă.

viața internațională

Consfătuire a conducătorilor organelor de stat în problemele 
muncii din țările membre ale C. A. E. R.

MOSCOVA 19 — Corespondentul 
Agerpres. N. Crețu. transmite : La 
Moscova a avut loc cea de-a șasea 
consfătuire a conducătorilor organe
lor de stat în problemele muncii din 
țările membre ale C.A.E.R.

în cadrul dezbaterilor s-a ■ efectuat 
un schimb de informații și de ex
periență în problemele majore din 
domeniul muncii, s-au examinat une-

ȘEDINJA CONSILIULUI BĂNCII INTERNAȚIONALE 
DE COLABORARE ECONOMICĂ

MOSCOVA 19 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La Moscova a 
avut loc cea de-a 38-a ședință a Con
siliului Băncii Internaționale de Co
laborare Economică.

La lucrările consiliului au luat 
parte delegațiile țărilor membre in 
consiliul băncii, precum și repre
zentanți ai Secretariatului C.A.E.R. și 
ai Băncii de Investiții.

Consiliul băncii a examinat și a-

DESCHIDEREA TlRGULUI INTERNAȚIONAL 
DE LA BRN0

Conducători cehoslovaci au vizitat standurile românești
PRAGA 19 — Corespondență de Ia 

C. Prisăcaru). Orașul cehoslovac 
Brno găzduiește, incepînd de la 
19 aprilie, ediția de primăvară a 
Tirgului internațional de bunuri de 
larg consum.

România, prezentă la toate edițiile 
anterioare ale tirgului, este reprezen
tată acum de șapte întreprinderi de 
comerț exterior care expun în cinci 
pavilioane.

Gustav Husak, secretar general al 
C.C al P.C. din Cehoslovacia. îm

DECLARAȚIE CUBANO-ALGERIANĂ
HAVANA 19 (Agerpres). — Decla

rația cubano-algeriană. dată publici
tății la Havana, la încheierea vizitei 
oficiale pe care a întreprins-o în 
Cuba președintele Algeriei. Houari 
Boumediene. subliniază hotărîrea ce
lor două țări de a întări și consolida 
solidaritatea militantă dintre po
poarele lor, acordîndu-și sprijin re
ciproc în opera revoluționară de edi
ficare națională.

Cronica zilei
Tovarășul Manea Mănescu. prim- 

minlstru al guvernului Republicii 
Socialiste România, a primit, cu oca
zia alegerii sale in această funcție, 
telegrame dc felicitare din pârlea 
primului ministru al Republicii Sri 
Lanka, Sirlmavo R. D. Bnndaranmke, 
vicc-premierului Republicii Arabe 
Egipt, dr. Abdel Kader Hatem. pre
cum și din partea președintelui com
paniei americane „Gulf Oil Corpora
tion", James E. Lee.

Zilele acestea a avut Joc plenara 
Comitetului Național pentru Apăra
rea Păcii, in cadrul căreia au fost 
aleși delegații acestei organizații 
pentru Congresul Frontului Unității 
Socialiste.

★
La sediul Asociației de Drept In

ternațional și Relații Internaționale 
(A.D.I.R.I.) a avut loc. vineri, o 
masă rotundă in cadrul căreia Tahir 
Kadrlu, deputat in Adunarea Fede
rală. Milia Radovanici. secretar al 
Camerei economice, și Marian Vi- 
voda. secretar al Camerei social-po
litico a Adunării Federale din R.S.F. 
Iugoslavia, au făcut expuneri asu- 
Dra noii Constituții iugoslave. Au 
participat membri ai Comisiei con
stituționale a Marii Adunări Națio
nale. cadre didactice universitare, 
specialiști în domeniul dreptului in
ternational. reurezentanti al Ministe
rului Afacerilor Externe.

★
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, vineri a avut 
ioc la Timișoara vernisajul expozi
ției „Vestul american", manifestare 
înscrisă in cadrul schimburilor cui- 
turale dintre România și S.U.A.

La vernisajul expoziției au rostit 
alocuțiuni Dumitru Preda, președin
tele Comitetului județean Timiș 
pentru Cultură și Educație Socialistă, 
si Harry G. Barnes jr„ ambasadorul 
S.U.A. la București.

★
S'ib auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străi
nătatea și Societății renano-westfa- 
le pentru străinătate, vineri, la Ca
sa de cultură a I.R.R.C.S.. s-a des
chis o expoziție cu lucrări de artă, 
realizate de artiști amatori, sala- 
riați ai Uzinelor metalurgice Ho- 
esch, din Dortmund.

Cu prilejul vernisajului au rostit 
alocuțiuni loan Botar, secretar ge
neral al I.R.R.C.S., Herman Hassen- 
burger, șeful Departamentului cul
tural al orașului Dortmund, mem
bru al Societății renano-westfale 
de relații cu străinătatea, și dr. 
Hans Schaler, șeful Departamentu
lui relații al Uzinelor Hoesch.

Au luat parte membri ai ambasa
dei R. F. Germania la București.

A fost prezent deputatul vest-ger- 
man Herbert Ehrenberg, care parti
cipă la lucrările sesiunii de primă
vară a Uniunii Interparlamentare.

(Agerpres)

Un grup turistic român 
a plecat in R. P. Chineză
Vineri a plecat în R P. Chineză 

un grup turistic român, alcătuit din 
activiști de partid, condus de tova
rășul Cri.șan Adalbert, membru al 
C.C; al P.C.R.. prirp-secretar al Co
mitetului județean Bistrița-Năsâud' 
al P.C.R.. care va face o vizită de 
prietenie in această țară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Dumitru Turcuș. ad- 
juncl de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. și activiști de partid.

Au fost prezenți. de asemenea. Li 
Tin-ciuan. ambasadorul R.P. Chi
neze la București, și membri ai am
basadei.

in aspecte ale perfecționării si dez
voltării in continuare a colaborării 
intre organele de stat in problemele 
muncii din țările membre ale Con
siliului de Ajutor Economic Re
ci Droc.

Consfătuirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă tovărășească, de înțelegere 
reciprocă.

probat darea de seamă, prezentată 
de conducerea administrativă, pri
vind activitatea pe anul 1973 și bilan
țul băncii la 1 ianuarie 1974, adop- 
tind hotăriri referitoare la reparti
zarea beneficiului din 1973. precum 
si la alte probleme ale activității 
băncii.

Ședința s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie frățească și 
deplină înțelegere.

preună cu Vasil Bilak, Peter Colotka 
și Josef Kempny, membri ai Prezi
diului C.C. al P.C.C.. au vizitat, vi
neri. standurile românești.

Secretarul general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia a avut cuvinte de 
caldă apreciere la adresa calității și 
diversității bunurilor de larg consum 
expuse de întreprinderile românești 
de comerț exterior și a adresat feli
citări organizatorilor pentru modul 
inspirat, original de prezentare.

Apreciind că actuala situație in
ternațională favorizează lupta po
poarelor pentru eliberare națio
nală și redobîndirea controlului a- 
suora bogățiilor lor naturale, pentru 
respectarea suveranității naționale, 
documentul relevă necesitatea in
staurării unoi relații economice echi
tabile. in interesul țărilor in curs de 
dezvoltare, al progresului economie 
și social al tuturor popoarelor.



viața internațională
Declarațiile adoptate la Consfătuirea 

Comitetului Politic Consultativ al statelor
participante la Tratatul tie la VarșoviaPentru o pace trainică și dreaptă Orientul Apropiat!

Republica Populară Bulgaria. Re- 
r S Cehoslovacă R< -
publica Democrată Germană, Repu
blica Populară Polonă. Republica 
Socialistă România. Republica Popu
lară Ungară și Uniunea Republicilor 
S-uic’icc Socialiste, reprezentate la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
li Tratatul de la Varșovia, constată 
că Orientul Apropiat continuă să ră- 
mină un focar periculos de încor
dare internațională. Folosind spriji
nul forțelor Imperialiste externe. 
Israelul continuă să promoveze o 
politică agresivă, refuză cu incăpă- 
ținare să îndeplinească rezoluțiile 
O.N.U., să elibereze teritoriile arabe 
ocupate in 1967. încalcă in mod gro
solan drepturile naționale legitime 
ale popoarelor arabe.

Declanșarea operațiunilor militare 
în octombrie 1973 a arătat încă o 
dată întregul pericol exploziv al si
tuației din această regiune, existen
ța unei surse permanente de ame
nințări la adresa păcii generale. în 
cursul acestor evenimente a fost 
confirmată importanța principială a 
prieteniei si colaborării statelor ara
be cu țările socialiste.

Participant!! la consfătuire relevă 
Importanța Conferinței de pace de la 
Geneva cu privire la Orientul Apro
piat, necesitatea participării la a- 
ceasta a tuturor statelor direct inte-Pentru pace trainică în Vietnam, pentru asigurarea intereselor juste ale poporului vietnamez!

Republica Populară Bulgaria. Re- 
publica Socialistă Cehoslovacă. Re
publica Democrată Germană, Reou- 
blica Populară Polonă, Republica 
S--;^l:s-â România. Republica Ponu- 
l-.râ Ungară $■ Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, reprezentate la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, confirmă 
aprecierea principială a Acordului 
de la Paris ca o victorie istorică a 
eroicului popor vietnamez, o victo
rie comună a țărilor socialiste, a 

de eliberare națională, a În
tregii omeniri progresiste.

Ele constată câ. in perioada care 
« trecut de la intrarea in vigoare a 
acestui acord, s-a conturat un anu
mit progres în normalizarea situației 
din Vietnam. încetarea agresiunii 
imperialiste. retragerea trupelor 
'•r,.:ne din Vietnamul de Sud. mă
gurile practice înfăptuite de părți in 
privința realizării unor articole ale 
Acordului de la Paris — toate aces
tea creează premise pentru consoli
darea cotiturii începute — de la 
război spre pace — pentru trecerea 
la soluționarea sarcinilor construc
ției socialiste In Vietnamul de nord 
t dezvoltării Vietnamului de sud 
pe calea păcii, independenței, demoSă se pună capăt arbitrarului și persecutăriidemocraților în Chile!

Republica Populară Bulgaria. Re
publica Socialistă Cehoslovacă. Re
publica Democrată Germană. Repu
blica Populară Polonă. Republica So
cialistă România. Republica Populară 
Ungară și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste, reprezentate la 
Consfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, iși exprimă 
profunda neliniște in legătură cu si
tuația care s-a creat in Chile după 
răsturnarea in septembrie 1973 a 
guvernului constituțional al Unității 
Pouulare și condamnă cu hotărire 
arbitrarul juntei militare chiliene, 
persecutarea democraților, samavol
niciile și fărădelegile comise de jun
ta — acte ce constituie încălcări 
grosolane ale Cartei O.N.U.. ale De
clarației universale cu privire la 
drepturile omului, ale pactelor inter
naționale privind drepturile omului 
adoptate de O.N.U.

A trecut mai mult de o jumătate 
an de la lovitura de stat militaro- 

fascistă din Chile, a cărei primă vic
timă a fost președintele tării legal 
el- Salvador Allende, unul dintre 
militanții remarcabili ai mișcării de 
eliberare națională, care și-a închi
nat viața cauzei eliberării poporului 
chilian.

□ 3 D D 0 Q B

agențiile 

de presă 

transmit: 

resale, precum și a reprezentanților 
poporului arab palestincan și consi
deră că continuarea lucrărilor aceș
ti ia trebuie să ducă, înainte de toa
te, la soluționarea problemelor-cheie 
ale reglementării din Orientul Apro
piat — retragerea trupelor israeliene 
din toate teritoriile arabe ocupate, 
asigurarea drepturilor legitime ale 
poporului arab palestinean în con
formitate cu năzuințele sale națio
nale și garantarea securității, inte
grității și suveranității tuturor sta
telor din această zonă.

Statele participante la consfătuire 
sint gata să-și intensifice activita
tea pentru a contribui la reglemen
tarea politică a conflictului și chea
mă toate statele sâ-și aducă contri
buția la stabilirea unei păci drepte 
și trainice in Orientul Apropiat. 
Considerind înțelegerea cu privire la 
dezangajarea militară ca un prim 
pas preliminar pe calea reglementă
rii generale a problemei Orientului 
Apropiat, participanții la consfătuire 
apreciază că aceasta trebuie să fie 
neapărat urmată de alți pași îndrep
tați spre realizarea tuturor prevede
rilor rezoluțiilor Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967 și 22 oc
tombrie 1973. O contribuție pozitivă 
h menținerea păcii in această re
giune o aduce prezența forțelor de 
urgență ale O.N.U.

Statele socialiste participante la 

crației și neutralității, contribuie la 
însănătoșirea generală a climatului 
politic din Peninsula Indochina și 
din întreaga Asie de sud-est.

Totodată, participanții Ia consfă
tuire constată că administrația de 
la Saigon, bazindu-se pe sprijinul 
forțelor imperialiste externe, în
cearcă prin toate mijloacele să îm
piedice îndeplinirea Acordului de la 
Paris, să submineze reglementarea 
politică in țară. Ei condamnă în 
mod hotărit acțiunile de subminare 
întreprinse de administrația saigo- 
neză, provocările sale armate siste
ma ti cc-?4mpotri va zonelor aflate sub 
controlul Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud

Statele participante la consfătuire 
exprimă sprijinul lor total față de 
linia Guvernului Republicii Demo
crate Vietnam și Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. care prevede 
îndeplinirea strictă și neabătută a 
Acordului de la Paris de către toate 
părțile semnatare ale acestui docu
ment și față de noua inițiativă 
constructivă lansată la 22 martie 
1974 de Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu a! Republicii Vietnamului de 
Sud. încetarea completă a focului.

Tn țară se menține starea excep
țională. este dezlănțuită o teroare 
crinccnâ. sint înăbușite toate forțele 
progresiste ale societății chiliene, sint 
interzise toate partidele politice, sin
dicatele și organizațiile obștești. Tn 
lagărele de concentrare Dawson, 
Quiriquina. Chacabucov, Pisaqua și 
in multe altele sint deținuți mii și 
mii de patrioți chilieni, a căror sin
gură „crimă" o constituie dragostea de 
patrie, atașamentul față de idealurile 
democrației și progresului. In temni
țele juntei militare sint deținuți. în 
condiții inumane, reprezentanți re
marcabili ai poporului chilian — Luig 
Corvalan, secretarul general al parti
dului comunist, socialistul Clodo- 
miro Almeyda. fost ministru al afa
cerilor externe. Anselmo Sole, pre
ședintele partidului radical, și alți 
renrezentanti ai guvernului și parti
delor Unității Populare. în țară au 
fost lichidate cuceririle sociale ale 
oamenilor muncii, au loc concedieri 
în masă ale cetățenilor cu vederi 
progresiste.

Crimele juntei militare chiliene 
sint condamnate de opinia publică 
mondială, inclusiv de toate forțele 
progresiste iubitoare de libertate din 
America Latină. Va veni timpul cind 
poporul chilian va inlătura cu dispreț
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Compania pentru alege

rile prezidențiale din Franța 
s-a deschis, in mod oficial, vineri. 
După verificarea valabilității consti- 
t ut io na! e a candidaturilor depuse 
pină marți. 16 april’®. Consiliul con
stituțional a reținut numele a 12 
candidați pentru participarea la pri
nt ’! tur de scrutin, ce va avea loc 
la 5 mai.

Cu prilejul vizitei în 
Uniunea Sovietică, ,n,r» 
15—19 aprilie, ministrul industriei 
metalurgice. Nicolae Agachi. a pur
tat convorbiri cu conducerile unor 

consfătuire sprijină ferm și neabă
tut lupta popoarelor arabe împotriva 
politicii imperialiste de agresiune, 
pentru o pace dreaptă și trainică, 
pentru asigurarea dezvoltării lor li
bere, a progresului lor social și eco
nomic. Realizarea acestor obiective 
importante ale dezvoltării sociale 
este indisolubil legată de lupta îm
potriva acelor forțe care caută să 
abată popoarele arabe de la calea 
progresistă, să le aducă din nou in 
dependența politică și economică a 
forțelor imperialiste.

In țările socialiste popoarele țări
lor arabe au prieteni credincioși, 
care au fost și rămin alături de ele 
atit in perioada construcției pașnice, 
cit și în momentele de pericol pen
tru libertatea și independența lor. 
Politica statelor socialiste față de 
țările lumii arabe este consecventă 
și principială, se bazează pe înțele
gerea profundă a năzuințelor lor na
ționale și a problemelor dezvoltării 
lor social-economicc, nefiind supusă 
oscilațiilor de conjunctură.

Statele participante la consfătuire 
sint hotârîte să dezvolte și in viitor 
relațiile de prietenie și colaborare 
cu țările arabe, pe baza țelurilor 
comune in lupta împotriva imperia
lismului și neocolonialismului, pen
tru pace, libertatea și progresul 
social al popoarelor.
Varșovia, ÎS aprilie 1974 

acordarea de libertăți democratice 
populației, organizarea cit mai ur- 
gentă de tratative intre cele două 
părți sud-vietnameze in problema 
formării Consiliului național de re
conciliere națională și înțelegere, în 
scopul pregătirii condițiilor favora
bile organizării alegerilor generale 
— aceasta este calea reală a întă
ririi păcii și normalizării situației 
din Vietnamul de sud.

Participanții la consfătuire Iși con
firmă solidaritatea cu poporul viet
namez și iși exprimă Încrederea fer
mă că acesta, bazindu-se pe spriji
nul țărilor socialiste frățești, al tu
turor forțelor progresiste va obține 
succese in construirea socialismului 
în Nordul țării, in soluționarea 
problemelor politice interne in Sud, 
in crearea unui Vietnam pașnic, unit, 
indeoendent. democratic.

Acționînd in soirltul principiilor 
Internaționalismului proletar, sta
tele participante la prezenta consfă
tuire vor acorda, ca și pină acum, 
poporului vietnamez sprijin și aju
tor multilateral în rezolvarea celor 
mai importante sarcini care stau în 
fata sa. pentru asigurarea păcii, li
bertății și independenței safe, pen
tru înfăptuirea năzuințelor sale le
gitime.
Varșovia. 18 aprilie 1974 

pe cei care încearcă azi să reînvie 
stafia inchiziției feudale și obscuran
tismului.

In lupta sa. poporul chilian poate 
să conteze și in viitor pe sprijinul 
consecvent al popoarelor din țările 
socialiste. Participanții la consfătuire 
cer cu hotărire eliberarea imediată 
a lui Luis Corvalan. Clodomiro Al
meyda. Anselmo Sole, o tuturor ce
lorlalți democrat! și patrioti chilieni 
întemnițați.

Statele participante la prezenta 
consfătuire cheamă celelalte 6tate, 
cărora le este scumpă cauza progre
sului pe planeta noastră, să acțio
neze pentru apărarea drepturilor o- 
mului. a demnității și valorilor per
sonalității umane tn Chile. Ele se 
adresează opiniei publice mondiale 
cu chemarea de a desfășura și mai 
larg campania de solidaritate inter
națională cu poporul chilian in lupta 
sa împotriva terorii singeroase. pen
tru restabilirea drepturilor și liber
tăților democratice în tara sa.

Participanții la consfătuire iși ex
primă convingerea profundă că po
porul chilian va obține victoria in 
lupta pentru restabilirea democrației 
și adevăratei independențe a Repu
blicii Chile.
Varșovia, 18 aprilie 1974 

ministere economice In probleme pri
vind desfășurarea acțiunilor de li
vrare a utilajelor complexe, prevă
zute in acordul guvernamental din 
1970. precum si semnarea unor noi 
contracte de acest gen pentru anii 
1975—1976.

La Berlin a fost înche
iat protocolul prlvind colab"' 
rarea economică și tehnico-știintifi- 
că Intre Ministerul Agriculturii. In
dustriei Alimentare și Apelor al 
României și Ministerul Agriculturii. 
Economiei Forestiere și Alimentare 
al R.D.G. pe anul 1974.

varșovia Convorbire româno-sovietică
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — în 

ziua de 18 aprilie. Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-ministru al gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. s-a intilnit cu Alexel Kosighin. 
membru al Biroului Politic al C.C.

Sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O.N.U.

Raporturi economice echitabile — 
o cerință imperioasă

NAȚIUNILE UNITE 19 (Corespondență de la C. Alexandroaic). — 
Tn plenara Adunării Generale continuă dezbaterile asupra probleme
lor dezvoltării și materiilor prime, majoritatea covirșiloare a delega
țiilor statelor membre pronunfindu-se pentru adoptarea unor măsuri 
urgente in vederea edificării unei noi ordini economice internaționale.

Ministrul comerțului a! Suediei. 
Kjell-Olof Feldt, a declarat că, 
după opinia sa, responsabilitatea 
pentru reducerea decalajelor econo
mice dintre statele in curs de dez
voltare și cele industrializate revine 
întregii comunități a națiunilor.

Șeic Mohamed Ibn Moubarak Al- 
Khalifa, ministrul de externe al Bah- 
reinului, a declarat că statele indus
trializate nu au arătat pină în pre
zent că sint hotârîte să coopereze 
în stabilirea unor raporturi mai echi
tabile între prețurile produselor de 
export ale statelor in curs de dez
voltare și prețurile produselor ma
nufacturate, pentru asigurarea pro
gresului lor economic și social.

Joachim Hunlende, ministrul afa
cerilor externe, al Republicii Togo, a 
subliniat că relațiile internaționale 
din domeniile materiilor prime, co
mercial și sistemului monetar trec 
în prezent prin serioase dificultăți, 
ca urmare a faptului că actuala or
dine economică internațională este 
nejustă. El a apreciat că întreaga 
comunitate a națiunilor are datoria 
de a contribui la crearea de noi ra
porturi, echitabile, intre statele pro
ducătoare de materii prime și cele 
consumatoare.

Abdul Aziz Ben Khalifa Al-Thani, 
ministru! de finanțe și al petrolului 
din Qatar, a declarat că prezenta 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. are datoria de a stabili un 
set de principii și linii directoare 
ale unui program concret de acțiune 
capabil să dea lumii o nouă ordine 
economică, mai justă, mai echitabilă.

Abdul Hamid Sharaf. reprezentan
tul Iordaniei, a subliniat, in discursul 
său. necesitatea creșterii rolului 
O.N.U. in domeniile cooperării eco
nomice internaționale și al întăririi 
organismelor Națiunilor Unite care 
se ocupă de problemele economice, 
industriale, comerciale și financiare.

John Malecela. ministrul afacerilor 
externe al Tanzaniei, susținînd prin
cipiul suveranității permanente a 
statelor asupra resurselor lor natu
rale, a declarat că naționalizarea 
principalelor mijloace de producție 
reprezintă un efort de restructurare 
a ordinii economice care, secole de-a 
rindul, a contribuit la perpetuarea 
exploatării celor săraci de către mo
nopolurile străine. El a cerut să se 
acorde statelor garanții că nu vor fi 
supuse discriminărilor sau represa
liilor. ca urmare a exercitării drep
tului lor suveran de a reintra, prin 
naționalizare, in posesia resurselor 
lor naturale și a mijloacelor de pro
ducție.

Un fost deținut 
în Mozambic despre 

Condițiile inumane 
din închisorile 

coloniale
LONDRA 19 (Agerpres). — 

Misionarul spaniol Alfonso Val
verde. care a fost închis timp 
de 23 de luni de către autorită
țile portugheze din Mozambic 
fără nici un fel de judecată, a 
organizat o conferință de pre
să la Londra. El a denunțat con
dițiile inumane de viață ale de- 
ținuților din închisorile colo
nialiștilor portughezi. referin- 
du-se pe larg la tratamentul 
barbar aplicat atit patrioților 
mozambicani, cit și cetățenilor 
pașnici, arestați fără motive în
temeiate.

..Un african arestat nu are 
niciodată avocat. El nu este ju
decat de un tribunal obișnuit, 
ci de către un organ adminis
trativ. Declarațiile îi sint smul
se prin torturi, de obicei aplicîn- 
du-se biciuirea" — a declarat 
Alfonso Valverde. „în numeroa
se cazuri, deținuții africani sint, 
pur și simplu, lăsați să moară 
de foame și de sete". în lagă
rul de la Machava, cel mai mare 
din Mozambic, din cei o mie de 
deținuți doar zece ar aparține 
FRELIMO. Ceilalți - a de
clarat misionarul — sint munci
tori, arestați in mod abuziv de 
autoritățile portugheze.

Vizita in Japonia a dele
gației U.A.S.C.R. Delegația 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, condusă de to
varășul Nicu Ceaușescu. vicepre
ședinte al Consiliului U.A.S.C.R.. care 
întreprinde o vizită in Japonia, la 
invitația Federației Organizațiilor 
Autonome Studențești din întreaga 
Japonie, a fost primită, de Mitsu- 
hiro Kaneko. membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Japonia, al Pre
zidiului Permanent al C.C., șef ad
junct al Secretariatului. Au fost dis
cutate probleme specifice ale activi
tății de tineret și studențești din cele 
două țări. Delegația U.A.S.C.R., a 
avut, de asemenea, întrevederi cu 

al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

In timpul convorbirii caro a avut 
loc au fast examinate probleme ale 
colaborării economice dintre Repu
blica Socialistă România și Uniunea 
Sovietică.

Cherles Samba Sissoko, ministrul 
afacerilor externe și cooperării in
ternaționale al statului Mali, a sub
liniat că actualul sistem al relațiilor 
comerciale a întărit dependența ță
rilor in curs de dezvoltare de lumea 
industrializată, situație care prejudi
ciază interesele păcii și cooperării 
internaționale.

Chaticai Chooahaval, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al Tei- 
landei, a cerut Adunării Generale 
să acționeze cu fermitatea necesară 
în direcția însănătoșirii climatului 
economic internațional, în interesul 
păcii -ti securității lumii.

ORIENTUL APROPIAT
• „Documentul din octombrie" — prezentat de președin
tele Anwar Sadat © întrunirea Consiliului de Securitate

• Noi incidente pe înălțimile Golan
CAIRO 19 (Corespondență de la 

Nicolae N. Lupu). — In cadrul 
reuniunii comune a Comitetului Cen
tral al Uniunii Socialiste Arabe 
(U.S.A.) și a Adunării Poporului, 
care a avut loc la Cairo, președin
tele Republicii Arabe Egipt. Anwar 
Sadat, a prezentat ..Documentul din 
octombrie" — relatează agenția 
M.E.N.

Arătînd că. in perioada care a ur
mat războiului arabo-israelian din 
octombrie 1973. „problema fundamen
tală este cea a evoluției acțiunii na
ționale intr-o asemenea manieră in
cit să se profite la maximum de 
schimbările intervenite", președintele 
Sadat a precizat că. în prezent, 
„dezvoltarea reprezintă pentru Egipt 
o problemă de viață și de moar
te". Poziția pe care o va avea 
țara pe plan regional și inter
național este In funcție de vic
toria noastră în această bătălie 
a dezvoltării — a spus șeful sta
tului egiptean. „Etapa care a început 
în anul 1974, menționează documen
tul. este cea a progresului si a re
construcției. Viitorul Egiptului are la 
bază industrializarea". In acest con
text. președintele s-a pronunțat pen
tru extinderea și intensificarea re
lațiilor de cooperare interarabe. EJ 
a precizat, totodată, că Egiptul pre
conizează o ..deschidere economică 
sere toate țările lumii, occidentale 
sau răsăritene". întrucît — a spus 
Anwar Sadat — „această varietate 
a relațiilor noastre economice in
ternaționale reprezintă baza concre
tă a libertății de acțiune politică a 
tării".

Abordind domeniul vieții sociale, 
președintele Sadat a precizat că de
mocrația trebuie să aibă la bază 
principiul alianței intre forțele po
norului muncitor. El a afirmat, in 
același timp, că organismul politic 
trebuie să rămină cadrul veritabil al 
unității naționale și in sinul lui vor 
fi dezbătute opiniile potrivnice pen
tru a aiunge astfel la Dăreri care 
să satisfacă speranțele ponorului.

„Documentul din octombrie", men
ționează agenția M.E.N.. a fost a- 
nrobat de membrii Comitetului Cen
tral al Uniunii Socialiste Arabe și 
ai Adunării Poporului. El urmează 
să fie supus, la 15 mai. unui refe
rendum la care întreaga populație 
egipteană este chemată să-si spună 
cuvintul.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Ager
pres). — Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-a întrunit ioi. pentru a 
treia oară în cursul acestei săptă
mini. spre a examina demersul gu
vernului de la Beirut în legătură cu

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN NIGER
NIAMEY 19 (Agerpres). — In Ni

ger. unde armata a înlăturat guver
nul președintelui Hamani Diori. pre- 
luind puterea la incenutul acestei 
săntămini. situația este în curs de 
normalizare — potrivit comunicate
lor transmise de postul de radio Nia
mey. Aeroportul din capitala tării a 
fost redeschis traficului intern și in
ternational. iar restricțiile de circu
lație acum în vigoare au fost par
țial reduse ca durată. Potrivit rela
tărilor agenției United Press Inter
national. magazinele, serviciile pu
blice si instituțiile și-au reluat ac
tivitatea cotidiană. In capitala tării.

reprezentanți al Ligii Tineretului 
Socialist și cu directorul Biroului 
pentru tineret de pe lingă oficiul 
primului ministru.

Un miting d0 masă a avul loc 
la Nampo cu prilejul vizitei de prie
tenie efectuate în R.P.D. Coreeană 
de Norodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia, președintele Frontului 
Unit Național al Cambodgiei. A luat 
parte Kim Ir Sen. președintele R.P.D. 
Coreene. In cuvlntarea sa, Norodom 
Sianuk s-a refprit la prietenia po
poarelor coreean și cambodgian, a 
exprimat sprijinul poporului cam
bodgian, al F.U.N.C. și G.R.U.N.C. 
pentru politica R.P.D. Coreene de

Reuniunea de la Washington

Opinii in favoarea 
normalizării 

relațiilor cu Cuba
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

La Washington au luat sfirșit lu
crările reuniunii miniștrilor relațiilor 
externe din 24 de țări latino-ame- 
ricnnc și zona Caraibilor, la care 
participă și secretarul de stat al 
S.U.A.

Tn cadrul dezbaterilor, ministrul 
relațiilor externe al Argentinei. Al
berto Vignes, a relevat necesitatea 
unei analize „ample, sincere șl fără 
Intirzierc" a problemei blocadei im
puse împotriva Cubei, propunere care 
a fost sprijinită, intre alte țări, de 
reprezentanții Mexicului. Perului, 
Jamaicăi. Guyanei. Venezuelci si Re
publicii Costa Rica. Alberto VignoB 
a afirmat hotărirea fermă a guver
nului argentinean do a promova de 
urgentă o soluție care să pună ca
păt politicii de izolare impuse fală 
de Cuba.

în continuare, ministrul relațiilor 
externe al Mexicului. Emilio Rabasa, 
a propus invitarea oficială a Repu
blicii Cuba la lucrările viitoarei 
reunituri de la Buenos Aires, din 
martie 1975 — a treia etapă a dia
logului dintre țările Americii Latine 
si Statele Unite, propunere care a 
întrunit adeziunea majorității dele
gațiilor și asupra căreia secretarul 
de stat al S.U.A. nu a formulat o- 
bleetiuni. menționează agenția Prensa 
Latina.

raidurile întreprinse in noaptea de 
12 spre 13 aprilie de unități ale ar
matei israeliene împotriva unor sate 
din sudul Libanului.

DAMASC 19 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat militar se anunță că 
avioane ale forțelor siriene au intrat 
in acțiune vineri, pentru a doua zi 
consecutiv, atacind punctele strate
gice ale trupelor israeliene de pe 
înălțimile Golan. Pe toată lungimea 
frontului din Golan continună duelu
rile de artilerie — informează postul 
de radio Damasc.

TEL AVIV 19 (Agerpres). — Avioa
ne siriene au atacat, vineri după- 
amiază. pozițiile israeliene din sec
torul sudic al înălțimilor Golan și de 
pe Muntele Hermon — a anunțat un 
purtător de cuvint al armatei israe
liene. Totodată, forțele israeliene și 
siriene au angajat un susținut schimb 
de focuri în sectoarele de nord și de 
sud ale înălțimilor Golan. Corespon
denții militari israeliene precizează 
că aparate de zbor israeliene au par
ticipat la un atac masiv împotriva 
pozițiilor siriene de pe Muntele 
Hermon.

★
La Tel Aviv a avut loc o reuniune 

extraordinară a cabinetului israelian. 
consacrată examinării aspectelor le
gate de înăsprirea situației din zona 
înălțimilor Golan.

WASHINGTON 19 (Agerpres). - 
Cu prilejul prezentării scrisorilor de 
acreditare in S.U.A. de către noul 
ambasador al Republicii Arabe Egipt, 
Ashraf Ghorbal. președintele Ri
chard Nixon și trimisul egiptean au 
apreciat, in alocuțiunile rostite, că 
reluarea relațiilor diplomatice intre 
cele două țări, după o pauză ele 
șapte ani. va contribui la instau
rarea păcii in Orientul Apropiat.

BEIRUT 19 (Agerpres). — După 
două zile de dezbateri, în capitala 
libaneză s-a încheiat, joi, cea de-a 
treia sesiune a Fondului arab pen
tru dezvoltare economică și socială.

Un comunicat dat publicității la 
încheierea lucrărilor lansează către 
toate țările arabe apelul de a adera 
la acest fond și de a-și preciza par
ticiparea financiară.

Obiectivul acestei organizații, din 
care fac parte 16 state arabe, este 
de a contribui la finanțarea progra
melor de dezvoltare economică și 
socială a țărilor arabe prin împru
muturi acordate in condiții avanta
joase guvernelor, organizațiilor și 
instituțiilor publice sau particulare.

in apropierea fostului palat prezi
dențial. precum și in alte puncte ale 
capitalei, continuă să mai staționeze 
unităti de blindate ale armatei.

După cum transmite agenția U.P.I., 
toti membrii fostului guvern, fostul 
sef al statului, președintele Hamani 
Diori. si . președintele Adunării Na
ționale sint arestați. Potrivit unei 
declarații a locotenent-colonelului 
Seyni Kountie. care a alcătuit noul 
cabinet. Consiliul militar suDrem — 
organism creat după instalarea nou
lui regim — urmează să stabilească 
dacă aceștia vor fi sau nu deferiți 
justiției sau să fie puși în libertate.

reunificare independentă și pașnică 
a patriei.

Convorbiri algeriano- 
vest-germane. Canceiarui r.f.g. 
Willy Brandt, care a sosit vineri la 
Alger într-o vizită oficială, a în
ceput convorbirile oficiale cu Houari 
Boumediene. președintele Consiliului 
Revoluției si al guvernului algerian.

Guvernele R. D. Germa
ne și Republicii Guineea- 
BiSSOU au hotărit să stabilească 
relații diplomatice la nivel de amba
sadă.

Dl PRETUTINDENI
• SPRE O SCHIM

BARE GENERALĂ A 
VREMII ? 1,1 P°nda iernilor
blinde șl începuturilor timpurii 
ale primăverii, pentru următo
rii 10 ani meteorologii japonezi 
prezic in emisfera nordică vre
me schimbătoare și o scădere a 
temperaturilor. Pronosticul lor 
se bazează pe studiul tendințe
lor evoluției vremii in 30 de 
țâri, situate in diferite zone cli
materice. Pentru regiunile us
cate, meteorologii japonezi a- 
nunță perioade de secetă. In 
zonele cu climă temperată, ve
rile vor fi considerabil mai ră
coroase. O asemenea perioadă 
cu temperaturi mai scăzute a- 
vind o durată de aproximativ 
10 ani s-ar fi observat — arată 
ei — .și in a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lca.

Această evoluție s-ar explica 
prin răcirea păturilor superioare 
ale atmosferei deasupra Polului 
Nord, fenomen care se observă 
din anii 40 ai secolului nostru. 
Ca urmare, diferențele mari de 
temperatură dintre regiunile 
polare și tropice determină cu
rent! puternici de aer dinspre 
nord spre sud.

• ANTARCTICA, „CI
MITIRUL" NUCLEAR 
IDEAL? Trei savanți din 
S.U.A. au propus utiliza
rea ca ,,cimitir radioactiv" 
a compactei calote de ghea
ță a Antarcticii, cea mat 
vastă regiune de pe glob lipsită 
de orice faună și floră și, in a- 
celași timp, cea mai îndepărtată 
de regiunile locuite. Problema 
menținerii intr-o izolare com
pletă de biosferă a deșeurilor, 
pentru perioade de citeva sute 
de milenii, cerute de lenta di
minuare a radioactivității aces
tor produse, ar fi in felul aces
ta rezolvată. Cutiile metalice 
in care urmează a fi depuse 
deșeurile radioactive, susțin sa- 
vanții americani, iși vor „săpa" 
singure in gheața, datorită tem
peraturii lor, in decurs de trei- 
cinci ani, un puț adine de 1 500 
m. care se va „cicatriza" ime
diat după trecerea încărcăturii.

• CEI MAI VÎRSTNICI 
POLONEZI. >" orașul 
Bielsk-Podlaski trăiește cea 
mai bătrina femeie din Polo
nia, Katarzvna Wawrzeniuk. in 
virstâ de 110 ani. Născută la 10 
decembrie 1864, ea are cinci 
copii. 20 de nepoți și 29 străne
poți. Tot in voievodatul Bialys
tok locuiește Jan Golomb care, 
la cei 113 ani ai săi. este con
siderat cel mai in virstâ bărbat 
din Polonia.

• LA CINCI ANI 
DUPĂ TRANSPLANT. 
Dorothy Fisher a sărbătorit, 
miercuri, cinci ani de cind cu
noscutul chirurg Christian Bar
nard i-a transplantat o nouu 
inimă.

Dorothy Fisher, astăzi in 
virstâ de 42 de ani. prima fe
meie din lume asupra căreia 
s-a efectuat un transplant car
diac. trebuie să se controleze la 
spital o dată la trei săptămini : 
ca a dus. in ultimii cinci ani. o 
viață normală și activă. Face 
față tuturor obligațiilor sale de 
gospodină și declară că iși da
torează sănătatea voinței sale 
și tratamentului primit după 
operație.

Profesorul Barnard a afirmat 
că starea bună a pacientei 
arată că medicii pot obține 
rezultate similare in 50 la sută 
din operațiile de transplant. 
Medicii au ajuns să-și dea sea- . 
ma că nu se pot aștepta rezui- < 
tate bune după operațiile unor 
pacicnți aflați „la ultima su
flare". a spus el. adăugind că 
nu este in favoarea operării u- 
nor oameni prea in virstâ sau 
a celor care au fost bolnavi 
multă vreme.

• IMPORTANTĂ DES
COPERIRE ARHEOLO
GICĂ IN ITALIA - ■> 
cropolă datind încă din sec. X 
î.e.n. Situată la 30 km sud de 
Roma, in apropierea locului 
unde se spune că ar fi debarcat 
troienii conduși de Eneas, ne
cropola cuprinde morminte ce 
se eșalonează pe parcursul a 
trei secole. Mormintele sint de 
două tipuri : unele mai vechi — 
de incinerare, celelalte — de 
înhumare. Au fost găsite nu
meroase urne, citeva in formă 
de colibe miniaturale și, pe de 
altă parte, virfuri de lănci, vase 
de cele mai felurite forme, co
liere, obiecte de sticlă, fibule 
pentru prins veșmintele, agrafe 
de bronz. După afirmațiile spe
cialiștilor, descoperirea atestă 
nu numai prezența continuă a 
unei comunități umane impor
tante in această regiune încă 
din sec. X i.e.n., ci și existența 
unor legături culturale și co
merciale strinse cu Roma și, 
posibil, cu alte centre de pe 
cuprinsul Peninsulei italice.

• FĂRĂ CHEIE. ° in‘«- 
prindere franceză (Digifrance) 
a realizat și pus în vinzare o 
„broască" electrică ce înlătură 
pentru posesor necesitatea de a 
deține o cheie pentru a descuia 
ușa imobilului sau apartamen
tului în care locuiește. „Cheia- 
digi" este, în fapt, o claviatură, 
fixată pe unul din pereții exte
riori ai clădirii, pe care est? 
suficient a forma numărul de 
cod ales in prealabil pentru ca 
ușa să se deschidă automat. în
treprinderea exclude posibilita
tea ca unii răufăcători. oricit 
de versați ar fi ei. să poată ni
meri prin încercări codul res
pectiv. întrucît numărul de com
binații posibile pe care le asi
gură Instalația nu este mal mic 
de... 750 000 !
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