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Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit pe președintele 

parlamentului Republicii 
Populare Bangladesh

Continuînd dialogul fructuos inaugurat anul trecut la San Jose,

la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, ieri a început

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni după- 
arniază, pe Abdul Malek Ukil, 
președintele parlamentului Repu
blicii Populare Bangladesh. Oas
petele a fost însorit de Rahman 
A. K. Mujibur, deputat, A. Faiz, 
secretar adjunct la parlament.

La întrevedere a participat to
varășul Miron Constantinescu, 
președintele Marii Adunări Națio
nale.

Cu acest prilej, Abdul Malek 
Ukil a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu, poporului ro
mân un salut călduros din partea 
primului ministru al Republicii 
Populare Bangladesh, Mujibur 
Rahman, împreună cu dorința ca 
relațiile de prietenie dintre cele

două țări șl popoare să se extindă 
In continuare.

Mulțumind, președintele Nlcolao 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
primului ministru Mujibur Rah
man un cordial salut, iar poporu
lui prieten din Republica Popu
lară Bangladesh cele mal bune 
urări de prosperitate, de succes in 
dezvoltarea economică și socială 
Independentă a țării sale.

în cursul convorbirii care a 
avut loc apoi s-a subliniat impor
tanța rezolvării problemelor liti
gioase între state pe cale pașnică, 
prin acorduri și tratate, astfel ca 
fiecare popor să-și poată concen
tra eforturile în direcția înaintării 
pe calea progresului economic și 
social.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII COSTA RICA, 
JOSE FIGUERES FERRER

SPIRITUL

INVENTIV,

La invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, luni a sosit 
în țara noastră, într-o vizită o- 
ficialâ de prietenie, președintele 
Republicii Costa Rica, Jose Fi- 
gueres Ferrer. Această vizită se 
înscrie în cadrul bunelor relații 
de prietenie și colaborare stator
nicite între Republica Socialistă 
România și Costa Rica, relații 
care cunosc un curs ascendent 
pe baza respectării principiilor 
independenței și suveranității na
ționale. egalității în drepturi, ne
amestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc.

In istoria legăturilor dintre ce
le două state un moment de în
semnătate primordială l-a consti
tuit vizita efectuată în Costa Ri
ca de președintele Nicolae 
Ceaușescu. in septembrie 1973. 
Dialogul la nivel înalt româno- 
C'-'Starican, desfășurat la San Jo
se. a constituit, prin rezultatele 
sale rodnice, o contribuție de 
seamă la întărirea raporturilor 
bilaterale. Tratatul de prietenie 
și cooperare între Republica So
cialistă România și Republica 
Costa Rica — document de o 
deosebită semnificație interna
țională — și celelalte acor
duri comune, semnate în tim
pul vizitei șefului statului român, 
au deschis noi perspective legă
turilor bilaterale, pe o perioadă

Dineu în onoarea înaltului oaspete
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a oferit, luni, în saloa
nele Palatului Republicii, un dineu 
oficial in onoarea președintelui 
Republicii Costa Rica, Jose Figue
res Ferrer.

La dineu au participat tovarășii 
Emil Bodnaraș, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Florian Dă- 
nălache. Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Dumi
tru Popescu. Leon'e Răutu. Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Constan

In timpul vizitei protocolar© 
(fotografia din stingă)

mai îndelungată, în diferite do
menii de activitate.

Noul dialog la nivel înalt ro- 
mâno-costarican este menit să 
dea un nou impuLs colaborării 
dintre cele două țări, in intere
sul reciproc, să contribuie la 
cauza înțelegerii internaționale.

Sub aceste auspicii a avut loc 
luni ceremonia sosirii la Bucu
rești a președintelui Josâ Figue
res Ferrer.

Pe aeroportul Otopeni au fost 
arborate drapelele de stat ale Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Costa Rica, ale căror 
falduri încadrează portretele ce
lor doi șefi de stat. Pe mari 
pancarte sînt înscrise urările 
în limbile spaniolă și româ
nă : ..Bun sosit în Republica So
cialistă România Excelenței Sa
le domnul Jose Figueres Ferrer, 
președintele Republicii Costa 
Rica!“, „Trăiască prietenia dintre 
poporul român și poporul costa- 
rican 1“

La ora 15,40. aeronava cu care 
a călătorit președintele Republi
cii Costa Rica aterizează.

în intîmpinarea distinsului 
oaspete au venit președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășii : Emil 
Bodnaraș, Ștefan Voi tec, vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat,

(Continuare în pag. a IlI-a) 

tin Băbălău, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, Mi
hai Gere, Ion Ioniță, Vasile Pati- 
lineț, Ion Pățan, Ștefan Andrei, 
Gheorghe Oprea, viceprim-minis- 
tru al guvernului, George Ma- 
covescu. ministrul afacerilor ex
terne, alți membri ai guvernului, 
conducători de instituții centrale, 
personalități ale vieții științifice 
și culturale.

Au luat parte dr. Manuel Agui
lar Bonilla, prim-vicepreședinte 
al republicii, dr. Jose Luis Orlich 
Bolmarcich, ministrul sănătății 
publice, Oscar Arias Sanchez, mi

La sosire pe aeroportul Otopeni

nistrul planificării, Franklin Agui
lar, ambasador, și celelalte per
soane oficiale care îl însoțesc pe 
președintele Republicii Costa Ri
ca in vizita pe care o face în țara 
noastră.

Au fost intonate imnurile de
stat ale celor două țări.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Josă Figueres Ferrer au rostit to
asturi.

(Agerpres)

VIZITA
PROTOCOLARĂ

Președintele Josâ Figueres Fer
rer a făcut luni seara, la Palatul 
Republicii, o vizită protocolară 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

La întâlnire au participat tova
rășii Emil Bodnaraș, Ștefan Voi
tec, Manea Mănescu, Emil Drăgă
nescu și George Macovescu. A 
fost de față Constantin Stănescu, 
ambasadorul României la San 
Jose.

Oaspetele a fost Însoțit de dr. 

Manuel Aguilar Bonilla, prim- 
vicepreședinte al republici, dr. 
Jose Luis Orlich Bolmarcich, mi
nistrul sănătății publice, Oscar A- 
rias Sanchez, ministrul planifică
rii, și Franklin Aguilar, ambasa
dor.

Vizita protocolară a decurs în
tr-o atmosferă de caldă cordiali
tate.

(Agerpres)

Numeroși bucureștenl salutâ 
cu entuziasm și câldurd pe cel 
doi președinți (fotografia din 

dreapta)

INIȚIATIVA
in întrecerea socialistă

Intrecerea socialistă presupune, fără îndoială, dezvoltarea perma
nentă a spiritului inventiv, menținerea mereu vie a pasiunii pentru 
nou. Șl credem că nu exagerăm cu nimic dacă afirmăm — există sute 
și mii de dovezi concludente in inseși faptele de muncă din marea 
întrecere — că inventivitatea a devenit un mod de a fi al întregii acti
vități a colectivelor din întreprinderi pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen, In condiții de Înaltă economicitate. Ipostazele in
ventivității sînt diferite, după cum diferite sînt problemele cu care 
se confruntă fiecare colectiv, sarcinile concrete pe care le are fie
care unitate de înfăptuit in această privință, in întrecerea pentru mat 
mult, mai bine, mai ieftin. Asupra celor mai concludente dovezi de 
Inventivitate ne vom opri în cadrul teleconferinței noastre de astăzi, 
cu corespondenții „Scinteii" din citeva județe.

Un prim apel de la Gheorghe 
Susa, aflat la Flotația centrală din 
Baia Mare !

— îmi propun să transmit „In 
dlrect“ dialogul cu unul dintre cel 
mai pasionați susținători ai nou
lui de la flotația centrală, ing. 
Arghir Pop.

— Vă ascultăm.
— Expiicați-ne, tovarășe Pop, cum 

ați reușit să-ocupați — de trei ori 
consecutiv pe județ și de două ori 
pe minister — locul I In Întrecerea 
inovatorilor ?

— în acest cincinal, colectivul 
nostru a elaborat și a aplicat in 
producție, cu rezultate foarte 
bune, pesfo 30 de inovații șl 
raționalizări, fiind deschizător de 
drumuri într-o serie de tehnolo
gii noi puse la punct in întreprin
dere.

— Pe care dintre ele o conside
rați cea mai valoroasă ?

— Introducerea și generalizarea 
sfărimârii și măcinării autogene a 
minereurilor realizate pentru pri
ma dată în țară, după soluții teh
nice originale, cu utilaj creat prin 
autodotare de colectivul flotației 
centrale.

— Ce eficiență economică are a- 
ceastă inovație 7< _____

— Eficienta economică nostcalcu- 
lată la minereul de la Șuior este 
exprimată in reducerea prețului 
de cost al preparării cu 11 lei pe 
tona de minereu. Tot in urma a- 
plicârii acestei soluții a crescut cu 
5.4 puncte randamentul de extrac
ție, ceea ce a dus la obținerea li
nei producții suplimentare do 10 
milioane lei.

— Cind apreciați că va putea fl 
generalizată această prețioasă ino
vație ? Care va fi cîștigul final ?

— Prin generalizarea aplicării a- 
cestei inovații la toate liniile teh
nologice pină la sfirșitul trimes
trului III al acestui an, precum șl 
în urma altor măsuri de moderni
zare a procesului de producție, in 
anul viitor prețul de cost al pre
parării minereurilor va scădea cu 
10 la sută, productivitatea va creș
te cu 27 la sută, iar capacitatea 
de producție a întreprinderii va 
spori cu 20 la sulă. Concomitent, 
in 1975 se vor economisi peste 10 
milioane kWh energie electrică în 
urma acestor lucrări. Pinâ acum, 
efectul economic al acestor moder-

Viorel SÂL.4GEAN
(Continuare în pag. a Il-a)

O săptămînă decisivă pentru

SEMĂNATUL PORUMBULUI
La ancheta noastră, pe care o publicăm in pagina a 

ll-a, răspund cadre de conducere ale direcțiilor agri

cole din județele Constanța, Cluj, Prahova, Arad și lași
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O săptămînă decisivă pentru
SEMĂNATUL PORUMBULUI nu poate fi considerat îndeplinit

Am Intrai Intr-n săplămlnă hotărîtoare pentru terminarea Intr-un 
timp cit mal scurt a insămințării porumbului șl a celorlalte culturi 
agricole de primăvară. Potrivit ultimelor date centralizate la minister, 
mai sint dc insămtntat clrra 1400 000 hectare cu porumb, la care sc 
ad. i'că unele suprafețe cu fasole, sola sl bumbac. Ploile din ultima 
perioadă nu ameliorat starea de umiditate ■ solului in ce* mal mare 
p.«r(c n tării, ceea ce prezintă un mare avantaj: totodată insă nu 
împiedicai desfășurarea normală a Insâmintărll porumbului In unele 
7pnc. timpul afectai acestei lucrări rcducindu-se foarte mult. în aceste 
condiții, ministerul de resort a recomandat ca. in toate unitățile agri
col.'. fie luate măsuri organizatorice sl tehnice pentru ca insămin- 
t tul porumbului să se încheie In timpul cel mal scurt, rcspcctindu-.se 
întocmai normele tehnice dc calitate — asigurarea desimii optime, in- 
< ’rporarr.i seminței la adincimea indicată în tehnologii. Important este 
ca. pretutindeni, tractoarele șl celelalte utilaje să fie folosite la întreaga 
capacitate, ca prin lucrările ce se efectuează sâ se păstreze sl să se 
valorifice din plin umiditatea existentă in sol.

Luni dimineața, corespondenții noștri au adresat cadrelor de con
ducere din uncie direcții acricolc județene următoarele întrebări refe
ritoare la desfășurarea semănatului porumbului :

de udătorl șl motopomplștl. Iar 
motopompele au fost grupate cile 
3-4, echipele avind cite 95-140 
hectare.

dl-CLUJ. Ing. Ioan Murășan, 
rector al direcției agricole jude
țene :

1. Cu mici excepții — zona Hue
din — starea solului (temperatură, 
umiditate) este propice semănatu
lui porumbului.

2. Mat avem de semănat 40 000 ha 
cu porumb, din cele 48 000, situate 
în toate zonele. Este adevărat că 
In zona Cimpia Turzii, Mihai VI- 
teazu, Dej s-a însămînțat mal

1. CARE ESTE STAREA SOLULUI Șl A UMIDITĂȚII ancheta noastră
IN JUDEȚ ?

2. CE SUPRAFEȚE MAI SÎNT DE ÎNSAMiNȚAT ? este Încă

3. CE MASURI AU FOST LUATE PENTRU CA LA

SEMĂNATUL PORUMBULUI SA SE LUCREZE REPEDE Șl

BINE ?

IATA RĂSPUNSURILE PRIMITE t
CONSTANȚA. Ing. Victor Ne

ff oi ța, director adjunct al direcției 
agricole :

1. Ploile căzute In ultimul timp In 
județul Constanta au asigurat in 
medie cite 40 litri de apă la metrul 
pătrat. Solul are umiditate sufi
cientă pină la adincimea de 35 cm. 
In aceste condiții s-a trecut cu 
toate forțele la pregătirea patului 
germinativ. lucrindu-se cu discul 
In agregat cu grapa. în paralel cu 
semănatul porumbului.

2. A mai rămas de executat un
mare volum de lucrări la semăna
tul porumbului, soiei și fasolei. 
Menționez că mai avem de semănat 
in întreg județul — în unită
țile de stat și cooperatiste — 74 000 
hectare cu porumb, la care se 
adaugă fasolea și sola pe o supra
față de 31 500 hectare. Recalculind 
viteza zilnică de lucru care se poate 
realiza 15 000 hectare

socotim că vom încheia semănatul 
porumbului în 5-6 zile lucrătoare.

3. Au fost luate măsuri ca pregă
tirea terenului și semănatul porum
bului să Înceapă imediat după 
ploaie. Astfel, simbătă 20 aprilie șl 
duminică 21 aprilie s-a lucrat in
tens pe terenurile mai zvîntate la 
Hirșova. Cogealac, Ostrov și in alte 
unități. Se acordă o atenție deose
bită calității lucrărilor la pregătitul 
terenului și la semănat. în para
lel. s-a trecut și la combaterea 
dăunătorilor la 'in și la culturile de 
toamnă. Specialiștii de la direcția 
agricolă și trustul I.A.S. se află pe 
teren, in raza consiliilor inter- 
cooperatiste de care răspund, pen
tru a da îndrumări în ce privește 
buna folosire a utilajelor. Totodată, 
ei verifică in permanență calitatea 
lucrărilor. Menționez că. deși a 
plouat, au fost luate măsuri ca iri
garea culturilor să continue. în 
acest scop s-au organizat echipe

mult, dar și aici mai 
destul de lucru.

3. Am prevăzut ca. tn jurul datei 
de 1 mai, să Încheiem semănatul 
porumbului. Pentru a face față vo
lumului mare de lucrări care tre
buie executat, am luat o serie de 
măsuri. Accentul il punem pe uti
lizarea cu maximum de randament, 
in schimburi prelungite sau in două 
schimburi, a celor 425 semănători 
din. S.M.A. și 48 din I.A.S. Tot
odată. am intervenit la fabrica din 
Piatra Neamț să ne livreze in de- 
vans cele 40 de semănători, din care 
21 le-am și primit, iar restul vor 
sosi in 1-3 zile. în urma unei în
țelegeri intervenite, in aceste zile 
vom primi incă 100 de semănători 
din județul Ialomița pentru 
oada semănatului porumbului,
această săptămînă hotărîtoare pen
tru încheierea semănatului toți 
specialiștii direcției agricole și ai 
uniunii Județene se află în unități 
spre a le acorda sprijinul necesar 
In desfășurarea lucrărilor de se
mănat.

cole au fost însămîntate 70 la sută 
din suprafețele destinate porumbu
lui. Mai sint de însămînțat 8000 ha 
cu porumb in unitățile cooperatiste, 
suprafață caro va fi realizată Inte
gral in această săptămînă. în cursul 
zilei de duminică au fost lnsămîn- 
țatc peste 1 000 hectare cu porumb.

3. în flecare cooperativă agricolă 
s-au întocmit noi grafice de semă
nat. întruclt a plouat cu intermi
tentă, se urmărește permanent sta
rea terenului, pentru a se concen
tra utilajele acolo unde se poate 
lucra cu maximum de randament. 
Au fost organizate acțiuni de 
întrajutorare cu mașini și utilajo 
intre unități apropiate din raza 
consiliilor intcrcooperatiste Ciorani, 
Drăgănești, Mizil, Puchcni, Poenari. 
Concomitent cu semănatul se face 
și erbicidarea pe toate suprafețele 
amenajate pentru irigat și, parțial, 
pe celelalte terenuri. Specialiștii di
recției agricole și cei din unități 
acordă maximum de atenție calită
ții lucrărilor, asigurării densității 
optime pe fiecare parcelă, adinci
mii normale de semănat etc. Con
comitent cu semănatul, 
irigațiile pe întreaga 
amenajată.

toarelor și semănătorilor, s-au creat 
și se vor crea condiții pentru depă
șirea, in continuare, a vitezei zil
nice la semănatul porumbului cu 
15 plnă la 20 la sută, realizlndu-se, 
In medie, circa 6500 hectare pe zl. 
Aceasta insă fără a neglija nici un 
moment indicii de calitate ai lucră
rilor. Cu toate că, așa cum spuneam 
la început, umiditatea in sol este 
corespunzătoare, s-a dispus ca in 
toate unitățile agricole din județ — 
atit pe terenurile amenajate, cit și 
acolo unde există alte surse și po
sibilități de udare — să se irige in 
continuare, in vederea aprovizionă
rii cu apă la capacitatea maximă a 
solului pentru toate culturile.

PRAHOVA. Ing. Aurel Furfurică, 
director al direcției agricole :

1. Starea terenului este foarte 
diferită. în marea majoritate a uni
tăților agricole, umiditatea favori
zează executarea în bune condiții 
a lucrărilor în cîmp.

2. Pină ieri, In cooperativele agri-

continuă 
suprafață

ARAD. Ing. Petre Mateescu, di
rector adjunct al direcției agri
cole :

1. In această dimineață, tempe
ratura in sol era, în medie, de 
8 grade, iar umiditatea este asigu
rată pină la 30 cm adincime, ceea 
ce reprezintă circa 75 la sută din 
capacitatea solului. Temperatura și 
umiditatea amintite sînt, aș putea 
spune, ideale pentru executarea 
unor lucrări de cea mai bună ca
litate la însămințarea porumbului.

2. Mai avem de însămînțat circa 
40 000 hectare cu porumb. Consider 
că, in maximum 6 zile bune de lu
cru, adică pină sîmbătă 27 aprilie, 
cu forțele existente in unități, su
prafața amintită va putea fi se
mănată.

3. încă din această dimineață am 
luat măsuri ca din unitățile agri
cole, unde semănatul porumbului 
s-a Încheiat, tractoarele și mașinile 
de semănat să fie transferate in 
unitățile învecinate, pentru a le 
sprijini în efectuarea mai rapidă a 
insămințărilor. Datorită atenției pe 
care o acordăm folosirii intensive a 
timpului de lucru, precum și utili
zării la Întreaga capacitate a trac-

IAȘI. Ing. Adrian Ionel, director 
adjunct al direcției agricole.

1. După o săptămînă cu precipita
ții și temperaturi scăzute, care au 
împiedicat desfășurarea normală a 
lucrărilor agricole, vremea s-a ame
liorat. în multe puncte ale județu
lui, valorile calorice din sol ating 
8 grade la adincimea de încorpo
rare a semințelor. Cu toate că pre
cipitațiile'nu căzut în cea mai mare 
parte a județului, acestea au fost 
in cantități reduse și au amelio
rat numai parțial umiditatea so
lului.

2. Obiectivul nostru principal îl 
constituie însămințarea grabnică a 
celor peste 70 000 hectare cu po
rumb. Pină la sfirșitul săptămînii 
trecute nu se insămînțaseră declt 
suprafețe foarte mici cu această 
plantă.

3. Am organizat activitatea la se
mănat în așa fel incit să se reali
zeze o viteză zilnică de 3 000 ha. 
Prin aprovizionarea ritmică a semă
nătorilor cu semințe la capătul tar
lalelor și prin intervenția promptă 
pentru remedierea defecțiunilor ce 
pot apărea la utilaje, asigurăm 
creșterea timpului efectiv de lucru al 
mașinilor în brazdă. Concomitent cu 
realizarea unei viteze sporite la se
mănat pe fiecare agregat in parte, 
o atenție deosebită acordăm calității 
lucrărilor, în special în ce privește 
respectarea adincimii șl a densită
ții la hectar, prin controlul zilnic pe 
care specialiștii îl efectuează „di
rect în brazdă". Continuăm, de ase
menea, cu o și mai mare intensitate 
acțiunea de irigare a culturilor pe 
suprafețe sporite, deoarece, așa cum 
am mai spus, persistă deficitul de 
umiditate în sol.

Comparativ cu realizările primului 
trimestru din anul trecut. Industria 
județului Dîmbovița a obținut in 
perioada corespunzătoare a anului 
curent o producție globală mal marc 
cu 17,5 la sută. Expresie concretă a 
muncii rodnice desfășurate de ma
joritatea colectivelor de întreprin
deri. un atare ritm de creștere a 
producției se întemeiază. în bună 
parte, pe sporirea neîntreruptă a 
productivității muncii. Schela de ex
tracție Moreni, întreprinderea de 
produse pentru construcții GAcștl, 
întreprinderea textilă „Bueegi*‘-Pu- 
cioasa și Combinatul de lianți și az
bociment din Fieni sint doar citeva 
din unitățile economice ale căror co
lective de muncă s-au remarcat In 
primul trimestru prin depășirea sar
cinilor de plan ’ 
esențial al efi
cienței economice 
— creșterea pro
ductivității mun
cii.

Să 
cum s-a 
practic 
creșterea 
tivității 
Intr-una 
nitățile 
mice ale 
lui. Este ____
de întreprinderea 
de utilaj petrolier 
din Tirgoviște. de 
acest an chemarea 
tre toate unitățile 
utilaje tehnologice __ ,
constatat ? Mai intîi, că aici nivelul 
productivității muncii pe un lucrător 
a crescut substanțial de la o lună la 
alta. Concret. în martie, acesta era 
mal mare cu aproape 2 000 lei față 
de prima lună a anului și cu 1 600 lei 
superior nivelului realizat în luna 
februarie.

In chemarea Ia întrecere se 
prevedea : „Utilizarea mai bună 
a timpului de lucru al lucrătorilor, 
sporind indicele de la 95 la 97 la 
sută". în februarie s-a consemnat un 
indice de 96,75 la sută, mai mare cu 
1.3 la sută față de aceeași lună a 
anului trecut. Șeful serviciului perso
nal, învățămint și salarizare. Traian 
Pătrașcu, calculează, după care 
spune : „Numai in două luni 
acest an, o asemenea creștere 
echivalentă cu timpul de lucru ne
cesar pentru realizarea a trei insta
lații F.A.-12 sau a 15 automacarale 
de 5 tone". Redăm, in continuare, 
din chemare : ....aplicarea de mă
suri tehnice șl organizatorice pentru

la acest indicator

urmărim 
acționat 

pentru 
produc- 
muncii 

din u- 
econo- 

județu- 
vorba

Rezultate bune, 
dar și multe rezerve 

nefructiîicate în industria 
județului Dîmbovița

unde a pornit In 
la întrecere că- 
producătoare de 
din tară. Ce am

ne 
din 

este

anual la oțel
și cocs metalurgic

(Agerpres)

au 
de 
la

au realizat angajamentul

Siderurgiștii gâlățeni 
realizat, în cinstea zilei 
1 Mai, angajamentul anual 
producția de oțel și cocs me
talurgic. Ei au obținut, peste 
sarcinile de plan, aproape 
27 000 tone oțel, 8 000 tone 
cocs metalurgic, 11 600 tone 
fontă, importante cantități de 
laminate, tablă și bandă.

raționalizarea muncii tn *ecțll, redtl- 
cindu-se astfel manopera specifici 
directă cu 5 la sută față de 1973". 
în primul trimestru din acest an, 1* 
operațiile de montaj, manopera pe 
produs a fost simțitor diminuată față 
de anul trecut : In instalațiile F.A.-12 
cu 228 ore-normă ; la remorcile de 
40 tone cu 415 ore-normă «1 cu 446 
ore-muncă Ia remorcile de 60 tone ; 
cu 278 ore-normă la instalațiile S.G.- 
650 șl cu 127 ore-normă la instala
țiile I.C.-5. Un nou calcul. Rezulta
tul : economia de manoperă înregis
trată tn primul trimestru Ia activita
tea de montaj pentru 13 produsa 
echivalează cu timpul de muncă al 
unul număr de 50 de lucrători pe • 
perioadă de trei luni.

Pe ansamblul industriei Jude
țului sarcina de creștere a pro

ductivității mun
cii a fost Înde
plinită în primul 
trimestru doar In 
proporție de 91.7 
la sută. De ce ? 
Pentru că une
le întreprinderi 
(„Romlux” șl în
treprindere* de 
strunguri, ambe
le din Tirgoviște; 
întreprinderea de 
frigidere Găeșii 
și întreprindere* 
de aparataje e- 

lectrlce șl Instalații Tltu) au înche
iat perioada amintită cu serioase 
nerealizărl 1* acest Indicator de 
plan. Cauzele răminerllor în urmă 
nu diferă prea mult de la o 
unitate economică la alta. Ele se re
feră la nepunerea în funcțiune, la 
termenul planificat, a unor capaci
tăți de producție, așa cum se pre
vedea în proiecte, la o serie de greu
tăți In aprovizionarea tehnlco-mate- 
rială. Acestora li s-au asociat o se
rie de neajunsuri interne : numeroase 
încălcări ale disciplinei muncii și 
tehnologice, o insuficientă preocupare 
pentru ridicarea calificării lucrători
lor.

Existau posibilități de prevenire * 
acestor deficiențe, de diminuare * 
restanțelor la productivitate» muncii? 
Iată ce arată faptele. • Prin asigu
rarea integrală a necesarului de pie
se de schimb, creșterea calificării lu
crătorilor și, in special, a reglorilor 
și lăcătușilor de Întreținere, 1* Între
prinderea „Romlux" din Tirgoviște 
se poate obține lunar un spor de 
producție de peste 1 200 mii becuri, 
cu același număr de lucrătorL • 
Cu cit ar crește producția și, respec
tiv, productivitatea muncii dacă I* 
întreprinderea de frigidere din Gi- 
ești și întreprinderea de strunguri 
din Tirgoviște fondul de timp maxim 
disponibil al mașlnilor-unelte nu ar 
fi fructificat in proporție de 54 șl, 
respectiv, de 45 la sută, ci de 85 la 
sută, cit se prevede pe ansamblul 
Industriei ? • Continulnd calculele, 
observăm că productivitatea muncii 
la întreprinderea de strunguri din 
Tirgoviște ar putea spori cu alte ci
teva procente dacă întreprindere* 
mecanică din Roman șl „23 August” 
din București ar livra o serie de 
piese șl subansamble in mod ritmic 
și integral — așa cum sa stipulează 
în contractele încheiate.

în legătură cu valorificarea aces
tor rezerve, cu aspectele pe care le 
implică realizarea sarcinilor de plan 
la productivitatea muncii, am discu
tat și cu tovarășul inginer Ion Căll- 
nescu, secretar al Comitetului jude
țean Dîmbovița al P.C.R., care ne-a 
relatat :

— Comitetul Județean de partid a 
stabilit un plan de măsuri poli
tico-educative șl tehnico-organi- 
zatorice menite să asigure creșterea 
productivității muncii in fiecare uni
tate economică in parte șl, cu deose
bire. în cele restanțiere. Colective 
permanente formate din activiști ai 
comitetului județean de partid ur
măresc și analizează sistematic sta
diul materializării acestor acțiuni. Ca 
urmare, in martie, în toate unitățile 
economice dimbovițene s-au obținut

Pentru realizarea ritmică 
și integrală a noilor apar
tamente prevăzute in pla
nul pe acest an, constructo
rii de locuințe din toate 
județele țării acționează 
stăruitor în vederea solu
ționării unor probleme de 
mare actualitate, specifice 
acestui important sector de 
activitate. Este vorba, in 
primul rind, de reducerea 
duratelor de execuție, prin 
sporirea vitezei zilnice de 
construcție a apartamente
lor, de diminuarea consu
murilor de materiale, îm
bunătățirea in continuare a 
calității lucrărilor, creșterea 
in ritm mai accentuat a 
productivității muncii.

In contextul acestor pre
ocupări, din inițiativa Co
mitetului pentru proble
mele consiliilor populare 
și a Uniunii Generale 
a Sindicatelor, zilele trecu
te a fost organizat în uni
tăți și pe șantiere aparți
nând întreprinderii de con
strucții de prefabricate din 
beton București, cunoscută 
și sub numele de „combi
natul de case", un larg 
schimb de experiență pri
vind metodele de organi
zare a activității in dome" 
niul construcțiilor de Io- 
cuințe. Scopul urmărit : de 
a împărtăși constructorilor 
din întreaga țară experien
ța, Inițiativele, precum șl 
rezultatele pozitive obținu
te de colectivul întreprin
derii menționate, de a 
populariza avantajele cer
te generate de creșterea 
gradului de industrializare 
a lucrărilor pe șantiere, de 
extinderea folosirii elemen
telor prefabricate.

Prin ce s-a impus această 
alegere, nu e greu de ex
plicat „Combinatul de 
case" — de unde a pornit 
in acest an chemarea la În
trecere către toate între
prinderile de construcții de 
locuințe și lucrări social- 
culturale din țară — este 
organizat pe principiul unei 
activități integrate cu du
blu profil : industrial și de 
construcții-montaj. Cu alte 
cuvinte, prin unitățile sale 
specializate, combinatul des

fășoară o activitate com
plexă, de la producerea 
panourilor și elementelor 
prefabricate din beton ar
mat. transportul și montajul 
lor, cu forțe proprii, pe șan
tiere, executarea completă a 
lucrărilor de finisaje, pină 
la predarea „la cheie" a 
noilor apartamente locata
rilor acestora. Realizat in 
acest mod, un apartament 
poate fi comparat cu orice 
alt produs Industrial.

Un alt avantaj demn da 
consemnat : unitățile indus
triale de producere a ele
mentelor prefabricate — fa
brica de panouri mari șl 
fabrica de beton celular 
autoclavizat. din cartierul 
Militari, poligoanele de la 
Vitan-Birzești și Bragadiru 
— care, atunci cînd nu 
erau incorporate in a- 
ceastă structură organiza
torică, realizau o produc
ție sub capacitate și înre

punctul forte II constituie, 
cum e lesne de întrevăzut, 
organizarea temeinică a 
producției șl a muncii In 
unități și pe șantiere, orga
nizare bazată pe o apro
fundată cunoaștere a situa
ției de la fiecare loc de 
muncă, pe o sincronizare 
deplină intre ritmul și ga
ma de elemente prefabri
cate realizate și cerințele 
particulare ale fiecărei lu
crări executate.

ORGANIZAREA —
punctul forte ol activității 

„combinatuluide cose"din București

O experiență valoroasă se autorecomandă

în centrul discuțiilor care 
au avut loc cu prilejul a- 
cestui schimb de experien
ță a stat strînsa corelație 
realizată intre activitatea 
de producție a elementelor 
de construcții prefabricate 
și cerințele concrete ale 
șantierelor, faptul că mun
ca desfășurată pe tot cu
prinsul acestui „lanț" teh
nologic are un înalt grad 
de industrializare, este ca
racterizată prin continuita
te și ritmicitate ridicată. 
De altfel, rezultatele obți
nute de colectivul Între
prinderii sint edificatoare : 
In intîmpinarea zilei de 
1 Mai. lucrătorii combina
tului vor depăși prevederi
le planului de dare in folo
sință cu circa 100 de apar
tamente convenționale.

gistrau rezultate econo- 
mico-flnanclare neconclu
dente, șe găsesc acum in 
situația de a depăși cu 
mult prevederile indica
torilor tehnico-economici 
stabiliți In proiecte. De pil
dă, fabrica de beton celu
lar autoclavizat și-a dublat, 
In ultima vreme, volumul 
producției, a introdus in 
fabricație — pe lingă ele
mente obișnuite de b.c,a — 
și elemente armate, care 
sint utilizate la executarea 
unor lucrări la structurile 
de rezistentă. La asemen'»* 
rezultate s-a ajuns prin 
modernizarea vechilor spa
ții de producție și schimba
rea unor tehnologii de fa- 
brlcație.

Din toate trăsăturile ca
racteristice ale activității 
„combinatului de case".

Bineînțeles, activitatea 
propriu-zlsă de pe șantiere, 
adică in locurile unde se 
verifică eficiența și oportu
nitatea măsurilor tehnice șl 
organizatorice aplicate, a 
cunoscut un apreciabil salt 
calitativ. Organizați in bri
găzi complexe, cuprinzind 
practic toate meseriile, și 
lucrînd cu întregul efectiv 
în acord global, constructo
rii bucureșlenl au doborit 
vechile recorduri privind 
numărul de apartamente 
construite zilnic, cu o sin
gură macara, de către o 
brigadă. Astăzi se realizea
ză in mod curent cite 3. 
Iar, uneori, ritmul de lu
cru atinge 4 apartamente 
pe zi.

Sint rezultatele demne de 
aoreciat. care pe bună 
dreptate au stirnit interesul

specialiștilor participanțl la 
acest fructuos schimb de 
experiență. Ceea ce trebuie 
reținut. in primul rind, 
din multiplele informații, 
schimburi de opinii și pă
reri efectuate cu acest pri
lej sint avantajele indis
cutabile aduse de organiza
rea, pe un plan superior, 
a activității constructorilor 
de locuințe, ca un obiectiv 
permanent și prioritar. De
sigur, multe din condițiile 
de care se bucură între
prinderea bucureșteană nu 
se intilnesc in alte locuri. 
Acesta, după cum au ară
tat participants la schimbul 
de experiență, nu consti
tuie insă un argument pen
tru tergiversarea finalizării 
cu rapiditate a măsurilor 
tehnice și organizatorice, 
luate in deplină cunoștință 
de cauză și menite să ducă 
la îmbunătățirea substan
țială a activității desfășu
rate pe alte șantiere de 
construcții de locuințe. Pro
blemele ridicate de organi
zarea activității constructo
rilor de locuințe pe princi
piul „combinatului de case" 
sint pe deplin rezolvabile, 
dacă ținem seama de po
sibilitățile multiple de co
laborare existente între în
treprinderile județene de 
construcții-montaj și unită
țile industriei locale, in ve
derea asigurării unei game 
cit mai cuprinzătoare de 
elemente prefabricate, a 
utilajelor de construcții 
necesare, precum și a dife
ritelor tipuri de scule și 
dispozitive de execuție.

Evident, Comitetului pen
tru problemele consiliilor 
populare ii revin mari sar
cini in această privință, 
una dintre ele reprezen- 
tlnd-o permanentul control 
asupra modului in care sint 
aplicate concret învățămin
tele desprinse cu prilejul 
unor asemenea schimburi 
de experiență, alături de 
sprijinul practic imediat în 
rezolvarea problemelor le
gate de sporirea mal accen
tuată a gradului de indus
trializare și prefabricare a 
lucrărilor de construcții de 
locuințe și social-culturale.

Inq. Cristian 
ANTONESCU

în unitățile agricole 
din județul Constan
ța, toate forțele sint 
concentrate la execu
tarea lucrărilor agri
cole de primăvară. 
Sistemele de Irigații 
asigură apa necesară 
pentru 190 000 hecta
re. Stația de pompare 
Basarab—pădure (fo

tografia nr. 1) func
ționează din plin. La 
cooperativa agricolă 
Cobadin (fotografia 
nr. 2) am surprins pe 
Inginerul Dumitru An- 
ghellna, controlînd sta
rea de vegetație a 
griului. Mecanizatorii 
care servesc coope
rativa agricolă din

Băneasa grăbesc se
mănatul porumbului 
(fotografia nr. 3). In 
raza ocolului silvic 
Băneasa (fotografia 
nr. 4) cele 3 hectare 
de pini din plantația 
tinără sint udați pen
tru a se asigura o 
bună prindere.

Foto : M. Andreesca

rezultate cu mult superioare celor 
din primele două luni ale anului, in
tr-o serie de întreprinderi restanțele 
fiind recuperate integral. însă, unele 
unități se confruntă Încă cu o serie 
de probleme a căror rezolvare de
pășește posibilitățile locale. S-a in
tervenit la conducerile celor două 
ministere constructoare de mașini, la 
furnizorii restanțierl, pentru solu
ționarea lor. In acest sens există pro
misiuni ; sperăm că ele vor deveni 
cit mai curind fapte.

...Fiindcă, intr-adevăr, cu promi
siuni nu se poate spori forța pro
ductivă a muncii.

Iile ȘTEFAN 
Conitantln SOCI

SPIRITUL INVENTIV
(Urmare din pag. I)

nizări, Inovații și raționalizări poa
te fi apreciat la peste 30 milioane 
lei.

— Foarte interesant ! O singură 
precizare, vă rugăm, tovarășe Susa, 
să-i mai cereți inginerului Pop 
citeva nume de care se leagă a- 
ceste realizări.

— Sint foarte multe. în rlndul 
lor se numără inginerii Grigore 
Iordănescu, Teodor Groza, Alexan
dru Konnerth, Aurelian Brincușl, 
Dumitru Gligor, Sergiu Ganițchi, 
Florea Negru, tehnicianul loan 
Oancea, lăcătușii Gheorghe Chio- 
rean, loan Dcmlan, sudorii Vasile 
Suta II, Gheorghe Vasloc și mulți 
alții.

— Cel puțin la același nivel cu 
al băimărenllor se situează și cău
tările novatoare ale harnicului co
lectiv de la I.P.L.-Reghln — a- 
preciază corespondentul nostru 
pentru județul Mureș. Deaki Lo
rand.

— Interesează, In primul rind, 
faptele concludente In acest sens. 
Și in acest an au fost înregistrate, 
la biroul de pregătire și urmărire 
a producției, 32 propuneri de ino
vații. Una din ele se referă la o 
metodă nouă de confecționare a 
plăcilor de uzură pentru așchietor 
PAL. Prin aplicarea inovației se 
reduce prețul de cost cu 225 lei pe 
bucată, rezultind o economie anua
lă de 60 000 lei. Autori : lăcătușii 
Ioan Bene și Iosif Demeter. La 
secția de instrumente muzicale, 
muncitorul Vasile Luca a elaborat 
metoda de refolosire a ecliselor 
de chitare necorespunzătoare pen

tru eclise de mandolină. In secția 
articole de sport s-a propus meca
nizarea fazelor de modelare a ra
chetelor de tenis de clmp, prin 
care se realizează economii anuale 
de 145 000 lei.

— Se conturează, cu aceste date, 
o idee fundamentală a teleconfe- 
rinței de astăzi, avind ca temă in
ventivitatea : preocuparea unanimă 
a colectivelor de întreprinderi pen
tru mai buna gospodărire a timpu
lui, banilor, a materiilor prime și 
materialelor — intr-un cuvint, pen
tru sporirea eficienței producției.

— Din investigațiile făcute în 5 
întreprinderi din județul Brașov 
se mai poate contura o concluzie 
elocventă pentru climatul întrece
rii — intervine corespondentul 
nostru Nicolae Mocanu.

— Despre ce anume este vorba ?
— Despre faptul că, în marea 

întrecere, promotorii și susținătorii 
infocați al noului, ai experiențelor 
valoroase sint comuniștii, fie că este 
vorba de muncitori, ingineri, teh
nicieni, economiști. Iată un ase
menea exemplu deosebit : inginera 
Marla Ana Lupescu, de la Combi
natul chimic din orașul Victoria. 
Invenția sa se referă la obținerea 
alcoolului furfurilic in proces con
tinuu, creație brevetată în țări ca 
S.U.A., Anglia, Franța, Italia, O- 
landa ș.a. După cele relatate de 
autoare, instalația do fabricare pe 
cale industrială a alcoolului furfu
rilic este concepută pe baza aces
tei invenții. în plus, tehnologia 
permite să se obțină produsul la o 
concentrare ridicată, ceea ce face 
să nu mai fie nevoie de instalații

speciale pentru purificarea In con
tinuare a produsului. Prin aceasta 
se vor realiza economii valutare de 
54 dolari pe o tonă de produs. 
Intrebind-o ce a determinat-o să 
Întreprindă asemenea cercetări, 
autoarea invenției mi-a spus : 
„Cerința pusă de partid de a se 
fabrica în țară multe din produsele 
de care avem nevoie, de a contri
bui cu toții la economisirea fon
durilor valutare ale statului".

— Știm că în județul Brașov au 
avut loc manifestările „Lauri ’74" 
— închinate brașovenilor care au 
obținut realizări de „vîrf" In diferi
te domenii de activitate. Credem 
că inginera Lupescu a avut cinstea 
să facă parte dintre sărbătoriți. 
Ce alte nume s-au afirmat pe tă- 
rimul inovației ?

— Alături de inginera Lupescu, 
printre ceilalți sărbătoriți mai a- 
mintesc pe inginerii Ingo Schunn 
și Andrei Godri, de la Întreprin
derea „Rulmentul", care ajutați de 
tehnicienii Ion Stratulat, Petru 
Quint și Ele* Zoltan au brevetat 
o invenție : „mașina automată da 
supranetezire a pieselor inelare". 
Construcția In țară a 11 mașini de 
acest fel a scutit statul de un e- 
fort financiar de 4 milioane lei 
valută. Mai mult, mașina a înce
put să fie exportată I

încheiem aici teleconferința d« 
astăzi, cu toate că șl alți corespon
denți din județe aveau multe de 
spus. Cum însă Întrecerea este in 
plină desfășurare, iar spiritul in
ventiv nu are limite, vom reveni 
cu alte noutăți Intr-o teleconferin- 
ță viitoare.
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Jose Figueres Ferrer

Președintei® Nicolae Ceaușescu șl președintele Jos6 Figueres Ferrer se 
îmbrâțlșeazd cordial

Depunerea 
unei coroane de flori

Președintele Republicii Costa 
Rica, Josâ Figueres Ferrer, a de
pus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

împreună cu șeful statului 
costarican s-au aflat persoanele o- 
ficiale care îl însoțesc în vizita pe 
care o face în țara noastră.

La solemnitate au luat parte 
Gheorghe Cioară, primarul gene
ral al Capitalei, general-colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și șef 
al Marelui Stat Major, Vasile 
Gllga, adjunct al ministrului afa

cerilor externe, membrii misiunii 
române atașate pe lîngă înaltul 
oaspete, generali și ofițeri supe
riori.

La sosire, pe platoul din fața 
monumentului, președintele Repu
blicii Costa Rica a primit onorul 
gărzii militare. Au fost intonate 
imnurile de stat ale celor două 
țări.

După depunerea coroanei de 
flori, asistența a păstrat un mo
ment de reculegere. A fost vizitată 
apoi rotonda monumentului.

Solemnitatea s-a încheiat cu 
defilarea gărzii de onoare.

(Agerpres)

Sosirea la București
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Manea Mănescu, prim-ministru 
al guvernului, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor exter
ne. Erau de față alți membri ai 
guvernului, conducători al unor 
Instituții centrale, generali, zia
riști. Era prezent, de asemenea, 
Constantin Stănescu, ambasado
rul României la San Jose.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Figueres este salutat cu 
cordialitate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi șefi de stat 
!și string mîinile, se îmbrățișează 
cu căldură.

Președintele Josâ Figueres Fer
rer prezintă șefului statului ro
mân persoanele oficiale care îl 
însoțesc : dr. Manuel Aguilar 
Bonilla, prim-vicepreședinte al 
republicii, Josă Luis Orlich Bol-

marcich, ministrul sănătății pu
blice, Oscar Arias Sanchez, 
ministrul planificării, Franklin 
Aguilar, ambasador.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
prezintă șefului statului costari
can oficialitățile române venite 
în întîmpinare.

Pionieri oferă buchete de flori.
Garda militară prezintă ono

rul. Sînt intonate apoi Imnurile 
de stat ale Republicii Costa Rica 
și Republicii Socialiste România. 
In semn de salut sînt trase 21 de 
salve de artilerie.

Cei doi președinți trec în re
vistă garda de onoare.

Sînt apoi prezentați șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București, precum și celelalte 
persoane oficiale române venite 
la aeroport.

Cei doi președinți primesc apoi 
defilarea gărzii de onoare.

Numeroșii bucureștenl aflațl 
pe aeroport aplaudă cu căldură 
pe cei doi șefi de stat, aclamă 
pentru prietenia dintre cele două 
popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
șl președintele Josă Figueres 
Ferrer iau Ioc într-o mașină es
cortată de motocicliști, îndrep- 
tîndu-se spre reședința rezervată 
oaspetelui.

De la aeroport pînă în Capi
tală, ca și pe bulevardele bucu- 
reștene, un mare număr de ce
tățeni salută cu entuziasm și căl
dură pe cei doi președinți, care 
răspund cu cordialitate manifes
tărilor de stimă și prietenie ale 
populației.

(Agerpres)

Cel doi șefi de stat trec in revista garda de onoare

CINSTIM SĂRBĂTOAREA MUNCII 
PRIN SUCCESE REMARCABILE 

IN MAREA ÎNTRECERE
30 milioane kWh energie 
electrică peste prevederi

Centrala termoelectrică Igalnlța- 
Craiova a produs peste plan 
aproape 30 milioane kilowațl-oră 
energie electrică, cantitate egală cu 
ceu înscrisă in angajament pină la 
1 Mai. De la începutul cincinalului 
șl pină in prezent, această puter
nică unitate a furnizat in plus, in 
sistemul electroenergetic național, 
900 milioane kilowați-orfi energie 
electrică. Obținută prin folosirea 
agregatelor la capacitatea nominală 
și in raport de solicitările benefi
ciarilor. cantitatea respectivă li
vrată in plus reprezintă mai mult 
de 90 la sută din producția dată în 
1938 de toate termocentralele țării.

Constructorii fimlșenl 
„la înălțime"

Constructorii șl montori! din Ju- 
dejul Timiș intimpină ziua de 1 Mai 
sub semnul înfăptuirii angajamen
telor pe care și le-au asumat in 
cinstea celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării patriei și a celui de-al 
XI-lea Congres al partidului. Astfel, 
de la începutul anului și pină acum, 
ei au pus in funcțiune 18 noi ca
pacități industriale. Printre acestea 
se află noua unitate de granulit 
aparținînd întreprinderii „Mondial" 
din Lugoj, și linia a treia de plasti- 
fianți din cadrul fabricii „Solventul" 
din Timișoara, ambele intrate in 
funcțiune înainte de termenul pre
văzut, unitatea de corpuri de ilu
minat a întreprinderii „Electro- 
banat“ și cea de placaje de furnire 
de la Deta, noua fabrică de pro
duse de ciocolată „Kandia" din 
Timișoara și altele. In același timp, 
in județul Timiș au fost înălțate 
blocuri însumind peste 400 de apar
tamente, cămine muncitorești cu 
peste 600 de locuri, mai multe ma
gazine comerciale, unități de lnvă- 
țămint preșcolar și alte obiectiv® 
social-culturale.

în spațiile existente — 
noi mașini și utilaje

PITEȘTI (Corespondentul „Scin- 
teii", Gheorghe Cîrstea). — Intr-o 
serie de intreprinderi din județul 
Argeș se desfășoară ample acțiuni 
de valorificare mai eficientă a spa
țiilor de producție existente. La în
treprinderea mecanică din Cîmpu- 
lung-Muscel, de exemplu, în majo
ritatea secțiilor se montează, in 
prezent, utilaje și agregate care. îm
preună cu noile obiective ce ur
mează să intre în funcțiune pină la 
sfirșitul anului, vor contribui la 
sporirea cu 18 la sută a producției 
de autoturisme de teren ARO, cu 
100 la sută a celei de piese de 
schimb și cu 10 la sută a celei de 
echipamente mecanice pentru auto
utilitare TV. O eficiență superi
oară se va înregistra și în secția de 
motoare electrice asincrone a între
prinderii de motoare electrice din 
Pitești ; aici se montează diferite 
utilaje cu ajutorul cărora se va ob
ține o producție suplimentară de 
100 000 motoare asincrone pe an. 
Lucrătorii C.P.L. Pitești acționează 
și ei pentru a valorifica mai judi
cios spațiile productive. Prin reor
ganizarea fluxului tehnologic, aici 
s-a creat un spațiu în plus pentru 
o linie de fabricare a mobilei din 
panouri ondulate de mare capaci
tate, ce va fi pusă în funcțiune pină 
la sfirșitul primului semestru al 
anului.

Lemnul — mai bine 
utilizat

DEVA (Corespondentul „Scînteii", 
Sabin Ionescu). — Colectivul între
prinderii forestiere dș exploatare șl 
transport Deva acționează cu fer

mitate pentru valorificarea «uperi- 
oară a masei lemnoase. Ei au reali
zat în acest an un indice de utili
zare ■ masei lemnoase de 84,7 la 
sută, superior celui planificat, ceea 
ce Împreună cu alți factori a con
tribuit la creșterea valorii produse
lor obținute dlntr-un metru cub de 
masă lemnoasă cu peste 0,7 Ia sută 
față de prevederi.

10 zile avans
în cinstea zilei de 1 Mai, colec

tivul întreprinderii de construcții 
industriale-montaj din Brașov a În
deplinit cu 10 zile mai devreme 
sarcinile de plan pe primele patru 
luni ale anului. Utllizlnd din plin 
fiecare zi bună de lucru și avînd 
asigurate documentațiile tehnice, 
colectivele șantierelor din cadrul 
acestei întreprinderi au reușit să 
obțină avansuri însemnate la con
strucțiile unor unități, cum sînt 
turnătoria de fontă specială de la 
„Tractorul1', turnătoriile de la Cim- 
plna și Breaza, precum și pe șan
tierul de dezvoltare a Întreprinderii 
„Electroprecizia14.

45 la sută din planul 
anual de Investiții

Constructorii și montorii care 
participă la extinderea și moderni
zarea întreprinderii de hirtie de la 
Petrești, județul Alba, au realizat 
pină acum mai bine de 45 la sută 
din planul anual de lucrări. Dato
rită conlucrării fructuoase a con
structorilor cu beneficiarul, organi
zării cit mal judicioase a muncii, 
folosirii raționale a timpului de lu
cru, a mijloacelor mecanice șl a 
forței de muncă, în primul tri
mestru s-a realizat 31,4 la sută din 
planul anual de montaj.

Angajamente onorate
Muncitorii șl tehnicienii între

prinderii de industrializare a cărnii 
din Suceava, autorii chemării la 
întrecere pe acest an adresate uni
tăților similare din întreaga țară, 
își onorează, prin noi realizări, an
gajamentele asumate. Eforturile lor, 
întregite de măsurile inițiate pentru 
perfecționarea tehnologiilor, s-au 
concretizat în obținerea unei pro
ducții globale suplimentare evaluate 
la 5,8 milioane lei și a unul spor 
de producție-marfă de 4.2 mili
oane lei. Circa 60 la sută din sporul 
de producție înregistrat în această 
perioadă s-a obținut pe seama pro
ductivității muncii, indicator al că
rui volum depășește cu circa 3 000 
lei pe lucrător nivelul prevăzut in 
plan.

Se diversified produsele 
fabricate din aluminiu
în unitățile din cadrul Centralei 

industriale pentru metale neferoase 
și rare din Slatina se acordă o 
deosebită atenție diversificării pro
ducției. Uzina de prelucrare a alu
miniului, de pildă, și-a sporit în 
acest an nomenclatorul cu 40 de 
noi repere și tipodimensiuni. între 
acestea figurează profilele de dife
rite forme, barele și țevile extru
date și trase, timplăria metalică 
din aluminiu, țevile pentru irigații 
și instalațiile sanitare, cablurile 
electrice de forță aeriene. Tot aici 
este fabricat un sortiment larg de 
produse cărbunoase — electrozi de 
diferite diametre pentru industria 
siderurgică și construcțiilor de ma
șini, electrozi grafitați pentru 
electroliză, necesari îndeosebi în in
dustria chimică la electroliza cloru- 
rli de sodiu, blocuri carbonice pen
tru înzidirea furnalelor de 1 700 mc, 
diferite alte sortimente de mase și 
paste carbonice, cocs de petrol cal
cinat, diferite sortimente de piese 
grafitate.

Proiectul Legii remunerării după cantitatea și calitatea muncii 
— pe marginea căruia ziarul nostru publica un ciclu de articole — 
promovează o strinsă condiționare a retribuției de Îndeplinirea sar
cinilor de creștere a producției șl productivității muncii, de spori
rea eficienței economice. In acest scop, în proiectul legii sint pre
văzute o seamă de pirghli concrete de acțiune, între care se remar
că retribuirea in acord global și colectiv. Tocmai aceasta este tema 
convorbirii de față, pe care am avut-o cu tovarășul MIRCEA MORA
RI U, director în Ministerul Muncii.

— înainte do a aborda mai in de
taliu unele forme de retribuire in 
acord — a spus interlocutorul — 
cred că ar fi util să subliniem că se 
dovedește deosebit de bine venită 
prevederea conținută în actualul 
proiect de lege, potrivit căreia, in 
funcție de specificul fiecărei activi
tăți. se pot aplica forme de retri
buire variate. Astfel, in funcție de 
condițiile concrete de organizare a 
muncii din fiecare unitate, cit și de 
interesul stimulării mai puternice a 
anumitor laturi — cantitative sau 
calitative — ale activității economi
ce, acordul poate fi aplicat in mai 
multe variante. In discuția de față 
mă voi referi mai pe larg la acor
dul global — ce se aplică la nivelul 
subunităților (atelier, secție, lot, 
șantier etc.) și acordul colectiv — 
prevăzut a fi introdus la nivelul u- 
nităților (intreprinderi, trusturi, cen
trale etc.). După cum se vede, pro
iectul de lege cuprinde elemente de 
cointeresare pentru întregul perso
nal ai întreprinderilor — de la mun
citorul care lucrează Ia mașină in 
acord direct, pini la directorul ge
neral.

Cit privește acordul global, el are 
menirea să cointereseze, alături de 
muncitorii care lucrează în acord di
rect. și pe muncitorii care lucrează in 
regie. De cei de la Întreținere și de
servire. precum si personalul tehnic, 
economic, de altă specialitate si ad
ministrativ. inclusiv conducerea sub
unităților respective. Pe calea acor
dului global se pot realiza venituri 
superioare, fată de retribuțiile tari
fare. de întregul personal al unei 
subunități, dacă se realizează o pro
ducție suplimentară fată de cea pla
nificată.

— Modul de aplicare a acor
dului global este indeobțte cu
noscut. Ce elemente specifice de 
cointeresare socotiți că ar me
rita subliniate in lumina noilor 
prevederi ale proiectului legii, 
care afirmă mai puternic prin
cipiul echității socialiste ?

— Cred că ar merita reținute trei 
elemente. In primul rind, faptul că 

remunerarea membrilor formației de 
lucru, care se face, de regulă, in ra
port cu retribuția tarifară de înca
drare șl timpul efectiv lucrat, poate 
fi determinată — cu aprobarea or
ganului colectiv de conducere colec
tivă — și în raport cu categoria lo
cului de muncă (a postului) șl 
timpul efectiv lucrat. Această preve

RETRIBUIREA IN ACORD
Pe marginea proiectului Legii remunerării 

după cantitatea și calitatea muncii

dere din proiectul de lege vine în 
sprijinul muncitorilor tineri, bine 
pregătiți profesional, precum șl al 
unităților noi, care dispun de mun
citori ce realizează lucrări superioare 
Încadrării lor tarifare.

De asemenea, pentru a asigura o 
repartizare cit mai echitabilă a ciști- 
gului în cadrul formației, cu consim- 
țâmintul majorității membrilor for
mației de lucru și al conducerii sub
unității din care aceasta face parte, 
retribuția individuală, calculată in 
raport cu retribuția tarifară și timpul 
efectiv lucrat, poate fi majorată sau 
diminuată cu pină la 20 la sută, in 
funcție de contribuția efectivă a fie
cărui membru ai formației la reali
zarea lucrărilor sau a producției.

In ce privește personalul de con
ducere al subunității, inclusiv cel de 
execuție tehnic, economic, de altă 

specialitate și administrativ, proiec
tul de lege prevede că retribuțiile 
tarifare pot spori dacă volumul lu
crărilor sau producției realizate este 
mai mare decit cel prevăzut in pla
nul acestor subunități. Acesta este 
un element deosebit de mobilizator, 
dacă se are în vedere că altfel, ne- 
lucrind in această formă de retribui
re, indiferent dacă sarcinile de pro
ducție se depășesc sau se realizează 
100 ja sută, aceștia primesc doar re
tribuțiile tarifare.

— Retribuirea in acord global 
se experimentează de cițiva ani. 
Ar fi util pentru discuția 
noastră să arătați citeva aspecte 
ți rezultate obținute.

— Acordul global a fost introdus 
Inițial, în anul 1970, In activitatea de 

construcții-monta], apoi s-a extins și 
in agricultură. Pe baza indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, la 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1972, cu privire la generalizarea 
acordului global și în activitatea in
dustrială, în cursul anului 1973 a- 
ceastă formă colectivă de retribuire 
a fost introdusă în toate ramurile, 
căpătind o extindere mai mare in 
industria lemnului, industria mate
rialelor de construcții și industria 
ușoară.

Faptele atestă că. acolo unde s-a 
acționat pentru extinderea acordu
lui global, s-au obținut rezultate e- 
conomice superioare. De exemplu, la 
Exploatarea minieră Borșa, aplicarea 
acordului global, la nivelul întregu
lui sector Toroioaga, a asigurat creș
terea cantității de minereu excavat 

cu circa 15 la sută și a productivi
tății muncii cu aproximativ 12 la 
sută ; in aceste condiții și retribu
țiile au sporit, în medie, cu aproxi
mativ 8 la sută. De asemenea, la 
întreprinderea de fibre artificiale 
„Viscofir*-București, extinderea a- 
cordului global pe întreaga secție de 
fire a dus la creșterea producției cu 
circa 16 la sută, a productivității 
muncii cu circa 10 la sută și a retri
buției medii cu aproximativ 6 la su
tă. Practic, pretutindeni unde s-a lu
crat în acord global, rezultatele sint 
superioare față de perioada anteri
oară, cind o asemenea formă de re
tribuire nu s-a folosit.

— în ce constă noua formă 
de retribuire in acord colectiv 

la nivelul unităților, promovată 
de actualul proiect de lege ?

— Această formă de retribuire are 
o deosebită importanță, deoarece ur
mărește să cointereseze, in depășirea 
planului unităților la principalii in
dicatori economico-financiari, perso
nalul de conducere al centralelor, 
întreprinderilor și al unităților asi
milate acestora, precum și personalul 
tehnic, economic, de altă specialitate, 
la care acordarea retribuției tarifare 
este condiționată de realizarea sar
cinilor de plan pe ansamblul unității.

Nou este faptul că, prin această 
prevedere din proiectul de lege, re
tribuțiile tarifare ale acestor catego
rii de personal pot crește — dacă 
nivelurile planificate ale indicatorilor 
sînt depășite — în aceeași măsură 
in care retribuțiile tarifare sint di
minuate, atunci cind prevederile pla

nului nu sint realizate. Indicatorii de 
plan în funcție de care se vor deter
mina creșterile retribuțiilor, precum 
și mărimea procentelor din retribu
ția tarifară corespunzătoare fiecărui 
procent de depășire a indicatorilor 
vor fi aprobați diferențiat pe ramuri, 
iar stabilirea concretă pe centrale 
și întreprinderi se va face de către 
ministere, celelalte organe centrale 
și comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București.

— Din ce fonduri vor fi plă
tite adausurile de acord perso
nalului care va lucra in acord 
global sau in acord colectiv la 
nivelul unității ?

— Sumele cuvenite personalului de 
conducere și de execuție tehnic, 
economie, de altă specialitate, peste 
retribuția tarifară corespunzătoare 
timpului efectiv lucrat, in ambele 
forme de retribuire in acord — glo
bal și colectiv — la care ne-am re
ferit, se suportă exclusiv din fondul 
total planificat pentru retribuirea 
muncii acestei categorii de personal, 
inclusiv economiile realizate la fon
dul respectiv. Eventualele diferențe 
se vor acoperi din economiile reali
zate la fondul de retribuire al aces
tei categorii de personal pe întregul 
minister, fiind interzisă completarea 
diferenței din fondul de retribuire 
al muncitorilor. Bineînțeles, sumele 
cuvenite, peste retribuția tarifară, 
muncitorilor incluși in formele de a- 
cord colectiv se suportă din fondul 
de retribuire al muncitorilor.

înainte de a încheia această suc
cintă prezentare a formelor de retri
buire în acord țin să subli
niez faptul că aplicarea lor necesită 
o bună organizare a producției și a 
muncii, precum și luarea tuturor mă
surilor pentru aprovizionarea ritmi
că cu materii prime și materiale, 
scule, dispozitive etc. De asemenea, 
este necesar ca in contracte să fie 
stabilite sarcini de producție care să 
reflecte potențialul tehnic și uman 
real al unităților și, totodată, să se 
stabilească obligațiile și răspunderile 
reciproce ce revin părților contrac
tante in cazul neindepliniril sarcini
lor asumate.

Convorbire realizatâ de
Ioan ERHAN

în județul Sălaj

Fapte vrednice de laudă
La marginea orașului Zalău. pe 

șoseaua care duce spre Șimleul Sil- 
vaniei, se ridică, de o parte și de 
alta, edificii moderne, instalații de 
înaltă tehnicitate. Este noua zonă 
industrială a orașului, al cărui act 
de naștere a fost semnat odată cu 
cel al județului Sălaj. Facem un 
prim popas la întreprinderea de ar
mături industriale din fontă și oțel. 
Aici, turnătoria de fontă, cu o capa
citate de 7 500 tone pe an, intrată 
în funcțiune exact cu un an in 
urmă, și-a atins parametru proiec
tați șl există posibilități ca pină la 
1 Mai să se realizeze o producție 
suplimentară de 80 tone armături 
din fontă. Atingerea capacității pro
iectate la acest obiectiv, cu un an 
mai devreme, a impulsionat activi
tatea secțiilor de prelucrări meca
nice și montaj care, în această lună, 
vor obține o producție de două ori 
mai mare decit în luna decembrie, 
anul trecut. Colectivul de aici s-a 
angajat ca și la turnătoria de oțel 
parametrii proiectați să fie atinși cu 
un an și două luni mai devreme, 
adică în preajma congresului parti
dului. Un rol hotăritor in obținerea 
unor rezultate superioare îl au in
troducerea acordului global șl asi
gurarea asistenței tehnice în toata 
schimburile. Formațiile maiștrilor 
Ion Steleanu, Octavian Moga, Nico
lae Mărcuș și Ion Dimitrov și-au 
înscris numele pe panoul de onoare 
al întrecerii socialiste.

Un alt popas îl facem la între
prinderea de conductori electrici e- 
mailați, care ne oferă plăcutul pri
lej de a consemna alte fapte vrednice 
de laudă obținute de sălăjeni In 
cinstea zilei de 1 Mai. Aici, trimes
trul întii a fost încheiat cu o pro
ducție suplimentară de peste 6 mi
lioane lei. datorită atingerii parame
trilor proiectați la capacitatea de 
sirmă trefilată din cupru, cu 6 luni 
mai devreme. Celor 16 trefilatori, 
care au venit aici, cu familiile lor, 
tocmai de la Buzău, li s-au adăugat 
zeci și zeci de sălăjeni, în majoritate 
tineri. îndrăgostiți de profesie, har
nici șl indeminatici, printre care 
Gherasim Sălăjan, Octavian Cheța, 
Ion Iancu și alții.

Și din alte colțuri ale județului 
Sălaj aflăm vești la fel de îmbucu
rătoare. Minerii de la exploatarea 

Sărmășag au dat, suplimentar, peste 
5 000 tone de cărbune. Și aceasta, in 
condițiile în care, la sfirșitul lunii 
ianuarie, se înregistrase aici o res
tanță de 1 700 tone cărbune. Datori
tă măsurilor luate de sincronizare a 
fazelor de lucrări din subteran și de 
la suprafață, ca și hărniciei mineri
lor Vasile Pușcaș. Alexandru Dări, 
Vasile Popa și alții, nu numai că 
restanțele au fost recuperate, dar 
s-au realizat și importante depășiri 
de plan. în prezent, minerii de aici 
pregătesc, pentru primele zile ale 
lunii mai, darea in exploatare a unui 
nou abataj frontal din sectorul 
Chiejd.

In alt important centru urban al 
Sălajului, la Șimleul Silvaniei. a în
ceput construcția unui nou obiectiv 
industrial : întreprinderea de mate
riale izolatoare, cu o capacitate, în 
prima etapă, de 12 000 tone pe an 
vată minerală și produse din vată 
minerală. Ea va fi dotată cu mașini 
și utilaje moderne, de mare produc
tivitate. Trustul industrial de con
strucții Cluj, antreprenorul princi
pal, și-a propus ca șantierul de la 
Șimleu să fie un model de organi
zare.

Concomitent cu ritmul alert de 
dezvoltare a economiei sălăjene, 
crește și se extinde urbanizarea. 
Acum, în cel de-al 501-lea an de a- 
testare documentară a 6a, orașul 
Zalău este mai tinăr, mai frumos și 
mai prosper ca orieînd. Aici au fost 
ridicate numeroase edificii moderne : 
palatul administrativ, casa de cultură 
a sindicatelor, un mare hotel (aflat 
încă în construcție), blocul turn din 
vechiul centru, două cartiere noi da 
locuințe — „Păcii" șl „Simion Băr- 
nuțiu". Zilele acestea a început, in 
apropiere de noul centru al orașului, 
construcția unui nou bloc, cu 160 de 
apartamente, prevăzut la parter cu 
un mare complex comercial, magazi
ne alimentare, braserie etc., căruia 1 
6-a dat încă de pe acum numele de 
„Perla". Va fi. într-adevăr, o perlă 
față de cele 3 blocuri cu cite 20 de 
apartamente încălzite cu lemne, cite 
reprezentau „noul" edilitar în Zalău 
cu 5—6 ani în urmă. Desigur. în 
viitorul apropiat șl actuala „perlă* 
va fi depășită...

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „ScîntelT
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I104 AN! DE LA NAȘTEREA
LUI VLADIMIR ILICI LEMN
Adunarea festivă din Capitaiă

Aniversarea a 104 ani de la naș
terea Iul Vladimir Ilici Lenin, ge
nial gindltor și conducător revolu- 

rxist. b fost omagiată In 
In cadrul unei adunări

sel prieteniei romfino- 
tnarea. organizată luni

dună-amiază de Comitetul munici
pal București al P.C.R.. a reunit 
activiști de partid, de stat și ai or
ganizațiilor obș’cști. vechi militant! 
ai partidului și ai mișcării muncito
rești din tara noastră, oameni al 
muncii din Întreprinderi șl Institu
ții. militari, tineri muncitori, elevi 
și studenți.

Erau prezențî membri al Amba-

sadei Uniunii Sovietice la Bucu- 
rejii.

In prezidiul adunării festive au 
luat loc tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Gheorghe 
Stoica, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Constantin 
Pirvulescu. vechi membru de partid 
cu stagiu din ilegalitate. Ion 
Popcscu-Puțuri. directorul Institu
tului de studii istorice șl social- 
politice de pe Ungă C.C al P.C.R., 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte al 
Consiliului General A R.L.U.S., 
Larisa Munteanu. secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R., Con
stantin Matei, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Cristina

Luca, secretar al C.C. al U.T.C., 
Valeriu Jugănaru. muncitor la uzi
nele „Vulcan", și Adriana Ioncscu, 
studentă.

în prezidiu a luat loc, de ase
menea, V. 1. Drozdenko, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tovarășul Constantin Petre, 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.

Aducînd un călduros omagiu iul 
Vladimir Ilici Lenln. genialul teore
tician și strateg revoluționar 
marxist, la adunarea festivă a 
luat cuvintul tovarășul Ștefan Voi
cu. membru al C.C. al P.C.R.. re
dactor șef a) revistei „Era socialistă".

Cuvintarea tovarășului Ștefan Voicu
întreaga operă teoretică șl activi

tate revoluționară a lui Lenin — a 
spus vorbitorul — reprezintă o ilus
trare vie a spiritului militant al 
marxismului, Vladimir Ilici oferind 
contemporanilor săi și posterității un 
exemplu luminos de fermitate și 
intransigență ideologică, de perspica
citate politică, de gindire curajoasă 
și pasiune pentru evidențierea și a- 
firmarea noului in gindlrea și prac
tica socială. Lenin a apărat cu ener
gie nestrămutată tezaurul Învățăturii 
marxiste, a dezvoltat in mod crea
tor ideile lui Marx și Engels, potrivit 
cerințelor etapei istorice in care a 
trăit șl și-a desfășurat activitatea. 

Viața a confirmat In mod strălucit 
realismul si temeinicia științifică a 
contribuției leniniste la tezaurul 
marxismului. Ideile lui Lenln. ideile 
revoluției socialiste victorioase au 
pătruns in conștiința a sute de mi
lioane de oameni de ne Întregul 
glob, exercitind prin activitatea a- 
cestora o influentă crescindă asupra 
dezvoltării societății contemDorane. 

întreaga dezvoltare mondială de
monstrează că omenirea înaintează 
cu succes in direcția Întrevăzută de 
către Marx și Lenin, evidențiază a- 
firmarea tot mai impetuoasă a for
țelor noii orinduiri. Socialismul, ca 
mod de organizare a societății, se 
impune tot mai puternic in conștiin
ța lumii contemporane.

Vastul proces revoluționar mon
dial se desfășoară, de la țară la 
țară, intr-o mare varietate de con
diții istorice, social-economlce, ceea 
ce Imprimă o mare varietate în ce 
privește ritmul, formele și modalită
țile căilor de trecere la socialism, 
precum șl soluționării problemelor 
extrem de complexe ale transformă
rii socialiste. Această diversitate nu 
Înlătură, ci, dimpotrivă, 
teoria marxist-leninistă, 
materialismului istoric și 
existența legilor generale, 
mentale ale revoluției și construcției 
socialiste. Marx, Engels, Lenin au 
avut întotdeauna in vedere că legile 
generale fundamentale de dezvoltare 
socială nu se manifestă niciodată in 
forme stereotipe. identice de la țară 
la țară, că generalul se realizează 
prin particular.

Lenin a oferit In această privință 
un exemplu strălucit Vorbind toc
mai despre acest exemplu, cu pri
lejul centenarului nașterii lui Lenin, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat o 
caracterizare sintetică acestei trăsă
turi fundamentale și deosebit de pre
țioase a lui Vladimir Ilici : „Adver
sar al oricărei rigidități in gindire 
— spunea secretarul general al 
partidului nostru — Lenin a văzut 
in marxism nu o colecție de dogme, 
de teze intangibile și etern valabile, 
ci o călăuză vie în acțiune, o con
cepție și o metodă dialectică-revo- 
luționară care se îmbogățește conti
nuu in confruntarea permanentă cu 
practica socială, prin generalizarea 
a tot ceea ce este nou în dezvoltarea 
«ocietății și in cunoașterea umană". 

In condițiile actuale in care forțe 
sociale și politice tot mai largi se 
manifestă pe arena Internațională, 
desfășurind cu succes lupta împotri
va imperialismului, pentru pace, de
mocrație și progres, in care noi po
poare, din diferite părți ale lumii, 
își exprimă opțiunea pentru o dez
voltare socialistă, afirmarea și a- 
părarea spiritului creator, veșnic 
viu. al marxism-lenlnismului. Îmbo
gățirea teoriei revoluționare a clasei 
muncitoare cu noi teze, cu noi con
cluzii originale, capătă o excepțio
nală importanță.

Practica revoluționară. ODera de 
edificare a noii societăți au confir
mat pe deplin tezele marxist-leni- 
niste despre raportul dialectic dintre 
general si particular, despre necesi
tatea aplicării creatoare a principii
lor general-valabile ale comunismu
lui științific, potrivit condițiilor con
crete din fiecare tară, ceea ce pre
supune înlăturarea oricăror scheme 
mecanice, preconcepute, si adoptarea 
In permanentă a unui spirit novator, 

în contextul condiționării- dialecti- 
ee a generalului si particularului se 
Înscrie la loc de frunte problema ra
portului dintre interesele naționale 
li ce’.e internaționale. Lenln a arătat 
că deosebirile naționale și statale 
vor continua să existe mult timp 
încă după victoria comunismului pe 
plan mondial. Intr-o asemenea per
spectivă. afirmarea intereselor na
ționale fundamentale ale popoarelor, 
in cadrul luptei generale pentru 
făurirea socialismului și comunis
mului. se dovedește a fi o cerință 
esențială pentru construirea noii so
cietăți.

Socialismul oferă premisele nece
sare pentru înflorirea multilaterală a 
națiunilor, pentru îmbinarea armo
nioasă a intereselor naționale cu 
cele internaționale. Asigurind dez
voltarea susținută a economiei, ști
inței ei culturii, ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii, parti
dele comuniste si muncitorești din 
țările socialiste Isi îndeplinesc misiu
nea istorică de a fi exponentele in
tereselor propriilor popoare si. in 
același timp. își îndeplinesc o înaltă 
Îndatorire international istă.

Aniversăm anul acesta nașterea 
lui Vladimir Ilici Lenin — a spus 
in continuare vorbitorul — In condi
țiile in care întregul ponor român, 
dind viată prozramului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. sărbătores'e împlinirea a trei 
decenii de la eliberarea patriei de 
sub jugul fascist, intimpină cu noi 
și importante succe'e c°l de-al v ’ 
lea Congres al partidului.

Partidul Comunist Român 
eălăuzit și se călăuzește in intr
ai activitate după concepția materia-
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concepția 
dialectic, 
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list-dialectică despre lume șl societa
te, după principiile ideologiei mar- 
xist-leniniste. Sub acest steag, pe 
baza acestor principii. Partidul Co
munist Român a condus cu succes 
poporul muncitor in lupta Împotriva 
orinduirii burghezo-moșierești. a or
ganizat si condus insurecția antifas
cistă armată din august 1944. au fost 
răsturnate clasele exploatatoare de la 
putere și s-a asigurat triumful revo
luției socialiste, înflorirea multilate
rală a patriei noastre.

Acționind in spiritul teoriei mar- 
xist-leniniste, Partidul Comunist Ro
mân a acumulat o bogată experiență 
In mobilizarea, organizarea și condu
cerea maselor largi ale oamenilor 
muncii. Indeplinindu-și cu cinste ro
lul de forță conducătoare a societății 
noastre socialiste, partidul nostru se 
preocupă cu perseverență de dezvol
tarea și generalizarea propriei expe
riențe, de perfecționarea neîncetată 
a formelor și metodelor activității 
6ale. în același timp, partidul nostru 
studiază cu atenție experiența vastă 
a Partidului Comunist al Uniunii So
vietice. a partidelor frățești din cele
lalte țări socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești internaționa
le, preluind tot ceea ce corespunde 
necesităților și Condițiilor concrete 
ale țării noastre, stadiului și etapelor 
noastre de dezvoltare socialistă.

Călăuzindu-se după legitățile gene
rale ale J---- ------ 1_’_.
concepția leninistă privind necesita
tea unei puternice baze ___
tehnice in vederea făuririi societății 
socialiste, partidul nostru a pus în 
centrul politicii sale economice sarci
na industrializării țării, creării unei 
industrii moderne, capabile să înzes
treze cu tehnică nouă și să 
progresul susținut al tuturor 
lor producției materiale.

Este bine cunoscut că, în 
vește înfăptuirea revoluției _o___
democratice și cooperativizarea agri
culturii. partidul nostru a pornit de 
la tezele leniniste privind planul 
cooperatist, ținind seama totodată de 
tradițiile, de specificul economico- 
social al satului românesc, de modul 
concret in care a fost abordată la 
noi. in general, construcția socialistă.

Revoluția agrară socialistă din țara 
noastră confirmă teza leninistă po
trivit căreia crearea economiei socia
liste unitare constituie o necesitate 
Istorică pentru izbinda definitivă a 
relațiilor sociale socialiste în toate 
sectoarele de activitate socială.

Partidul nostru — a spus vorbito
rul — pornește de la faptul că odată 
cu dezvoltarea forțelor de producție, 
cu îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale ponorului și ridicarea nivelului 
său cultural, socialismul trebuie să 
asigure exercitarea celor mai largi 
drepturi si libertăți la care au aspi
rat masele de-a lungul timpurilor, 
îmbinind in mod organic conducerea 
centrală cu stimularea inițiativei 
maselor In cadrul aplicării consec
vente a centralismului democratic, 
s-a dezvoltat și adincit democrația 
socialistă, a fost rezolvată in spirit 
marxist-leninist problema națională, 
realizindu-se deplina egalitate intre 
toți onmenii muncii, fără deosebire 
dn naționalitate, au fost create con
diții pentru participarea nemijlocită 
a clasei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității. a tuturor oamenilor 
muncii, la elaborarea șl înfăptuirea 
politicii de făurire și perfecționare 
a noii orinduiri.

In aplicarea practică a orientărilor 
privind creșterea rolului conducător 
al partidului, cit și perfecționarea 
activității statului, partidul nostru a 
subliniat in mod consecvent premisa, 
verificată de întreaga evoluție so
cială. că structurile de organizare, 
ca și formele și metodele de activi
tate a’e partidului si statului, nu sint 
imuabile, rigide, stabilite odată pen
tru totdeauna, ci trebuie continuu 
adaptate la schimbările ce se produc 
In societate, la particularitățile dife
ritelor etape.

Aniversînd 104 ani de la naș
terea lui Vladimir Ilici Lenin, putem 
afirma că ideologia marxist-leninistă ' 
este In țara noastră ideologia domi
nantă. ea stă la baza întregii activi
tăți spirituale șl de durată a formă
rii și dezvoltării conștiinței socialis
te. Marxism-leninismul a devenit in 
România o uriașă forță materială, 
deoarece a pătruns adine in con- 
5‘iința maselor, a cucerit mințile șl 
Inimile oamenilor muncii.

Aceasta se datorește faptului că 
atit In anii grei ai ilegalității, pre
cum și. desigur. In cei aproape 30 
de ani de la eliberare. Partidul Co
munist Român a acordat o deose
bită atenție muncii ideologice, pro
pagării și însușirii creatoare a mar- 
xism-len:nismului. Plenara din no
iembrie 1971 a Comitetului Central, 
trasînd sarcinile ideologice șl e- 
ducative corespunzătoare etanel 
actuale de creare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
a subliniat din nou că Întrea
ga activitate polltlco-ideologlcă de 
făurire a unei Înalte conștiințe so
cialiste trebuie să se realizeze pe 
baza concepției despre lume a clasei

dezvoltării sociale, după
materiale

asigure 
ramuri-
ce pri- 
agrare

Depunerea unor
Cu Drilejul celei de-a 104-a ani

versări a nașterii lui Vladimir Ilici 
Lenin, luni dimineață a avut loc in 
Capitală solemnitatea depunerii unor 
coroane de flori. La Monumentul lui 
V. I. Lenin au fost depuse coroane 
■! n nnr'ea Comitetului municipal 
Bucur ști al P.C.R. șl consiliului 
popular municipal. precum și din 
p-rtea Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

muncitoare — materialismul dialectic 
și istoric, pe baza ideologiei mar- 
xist-leniniste.

Desfășurarea evenimentelor, mu
tațiile și procesele petrecute pe 
arena vieții internaționale, noul curs 
spre destindere, colaborare și pace 
care se afirmă in lume demonstrea
ză pe deplin justețea principiilor și 
orientărilor fundamentale ale Con
greselor al IX-lea și al X-lea ale 
partidului, ale conferințelor naționale 
ale P.C.R.

Ca detașament activ și profund 
internaționalist al mișcării comu
niste și muncitorești mondiale, 
P.C.R. dezvoltă relații largi cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
acționează consecvent pentru întări
rea unității mișcării comuniste și 
muncitorești, a întregului front anti- 
imperialist.

După cum este cunoscut. România 
asază in mod constant în centrul 
politicii sale externe dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală cu toate țările socia
liste, pe baza marxism-leninismului 
și internaționalismului socialist.

In același timp. România întărește 
continuu solidaritatea cu statele care 
pășesc pe calea dezvoltării inde
pendente, cu mișcările de eliberare 
națională, dezvoltă totodată cu con
secvență relații multilaterale cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială. La baza tuturor re
lațiilor sale internaționale, România 
situează principiile suveranității și 
independenței naționale, egalității 
depline in drepturi, neamestecului in 
treburile interne și avantajului re
ciproc, ale nerecurgerii la forță sau 
la amenințarea cu forța în raportu
rile interstatale.

In spiritul tradițiilor revoluționare, 
Internaționaliste ale mișcării munci
torești din România — care încă de 
la primele sale începuturi a stabilit 
strinse legături de solidaritate cu 
mișcarea muncitorească din Rusia
— partidul și statul nostru au acor
dat și acordă o deosebită însemnătate 
Întăririi continue a relațiilor prie
tenești, de colaborare multilaterală 
cu marele stat socialist vecin — 
Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste. Relațiile prietenești și de 
colaborare româno-sovietice s-au ridi
cat pe o nouă treaptă, au căpătat un 
conținut superior in anii construc
ției socialiste, pe temelia trainică a 
comunității de orinduire socială, de 
ideologie și de țeluri. Ele au cunos
cut o puternică dezvoltare In toate 
domeniile de activitate.

Un rol deosebit de important în 
evoluția ascendentă a raporturilor 
frățești româno-sovietice din ultimii 
ani au întilnirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev, 
convorbirile sincere, prietenești des
fășurate cu aceste prilejuri.

„Partidul și guvernul României — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu
— vor acționa și In viitor cu toată 
hotărirea pentru dezvoltarea relații
lor dintre partidele și țările noastre, 
cu convingerea că aceasta corespun
de Intereselor ambelor popoare, ser
vește cauzei întăririi unității țărilor 
socialiste, mișcării comuniste 
ternaționale, cauzei progresului 
păcii".

Cinstind cu adinei sentimente de 
venerație pe genialul ginditor și con
ducător revoluționar marxist — a 
spus in încheiere vorbitorul — co
muniștii români. întregul nostru po
por consideră că omagiul cel mai 
înalt pe care il aduc memoriei lui 
Vladimir Ilici Lenin îl constituie 
munca neobosită pentru Înfăptuirea 
programului de înflorire multilatera
lă a patriei, de ridicare continuă a 
nivelului de civilizație materială și 
spirituală, contribuția pe care o aduc 
la dezvoltarea sistemului socialist 
mondial, la triumful cauzei socialis
mului și păcii in lume.

★
După adunarea festivă, particlpan- 

ții au vizionat filme documentare 
despre viața șl activitatea lui Vla
dimir Ilici Lenin. In holul Casei prie
teniei româno-sovietice a fost 
deschisă, cu acest prilej, o expoziție 
de fotografii-document ce ilustrează 
momente din lupta revoluționară a 
lui V.I. Lenin.

★
Cu prilejul celei de-a 104-a aniver

sări a nașterii lui Vladimir Ilici 
Lenin, la Ambasada Uniunii Sovie
tice din București a avut loc, luni 
seara, o gală de filme consacrate 
vieții și activității revoluționare a 
făuritorului Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și al statului so
vietic.

Au participat Ștefan Voicu, mem
bru al C.C. al P.C.R., redactor-șef al 
revistei „Era socialistă". Constantin 
Matei și Dumitru Turcuș, adjuncți 
de șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
Larisa Munteanu, secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R.. Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, membri ai Biroului 
Consiliului General A.R.L.U.S., acti
viști de partid șl de stat, oameni de 
știință, artă și cultură, generali și 
ofițeri superiori.

de mase plastice
pentru construcții

Telex cetățenesc |O gamă largă
ADRESE UTILE

INITIATIVE

NOU

CITITORII NE SESIZEAZĂ

tatr

ODIHNĂ ȘI TURISM

! FAPTUL

(Agerpres)

coroane de flori
desfășurat InSolemnitatea s-a 

prezenta reprezentanților Comitetului 
municipal București al P.C.R., con
siliului popular municipal. Ministe
rului Afacerilor Externe, a numeroși 
oameni ai muncii din Capitală.

Au fost de fată V. “ 
ambasadorul Uniunii 
București, si membri ... _

A depus, de asemenea, jerbe de 
flori un grup de pionieri. (Agerpres)

I. Drozdenko, 
Sovietice la 

ai ambasade;

In zona industrială buzoianft 
a intrat in acest an In funcțiu
ne un nou obiectiv : Fabrica de 
produse din mase plastice pen
tru construcții. Echipamentele 
tehnologice cu un grad ridicat 
de automatizare din dotarea u- 
nitățll permit prelucrarea supe
rioară a maselor plastice intr-o 
gamă largă de produse, cu uti
lizări diverse in rnmura con
strucțiilor Industriale și civile. 
In agricultură, in industria chi
mică șl altele. în timpul 6curt 
care a trecut dc la intrarea in 
funcțiune a fabricii, nomencla
torul sortimentelor a a|uns la 
47 grupe de produse. In fabri
cația de serie a unității, un loc 
important îl ocupă gama pla
cajelor din policlorurâ de vinii 
destinate Interioarelor edifi
ciilor sociale, ale spațiilor co
merciale și locuințelor, caracte
rizate prin montaj și întreținere 
ușoară, linie estetică superioa
ră. Placarea pereților cu aceste 
produse conferă o seamă de a- 
vantaje șantierelor de construc
ții prin faptul că se elimină 
materialele și manopera de fi
nisaj necesară tencuielilor. In 
atenția grupelor de proiectare 
și a tehnologilor fabricii se află 
acum realizarea unor noi pro
file de placaje plastice pentru 
fațade și pereți exteriori. Re
zistența la intemperii, paleta 
coloristică bogată, ușurința fn 
montare constituie oarametrii 
de apreciere a utilității aces
tor materiale la execuția con
strucțiilor.

In grupele de produse reali
zate de fabrica buzoiană pen
tru construcțiile industriale și 
civile o pondere însemnată revi
ne profilelor pentru pereții des
părțitori. Structura fagure a 
acestor profile le conferă cali
tăți fono și termolzolante su
perioare materialelor clasice. 
Culorile și dimensiunile execu
tate în funcție de cererea be
neficiarilor asigură utilizarea 
largă a produselor fabricii la 
cele mai diferite ansambluri in- 
terioare, de la simplii pereți, 
pină la cabine complete pentru 
vestiare, băi. gherete etc.

Sortimentele diverse de țevi 
din polietilenă cu diametre in
tre 40 si 125 mm. rezistente la 
presiuni pină la 10 atmosfere, 
realizate în fabrică, înlocuiesc 
eficient conductele metalice pen
tru transportul apei potabile și 
industriale, găsindu-și între
buințarea economicoasă și in 
sistemele de irigații. „Rezis
tența la coroziune a țevilor din 
polietilenă — ne spunea tova
rășul inginer Vasile Constanti- 
nescu, directorul întreprinderii 
de timplărie metalică și mate
riale de construcție din mase 
plastice — le fac capabile să 
funcționeze cu succes și in in
stalațiile din industria chimi
că, la instalațiile de galvaniza- 

este necesară

ț
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J re sau oriunde este necesara 
j circulația lichidelor corozive".
I Strădaniile acestui tînăr co- 
’ lectiv de a realiza produse noi 
| cu caracteristici funcționale su- 
i perioare se materializează zil- 
* nic în cantități tot mai mari de 
I profile din mase plastice, cu în- 
’ trebuințări tot mai diverse șl 

cu eficientă ridicată.

Miha! BAZU .
corespondentul „Scînteir 1

PROGRAMUL I
9.00 Teleșcoală.

10.00 Curs de limba germană. 
Lecția 89.

10.30 Curs de limba franceză. Lec
ția 89.

11.00 Film artistic : j.Trel pălării 
pentru Lisa**.

16.00 Curs de limba rusă. Lec
ția 88

16.30 — 17,00 Curs de limba engle
ză. Lecția 87.

17.30 Telex.
17.35 Vîrstele pellculeL
18.35 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
19.20 1001 de seri ; Povestea lui 

Rumcajs.
19.30 Telejurnal. 1 Mal 1974 — sub 

semnul anului jubiliar • Cro
nica Întrecerii pentru îndepli
nirea cincinalului Înainte de 
termen.

20.00 Revista economică TV.
20.15 Teatru TV : „Ondine" de 

Jean Glraudoux. Premieră 
TV. Adaptarea șt regia ar
tistică : Tudor Mărăscu.

22.15 24 de ore.
PROGRAMUL II

20.00 Film serial : „Jule, Julia, Ju
liana**. Episodul n. Produc
ție a studiourilor de televi
ziune din R.D.G.

20.55 Telex.
21.00 Muzica românească fn con

temporaneitate. Profiluri : 
Zeno Vanc»a.

21.30 Roman foileton î „Educația 
sentimentală- — episodul I.

cinema
• Frații Jderi : PATRIA — 
15; 18; 21. BUCUREȘTI — 
11.15: 14.15; 17,15; 20,15.

• Vreți să predațl deșeuri de hirtie (șl textile) ? Tn București el» 
se primesc la următoarele centre șl puncte fixe : Elicei nr. 2 — secto
rul I ; Cal. Floreasca nr. 68 și Șos. Plumbuita nr. 2 — sectorul 2 ; Vul- 
poi nr. 4, Călușei nr. 57, Baiculul nr. 8, Sf. Gheorghe Nou nr. 9 (tel. 
13 31 11). Voroneț nr. 1. Morilor nr. 80, Baciul Județul nr. 43. Cpt. Am
brozie nr. 12. Culmea Veche nr. 14 — sectorul 4 ; Șos. Giurgiului nr. 
33. Cal. Văcărești nr. 300. Linărlel nr. 52. Pieptănari nr. 87 — sectorul 
5 ; B-dul Ghencca nr. 46. Șos. Alexandriei nr. 93, Str. Sălaj nr. 123 — 
sectorul 6 ; Sf. Conslnntin nr. 5. Șos. Glulești nr. 55 — sectorul 7 ; Șos. 
Chilllci nr. 21, Str. Șiret nr. 12 — sectorul 8. Orarul de funcționare : 
zilnic 9—12 și 15—18. De asemenea. In cartierul Balta Albă sint am
plasate patru rulote (Șos. Dudești — colt Dristor, Leontln Sălăjan lingă 
centrul IDEB, Baba Novac colț Stejarului și lingă cinematograful 
„Gloria*1). Fiind mobile, ele vor fi mutate după necesități. Pentru alte 
informații, telefonați la 41 23 97.

• Centre de Inițiere sportivă pentru bucureștenl. Amatorii de ludo, 
de pildă, se not adresa la următoarele centre : clubul Olimpia (str. V. 
Prescurc nr. 26. tr-1. 41 14 88), asociația „Flacăra roșie" (str. B. Brelner 
nr. 82, tel. 21 57 20), asociația I.O.R. (tek 22 59 30), clubul Metalul (str. 
Chiristigii nr. 24. tel. 44 15 00).

Amatorilor de culturism le Indicăm adresele : Ateneul Tineretului 
(Aleea Alexandru nr. 8. tel. 33 33 72), clubul Dinamo (Șos. Ștefan cel 
Mare nr. 9. tel. 12 52 17), clubul Olimpia (la adresa șl telefonul de mal 
sus). De altfel, la „Olimpia" funcționează și un centru de gimnastică 
pentru cetățenii de orice vlrstă. Asemenea centre de gimnastică, Înca
drate cu antrenori calificați, mal există la cluburile Voința (str. Colțel 
41. tel. 13 85 85) și in Calea Victoriei nr. 52.

• Cînd treceți prin Craiova, abăteți-vă șl pe la brutării. Aid se 
produc 128 de sortimente, care se desfac zilnic prin magazinele de 
specialitate din municipiu. In ultima perioadă au fost lansate in pro
ducție 7 noi sortimente de panificație, dintre care amintim : pline cu 
chimen, piine dejun, specialități „Splendid", cornuri cu cașcaval, de
licioasa plăcintă „Oltenia" ș a. In prezent, sint In curs de omologare 
noi sortimente ce urmează a fi livrate In curlnd comerțului.

® Recent, la Miercurea Ciuc. Ședința la care am participat era pu
țin ieșită din comun : cel mai vîrstnic dintre cei de față nu avea mal 
mult de 14 ani. Ce discutau copiii Intre ei ? Se constituia comanda
mentul pionieresc al cartierului ..Patinoarului". Pionierii, pe lingă 
faptul că au hotărît să participe și mai activ la acțiunile de în
frumusețare, șl-au asumat multe alte răspunderi : preluarea În gos
podărire proprie a terenurilor de Joacă, organizarea pazei zonelor 
verzi, formarea echipelor operative pentru supravegherea și Îndruma
rea copiilor mai mici.

Cine le mai urmează exemplul ?

• Ca acasă, la mamele lor. Peste puțin timp, 200 de copii din 
municipiul Tirgu Jiu, locatari ai cartierelor 1 Mai Vest și Grlvlței, vor 
fi primiți in două noi și moderne creșe (avlnd fiecare o capacitate de 
100 de locuri). Noile edificii sociale sint dotate cu mobilier modern, 
cu bucătării, spălătorii cu sisteme de aer condiționat, totul pentru ca 
micii locatari să se simtă aici ca la ei acasă.

• Ce oferă B.T.T.-uI studenților pentru vacanța de primăvară T 
Miercuri (24 aprilie) începe vacanța de primăvară a studenților. Or
ganizatorul turismului pentru tineret, B.T.T., invită la următoarele 
principale acțiuni : 120 de studenți la o excursie „Pe urmele insurec
ției și ale luptelor purtate de armata română In războiul antihitlerist"; 
1 200 — la excursii în circuit de 3—5 zile (in cadrul acțiunii „Să cu
noaștem frumusețile patriei") ; în munții Piatra Craiului se va orga
niza o tabără de odihnă și de amenajări turistice (Marcarea și re- 
marcarea traseelor) ; 900 vor participa la întrecerile finale de orien
tare turistică (24—26 aprilie, la Cluj).

• Autovehicul de trei tone pentru Încărcarea de 300 kilograme. Lu
crez pe o autoutilitară TV-4 C — ne scrie șoferul Gheorghe Bălăican 
— și servesc poșta rurală a oficiului Caracal. O dată, cel mult de două 
ori pe an, am avut pină la 800 kg poștă și mesagerii, in rest 200—300 
kg. Acum am fost dotați cu autovehicule de trei tone cu un consum 
dublu de carburanți. Pentru ce ? Chiar așa — întrebăm și noi — pen
tru ce ?

e Ca de piatră ? Salarlații carierei de piatră Leasa — Hălmagiu 
(Județul Arad) au cerut in nenumărate rinduri secției de cariere Arad 
să amenajeze la locul lor de muncă un grup social. Să sperăm că cei 
de la secția cariere nu vor rămine și de această dată ca de... piatră.

® Mai sint asemenea poștași ! De cînd aduce pensia soțului meu 
acasă, ne scrie Minciu P. Catrlna din comuna Luncavița, satul Rachelu, 
jud. Tulcea, poștașul Gheorghe Vlad ne cere cite zece, cincisprezece 
lei pentru „serviciul" adus. Dacă nu-i dăm, face scandal. El nu pri
mește salariu ?

N.R. Primește, dar vă vămuiește. Sperăm că Direcția județeană 
P.T.T. va avea grijă să n-o mai poată face.

• Omul înalta societate i
SCALA 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45, CAPITOL — 9,15; 11,30; 14; 
16,15; 18.30; 20.45.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45; 11,15.
• Mal tari decit moartea : DOI
NA - 12.30; 14.45; 17,15; 19.45.
O Valea prafului de pușcă : LU
CEAFĂRUL — fi: 11,15; 13.30; 16; 
18,15: 20,30, FESTIVAL — 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21, FAVORIT — 9.15; 
11,30; 13.45; 16: 18,15; 20.30.
• Păcală : DACIA — 9; 11,45; 15; 
17,45; 20,30, LTRA — 15.30; 19. CO- 
TROCENI — 11; 14; 16.45: 19,15.
• Ce drum să alegi : EXCELSIOR
— 9: 11,15; 13.30; 16; 18.15: 20.30,
MELODIA — 9; 11.15; 13.30: 16;
18.30; 20,45, GLORIA — 8.30; 11; 
13.15; 16; 18,15; 20.30. MODERN — 
9: 11.15; 13.30: 16; I8.i5: 20.30.
• Trei scrisori secrete : CEN
TRAL — 9,15; 11.30: 13,45; 16; 18,15 j 
20,30.
• Rlo Lobo : GRI VITA — 8,45; 
11.15; 13,30; 15.45; 18.15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15:
20.30.
• Valurile Dunării j LUMINA — 
9: 11.15: 13.30: 16; 18,15: 20.30.
e Ciclul : VICTORIA — 9: 12.30; 
16.15; 19,45, VOLGA — 9; 12,30; 16;
19.30.
• Un comisar acuză : BUZESTI
— 9; 11,30; 13.45; 16; 18,30; 20.45, 
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20.15, FLACARA — 9; 11,15; 
13.30; 15.45: 18; 20.15.
• Le Mans : ARTA 
17,45: 20.
e Vlnfttoarea de muște
Calul de fler — 16.30; 18.45, Vraja
— 20,45 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Călărețul fără cap : BUCEGI
— 15.45; 18; 20.15, MUNCA — 16; 
13; 20.
• Aurul negru din Oklahoma : 
DRUMUL SĂRIT - 15.30: 18; 20.15.
• Țarul Ivan Ișl schimbă profe
sia : CIULEȘTI — 15.30: 18: 20.15.
• Cea mai frumoasă seară din 
viața mea : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,15.
• Al șaptelea cartuș : CRINGAȘI
— 16: 13,15.
• Fantastica aventură a lu! „Nep- 
tun“ ; FERENTARI — 15.30; 18; 
20.15.

• Uimitoarele aventuri ale Iul 
Robinson Crusoe : PACEA — 
15,30; 17.45; 20.
• Cfntecul Norvegiei t MOȘILOR
— 9; 12,30; 16; 19,30.
• Secretul lui Buddha t UNIREA
— 15,45: 18; 20,15.
• Chemarea străbunilor : VITAN
— 15,30; 18: 20,15.
• Porțile albastre ale orașului t 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15, PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Omul cu creierul transplantat 1 
POPULAR — 15,30; 18.
• Ceața : POPULAR — 20.15.
• Drumul spre Vest : VIITORUL
— 16.
• Structura cristalului t VIITO
RUL — 20.

e:
15.30:

14.30,

• Radlotelevlzlunea română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert 
susținut de orchestra Conservato
rului „George Encscu" din Iași. 
Dirijor : Corneliu Calistru. Solis
tă : Sofia Cosma — "
• Opera Română :
19.
• Teatrul National 
Furtuna — 19,30.
• Teatrul „Lucia scuraza uu-
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Pygmalion — 19,30,
(sala Studio) : Noile suferințe ale 
tinărulul „W“ — 19.30.
• Teatrul ~ - --
19,30.
A Teatrul

20.
„Travlata" —

(sala mare) t

Sturdza Bu-

Mic : După «Adere

• Teatrul „C. I Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19.30, 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul Glulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul ,,Țăndărică** (sala din 
Btr. Academiei) : Răi și nătărăi 
— 17.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase** (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
k,Ion Vasllescu" : Reflectorul re
vistei — 19,30.
• Circul „București" : Intllnlre Ia 
circ — 19,30.

'DIVERS 
I---------
| 055

IDupd cum ni se comunică 
de la Inspectoratul municipiului 
București al Ministerului de In- 
Iteme, inceplnd cu data de 25 

aprilie 1974, telefonul cu numă
rul 22 22 22 se înlocuiește cu te
lefonul nr. 055. Așadar, orice

I sesizare sau reclamatle se va 
efectua, de la data sus-mențio- 
nată, la telefonul 055. Jn ce ne

I privește, sperăm ca noul număr 
să fie de bun augur: cit mal 
puține reclamații, cit mal multe 
vești bune. Vorba ceea : „cele

I rele să se spele, cele bune să 
I se-adune". Șl la... 055 t

| Dublă
| descoperire

I Ștefan Mlhart, din Merenl, cu
treierase toată Constanța In cău
tarea unul vechi prieten din ar
mată, Constantin Mladin. L-a 
găsit fn... subsolul bufetului 
„Expres" de pe bd. Tomis, un
de se făceau amenajări. După 
bucuria revederii, Mihart și-a 
aruncat ochii prin săpăturile 
făcute și, deodată, atenția i-a 
fost atrasă de niște resturi de 
ceramică. Scotocind mai bine, 
cei doi prieteni au devenit co-

I autorii unei descoperiri arheolo
gice de o valoare deosebită î 
un mormînt din secolul I Îna
intea erei noastre, cu vase de

I ceramică, un vas de sticlă uni
cat, opaițe, mal multe coliere 
colorate șl o monedă de bronz. 
Toate vor fi expuse !n curlnd 
la Muzeul de arheologie din
Constanța.

Fără noroc
Auzind că musafira care i-a 

trecut pragul știe să prevadă 
viitorul, Maria Voicu din satul 
Fundata-Brașov s-a lăsat pe loa 
„ghicită", dindu-i toți banii pe 
care-i avea In acel moment In 
casă : 640 de lei. La a doua pre
viziune a ghicitoarei, M. V. l-a 
mai dat 2 500 lei, iar la a treia 
încă 3 000 de lei. Văzînd insă 
că nici una din previziuni nu se 
adeverește, M. V. a reclamat 
la miliție. Deși ascunsă sub un 
nume fals, ghicitoarea a fost 
descoperită tn persoana unei a- 
nume Maria Căldăraru. Mult 
s-a mai mirat că ea, care „ghi
cea" la toți, n-a putut să-și pre
vadă propriul viitor. O s-o ajute 
legea.

„N-o fi foc!“ 
Dar a fost...

Fochistului Balogh Iosif, de la 
centrala termică nr. 2 a Fabri
cii de mobilă din Sf. Gheorghe, 
1 se făcuse chef de un păhărel. 
Bufetul — aflat peste drum — 
îi făcea cu ochiuL A stins ar
zătoarele centralei șl l-a Invitat 
șl pe... pompierul de serviciu, 
Szabo Lajos :

— No, hai s& luăm o tărie, 
că n-o fl foc I

Dar a fost. Șl Încă ce foc 1 în 
timp ce el se „cinsteau" la bu
fet, dintr-un coș au Început să 
iasă puzderie de șclntei, de la 
care s-au aprins niște deșeuri. 
Noroc de vecini care, observlnd 
focul, au sărit să-1 atingă, după 
care fochistul și pompierul au 
fost luați „In focuri".

Explozie 
întîrziată

Clțlva copil, care se jucau pe 
un teren viran de la locul nu
mit Dimbu Bixadulul, In apro
pierea depoului C.F.R. Satu- 
Mare, au găsit In nisip o cutie 
cu petarde de semnalizare C.F.R. 
Unul din ei a așezat petardele 
pe o linie ferată șl a început 
să le izbească, pe rind, cu un 
ciocan. Una din petarde a ex
plodat, accidentîndu-1 (a și fost 
internat In spital) și a rănit 
alți 4 copil. O gravă neglijență 
din partea celor răspunzători cu 
păstrarea și administrarea mate
rialului explozibil. Dar și mal 
grav e că nici pină acum, de 
mal multe zile, n-au fost gă
siți Încă vinovății. Poate acest 
semnal al nostru să „explode
ze" unde trebuie.

Ultima cursă
Ca primitor-distrlbultor de 

materiale la șantierul nr. 1 din 
municipiul Gheorghe Gheor- 
ghlu-DeJ, Ion Pănceanu avea 
și sarcina de a confirma curse
le conducătorilor auto. Dacă 
s-ar fl luat de bune toate „con
firmările" Iul, s-ar fl văzut că 
de mult timp șantierul n-ar 
mal fi avut dram de materiale. 
In Înțelegere cu șoferii (Înțele
gere „avantajoasă" de ambele 
părți), I. P. a confirmat efec
tuarea a 2 023 de curse... neefec
tuate. aducînd un prejudiciu de 
aproape 99 000 lei. Urmează ul
tima cursă, cu care va pleca și el.

Rubrică redactată do
Petre POPA 
Ghcorqhe DAVID 
șl corespondenții „Scînteir

I
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Sosirea în Capitală 
a ministrului afacerilor externe, 

al cooperării și planului 
al Republicii Burundi, 
Artemon Simbananiye

Ședința Prezidiului U. C. I.

L* Invitați* ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
Itomârra. George Macovescu. luni 
dunfi-amiazâ a sosit In Capitală. in
tr-o vlzitfi oficială, ministrul aface
rilor externe, al oooperfir.i și olanu
lui ai Republicii Burundi, Artemon 
Simbananiye.

La sosire, pe aeroportul Otopenl. 
ministrul burundez a fost Intimpinat 
de George Macovescu. Gheorehe Do
bra. orim-adjunct al ministrului mi
nelor. Petrolului si geologiei. Nicolae 
Ghenea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, funcționari superiori 
din MAE.

Plecarea la Moscova a reprezentantului 
permanent al României la C.A.LR.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu. vi- 
cpprim-ministru al guvernului. re
prezentantul permanent al Republi
cii Socialiste România la C.A.E.R.. a 
recaL luni, la Moscova pentru a 
Y^rticioa la lucrările celei de-a 67-a 
‘ședințe a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.

La plecare, ne aeroportul Otooeni. 
aflau tovarășii Paul Niculescu- 

Mizil. viceprim-mlnlstru al guver
nului. ministrul educației si învâtă- 
mîntulul. Cornel Pacoste, adlunct al 
ministrului afacerilor externe.

A fost de fata V. I. Drozdenko.

A XX a sesiune a Grupului ds experți 
pentru coordonare tehnică in probleme de 

standardizare a produselor agricole perisabile
La București au început luni lu

crările celei de-a XX-a sesiuni a 
Grupului de experti pentru coordo
nare tehnică in probleme de stan
dardizare a produselor agricole peri
sabile. Acest grup are mandatul co
mitetului specializat al Comisiei e- 
conomice a O.N.U. pentru Europa să 
definească condițiile de calitate a 
produselor agricole perisabile care 
fac obiectul tranzacțiilor internațio
nale. prezentindu-le sub formă de 
standarde, și să studieze măsurile 
ce trebuie luate pe plan Internațio
nal pentru a generaliza aplicarea 
acestora.

La actuala sesiune, care reunește 
specialiști din zece țări europene, 
sînt înscrise pe ordinea de zi pro
bleme privind revizuirea standarde
lor pentru unele produse horticole.

Conferință de presă a secretarului general 
al Uniunii Interparlamentare

La Clubul presei străine din Bucu
rești a avut loc. luni la amiază, o 
conferință de presă cu Pio-Carlo Te- 
renzio, secretar general al Uniunii 
Interparlamentare. Au participat zia
riști români și corespondenți ai pre
sei străine.

In cadrul conferinței, vorbitorul a 
relevat importanța și semnificația 
sesiunii de primăvară a Uniunii In
terparlamentare. care a avut loc re
cent La București. subliniind că 
această sesiune a fost cea mai repre
zentativă prin larga participare și 
problematica abordată, că proiectele 
de rezoluție adoptate cu acest prilej 
constituie o bază serioasă pentru vii
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Sumarul se deschide cu artico
lele : „Perfecționarea organizării și 
conducerii vieții social-econu- 
mice" ; „Prezent și perspectivă în 
energetică-, de ION ST. ION : 
„Metamorfoze umane in procesul 
industrializării**, de ION PÂCU- 
RARU : „Unitatea de tip nou in
tre loti cetățenii patriei, indiferent 
de naționalitate", de EDUARD 
EISENBURGER : „Perfecționarea 
formelor si metodelor colaborării 
economice și tehnico-știintifice 
dintre țările membre ale C.A.E.IL", 
de RADU CONSTANTINESCU.

în continuare, rubrica ..PAGINI 
DE ISTORIE" include articolele : 
..O victorie istorică a clasei mun
citoare**. de NICOLAE PETREA- 
NU și „Noi investigații privind 
viata politică a României Interbe
lice". de TRAIAN UDREA.

Vacanță studențească
Astăzi, marți 23 aprilie, după 

ultimele ore de curs, seminar sau 
lucrări practice, studenții din în
treaga țară intră in vacanță. A- 
ceastă vacanță de primăvară va 
dura pină la 2 mai inclusiv, acti
vitatea universitară reluindu-se în 
ziua de 3 mai.

Priiej de binemeritată odihnă, 
programul acestor zile se anunță, 
totodată, bogat in manifestări 
cultural-educative și sportive, des
fășurate sub semnul marilor eve
nimente politice ale anului : a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al Xl-lea al 
Partidului Comunist Român. Din 
programele caselor de cultură și 
cluburilor studențești nu vor lipsi, 
în această perioadă, activitățile 
care-i interesează pe tineri : in- 
tilnirl și discuții cu personalități 
ale vieții noastre politice, econo
mice ?i social-culturale. seri de 
poezie patriotică, medalioane llte- 
rar-muzicale, gale de filme, seri 

în aceeași după-amiazA. ministrul 
afacerilor externe. a1 cooperării el 
olanului al Republicii Burundi a fă
cut o vizită protocolară ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România.

La primire a luat parte Nicolae 
Ghenea.

★

Tot luni, ministrul Artemon Sim- 
bananiye a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

(Agerpres)

ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

★
La sosirea la Moscova, pe aero

portul Șeremetievo. tovarășul 
Gheorehe Rădulescu a fost intimpi
nat de M. A. Leseciko. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
reprezentantul permanent al Uniunii 
Sovietice în C.A.E.R., N. Faddeev, 
secretar al C.A.E.R., de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenti. de asemenea, am
basadorul României în Uniunea So
vietică. Gheorehe Badrus, șl mem
bri ai ambasadei. (Agerpres) 

armonizarea unor standarde cu nor
ma cadru, criteriile de calitate stabi
lite pe bază de cercetări științifice 
care precizează valoarea produselor 
și sint aplicabile din punct de vedere 
comercial, standardizarea ambalaje
lor în vederea efectuării rapide a 
transportului, manipulării șl depozi
tării produselor horticole, precum șl 
în legătură cu metodele de control 
al produselor standardizate,

Participanțil la sesiune au fost 
salutați de Ion Ceaușescu, adjunct 
al ministrului agriculturii, industriei 
alimentare și apelor.

Au început apoi dezbaterile, care 
vor dura pină la 26 aprilie.

Comisia economică a O.N.U. pen
tru Europa va transmite concluziile 
sesiunii guvernelor țărilor reprezen
tate la sesiune. (Agerpres) 

toarea sesiune de toamnă a Uniunii 
Interparlamentare de la Tokio.

Pio-Carlo Terenzio a exprimat sen
timente de profund respect și grati
tudine față de președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. și a dat o înaltă aprecie
re cuvintării rostite de șeful statului 
român la ședința inaugurală a lucră
rilor sesiunii. El a mulțumit, totoda
tă, grupului parlamentar român. Ma
rii Adunări Naționale, pentru exce
lenta organizare, din toate punctele 
de vedere, a acestei importante reu
niuni parlamentare internaționale.

(Agerpres)

Sumarul continuă cu rubricile : 
„STIINTA-ÎNVAȚAMÎNT". „DIA
LOG". „DIN MIȘCAREA COMU- 
NISTA și muncitoreasca 
MONDIALA" sl ..VIATA INTER
NAȚIONALA". incluzlnd articolele: 
„Anti-„LlmiteIe creșterii"". de 
VICTOR CALCAN : „Climatul cre
ator al dezbaterilor", de V. E. MA- 
ȘEK. AL. TÂNASE. „Comuniștii 
din Ecuador in lupta pentru uni
tatea forțelor antiimperiallsle. de
mocratice si patriotice", de NI
COLAE PETRUȚ și „Evoluții in 
relațiile economice Interoccidenta- 
le". de ARMAND OPREA.

în încheiere, obișnuitele rubrici: 
„CĂRȚI SI SEMNIFICAȚII". ..RE
VISTA REVISTELOR". „CUVÎN- 
TUL CITITORILOR".

de dans, spectacole ale formațiilor 
artistice studențești, competiții 
sportive etc. Numeroase acțiuni și 
manifestări tinerești vor avea loc 
In aer liber, odihna se va Îmbina 
firesc cu realizarea unor obiective 
de larg interes cetățenesc. în a- 
ceastă ordine de idei, menționăm 
prezența studenților pe șantierele 
de muncă patriotică din țară, la 
înălțarea unor importante construc
ții economice și social-culturale. 
Prin intermediul Biroului de tu
rism pentru tineret și al filialelor 
sale, un mare număr de studenți 
va participa la excursii pe diverse 
itinerare, care vor Include popa
suri la locuri Istorice și case me
moriale legate de momente semni
ficative din trecutul glorios de 
luptă al poporului nostru, cu
noașterea unora dintre marile 
construcții ale socialismului, clipe 
de recreație in locuri pitorești ale 
țării.

Lucrările celei de-a XXIX-a sesiuni a Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Europa

Pe agenda de luni a lucrărilor șe
dinței plenare a celei de-a XXIX-a 
sesiuni a Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Europa nu fost în
scrise problemele dezvoltării comer
țului și cooperării industriale.

Raportul Comitetului scsional pen
tru dezvoltarea comerțului a fost 
prezentat de A. Warburton (Marea 
Britanic), președintele comisiei

Dezbaterile au relevat. în primul 
rlnd. momentul european actual, 
marcat de eforturile țărilor de pe 
continent In cadrul Conferinței pen
tru securitate si cooperare de la Ge
neva in vederea statornicirii unor 
noi relații intre state, care să favo
rizeze dcstLnderea și lărgirea cola
borării si cooperării. S-au eviden
tial preocupările țărilor membre de 
a găsi noi căi si modalități practice 
pentru extinderea șl diversificarea 
relațiilor economice, pentru promo
varea comerțului.

Ca element pozitiv s-a subliniat 
creșterea permanentă a schimburilor 
comerciale dintre Est și Vest — cu 
12—13 la sută In primele trei tri
mestre ale anului 1973 fată de 1972 — 
ceea ce arată cu pregnanță cursul 
favorabil sore destindere al climatu
lui european. Anul 1974. apreciază 
expertii. va fi caracterizat prin creș
terea in continuare a comerțului 
dintre țările Europei de răsărit si 
de vest. în acest context. Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Europa ii 
revine misiunea să găsească mijloa
ce și căi de promovare pe mai de
parte a comerțului, să se manifeste 
ca un instrument activ si flexibil in 
viata economică de ne continent. Ma
joritatea vorbitorilor s-au referit 
însă și la obstacolele care mai stau 
In calea comerțului european. Ast
fel. reprezentanți din R. S. Ceho
slovacă. R. D. Germană. R. P. Bulga
ria. R. P. Polonă. U.R.S.S. și alte 
țări, dună ce au subliniat climatul 
favorabil promovării unor ample re
lații comerciale și de cooperare in
dustrială. au arătat că tratamentele 
preferențiale, tarifele vamale discri
minatorii care se mai aplică nu sint 
de natură să influențeze favorabil 
nașii în această direcție. înlăturarea 
acestor discriminări nu este o fa
voare făcută de unele țări altora, ci 
o necesitate ce decurge din evoluția 
vieții international?, atît ne plan po
litic cit sl economic. E necesar, de 
asemenea, să se treacă de la faza

Cronica zilei
Luni a părăsit Capitala. îndreptln- 

du-se spre Moscova, o delegație a 
Uniunii Tineretului Comunist, con
dusă de tovarășul Ion Traian-Ștefă- 
nescu. prim-secretar ol C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, care va participa la lu
crările celui de-al XVII-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Comunist Le
ninist

*
La invitația U.N.C.A.P., luni di

mineața a sosit in Capitală o dele
gație a Uniunii Centrale a Cooperati
velor Agricole de Producție din 
R. P. Polonă, condusă de Antoni 
Pasko, președintele uniunii, care face 
o vizită de documentare în țara 
noastră.

La aeroportul Otopeni. delegația a 
fost întimpinată de Aldea Militaru. 
președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție, 
de alte persoane oficiale.

Luni după-amiază s-a înapoiat în 
Capitală delegația U.N.C.A.P.. con
dusă de tovarășul Popa Gheorghc, 
vicepreședinte al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție, 
care a făcut o vizită in Siria, la in
vitația Uniunii Generale a Țăranilor 
din această țară.

*
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Israelului, luni a 
avut loc în Capitală o seară cultu
rală, organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea.

Au participat Andrei Vela, vice
președinte al I.R.R.C.S., funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de cultură și artă, 
un numeros public.

încheierea celei de-a IX-a ediții a Festivalului 
național al artei studențești

S-a Încheiat cea de-a IX-a ediție a 
Festivalului național al artei stu
dențești.

Actuala ediție a festivalului, de
dicată aniversării a trei decenii de 
la eliberarea oatriei de sub domina
ția fascistă si Congresului al Xl-lea 
al Partidului Comunist Român. a 
constituit, prin întreaga sa desfășu
rare. o puternică manifestare a sim- 
tâmintelor tineretului universitar de

| La întreprinderea „Proletarul" din Bacău l
J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
j ȚESĂTURI MAI MULTE, MAI FRUMOASE j
, De la începutul anului șl 
1 pină acum, textiliștii tntreprin-i derii de postav „Proletarul" din
’ Bacău au livrat beneficiarilor,
i peste prevederile planului, țesă-
i turi in valoare de 1,5 milioane
i Iei. O atenție deosebită a fost
l acordată in această perioadă
.’ diversificării producției, imbu-
) nătățirii calității țesăturilor. Ca
i urmare, au fost realizate stofe
‘ pentru paltoane, costume și
l sacouri tn aproape 100 de poziții
, coloristice și desene noi. Dintre
) acestea amintim stofa de mela-l na destinată paltoanelor pentru
' copii, realizată in culori vii,

combinate, durabilă la purtat, 
i precum și stofele pentru paltoa-
1 ne de damă realizate din linuri
l fine. In ultima vreme au fost
’ introduse în fabricație o seamă
ț de țesături pentru confecțiile de
i primăvară și vară, realizate la
1 un nivel calitativ superior, cu
l o rezistență mărită, cu un as-
? pect și tușeu plăcute. în prezent
) se lucrează la definitivarea unei

I

discuțiilor la cea a măsurilor prac
tice. constructive, la identificarea și 
rezolvarea problemelor comerțului și 
cooperării industriale dintre Est și 
Vest, la formularea principiilor care 
să guverneze relațiile economice din
tre tărl cu sisteme politice și eco
nomice diferite.

Asupra necesității definirii cadru
lui relațiilor dintre Est și Vest și a 
principiilor cooperării In acest cadru 
a insistat și delegația R. P. Unga
re. arfitind că evoluția mai depărta 
a acestora nu se poate face declt p« 
baza unor principii juridice și le
gături constante și garantate. Repre
zentantul țării noastre, Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a arătat că, 
in condițiile actuale, cind comerțul 
internațional joacă un rol tot mai 
pregnant pentru punerea în valoare 
a resurselor materiale, financiare ?i 
umane ale fiecărei națiuni, ca șl 
pentru accelerarea progresului eco
nomic și social al tuturor țărilor, 
este indispensabil ca în continuare 
comisia să-și sporească și mai mult 
contribuția la dezvoltarea și diver
sificarea schimburilor intereuropene, 
înscriind pe agenda sa de lucru stu
dierea unor măsuri care pot ajuta la 
eliminarea discriminărilor și obsta
colelor de orice natură, pentru crea
rea unei vaste zone a comerțului 
liber și avantajos pentru toate ță
rile membre, intensificarea cooperă
rii industriale, amplificarea schim
burilor de informații. Va fi de un 
real folos ca reuniunea să evidenție
ze soluții practice vizînd suprima
rea acestor obstacole, să recomande 
studii care să se concentreze asupra 
problemelor comerciale majore ale 
țărilor In curs de dezvoltare, țlnîn- 
du-se In mai mare măsură seama 
de structura și necesitățile acestor 
țări. In ceea ce privește colabora
rea Industrială, reprezentantul ro
mân a evidențiat rolul din ce In ce 
mai important al acestei forme su
perioare de cooperare economică, de 
natură să contribuie la progresul ță
rilor în curs de dezvoltare.

Cursul favorabil al schimburilor 
comerciale și al cooperării industria
le a fost subliniat și de reprezentan
ții altor țări (Marea Britanie, Fran
ța, Italia, Elveția, Suedia etc.), ară- 
tlndu-se importanța relațiilor bila
terale șl multilaterale. Reprezentan-

De asemenea, au fost prezențl 
Yochanan Cohen, ambasadorul Is
raelului la București, și membri al 
ambasadei.

Regizorul Nicolae Dinescu, direc
torul Teatrului satiric muzical „Con
stantin Tănase", a împărtășit impre
sii de călătorie din Israel, după care 
au fost prezentate filme documen
tare realizate de studiourile cinema
tografice din această țară.

★

Directorul Institutului de studii 
strategice de la Washington, Richard 
Foster, a făcut. în cadrul unei mese 
rotunde organizate la Asociația de 
drept internațional șl relații inter
naționale, o expunere privind aspec
te ale politicii externe a S.U.A.

Au participat cadre universitare, 
cercetători de la institute ale Aca
demiei de științe sociale și politice, 
funcționari din M.A.E.

★

O delegație a Ministerului Sănătă
ții și Asistenței Sociale din Republi
ca Populară Polonă, condusă de Sta
nislaw Marcinowski, adjunct al mi
nistrului. a sosit, luni, în Capitală, 
în vederea negocierii șl semnării 
planului de colaborare in domeniul 
ocrotirii sănătății și științelor medi
cale Intre ministerele de resort din 
cele două țări pe anii 1974—1975.

★

După ce a avut premiera la Su
ceava, pe meleagurile Istorice pe 
care le evocă, filmul „Frații Jderi" a 
fost prezentat, începînd de luni, si 
cinefililor bucureșteni. Noua pro
ducție are la bază cunoscutul ro
man, cu același nume, al lui Mihail 
Sadoveanu.

(Agerpres)

adine patriotism șl dăruire revolu
ționară pentru cauza partidului, o 
reafirmare vibrantă a dragostei ne
țărmurite și a atașamentului profund 
fată de partid. patrie și popor.

In încheierea Festivalului național 
al artei studențești a avut loc, luni 
seara, la Opera Română un specta
col de gală.

(Agerpres)

colecții de 60 de articole noî, ' 
intr-o gamă variată de desene ț 
și culori, care vor fi introduse < 
in fabricație în cea de-a doua j 
parte a anului în curs. i

Paralei cu diversificarea pro- 
ducției, muncitorii, inginerii și )
tehnicienii întreprinderii bă- i
căuane sint preocupați de valo- i
rificarea superioară a materiilor i
prime, de folosirea pe scară tot 
mai largă a fibrelor sintetice, )
care să confere țesăturilor ca- l
racteristlci superioare. De men- ’
ționat că numai prin valorifi- )
carea superioară a produselor i
secundare se vor realiza In 9- 1
cest an circa 800 000 metri pă- (
trațl stofă pentru paltoane 
bărbătești șl copii. în fruntea t
acestei acțiuni se află munclto- |
rii Dumitru Tlmoșeanu, Magda- i
lena Stolan, Minodora Banc, »
Maria Rebegea, Ioana Micu. |

Gheorqhe BALTA J
corespondentul „Scinteil”

I -----—--- < 

tul Statelor Unite a amintit In acest 
sens relațiile țării sale cu țfiri est- 
eUropeno, relcvind printre altele 
crearea Comisiei economice româ- 
no-americnne, care și-a ținut recent 
la București prima ședință de lucru, 
in cadrul căreia s-au făcut pași u- 
tili pentru promovarea schimburilor 
economice și comerciale.

în ciuda unor dificultăți finan
ciare, monetare. în domeniul mate
riilor primo și energiei, relațiile co
merciale și cele de cooperare indus
trială au cunoscut o permanentă as
censiune, au arătat reprezentanții 
Canadei, Suediei șl altor țări. 
,,E Îmbucurător, a spus reprezentan
tul Olandei, efi în ciuda unor greu
tăți comerțul intre Est șl Vest, mal 
ales, a crescut datorită faptului că 
cei interesați au reușit să se adap
teze noilor circumstanțe și să valo
rifice condițiile existente. Mat este 
încă teren suficient pentru noi mă
suri în vederea promovării și diver
sificării relațiilor comerciale.

Experții prezenți Ia dezbateri au 
fost unanimi în a aprecia contribuția 
comisiei în domeniul practic al 
schimburilor economice, prin simpli
ficarea unor documente comerciale, 
a standardizării protocoalelor, elabo
rării unor studii și statistici asupra 
principalelor curente și manifestări 
din viața economică europeană.

In Încheiere, participanțil la dis
cuții au făcut unele recomandări 
pentru cel de-al doilea seminar asu
pra promovării comerțului dintre 
Est și Vest, marketingului și rela
țiilor economice, care va avea loc la 
Geneva in luna mal, precum și in 
vederea unor viitoare reuniuni, sim
pozioane internaționale privind re
lațiile comerciale și colaborarea in
dustrială.

în aceeași zl au avut loc intere
sante dezbateri și în cadrul unor 
comisii sesionale.

★
Luni seara, în onoarea participan- 

ților la cea de-a XXIX-a sesiune a 
Comisiei economice a O.N.U. pentru 
Europa, Conservatorul „Ciprian Po- 
rumbescu'1 șl Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii române au prezen
tat un concert. în program au figu
rat „Preludiu la unison" din Suita 
I pentru orchestră de George 
Enescu și Simfonia a IX-a de 
Beethoven.

(Agerpres)

j TRAGERILE IA SORȚI i 
[ ALE UNOR LIBRETE j 
! DE ECONOMII [

La 2-1 aprilie a.c.. ora 15, vor ) 
I avea loc în Capitală (sala Clu- ) 
’ bului finante-bănci. str. Doam- t 
) nei nr. 2) tragerile la sorți pen- I 
i tru trimestrul 1/1974 ale libre- L 
1 telor de economii pentru con- < 
i struirea de locuințe, libretelor ) 
/ de economii cu cîștiguri in ma- l 
) teriale de construcție si librete- ’ 
f lor de economii pentru turism. \ 
* Cu prilejul acestor trageri la < 
l sorti. Casa de Economii și Con- ) 
. semnatiuni va acorda titulari- 1 
) lor ale căror librete au Ieșit cîș- 
I tigătoare importante cîștiguri in ) 
’ bani și excursii în străinătate, i 
l Casa de Economii și Consem- ‘ 
< națiuni îl invită pe toti cei in- l 
) teresati să asiste la trageri. ?
i------------------------------------------- 1

> SPORT •SPORT • SPORT ♦ SPORT «SPORT • SPORT

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Fotbal: Brazilia—Haiti 4—0
Continuîndu-și pregătirile în vede

rea participării la turneul final al 
campionatului mondial de fotbal din 
R. F. Germania, echipa Braziliei, 
deținătoarea titlului, a susținut o 
nouă partidă de verificare. In me
ciul disputat în orașul Brasilia, fotba
liștii brazilieni au învins cu scorul 
de 4—0 (1—0) selecționata Haiti, prin 
punctele marcate de Paulo Cesar 
(mln. 21), Rivellino (min. 50), Ma- 
rinho (min. 59) și Edu (min. 76). 
Partida a fost urmărită de peste 
35 000 de spectatori.

! Brazilienii au jucat In următoarea 
formație : Leao — Ze Maria, Luis 
Pereira, Piazza, Marinho, Clodoaldo, 
Cesar, Carpegiani, Rivellino, Jair- 
zlnho, Edu.

I Echipa Braziliei va întîlni dumini
că, la Sao Paulo, selecționata Gre
ciei.

TENIS. — Ciștigînd turneul de la 
Charlotte (Carolina.de Nord), tinfirul 
tenisman Californian Jeff Borowiak a 
obținut prima sa victorie în cadrul 
„Circuitului W.C.T." (grupa a Il-a). 
După ce în „sferturi" Borowiak a 
reușit marea performanță de a-1 eli
mina pe asul australian John New
combe, In finală el l-a Întrecut In 
trei seturi : G—4, 5—7, 7—6 pe com
patriotul său Dick Stockton.

Finala probei de dublu s-a înche
iat cu o surpriză : perechea Râul 
Ramirez (Mexic) — Buster Mottram 
(Anglia) a Învins cu 6—3, 1—0, 6—3 
pe australienii John Newcombe și 
Owen Davidson.

Tenismanul australian Rod Laver 
a clștigat turneul internațional de la 
Houston, obținind astfel a treia vic
torie consecutivă în grupa a IlI-a a 
„Circuitului W.C.T.". In finală, Rod 
Laver l-a învins cu 7—0, 6—2 pe 
suedezul Bjorn Borg, ambii jucători 
asigurindu-și calificarea in faza fi
nală a competiției, programată intre 
8 și 12 mai la Dallas.

în clasamentul grupei, înaintea 
disputării ultimului turneu (23—28 
aprilie, la Denver) pe primul loc in 
clasament se află Rod Laver cu 375 
puncte, urmat de Bjorn Borg — 350 
puncte șl Arthur Ashe (S.U.A.) — 320 
puncte.

ȘAH. — După disputarea a 9 run
de și a unor partide întrerupte, In 
turneul internațional de șah de la 
Vrnjacka Banja conduce Sax (Unga
ria) cu 7 puncte, urmat de Taima- 
nov (U.R.S.S.) — 6 puncte, Rajce- 
vicl (Iugoslavia) — 5 puncte, Dely 
(Ungaria) și Simicl (Iugoslavia) — 
cite 5 puncte (1) etc. Victor Ciocîltea 
(România) se află pe locul 13, cu 3 
puncte și o partidă întreruptă.

i în runda a 8-a. Victor Ciocîltea 
(cu piesele negre) a remizat In 12 
mutări cu Pldevsk! (Bulgaria).

HANDBAL. - Peste 12 000 de spec
tatori au urmărit la „Westfalen- 
halle" din Dortmund finala „Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
masculin, disputată între formațiile 
V.F.L. Gummersbach și M.A.I. Mos- 

■ cova. Partida a fost deosebit de echi- 

BELGRAD 22 (Agerpres). — 
La Belgrad a avut loc cea de-a 46-a 
ședință a Prezidiului Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. In cursul șe
dinței a fost examinată sl acrobat! 
darea de seamă a Prezidiului U.C.I. 
cu privire la activitatea Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia Intre Con
gresele al IX-lea șl al X-lea. A fost, 
totodată, examinat proiectul modifi
cărilor sl completărilor la Statutul 
U.C.I.

Prezidiul U.C.I. a hotărlt ca. avlnd

„INSULELE PLUTITOARE"
Jz-l!

Cine a vizitat cu 
ani în urmă Iugosla
via si ii străbate azi 
din nou meleagurile 
rămine impresionat de 
prefacerile ce înnoiesc 
fata orașelor și sate
lor. a unor zone în
tregi. Expresie a di
namismului vieții eco- 
nomico-sociale in anii 
rodnici ai socialismu
lui. în primul rind a 
dezvoltării remarca
bile a industriei, toate 
aceste succese sint ro
dul activității con
structive desfășurate 
de popor sub condu
cerea U.C.I., partid ale 
cărui vechi tradiții 
sint subliniate de fap
tul că in aceste zile se 
împlinesc 55 de ani 
de la înființarea Parti
dului Comunist din 
Iugoslavia.

...Imaginea cea mal 
pregnantă ce se înfă
țișează călătorului so
sit la Pola o consti
tuie. fără îndoială, si
luetele macaralelor ce 
domină șantierul na
val. De altfel, peisa
jul pitoresc al țărmu
lui Adriatic din a- 
ceastă parte a Iugosla
viei. scăldat in soare 
si bogat in vegetație 
mediteraneană, nici nu 
poate fi conceput fără 
prezenta acestor coloși 
de otel, a vaselor a- 
flate in lucru și a 
mulțimii de oameni ce 
roiesc în jurul lor. 
fără fulgerările apa
ratelor de sudat si 
zgomotul ciocanelor, 
specifice activității a- 
cestei ramuri indus
triale. Intre șantierele 
navale iugoslave. „U- 
lianik" este cel mai 
mare, iar localnicii îl 
consideră mindria Is
triei. coloana verte
brală a economiei a- 
cestei zone, a cărei 
dezvoltare depinde in 
cea mai mare măsură 
de rezultatele obținute 
de colectivul de 6 000 
de muncitori al res
pectivelor șantiere. Nu 
de mult, această im
portantă unitate a îm
plinit 117 ani de exis
tentă. Faptul a coincis

cu lansarea unei 
nave de 205 000 tone, 
cea mai mare rea
lizată pină in pre
zent pe șantierele iu
goslave. Evenimentul 
ilustrează în modul 
cel mai grăitor dru
mul străbătut de „U- 
lianik" de la începu
turile sale modesta 
pină La nivelul actual, 
cind de pe calele lui 
sint Lansate nave de 
asemenea proporții ce 
brăzdează mările și o- 
ceanele lumii.

însoțiți de inginerul 
MLaden Klasici. șeful

CORESPONDENTA 
DIN BELGRAD

colectivului de con
structori. facem cu
noștință cu un petro
lier construit pentru 
o firmă suedeză. Pă
șind pe puntea vasu
lui, a cărui suprafață 
este echivalentă cu a 
trei terenuri de fotbal 
și care depășește în 
înălțime clădirea ad
ministrativă de trei 
etaje â șantierului, ai 
impresia că te afli pe 
o insulă plutitoare. 
Inginerul ne prezintă 
cîteva date privind an
vergura construcției : 
lungimea navei — 335 
metri, lățimea — 52 
m. înălțimea — 40 m; 
vasul este utilat cu 
două motoare de cite 
20 000 CP. dezvoltă o 
viteză de 17 noduri 
pe oră. iar echipajul, 
datorită înzestrării na
vei cu aparatură de 
bord dintre cele mai 
moderne, va fi format 
din numai 32 de oa
meni.

La construcția unui 
asemenea vas. in pe
rioada de circa trei 
ani cîți șe scurg de 
la data contractării la 
cea a livrării. își a- 
duce contribuția o în
treagă armată de spe
cialiști din domenii 
foarte variate. Numai

librată. La pauză, scorul era favora
bil cu 9—8 handbaliștilor vest- 
germani, iar la sfirșitul timpului 
regulamentar de joc tabela de mar
caj Indica egalitate : 16—16. In pre
lungiri, victoria a revenit cu scorul 
de 19—17 formației V.F.L. Gum
mersbach, care cucerește astfel pen
tru a patra oară trofeul.

LUPTE. — La Sevlievo s-au des
fășurat întrecerile competiției inter
naționale de lupte libere „Memoria
lul Dan Kolov", la care au participat 
171 de sportivi din 16 țări, printre 
care U.R.S.S.. Iran. R. D. Germană, 
R. P. Mongolă. România, Cuba și 
Bulgaria.

La categoria 82 kg. în care victo
ria a revenit bulgarului Zaberski, 
luptătorul român Vasile Iorga s-a 
clasat pe locul doi, fiind urmat de 
Maragașvlll (U.R.S.S.). în limitele 
categoriei peste 100 kg. pe primul 
loc s-a situat Boev (Bulgaria), ur
mat de Bigaev (U.R.S.S.) si Stefan 
Enache (România).

GIMNASTICĂ. — Au luat sfîrșit 
întrecerile concursului internațional 
de gimnastică de la Budapesta, la 
startul căruia au fost prezenti spor
tivi și sportive din 10 țări, printre 
care și România.

La individual compus masculin, pe 
primul loc s-a clasat sportivul sovie
tic Fedorenko cu 108,85 puncte, ur
mat de Molnar (Ungaria) — 108.60 
puncte și Kubica (Polonia) — 108.50 
puncte. Gimnastul român Gheorghe 
Păunescu a ocupat locul 6, cu 107.75 
puncte.

Concursul feminin a fost clștigat 
de Monika Csarar (Ungaria)- cu 72,05 
puncte, secundată de Zelenkova 
(U.R.S.S.) - 72 puncte.

SĂRITURI ÎN APĂ. — Capitala 
Poloniei a găzduit un concurs inter
national de sărituri in apă la care 
au participat înotători și înotătoare 
din Bulgaria. R. D. Germană. Româ
nia. Ungaria și Polonia.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a men

ținut relativ răcoroasă și instabilă. 
Cerul a prezentat innorări tempo
rare și au căzut averse locale de 
ploaie in toate regiunile țării, mal 
frecvente in cele de deal. La munte 
a nins. In zona Huedin s-a semna
lat grindină, iar în sudul Crișanei 
și nordul Munteniei — descărcări 
electrice. Vîntul a suflat po
trivit, cu intensificări locale 
în zona de munte. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila in
tre 5 grade la Topllța și 15 grade 
la Răuți. Drobeta Turnu-Severin și 
Tecuci. In București : Vremea a 
fost răcoroasă, cu cerul mai mult 
noros. Temporar a plouat. Tempe
ratura maximă a fost de 14 grade. 

In vedere dorința Larg exprimată de 
membrii U.C.I., să propună Congre
sului al X-lea sft acorde lui Iosip 
Broz Tlto mandatul de președinte el 
U.C.I. pe timp nelimitat. Totodată, 
s-a hofărft sft se propună Congre
sului al X-lea o serie de modificări 
statutare In legătură cu modul de 
organizare e organelor de conducere 
ale U.C.I. Prezidiul U.C.T. a exami
nat si unele probleme curente legate 
de pregătirile sl desfășurarea Con
gresului al X-lea al U.C.I.

1'

pentru elaborarea do
cumentației tehnice — 
ne spune inginerul 
Klasici — sint nece
sare vreo 10 000 de 
echițe și desene : in 
acest scop, un colec
tiv de 250 ingineri șl 
tehnicieni consumă 
250 000 ore-muncă. iar 
desenele șl notele de 
calcul alcătuiesc un 
volum de 500 de pa
gini. Aveam apoi eă 
aflăm și alte lucruri 
interesante legate de 
producția unei astfel 
de nave. De pildă — 
că pe șantier a fost 
pusă La punct tehno
logia asamblării in 
apă a celor două părți 
din care sint construiți 
acești cărăuși de 
mare tonaj ai mări
lor. sau faptul că in
ginerul care ne Înso
țea este autorul unei 
invenții ce a stîmit 
interes și in alte țări. 
Este vorba de un gen 
de clrmă denumită 
,.W“ și care, in urma 
unor minuțioase ex
perimentări. a dat re
zultate foarte bune, 
stabilindu-se că ea 
poate fi montată la 
toate navele de peste 
200 000 tone.

Cifric, preocupările 
actuale ale colectivu
lui de constructori de 
la „Uliaruk" îsl găsesc 
expresia in făptui că, 
potrivit planului, m 
acest an vor fklivrate 
nave cu un deplasa
ment global de 768 000 
tone, dintre care două 
de cite 265 000 tone și 
una de 225 000 tone. 
Planul de perspectivă 
este si mai cutezător. 
Pină in 1976 șantierul 
urmează să livreze și 
nave de cite 270 000 
tone.

Este un colectiv des
toinic. a cărui muncă 
rodnică constituie un 
izvor de progres pen
tru întreaga zonă, un 
detașament de nădej
de al constructorilor 
socialismului din Iu
goslavia prietenă.

S. MORCOVESCU

Proba feminină de sărituri de la 
platformă a fost ciștigată de Silvia 
Becker (R. D. Germană) — 332,45
puncte, secundată de Elzbieta Wer- 
niuk (Polonia) — 327,85 puncte. Spor
tiva româncă Mihaela Atanasiu s-a 
situat pe locul patru, cu 279,50 
puncte.

In proba similară masculină, vic
toria a revenit polonezului Iakob 
Puhov cu 447 puncte, urmat de com
patriotul său Andrei Wemiuk — 
403.40 puncte. Atilla Hajnal (Unga
ria) — 401.90 puncte și Alexandru 
Bagiu (România) — 371,25 puncte.

SCRIMA. — Competiția interna
țională de spadă „Cupa Heidenheim" 
a revenit la această ediție elveția
nului Peter Loetscher care l-a învins 
in barai cu 5—4 pe campionul olim
pic. maghiarul Csaba Fenyvessi. Pe 
locul trei s-a clasat Boris Lukomskl 
(U.R.S.S.).

CICLISM. — Turul ciclist al Spa
niei începe astăzi cu o etapă ..pro
log" de 4.200 km (contracronometru), 
care se va disputa la Almeria. Com
petiția. care se află la cea de-a 29-a 
ediție, măsoară 3 011 km imoărțiți în 
17 etape. Sosirea va avea loc. la 12 
mai. la San Sebastian.

La startul cursei vor fi prezenti 90 
de rutieri In frunte cu marii favoriți 
Ocana (Spania). Swerts (Belgia), 
Labourdette (Franța) și Karstens 
(Olanda). Nu participă la această 
ediție celebrul rutier belgian Eddy 
Merckx.

★
Tradiționala cursă ciclistâ Liăge- 

Bastogne-Liăge a fost ciștigată la 
actuala ediție de rutierul belgian 
Ronald de Witte, care l-a întrecut 
la sprint pe compatriotul său Geor
ges Pintens. ambii fiind cronometrați 
pe distanta de 246 km cu timpul de 
6h 23’53”. I^a 1'07” de învingător au 
sosit Planckaert (Belgia). Panizza 
(Italia). David (Belgia) și Delisle 
(Franța).

Timpul probabil pentru zilele 
de 21, 25 și 26 aprilie. In țară : 
Vremea se menține răcoroasă la 
începutul intervalului, apoi se va 
încălzi ușor. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea averse locale de ploaie, 
mai frecvente in cursul după-amie- 
zilor. în zona de munte va ninge 
temporar. Vint potrivit. Tempera
turile minime vor fl cuprinse între 
minus 3 și plus 4 grade, Izolat 
mal coborite in depresiunile din 
estul Transilvaniei, iar cele ma
xime vor oscila intre 8 și 18 grade. 
La începutul intervalului, condițiile 
atmosferice mai rămîn favorabile 
producerii brumei, îndeosebi In zo
nele deluroase. în București : Vre
mea se menține răcoroasă la în
ceput, apoi se va încălzi ușor. Ce
rul va fi variabil, favorabil aversei 
de ploaie după-amiaza. Vint potri
vit. Temperatura în creștere in a 
doua parte a intervalului.

C.A.E.IL
Carolina.de


viața internațională
Rezultatele MOSCOVA

alegerilor 
prezidențiale 

din Columbia
Candidatul liberal dispune 

de un avans confortabil

BOGOTA 22 ( s). — Dupfi
numărarea a pesl sută din vo
turile exprimate In cadrul alegerilor 
prezidențiale si parlamentare, desfă
șurate la 21 aprilie in Columbia, la 
Bogota s-a anuntat că Alfonso Lopez 
Michelsen. candidatul Partidului Li
beral la funcția supremă in stat, a 
întrunit 54 la sută din sufragii, față 
de numai 32 la sută obținute de prin
cipalul său contracandidat. Alvaro 
Gomez Hurtado, reprezentantul Par
tidului Conservator. Cu un avantaj 
depășind 700 000 de voturi, candidatul 
liberal și-a asigurat o marjă confor
tabilă in competiția pentru dobindi- 
rea funcției prezidențiale, puțind fi 
considerat ca virtual cistigător al ur
mătorului mandat constituțional de 
patru ani.

In cursul campaniei sale electo
rale. Alfonso Lopez Michelsen s-a 
declarat in favoarea adoptării, pe 
plan intern, a unor măsuri menite să 
pună capăt inflației și a susținut ne
cesitatea unui program dc măsuri 
energice in favoarea dezvoltării țării. 
Pe plan extern, el s-a pronunțat 
pentru stabilirea dc relații cu toate 
statele lumii, bazate De respectarea 
principiilor egalității și neamestecu
lui in treburile interne.

Restul voturilor înregistrate în 
timpul scrutinului au fost obținute, 
în ordine, de reprezentanta partidu
lui Alianța Națională Populară 
(A.N.A.P.O.), Marin Eugenia Rojas 
de Moreno, de senatorul Hernando 
Echeverri Mejia, candidatul coaliției 
„Uniunea Națională de Opoziție*1 
(U.N.O.) — din care face parte și 
Partidul Comunist din Columbia — 
si de Hermes Duarte Arias (Partidul 
Democrat-Creștin).

După cum s-a stabilit, președintele 
ales al Columbiei iși va prelua in 
mod oficial funcția la 5 august 1974.

CAMBODGIA

Acțiuni ofensive 
ale forțelor patriotice 
• Trupele lonnoliste silite să 
evacueze localitatea Kom- 

pong Luong

PNOM PENH 22 (Agerpres). — 
Dună o lună de lupte înverșunate, 
duminică noaptea Datrioții cambod- 
gieni au silit garnizoana lonnolistă 
dm Kompong Luong să evacueze lo
calitatea. anunță agențiile Associated 
Press si France Presse. Kompong 
Luong reprezenta un important 
punct strategic în încercările — ră
mase fără rezultat — aie trupelor de 
la Pnom Penh de a reocuna fosta ca
pitală regală Oudong. eliberată de 
forțele patriotice la 18 martie. Cu 
trei zile in urmă, garnizoana lon.no- 
listă din Kompong Luong — loca
litate situată ia aproximativ 30 km 
nord de Pnom Penh — a fost încer
cuită de patrioti. Potrivit unui prim 
bilanț parvenit luni in capitala cam- 
bodgiană. pierderile in rindul trupe
lor lonnoliste se ridică la 40 de morți 
si numeroși răniți. Patrioții au cap
turat. in cursul luptelor, două ca- 
noniere. 8 vehicule blindate si patru 
tunuri de mare calibru.

Agenția France Presse apreciază că 
evacuarea Kompong Luongului mar
chează eșecul operațiunii de recap- 
turare a orașului Oudong. operațiu
ne lansată din ordinul lui Lon Noi. 
Cele două brigăzi lonnoliste care de
barcaseră cu patru săptămini in 
urmă la Kompong Luong, in apro
pierea vechii capitale regale, au fost 
nevoite să se retragă după violen
tul atac al patriotilor.

în zona Pnom PenhuluL Datrioții 
eu atacat poziții inamice pe malul 
estic al Fluviului Mekong, in apro
pierea localității Prek Luong, si
tuată Ia numai 8 kilometri nord-est 
de capitală.

r

ȘEDINȚA FESTIVA CONSACRATĂ
ANIVERSARII NAȘTERII LEI V. I. LENIN

MOSCOVA 22. Corespondentul A- 
gerpres, N. Crcțu, transmite : La 
Moscova a avut (oc. luni, o ședință 
festivă consacrată împlinirii a 104 
ani de la nașterea lui V. I. Lcnin.

Din prezidiu au făcut parte Leo
nid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. Alexei Kosighin, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Nikolai Podgornii. președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem, alți con
ducători sovietici. Erau prezenti ve
terani ai 
ticipanți 
listă din

partidului comunist și par
ia Marea Revoluție Socia- 
Octombrie, reprezentanți ai

oamenilor muncii din Moscova, mi
litari ai Armatei Roșii.

Despre semnificația aniversării, 
despre succesele repurtate de oame
nii muncii sovietici sub conducerea 
partidului făurit de V. I. Lenin a 
vorbit Boris Ponomariov, membru 
supleant al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.U.S. El a evocat 
pe larg sarcinile ce stau in fața po
porului sovietic în înfăptuirea liniei 
trasate do Congresul al XXIV-lea al 
P.C.U.S. și s-a referit la o serie de 
probleme ale politicii externe a 
U.R.S.S.

Pe agenda sesiunii ECOSOC
© Suveranitatea statelor asupra 

selor naturale
O Aspecte privind Conferința 

dială a populației
NAȚIUNILE UNITE 22 (Corespon

dență de la C. Alexandroaie) : La 
sediul Națiunilor Unite din New 
York s-au deschis, luni, lucrările 
celei de-a 56-a sesiuni a Consiliului 
Economic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC). care are înscrisă pe 
agenda sa de lucru o largă arie de 
probleme, intre care asigurarea su
veranității permanente a statelor a- 
supra resurselor lor naturale. as
pecte privind Conferința mondială a 
populației, ce se va desfășura Ia 
București, problemele tineretului, 
crearea unor industrii pentru fabri
carea de materiale de construcții in 
statele in curs de dezvoltare.

în raportul secretarului general al 
O.N.U. privind suveranitatea per
manentă a statelor asupra resurse
lor lor naturale se subliniază ne
cesitatea elaborării unui ansamblu 
de norme care să reglementeze pro
blema investițiilor străine în econo
miile statelor în curs de dezvoltare.

în raportul întocmit de Comisia 
populației, la sfirșitul celei de-a 
treia sesiuni extraordinare, care a 
avut loc, recent, la New York, este 
menționată încheierea cu succes a 
lucrărilor pregătitoare a Conferinței

BONN

BELGIA

Manifestare
prietenească 

la Dison

resur

mon

de Ia Bucu-mondiale a populației, __ _______
rești, inclusiv elaborarea proiectelor 
de documente care vor fi supuse 
dezbaterilor și aprobării conferinței. 
Raportul evidențiază faptul că gu
vernul României a dat curs propu
nerilor O.N.U. vizînd participarea la 
această conferință a tuturor agenți
ilor specializate interesate, a celor 
13 organizații regionale și intergu- 
vernamentale, a tuturor celor 108 or
ganizații neguvernamentale care 
și-au exprimat dorința de a lua 
parte la lucrări în calitate de ob
servatori, precum și a tuturor sta
telor care sînt membre ale O.N.U. 
sau ale uneia dintre instituțiile spe
cializate.

In cadrul sesiunii ECOSOC, 
care va dura 4 săptămîni, va mai fi 
dezbătut proiectul programului de 
activități care vor avea loc în 1975 
— desemnat drept „Anul mondial al 
femeii**, program care include orga
nizarea unei conferințe internaționa
le consacrate dezbaterii problemelor 
femeii în societatea contemporană, 
diversele forme de discriminare și 
inegalitate pe considerente de sex, 
existente încă in întinse zone ale 
lumii.

Tendințele conjuncturii
Recent s-a dat pu

blicității raportul „Si
tuația economiei mon
diale și a economiei 
vest-germane la înce
putul anului 1974". al
cătuit de cinci insti
tute neguvernamentale 
de cercetare a econo
miei. Acest raport 
infirmă aprecierile fă
cute de unele cercuri 
de opoziție pe margi
nea evoluției conjunc
ture a economiei 
vest-germane și a po
liticii economice a gu
vernului de coaliție. 
Atit in oarlament cit 
si in afara lui, aceste 
cercuri s-au străduit 
să sublinieze că po
litica antiinflaționistă 
a guvernului nu și-a 
atins obiectivul. Date
le referitoare la evo
luția conjuncturii eco
nomiei vest-germane, 
in primele luni ale a-

nulul 1974, așa cum 
apar din raportul pu
blicat. reflectă însă o 
situație contrară.

în primul rînd se 
arată că prețurile au 
sporit intr-o proporție 
chiar mai mică decit 
prevederile optimiste 
ale oficialităților. în 
ansamblu, costul vie- 

in 
față

crescut
1974,

ții a 
februarie 
de luna corespunză
toare a anului prece
dent. cu 7.6 la sută, 
iar pentru martie a- 
ceastă creștere a fost 
apreciabil mai mică.

începind din martie 
1974, se constată și 
o reducere a șomaju- 

atît cel total, 
cel parțial —, 

paralel cu o creștere 
a numărului de oferte 
de muncă (locuri ne
ocupate). în sfirșit.

lui - 
cit și

Burundi sub semnul
Nimeni n-a făcut vreodată o sta

tistică o poeților din Burundi, dar 
numărul lor pare a fi apreciabil, 
socotind după gustul pentru fru
mos, după denumirile poetice date 
riurilor, munților și văilor acestei 
țări situate in inima Africii. Celor 
mai înalte culmi li se spune Munții 
Lunii, iar lacul Tanganika, aflat la 
frontiera de sud. a fost denumit 
Crocodilul de Argint. Sînt doar 
două exemple din altele multe de 
acest fel.

Situat intre două mari state — 
Tanzania și Zair — Burundi este 
una din țările cele mai dens popu
late ale continentului. Pe o supra
față de 27 834 kmp trăiesc aproxi
mativ 3.5 milioane..................... .
alcătuind trei mari grupuri etnice : 
batatsi, oameni ce se disting prin 
talia lor deosebit de înaltă, bahulu, 
agricultori iscusiți provenind din 
rindurile etnice bantu, și batawa, 
înrudiți cu pigmeii, ce populează 
pădurile ecuatoriale. Vreme înde
lungată cercurile colonialiste au 
semănat și au ațîțat disensiu
nile între cele trei grupuri etnice 
ale țării, cu scopul de a o stă- 
pir.i mai ușor. Ciocnirile interne 
au continuat și după proclamarea 
Independenței in iulie 1962. Pe bună 
dreptate, dorința populației este ca 
aceste sechele ale vechii politici co
loniale să fie Înlăturate cit mai re
pede. Este, de altfel, semnificativ 
că cel mai des cuvînt folosit de 
către burundezi este „amahoro", 
care In limba națională kirundi în- 
seamâ „pace** și cu care se salută 
oamenii de pe aceste meleaguri. 
Pacea este socotită aici bunul cel 
mai de preț. în 1966, cind această

de locuitori,

țară a fost proclamată republică, 
Burundi și-a propus drept cuvînt 
de ordine : „Unitate, muncă, pro
gres".

Ca in multe alte țări de pe con
tinent, economia burundeză se ba
zează în mod deosebit 
cultură. Pe versantele fertile 
colinelor sînt plantații 
Pentru a pune capăt _ ______  .
economiei de monocultura cafelei, 
guvernul burundez a luat măsuri 
pentru a fi valorificate și celelalte 
resurse ale țării. Au fost întreprinse 
prospecțiuni geologice care au scos 
la iveală existența unor importante 
bogății. Pe baza acestora se are în 
vedere făurirea unei industrii pro
prii. Se prevede, de asemenea, con
struirea mai multor hidrocentrale, 
extinderea căilor de comunicații. De 
o atenție deosebită se bucură dez
voltarea învățămintulul, care bene
ficiază de circa 23 la sută din alo
cațiile bugetare ale statului.

Pe plan extern, tinăra republică 
se pronunță pentru o politică de 
pace, destindere și cooperare inter
națională, pentru întărirea legătu
rilor cu statele africane, pentru 
abolirea definitivă a colonialis
mului.

între România și Burundi s-au 
stabilit și se dezvoltă relații de 
prietenie si colaborare, caracteristice 
solidarității statornicite între po
porul român și popoarele țărilor 
africane, spiritului de înțelegere și 
cooperare în lupta 
făptuirea aspirațiilor 
greș și libertate.
o serie 
contribuit 
tere, la amplificarea 
lor bilaterale. în cadrul primei se
siuni a Comisiei mixte guverna-

pe agri- 
ale 

de cafea, 
dependenței

pentru în
de pro- 

în ultimii ani, 
de vizite reciproce au 

la o mai bună cunoaș- 
raporturi-

economice
poate fi menționată și 
aprecierea Institutului 
de cercetări econo
mice din Miinchen că 
„punctul cel mai scă
zut al producției in
dustriale a și fost de
pășit". O redresa
re se resimte și 
in domeniul construc
țiilor, sector care a 
reacționat cel mai pu
ternic Ia înrăutățirea 
conjuncturii. Paralel 
s-a înregistrat o creș
tere în continuare 
a exporturilor, care 
au înregistrat in mar
tie excedente record.

în baza acestor ten
dințe, experții carac
terizează situația ac
tuală in sensul că este 
în curs o înviorare a 
conjuncturii, deși pe
ricolul inflației nu a 
dispărut cu totul.

Congresul Partidului Socialist din Cipru
Salutul adresat de Frontul Unității Socialiste DE

BRUXELLES 22 (Corespon
dentă de la N. Popescu-Bogdă- 
nești). în cadrul manifestărilor 
româno-belgiene prilejuite de 
cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării României de sub do
minația fascistă, la Dison a avut 
loc ceremonia înfrățirii dintre 
această localitate și orașul 
Cimpulung Muscel.

Mica așezare urbană din zona 
Ardenilor a îmbrăcat, în această 
zi. haine de sărbătoare. Portre
tul președintelui Republicii So
cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. încadrat de 
tricolorul românesc, putea fi vă
zut in sălile de onoare ale insti
tuțiilor, in vitrinele amenajate 
festiv. Populația a rezervat o 
caldă primire ansamblului fol
cloric din Cimpulung Muscel, 
celorlalți soli ai orașului de la 
poalele Carpaților.

Cu același prilej a fost Inaugu
rată expoziția de grafică contem
porană și de artă populară ro
mânească.

Premiile „Lenin“
pe 1974

MOSCOVA 22 (Agerpres). — C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
u.r.s.s. : 
nin" pe anul 1974.' Potrivit tradiției, 
numele noilor laureați au fost dale 
publicității la 22 aprilie — ziua de 
naștere a lui V.I. Lenin. In acest an, 
premiile au fost acordate autorilor a 
opt lucrări din domeniul științei și 
tehnicii și a cinci lucrări din dome
niul literaturii, artei si arhitecturii. 
Printre laureați se află acad. Alek
sandr Oparin — pentru lucrări pri
vind originea vieții : acad. Nikolai 
Belov — pentru lucrări in domeniul 
structurii mineralelor : un grup de 
medici în frunte cu Vladimir Tima
kov — pentru lucrări in domeniul 
patologiei infecțioase ; scriitorul 
Konstantin Simonov — pentru trilo
gia „Viii și morții“.

au decernat premiile „Le-

Ministrul de externe

finlandez despre 

Conferința europeana

HELSINKI 22 (Agerpres). — Gu
vernul finlandez apreciază că „au 
fost obținute progrese reale într-o 
serie de probleme importante" în 
cadrul Conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare, a că
rei a doua etapă se reia marți, după 
o întrerupere de 18 zile, a declarat 
Ahti Karjalainen, ministrul de ex
terne al Finlandei.

„Sint convins, a adăugat el, adre- 
sîndu-se ziariștilor, că o soluție po
zitivă pentru problemele rămase in 
suspensie poate fi găsită". „Guvernul 
finlandez, a continuat Karjalainen, 
consideră câ cea de-a treia și ulti
ma fază a conferinței or trebui să 
aibă loc la cel mai înalt nivel și 
sint mulțumit să notez câ această 
opinie este larg împărtășită de alte 
guverne", 
este gata 
treia fază 
ferinței.

El a adăugat că tara sa 
să găzduiască cea de-a 

— la nivel înalt — a con-

■ a

UJl/MBURA

înnoirilor

Italia. Demonstrație a gospodinelor 
la Roma împotriva creșterii prețu
rilor la produsele de larg consum

La Sofia au luat ,tir’11 *“■ 
crările celei de-a 13-a Consfătuiri a 
birourilor pentru turism din 11 țări 
socialiste, printre care și din Romă-

^LUan^

\ BURUNDI

mentale româno-burundeze de co
laborare economică și tehnică, des
fășurată la începutul acestui an, 
s-a semnat un protocol care prevede 
realizarea unor obiective economice 
de Interes comun in domeniile mi
nier. agricol, transporturi și ener
getic. precum și dezvoltarea schim
burilor comerciale dintre cele două 
țări.

Cu prilejul primirii de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a dele
gației economice burundeze, s-a 
exprimat satisfacția celor două țări 
pentru înțelegerile realizate, precum 
și dorința comună de a se găsi noi 
căi șl mijloace de colaborare pe 
multiple planuri, în interesul celor 
două țări și popoare, al cauzei pă
cii și înțelegerii în lume. Vizita pe 
care o întreprinde în țara noastră 
ministrul afacerilor externe, al 
cooperării $i planului din Burundi 
va contribui, fără îndoială, la adin
cirea colaborării fructuoase româno- 
burundeze,

Augustin BUMBAC

NICOSIA 22 (Corespondență de la 
I. Badea). —Cel de-al doiloa Congres 
ni Partidului Socialist din Cipru —
E. D.E.K. — și-a încheiat lucrările 
duminică după-amiază. Președin
tele partidului, Vassos Lyssarides, a 
rostit o amplă cuvintare, în cadrul 
căreia a conturat sarcinile de viitor 
ale E.D.E.K., după care congresul 
a adoptat o serie de rezoluții asupra 
situației politice și social-economice 
interne, în care se exprimă sprijinul 
deplin al Partidului Socialist din 
Cipru pentru linia promovată de 
guvernul președintelui Makarios in 
vederea soluționării pașnice a pro
blemei cipriote, prin asigurarea unul 
stat independent, suveran și unitar. 
In cadrul alegerilor pentru noile 
organe de conducere ale partidului, 
Vassos Lyssarides a fost reales pre
ședinte al E.D.E.K.

In numele Frontului Unității So
cialiste din Republica Socialistă 
România, tovarășul Petre Dănicâ, 
membru al Consiliului Național al
F. U.S., a adresat un cald și prie
tenesc salut, cele mai bune urări de 
succes participanților la cel de-al 
doilea Congres al E.D.E.K.

Frontul Unității Socialiste din 
România, întregul popor român — a 
spus vorbitorul — urmăresc cu in
teres și solidaritate lupta pe care o 
desfășoară poporul cipriot în apăra
rea intereselor sale vitale, pentru 
independența și suveranitatea Re
publicii Cipru, conform dorinței și 
aspirațiilor poporului cipriot.

Se poate constata cu satisfacție 
progresul relațiilor dintre România 
și Cipru, evoluția ascendentă din 
ultimii ani a schimburilor econo
mice. culturale, turistice și în alte 
domenii, precum și dorința celor 
două țări de a dezvolta și extinde

în continuare relațiile pe planuri 
multiple, avind convingerea că a- 
ceastă dezvoltare slujește atit inte
resele celor două popoare, cit și 
cauza păcii, securității Internațio
nale și conlucrării constructive intre 
state.

România — a spus, de asemenea, 
reprezentantul F.U.S. — este de 
acord că problema cipriotă poate și 
trebuie să fie rezolvată numai prin 
mijloace pașnice, de către poporul 
cipriot însuși, In scopul asigurării 
independenței, suveranității și inte
grității teritoriale a acestui 6tat, al 
respectării intereselor vitale ale po
porului cipriot și al consolidării 
păcii in lume.

Primirea reprezentantului 
român de către

președintele Makarios
Președintele Republicii Cipru, ar

hiepiscopul Makarios, l-a primit, 
luni, pe tovarășul Petre Dănică, 
membru al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, care a 
participat la lucrările celui de-al 
II-lea Congres al Partidului Socia
list din Cipru — E.D.E.K.

In convorbirea cordială care a avut 
loc cu acest prilej, președintele Ma
karios a subliniat că participarea re
prezentanților unor partide și orga
nizații politice progresiste din străi
nătate la Congresul E.D.E.K. con
stituie o contribuție la stringerea re
lațiilor prietenești dintre Cipru șl 
aceste state.

CIUDAD DE MEXICO 22 (Ager
pres). — Președintele Mexicului, 
Luis Echeverria Alvarez, l-a primit 
pe Mihnea Gheorghiu, președintele 
Academiei de științe sociale și poli
tice a Republicii Socialiste România, 
șeful delegației române la reuniu
nea latino-americană asupra popu
lației de la San Josă. Cu acest pri
lej. Mihnea Gheorghiu a transmis 
președintelui Echeverria un salut 
prietenesc din partea președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. La rindul 
său, președintele Luis Echeverria a

transmis cele mai calde salutări pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

In timpul întrevederii — la care 
au participat Mario Moya Palencia, 
ministrul mexican de interne, pre
ședintele Comisiei naționale pentru 
populație, și Jesus Reyes Heroles, 
președintele Partidului revoluționar 
instituțional de guvernămînt — au 
fost discutate aspecte ale colaboră
rii economice și culturale româno- 
mexicane, precum și unele proble
me ale vieții politice latino-ameri- 
cane. Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească.

• RECORDURI TRIS- 
TE. Potrivit statisticilor O.N.U., 
ale unor agenții internaționale 
și organe guvernamentale din 
diferite țări, „bilanțul1* anului 
1973 evidențiază o serie do re
corduri de neinvidiat. Așa, do 
pildă, în Gabon s-a înregistrat 
cel mai mare indice al morta
lității infantile — 229 decese la 
o mie de nașteri — această țară 
deținind și un alt trist record : 
cea mai scurtă durată n vieții 
— 25 de ani pentru bărbați șl 
45 de ani pentru femei. Pe pri
mul loc în domeniul neșliintel 
de carte se situează Haiti — 90 
la sută din populație nu știe 
să scrie și 6â citească. Această 
țară are. de asemenea, cel mal 
mic venit anual pe cap de lo
cuitor (circa 80 dolari). Cel mai 
mic consum zilnic de calorii — 
1 750 — pe cap de locuitor s-a 
înregistrat în Indonezia, iar re
cordul invers îl deține Irlanda 
cu 3 450 calorii. Dintre țările 
dezvoltate, presa se citește cel 
mai puțin in Italia — 146 ziare 
la o mie de persoane. Impozi
tele cele mai ridicate se percep 
In Danemarca. Deși sclavia a 
fost desființată prin lege, ea a 
supraviețuit in 40 de țări si 
continuă să țină în chingile sale 
circa 1 la sută din populația 
lumii. Peste 45 milioane de 
copil sub 15 ani din diferite 
țări au fost nevoiți să mun
cească cot la cot cu oamenii 
maturi. Pentru cea mai mare 
parte a țărilor lumii, 1973 a fost 
un an cu recolta agricolă slabă. 
A scăzut considerabil producția 
de orez și grîu. Singura cultură 
care a înregistrat creșteri ver
tiginoase a fost... tutunul. In 
1973 s-au produs 2 666.7 miliar
de țigări, cu 85,1 miliarde mal 
mult decit in 1972.

ORIENTUL APROPIAT
• Întrevederi Sodat — Brandt • Demersuri în vederea 

formării noului
CAIRO 22 (Agerpres). — Cancela

rul R.F.G., Willy Brandt, care se 
află intr-o vizită oficială in Repu
blica Arabă'Egipt, și președintele 
țării-gazdă. Anwar Sadat, au început, 
luni, convorbirile oficiale in legătură 
cu probleme privind relațiile de co
laborare dintre cele două țări, pre
cum și evoluția situației din Orien
tul Apropiat, in actualul context in
ternațional dominat de eforturile de
puse pentru soluționarea sa pe cale 
politică. Președintele Sadat a decla
rat, in cadrul unei conferințe 
presă, că s-a căzut de acord în 
gătură cu crearea unui comitet 
mun egipteano—vest-german. la 
vel ministerial, care urmează să 
ționeze pentru intensificarea relații
lor de prietenie și colaborare din
tre cele două țări.

de 
le- 
co- 
ni- 
ac-

guvern israelian
TEL AVIV 22 (Agerpres). — Co

mitetul Central al Partidului Mun
cii din Israel l-a desemnat pe Yitzhak 
Rabin, ministrul muncii in cabine
tul demisionar al Goldei Meir, drept 
succesor din partea acestei forma
țiuni politice la funcția de șef al 
guvernului. întrunit luni. C.C. al 
Partidului Mapai l-a ales pe Yitzhak 
Rabin drept candidat la postul de 
prim-ministru cu 298 de voturi din 
cele 558 exprimate. Celălalt candi
dat, ministrul informațiilor, Shimon 
Peres, a obținut 254 de voturi.

După cum relevă agențiile de pre
să, Yitzhak Rabin are la dispoziție 
aproximativ șase săptămîni pentru 
a încerca formarea unui nou gu
vern de coaliție, pe baza rezultatelor 
alegerilor parlamentare de la 31 de
cembrie 1973.

• CONCENTRAT DE 
PROTEINE Șl VITAMINE. 
Creșterea consumului de pro
teine și reducerea, în paralel, a 
consumului de grăsimi, îndeosebi 
de origine animală, constituie 
cerințe de bază ale alimentației 
modeme. Ținind seama de a- 
ceasta, Institutul central de cer
cetări al industriei alimentare 
din Budapesta a pus la punct 
un procedeu de transformare a 
grăsimilor de origine animală 
și vegetală intr-un concentrat 
de proteine și vitamine, a cărui 
valoare alimentară este aproape 
echivalentă cu cea _ 
Concentratul se poate adăuga 
diferitelor produse ale indus
triei alimentare, cărora ' 
dică in mod substanțial conți-, 
nutul in vitamine și proteine.

cărnii.

le ri-

agențiile de presă
nla. în timpul consfătuirii au fost 
examinate probleme ce privesc lărgi
rea și adincirea colaborării Intre bi
rourile pentru turism și dezvoltarea 
acestei colaborări în perspectivă în 
vederea organizării turismului in 
afara sezonului.

Iosip Broz Tito, ’,re’edln- 
tele R.S.F. Iugoslavia, președintele 
U.C.I., va face, in următoarele zile, 
o vizită de prietenie in R.P. Ungară, 
la Invitația C.C. al P.M.S.U. și a 
Consiliului Prezidențial al R.P. Un
gare, informează agenția M.T.I.

Candidatul U.C.D. pentru 
alegerile prezidențiale. Pre* 
zidiul Uniunii Creștin-Democrate 
(U.C.D.), principalul partid de opo
ziție vest-german, l-a recomandat 
pe Richard von Weizsaecker drept 
candidat pentru funcția de președin
te al R. F. Germania — s-a anunțat 
oficial la Bonn. Richard von Wei
zsaecker este, pină in prezent, sin
gurul oponent al candidatului pro
pus de coaliția guvernamentală 
P.S.D./P.L.D. — Walter Scheel.

Poliția portugheză a a- 
rCStdt la lisabona șl Porto, 30 de 
persoane acuzate de apartenență la 
organizații comuniste. Totodată, po
liția a confiscat mii de manifeste în 
care este denunțat războiul colonia
list și care cheamă populația la 
manifestații în ziua de 1 Mai. Un 
număr de 180 de persoane de dife
rite profesii au trimis premierului 
portughez, Marcelo Caetano. o scri
soare in care se cere eliberarea 
persoanelor arestate.

In zona eliberată a Viet
namului de sud ’ avut loc 
plenara lărgită jubiliară a Comite
tului Central al Alianței forțelor 
naționale, democratice și pașnice din

transmit
Vietnam, organizație de masă creată 
In orașele Vietnamului de sud cu 
șase ani în urmă. Plenara a adresat 
locuitorilor orașelor sud-vietnameze 
chemarea la acțiuni unite in lupta 
pentru democrație, pace, reconcilie
re și înțelegere națională, în spriji
nul recentelor propuneri constructi
ve ale Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu.

In vestul Argentinei, ,n 
apropierea graniței cu Chile, a fost 
descoperit unul dintre cele mai mari 
zăcăminte de cupru din lume. Po
trivit agenției Telam, acest zăcămint 
este mai bogat în cupru decit cel 
de la Pachon, estimat la 270 mili
oane tone și descoperit in urmă cu 
doi ani. Zâcămîntul ~ 
considerat al cincilea 
mărime și se află tot 
gentinei, in provincia

Pachon este 
din lume ca 
în vestul Ar- 
San Juan.

Numârul celor uciși în Irlanda de 
Nord in cursul tulburărilor care du
rează de aproape cinci ani a a|uns 
la cifra de 1 000. In fotografie: o 
victimă a unul recent atac terorist

• CONTRA POLUĂRII 
SONORE. 57 de brigăzi spe
cial constituite de poliția și 
jandarmeria franceză vor intra 
în curind in funcțiune pentru 
a „vina11 motoretele și motoci
cletele care poluează văzduhul 
cu sistemele lor de semnalizare 
sonoră. Dotate cu aparate de 
măsurare a sunetului, aceste bri
găzi vor fi in măsură să acțio
neze operativ, peste tot unde 
se constată o depășire a nor
melor admise. Relatind măsu
rile respective, ziarul „Le 
Monde*1 subliniază : „Șapte mi
lioane de motorete și 300 000 de 
motociclete circulă în prezent 
în Franța. In ritmul actual, nu
mărul lor se va dubla în decurg 
de patru ani. Or, nu era posi
bil ca aceste autovehicule 6ă se 
bucure de libertatea de a con
traveni regulilor antisonore".

• URECHEA ELECTRI
CA. Charles Graser, profesor 
de științe sociale în S.U.A., pă
rea. pînă nu de mult, că nu va 
reuși vreodată să-șl recapete 
auzul pierdut în urma unui ac
cident. Iată însă că un cerce
tător, dr. William F. House din 
Los Angeles a reușit printr-o 
operație de mare precizie să 
„Introducă** în urechea internă 
a lui Graser cinci electrozi de 
platină, de dimensiunea firului 
de păr, meniți să Înlocuiască 
activitatea desfășurată de celu
lele auditive distruse. Electrozii 
au fost puși în legătură — prin 
intermediul unei minuscule 
cutii de nichel prevăzută cu o 
bobină de inducție și a unul 
transmițător prins la capătul 
ramei ochelarilor — cu un re
ceptor dotat cu baterie, capabil 
să înregistreze sunetele din ex
terior, receptor purtat în buzu
narul de la piept. Treptat 
„urechea electrică1* a început să 
recepționeze mai întîi zgomote 
diferite, apoi sunete mai com
plexe, iar, în cele din urmă, in
flexiunile vocii 
încit pacientul 
acum cu succes 
telefonică.

umane, astfel 
poate susține 
o convorbire

ANI• 2 727 
URBE CONDITA". 
bălă s-au împlinit 2 727 
de la întemeierea („ab 
condița") stilv.J.;; „
Romei. La Capftoliu — una din 
cele șapte coline, în jurul că
rora legenda spune că Romulus 
a trasat perimetrul a ceea ca 
avea să devină strălucita capi
tală a Imperiului roman — a 
avut loc o ceremonie specială 
prezidată de primarul orașului. 
In această zi s-a constatat, nil 
întlmplător. o substanțială creș
tere a cererii de replici minia
turale ale lupoaicei, ca și a di
feritelor obiecte pe care este 
gravată faimoasa emblemă a 
„cetății eterne*4. Miile de turiști 
au ținut să participe astfel șl 
ei la impresionanta aniversare.

de ard 
-----  — urbe 

străvechii cetăți a
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