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Ședința Comitetului Executiv
buzău: Competiția
pentru modernizare

al C. C. al P. C. R.
In ziua de 26 aprilie a.c. a avut 

Ioc ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prezidatâ de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân.

In cadrul ședinței, tovarâșul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat o 
informare cu privire la lucrârile 
Consfătuirii Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, care a avut 
loc in zilele de 17 și 18 aprilie a.c. 
Aprobind in unanimitatț și dind o 
înaltă apreciere activității construc
tivă desfășurate de delegația ro
mână la consfătuire, poziției expri
mate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu - in deplină conformi

tate cu linia politică generală a 
partidului și statului nostru stabilită 
de Congresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului — Comi
tetul Executiv a adoptat in acest 
sens o hotârire specială, care se dă 
publicității.

In cadrul aceleiași ședințe; Co
mitetul Executiv a analizat raportul 
Curții Superioare de Control Finan
ciar cu privire la activitatea de con
trol financiar-bancar in economie 
pe anul 1973. Comitetul Executiv a 
apreciat ca pozitive măsurile între
prinse pină in prezent, stabilind ca 
in această activitate să se urmă
rească cu consecvență transpune
rea întocmai în viață a orientărilor 
și sarcinilor stabilite de conducerea

partidului și statului, de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in ce privește 
respectarea disciplinei financiare in 
utilizarea mijloacelor materiale și 
bănești, creșterea eficienței folo
sirii acestora, introducerea unui cli
mat de ordine și disciplină riguroa
să in administrarea fondurilor, de 
prevenire și eliminare a oricăror 
forme de risipă, sporirea simțului 
de răspundere al tuturor factorilor 
care decid folosirea de valori mate
riale și bănești.

De asemenea, Comitetul Execu
tiv atrage atenția ministerelor, co
mitetelor județene de partid și con
siliilor populare județene, tuturor 
instituțiilor și întreprinderilor să a-

plice cu consecvență și fermitate 
Hotărirea Plenarei comune a C.C. 
al P.C.R. și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale cu 
privire la măsurile de economisire 
a combustibilului și energiei, să se 
acționeze pentru folosirea rațională 
și valorificarea superioară a mate
riilor prime, pentru evitarea risipei.

Comitetul Executiv a aprobat 
propunerile Consiliului de Miniștri 
privind reașezarea prețurilor de 
producție și de livrare la produsele 
din ramurile silviculturii, exploatării 
și industrializării lemnului.

Totodată, Comitetul Executiv a 
rezolvat unele probleme ale activi
tății curente.

Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.
privind Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia și activitatea desfășurată la consfătuire 
de delegația de partid și guvernamentală română, condusă 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu
1. Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a ascultat infor

marea prezentată de secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste România, tovarâșul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul delegației de partid și guverna
mentale române la lucrările Consfătuirii Comitetului Po
litic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia, care a avut loc în zilele de 17 și 18 aprilie a.c. 
in capitala Republicii Populare Polone.

Comitetul Executiv aprobă în unanimitate și dă o înaltă 
apreciere activității rodnice și constructive desfășurate de 
delegația română, poziției exprimate la consfătuire de to
varășul Nicolae Ceaușescu — în deplină conformitate cu 
linia'politică generală a partidului și statului nostru stabi
lită de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale par
tidului. Aprecierile și considerentele expuse, întreaga activi
tate a delegației la consfătuire reprezintă o nouă contribuție 
de seamă a Partidului Comunist Român, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal la cauza prieteniei, alianței și 
colaborării cu țările socialiste participante, la dezvoltarea 
conlucrării și solidarității tuturor țăîilor socialiste, la înfăp
tuirea securității europene și dezvoltarea colaborării și în
crederii intre toate națiunile continentului, un aport însem
nat la promovarea noilor principii de relații internaționale.

2. Comitetul Executiv își exprimă aprobarea față de docu
mentele consfătuirii, consideră că întilnirea de la Varșovia 
a dezbătut probleme majore ale luptei pentru destindere, 
securitate și colaborare pe continentul european, pentru 
consolidarea păcii in întreaga lume.

3. In legătură cu problemele înscrise la ordinea de zi a 
consfătuirii, Comitetul Executiv relevă cu satisfacție cursul 
general al destinderii în Europa, care a dus la convocarea 
Conferinței general-europene pentru securitate și cooperare, 
confirmindu-se astfel justețea și caracterul realist al chemă- 
r.i la înfăptuirea securității europene lansate de Consfătu
irea de ia București din 1966 a Comitetului Politic Consul
tativ.

Comitetul Executiv subliniază consecvența cu care a mi- 
litat și militează România, alături de celelalte țâri socialiste, 
pentru promovarea cauzei securității și colaborării pe conti
nent. Aportul bogat și multilateral al țării noastre s-a ma
terializat prin numeroasele inițiative, demersuri și acțiuni 
pentru propagarea și înrădăcinarea principiilor securității în 
practica vieții in tem ați on ale, prin normalizarea relațiilor, 
dezvoltarea și diversificarea colaborării României cu celelalte 
state europene, prin activitatea vastă și neobosită de contac
te și intilniri ale președintelui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu șefii a numeroase state și guverne europene, 
personalități politice și reprezentanți ai diferitelor organi
zații sociale, prin înscrierea obiectivelor securității in oe- 
ciarațiile solemne, comunicatele comune și in celelalte do
cumente încheiate cu aceste prilejuri, prin rolul constructiv 
desfășurat de reprezentanții României în toate fazele lucră
rilor conferinței. .

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. reafirmă necesitatea 
ca in cadrul conferinței general-europene sa se elaboreze 
documente clare, care sâ statornicească noile principii aie 
relațiilor pe continent bazate pe respectul independenței și 
suveranității naționale, să excludă folosirea forței sau ame
nințării cu forța, să ofere tuturor popoarelor garanția deplina 
câ vor fi ferite de orice act de agresiune și se vor putea dez
volta liber, potrivit propriei voințe. într-un climat de priete
nie și înțelegere — prevăzînd măsuri concrete de aplicare a 
acestor principii și de creștere a încrederii și stabilității. Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R. relevă, de asemenea, im
portanța faptului că in documentele consfătuirii a fost rea
firmată necesitatea instituirii unui organism permanent al 
■latelor participante la conferință.

Pronunțîndu-se in mod ferm pentru accelerarea lucrărilor 
și ținerea in acest an a fazei a treia a conferinței, România 
consideră că ar fi util și necesar ca aceasta să aibă loc la 
nivelul cel mai înalt.

Comitetul Executiv acordă o mare importanță concluziei 
exprimate de statele participante la Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ, care au consemnat, în mod unar 
nim, în documentele adoptate, necesitatea completării des
tinderii politice pe continent cu destinderea militară. O mare 
însemnătate are în acest sens reafirmarea pozițiilor expri
mate în Declarația Consfătuirii de la Praga a Comitetului 
Politic Consultativ, din ianuarie 1972, care a relevat obli
gația statelor europene de a contribui, pe toate căile, la în
făptuirea măsurilor de dezarmare și a subliniat cu clari
tate că examinarea și definirea căilor de rezolvare a acestei 
probleme nu trebuie să fie prerogativa alianțelor militar- 
politice existente in Europ,a.

In această privință o mare însemnătate are desfășurarea 
unor eforturi susținute pentru a se obține ca la Conferința 
de la Viena — care a fost apreciată de la început, de co
mun acord, ca o treaptă pentru trecerea la abordarea pro
blemei dezarmării în Europa — să se obțină rezultate cit 
mai bune pe calea reducerii într-o proporție, accentuată a 
trupelor și armamentelor, atît străine, cît și naționale, asi- 
gurindu-se ca măsurile ce se vor adopta să nu afecteze în 
nici un fel securitatea, atît a statelor participante la con
ferință, cit și a celor care nu sint părți la acordurile ce se 
vor realiza. în acest sens, Comitetul Executiv apreciază că 
problema dezarmării în Europa — care privește în mod 
nemijlocit toate popoarele continentului — impune ca, la 
anumite faze ale conferinței, să-și poată spune părerea în 
cadrul acesteia și celelalte state europene interesate.

Comitetul Executiv subliniază marea însemnătate politică 
și practică a faptului că statele socialiste participante la 
consfătuire și-au reafirmat în mod public și deschis, in 
comunicatul adoptat, poziția că sint gata să desființeze or
ganizația Tratatului de la Varșovia simultan cu dizolvarea 
N.A.T.O., sau, drept prim păs, să lichideze organizațiile lor 
militare. Firește, atît timp cit continuă să existe N.A.T.O. 
și nu se înfăptuiesc măsuri efective de dezarmare, Româ
nia, alături de celelalte state socialiste participante la Tra
tatul de la Varșovia, se pronunță pentru întărirea capaci
tății de apărare și a colaborării reciproce în această di
recție.

In condițiile marilor schimbări petrecute în cele aproape 
două decenii de la înființarea Tratatului de la Varșovia, 
este necesară și se impune accentuarea tot mai mult, priori
tară, a caracterului și laturii sale politice, inclusiv perfec
ționarea sistemului de informări și consultări reciproce in 
toate problemele importante pentru pacea în Europa și in 
lume.

4. Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. dă o înaltă apre
ciere modului in care a fost exprimată de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu poziția României asupra celorlalte pro
bleme care au format, de asemenea, obiectul unor schim
buri de vederi la consfătuire.

în legătură cu Orientul Apropiat, România și-a reafir
mat poziția constantă privind soluționarea politică a con
flictului, retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupa
te in urma războiului din 1967, crearea condițiilor care sâ 
asigure independența și integritatea tuturor statelor din 
zonă, rezolvarea problemei poporului palestinean, pornin- 
du-se de la dreptul său de a se organiza de sine stătător, 
inclusiv dreptul de a-și constitui un stat independent. A- 
preciind pozitiv realizarea dezangajării dintre Egipt și Is
rael, ca un prim pas spre retragerea Israelului din terito

riile arabe ocupate, România consideră că ar fi deosebit de 
utilă dezangajarea și în celelalte zone ale conflictului.

în -legătură cu examinarea situației din Vietnam, Comi
tetul Executiv subliniază necesitatea unor eforturi susți
nute în vederea înfăptuirii Acordurilor de la Paris, a instau
rării păcii în întreaga Indochină, asigurîndu-se astfel con
dițiile necesare ca popoarele vietnamez, khmer și laoțian 
să-și soluționeze singure problemele, fără amestec din afară, 
să se consacre dezvoltării lor economico-sociale independente.

Comitetul Executiv reafirmă deplina solidaritate a P.C.R. 
și a poporului român cu lupta dreaptă a popoarelor din 
țările Asiei, Africii și Americii Latine împotriva imperia
lismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru eli
berarea națională, pentru consolidarea independenței lor 
politice și economice, pentru progres social. Este necesar 
să se acționeze mai ferm pentru a se pune cu desăvîrșire 
capăt dominației colonialismului portughez, pentru a se 
lichida politica de discriminare rasială din Africa de Sud 
și Rhodesia.

Pornind de la faptul că una din problemele internaționa
le de cea mai mare actualitate și complexitate este lichi
darea decalajului dintre țările în curs de dezvoltare și sta
tele avansate economic — a cărui sursă se află în politica 
și practicile imperialismului, colonialismului și neocolonia
lismului — Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. subliniază 
necesitatea de a se acționa cu consecvență pentru respec
tarea și consolidarea suveranității popoarelor asupra bo
gățiilor lor naționale, așezarea relațiilor economice inter
naționale pe o bază nouă, echitabilă, de deplină egalitate, 
realizarea unor raporturi juste între prețurile materiilor 
prime și ale produselor industriale, asigurarea tuturor con
dițiilor ca schimburile comerciale să fie reciproc avanta
joase, să stimuleze progresul mai rapid al țărilor slab dez
voltate.

Comitetul Executiv relevă aprecierea înscrisă în documen
tele consfătuirii că grija față de menținerea păcii și contri
buția activă la soluționarea problemelor vieții internaționale 
sint o datorie a tuturor statelor, indiferent de mărimea sau 
apartenența lor la un sistem social-politic sau altul. In le
gătură cu aceasta, Comitetul Executiv apreciază reafirmarea 
în cadrul consfătuirii a importanței creșterii rolului și efi
cienței activității O.N.U. în sprijinirea procesului de destin
dere internațională, inclusiv pe continentul european, în solu
ționarea marilor probleme ale omenirii contemporane, în con
solidarea păcii și dezvoltarea colaborării între toate națiu
nile.

Comitetul Executiv constată câ, în lumina dezbaterilor șl 
documentelor consfătuirii, s-a confirmat încă o dată, cu pu
tere, justețea orientărilor fundamentale stabilite de Congre
sul al X-lea și Conferința Națională ale partidului cu pri
vire La evoluția vieții internaționale, a liniei generale ur
mate cu consecvență de partidul și statul nostru în dome
niul politicii externe.

Pornind de la faptul că între politica internă și externă 
există o strînsă legătură, că succesele obținute în edificarea 
noii orinduiri, in ridicarea bunăstării maselor reprezintă 
totodată o contribuție internaționalistă la întărirea forțelor 
și prestigiului socialismului, Comitetul Executiv cheamă 
clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul nos
tru popor să desfășoare o activitate susținută pentru noi și 
cît mai importante realizări in toate domeniile construcției 
socialiste, intîmpinînd astfel cu cinste marile evenimente ale 
anului 1974 — împlinirea a trei decenii de la Eliberare și 
Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român — pen
tru noi victorii pe calea făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră.

Tn industria Buzău
lui, Întrecerea pentru 
realizarea cincinalului 
înainte de termen se 
desfășoară cu vigoare, 
oamenii fiind hotăriți 
să dea tot ce au mai 
bun ca putere de mun
că. pricepere și iniția
tivă, pentru a-și aduce 
întreaga contribuție la 
înfăptuirea acestui o- 
biectiv de interes na
țional. Cu o voință u- 
nanimâ, colectivele 
unităților industriale 
și-au unit eforturile și 
energiile, pentru ca re
zultatele din acest an, 
marcat de evenimente 
deosebite in viața ță
rii, să fie cit mai rod
nice. Multe întreprin
deri lucrează în avans 
față de prevederile 
inițiale din cincinal. 
De altfel, azi este și 
greu să se facă o de
partajare netă a între
prinderilor în între
cere. Multe au rezul
tate pozitive asemănă
toare. Un grup de 
cinci întreprinderi de
țin, totuși, cele mai 
mari avansuri, obținu
te, desigur, in condi
ții diferite, insă fie
care distingîndu-se in 
rezolvarea anumitor 
probleme-,,cheie" de 
producție. Ne referim 
la întreprinderea me
canică de utilaj tehno
logic. întreprinderea de 
mase plastice, între
prinderea de geamuri, 
I.F.E.T.-'Nehoiu și în
treprinderea de gar
nituri de frină și etan- 
șare din Rm. Sărat.

Subliniem, de la bun 
început, că in industria 
județului planul pe 
primul trimestru a 
fost îndeplinit la toți 
indicatorii, depășin- 
du-se substanțial sar
cinile la producția glo
bală, productivitatea 
muncit si export. Și 
nu-i deloc lipsit de în
semnătate să mențio
năm că toate aceste 
succese au fost obți
nute în condițiile cind 
trei mari întreprinderi 
se reprofilează din 
mers. în lumina indi
cațiilor date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitei de 
lucru din toamna anu
lui trecut, trei între- 
\_

O veritabilii întrecere pentru produse de cali
tate se desfășoară in aceste zile la Întreprin

derea de utilaj terasier din Buzâu

prinderi cu profil me
talurgic din zona in
dustrială a orașului 
Buzău au trecut la 
reprofilarea producției, 
potrivit nevoilor de 
ansamblu ale econo
miei naționale. Dar 
pentru că transforma
rea este făcută de oa
meni, care se trans
formă mal întîi pe ei 
inși§ț. o vom privi.șl 
relata prin oameni.

La întreprinderea de 
utilaj terasier, 9 doi 
muncitori cu înaltă ca
lificare, amîndoi șefii 
unor echipe complexe. 
Alexandru Arghirescu 
și Ion Lisandru, Îm
preună cu strungarul 
Ion Moldoveanu și 
maistrțil Mihal Voi- 
nescu sint considerați 
creatori de drept ai

noilor produse intrate 
in profilul producției 
din această unitate. De 
cind a început fabrica
ția de utilaje comple
xe metalurgice, ei au 
fost și continuă să fie 
cadrele de bază in 
jurul cărora se con
centrează și se Îngroa
șă „colectivul reprofi
lării". Nu este lesne să 
treci, și încă rapid, de 
la o fabricație de ru
louri compresoare la 
utilaje metalurgice 
complexe pentru la- 
minoârele din țară. 
Alegerea „pionilor" 
trebuia făcută cu

Ștefan Z1DAR1TA
(Continuare 
în pag. a IlI-a)

Cu patru zile mai devreme...
Muncitorii, inginerii 

și tehnicienii din ju
dețul Vrancea au rea
lizat cu patru zile mai 
devreme planul pro
ducției industriale 
globale pe primele 
patru luni ale anului,

fapt care va permite 
să obțină pină la 1 
Mai o producție supli
mentară in valoare de 
30 milioane lei.

Cu acest prilej, Bi
roul Comitetului jude
țean Vrancea al P.C.R.

a adresat o 
tovarășului 
Ceaușescu, 
general al

telegramă 
Nicolae 
secretar 

Partidului
Comunist Român, pre
ședintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvînt de ordina în agricultură:

LUCRĂRILE DE IRIGAȚII
să continue cu intensitate
în multă zone ale țării, ploile 

din ultima vreme nu au refăcut 
rezervele de umiditate din sol. Din 
datele furnizate de Institutul de 
meteorologie și hidrologie rezultă 
că deficitul de apă in sol este mal 
accentuat In nordul Bărăganului — 
cuprinzind terenurile județelor 
Buzău, Vrancea, Brăila — in cea 
mai mare parte a Moldovei, iar in 
cimpia de vest continuă să fie 
afectate de lipsa de umiditate ju
dețele Satu-Mare și Bihor. In aces
te condiții se impune amenajarea 
de noi suprafețe în vederea extin
derii irigațiilor, cit și intensifica
rea udărilor in zonele unde ploile 
n-au reușit să refacă umiditatea 
solului.

Din datele centralizate la Mi

nisterul Agriculturii rezultă că 
pină ieri, 26 aprilie, au fost făcute 
udări pe 221 000 ha In întreprinde
rile agricole de stat și 345 000 ha 
in cooperativele agricole. S-a con
statat insă că in unele unități 
agricole, deși a plouat foarte pu
țin, lucrările de irigații au fost în
trerupte. Specialiștii din minister 
apreciază că udările trebuie să 
continue cu Intensitate. Situația 
sub aspectul umidității solului 
rămine necorespunzătoare : in
multe zone, deficitul de apă din 
sol este de 1 200—1 500 mc la ha.

Extinderea suprafețelor amena
jate pentru irigații și executarea 
udărilor potrivit programelor sta
bilite constituie sarcini de cea mai 
mare răspundere.

In pagina a Iii-a, vești din județe

Zece mii de aspersoare funcționează zilnic în sistemul de Irigație Cazosu

<_______________ _________ /
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SĂNĂTATEA PENTRU TOȚI 1
Ziarul noatru publici In mod curent Informații, relatări despre nu

meroasele construcții sanitare noi, despre realizările obținute in do
meniul ocr Urii sănătății despre măgurile de perfecționare continuă 

medicale — toate reflectinrt traducere» In viață a po
litii de Îmbunătățire permanentă a stării de sănfttnie a

ntft. ne-am adresat unor cedre de conducere din Minis- 
pentru a prezenta sintetic cititorilor „Scinteii" evenl- 
înatc d^ trimestrul 1 in acest domeniu, cit și preocu- 

in general anul 1974 și următorii.
•M dăm cuvintul tnarâșuhil dr. MIHAI ALDE A — 
«trtilut — pentru a far? o trecere in revistă a actuall- 
ivoltarea barei materiale.

— Chler teri a fost dat in func- 
t> ' noul spital județean din Bu
rau. cu 790 de paturi șl o pollcllni- 

e mare capacitate. Noua uni- 
snnttarft are o capacitate du- 
n comparație cu vechiul spital 
ean. o funcționalitate spori

rii și o dotare modernă. Au mai in- 
In exploatare In acest an spita- 
linic dtn Timișoara (cu policli- 
, spitalele județene din Tirgo- 

(cu policlinică) și Piatra 
V„zâ să fie puse la dis- 

la populației mari spitale ju- 
ie și orășenești la Bacău, Moi- 

neștl. Reșița. Moldova Nouă, 
Gheorghe, Ploiești. Tulcea și 
Însemnat număr do policlinici De 
««nene». vor intra in funcțiune 
noua clădire a clinicii de neurochi
rurgie (cu 528 paturi), ca și cen
trele clinice de gastroenterologie, 
hematologie ș. a. din cadrul an
samblului spitalicesc Fundeni. 

jud.tele Mehedinți și Suceava 
•? pun la dispoziție leagăne de 
copil cu cite 200 locuri, iar In în
treaga țară creșe pentru copii in- 
a urnind 25 800 de locuri.

Tn 1975 vor fi continuate, termi
nate sau Începute o serie de alte 
mari construcții. Printre ele — spi
ța le orășenești din Birlad, Petro
șani. Scornicești. Călărași, Dej, 
spitalele județene de la Arad, Bo
toșani. Brăila. Ilfov (București), 
Drobeta Tumu-Scverln, Zalău.

Baza materială in continuă dez
voltare (7,8 paturi la 1 000 de lo
cuitori. la începutul acestui an. 
față de numai 1,93 la 1 000 locui-

t'TTi In 1939), dotarea tehnică per
fecționată oferă condiții tot mai 
bune cadrelor medico-sanitarc (pes
te 33 000 medici și aproape 113 000 
cadre medii) de a acorda o asis
tență medicală din cc in ce mai 
calificată și specializată. Toate fl
ec? tea presupun, bineînțeles, și un

Apreciem drept foarte importan
tă elaborarea normelor generale de 
organizare ți funcționare a unită
ților sanitare, precum și a norme
lor tehnice pentru cele mal Impor
tante probleme alo asistenței medi
cale. Se nflă acum sub tipar volu
mul cuprinzlnd aceste norme — re
zult»! al unei munci colective am
ple nl consultării a sute de spe
cialiști. Prevederii'' se referă 11 a- 
cord.irca asistenței medicale de ur
gență, asistența medicală obișnuită, 
funcționalitatea unităților sanitare 
la situații deosebite (inzfipezlrl. I- 
nundații ele.), alimentația bolnavi
lor, prescrierea, prepararea și cir
cuitul medicamentelor, asistența 
medical.) ambulatorie, activitatea 
de indrnmar<? din partea spitalelor 
clinice, Institute șl centre medicale 
universitare, reglementarea timpului

Iul cl 
nici), 
vifie
Neamț. Urmeazi 
poziția populați

St
un

• Cu ce s-a îmbogățit harta sanitară a țării în primul 
trimestru al acestui an ? • 910 milioane lei investiții 
pentru dezvoltarea bazei materiale in 1974 • Intră in 
vigoare normele generale de organizare și funcționare 
a unităților sanitare, de îmbunătățire a asistenței 

medicale

L8'ln ’w’'’ ’’*atttHirrii

Noul spital din Rimnicu-Vilcea Foto : M. Andreescu

important volum de cheltuieli. Ast- 
f 1. numai pentru investiții in a- 
eest an s-au alocat peste 910 mi
lioane lei. întregul buget al Mi
nisterului Sănătății depășește acum 
9,3 miliarde, față de 641 milioane 
in 1950, respectiv circa 440 lei pen
tru un locuitor in prezent, față de 
40 lei in anul 1950. Sint cheltuieli 
care au devenit posibile și nece
sare datorită vertiginoasei dezvol
tări economico-sociale a țării noas
tre aflată in plin progres pe toa
te planurile.

de lucru, organizarea gărzilor in u- 
nitâțile sanitare etc.

Alte măsuri privesc îmbunătățirea 
asistenței medicale in bolile cardio
vasculare, prin dezvoltarea secții
lor respective, prin mai buna lor 
dotare cu aparatură și medicamen
te, reciclarea cadrelor medicale, 
lărgirea gamei de medicamenta 
moderne și de înaltă eficacitate.

S-au luat măsuri pentru standar-

Tovarășul dr. NICOLAE URSEA — secretar general al ministerului 
— ne vorbește, in continuare, despre obiectivele și măsurile principale 
menite să pună cit mai bine în valoare atit această puternică bază 
materială, cit și cadrele existente ’ * ' ‘ ’
lației.

in folosul ocrotirii sănătății popu-

TOT DIN BUZĂU 

SE ANUNȚĂ

— Sint multe asemenea măsuri. 
Mă voi referi doar la citeva care, 
prin importanța și implicațiile lor, 
se impun in mod deosebit atenției. 
Tn primul rind. este cazul să arăt 
că rețeaua noastră de unități sa
nitare ne-a permis să traducem in 
x lațâ ideca ierarhizării spitalelor 
și policlinicilor. Ierarhizarea a fost 
experimentată in mai multe județe 
în anii 1972-1973 ; anul acesta ea a 
fost extinsă asupra întregii rețele 
sanitare a țării. Ca să fiu mai ex
plicit, voi arăta că ierarhizarea a 
însemnat un proces de stabilire a 
competențelor, a posibilităților de 
e interveni și acorda asistență me
dicală de către fiecare unitate sa
nitară In parte In raport cu cali
ficarea cadrelor medicale, pregăti
rea personalului sanitar, cu struc
tura șl dotarea tehnică, numărul 
de paturi etc. Cu participarea cli
nicilor universitare și a cadrelor 
medicale cele mai calificate din 
țară, s-au stabilit competențele 
spitalelor clinice și ale celor ju
dețene, Iar direcțiile sanitare ju
dețene. folosind și ele in bună 
măsură sprijinul cadrelor univer
sitare, au stabilit competențele șl 
atribuțiile celorlalte unități. Siste
mul permite o intervenție operati-

vă. în funcție de gravitatea 
lui. a celor mai pregătite

cazu- 
_ cadre 

medicale. Astăzi, fiecare medic din 
teritoriu este obligat să cunoască 
profilul și capacitatea fiecărei uni
tăți spitalicești, iar fiecare direc
tor trebuie să știe ce intervenții 
sau tratamente pot fi făcute la ni
velul unității pe care o conduce. 

O preocupare centrală a ministe
rului nostru a fost și este crește
rea promptitudinii și calității asis
tenței medicale de urgentă. Au 
fost organizate, Încadrate și dotate 
corespunzător secțiile de anestezie 
— terapie intensivă din spitalele 
județene și alte numeroase spitale. 
S-a îmbunătățit asistența medicală 
ce se acordă bolnavilor cu arsuri 
In cadrul unor compartimente de 
spital specializate. S-au luat mă
suri pentru îmbunătățirea calitati
vă a autosanitarelor care, în nu
măr mai mare, au fost dotate cu 
Instalații pentru perfuzii, oxigen 
și truse de intervenții operative. 
Am primit primele 30 de autosani
tare ,.Dacia“-1300-break și avem 
promisiunea că vom primi încă 
o sută in acest an. Ele sînt foarte 
reușite și vor permite, mai ales în 
orașe, înlocuirea tipurilor greoaie, 
vechi, mari consumatoare de car
buranți.

Corespondentul „Scinteii", 
M. Bâzu, comunică : In ime
diata apropiere a parcului 
„Cring" din municipiul Bu
zău a fost dat in folosință 
noul spital județean.

Edificiul înglobează secții 
de boli interne, chirurgie cu 
bloc operator (ce dispune de 
6 săli de operație), ortopedie, 
pediatrie, terapie intensivă, 
precum și o seamă de com
partimente — urologie, neu
rologie, cardiologie — totali
zând o capacitate de 
lizare de 705 locuri.
Iul este cuplat cu o policli
nică dispunind de cabinete 
de specialitate, laboratoare, 
servicii radiologice și 
explorări funcționale.
noul spital funcționează 
cirouite separate pentru co
pii, adulțL și urgențe servi
te de peste 200 cadre medico- 
sanitare.

spita- 
Snita-

dizarea a 73 operațiuni In laboratoa
rele medicale din domeniul biochi- 
miel, hematologiei, serologiei, hor- 
monologiei, urmînd ca pină la fine
le anului să fie standardizate șl 
metodele pentru bacteriologic și

virusologie. Ele vor contribui mult 
la îmbunătățirea calitativă a anali
zelor și la aprecierea lor pe ace
leași criterii in toate unitățile sani
tare.

Se acționează pe linia îmbunătă
țirii asistenței stomatologice la ora
șe. dar. mai ales, in mediul rural, 
prin asigurarea bazei materiale și a 
cadrelor necesare...

★
Planurile și direcțiile de acțiune 

tn domeniul ocrotirii sănătății sint 
foarte cuprinzătoare și greu suscep
tibile detalierilor intr-un spațiu re
dus. De aceea, ne-am permis să 
folosim citeva din datele statistice 
privind, intr-o măsură mai mare 
sau mai mică, rezultatele activită
ții unitare. (Facem rezerva „mai 
mare sau mai mică" deoarece nu 
numai aceste măsuri, ci un ansam
blu întreg de factori economici și 
sociali au influențat pozitiv sta
rea de 6ănățate a populației). Ce 
reiese din ele ? Bolile transmisibi
le încep să rămînă de domeniul 
trecutului. Malaria, care in primii 
ani de după război înregistra pes
te 200 000 noi îmbolnăviri anual, 
este eradicată de peste un deceniu. 
Febra recurentă, tifosul exantema- 
tic epidemic, trahomul, turba
rea au fost lichidate. Nu s-au 
mai înregistrat cazuri de ho
leră sau variolă. Față de mii 
de cazuri anual de febră ti
foidă, poliomielită, tetanos, dif- 
terie, de cițiva ani nu mai înregis
trăm decit cazuri sporadice. In 
prezent, in România, organizarea 
sanitară este confruntată, ca și in 
țările dezvoltate, cu problemele 
prevenirii șl tratării bolilor croni
ce și degenarative (cardiovasculare, 
psihice, de nutriție, cancer) sau 
ale accidentelor (îndeosebi de cir
culație). Față de nivelul din 1938, 
indicele de mortalitate generală a 
scăzut la jumătate, iar cel al mor- 

...talității infanUȚe „de. pește patru ori 
(179 d?cese Ia miâ de nâscuți în 
1933, 38,2 la mie in 1973 și 37 la 
mie in primul trimestru al aces
tui an).

Sintem, cu alte cuvinte, mai să
nătoși, trăim mai mult ; media de 
virstă se apropie azi de șaptezeci 
de ani, ea fiind in jur de 42 de 
ani înainte de război.

Convorbire consemnată de
AI. PLĂIEȘU

PENSIUNILE ELEVILOR
- un prețios sprijin pentru mamele 

ocupate in producție

NOILE DIMENSIUNI URBANISTICE ALE VECHII SIGHIȘOARE

Foto : E. Dichiseanu

Utilitatea pensiu
nilor pentru elevi. în
ființate de către une
le restaurante, este 
indiscutabilă. Datorită 
lor școlarii, ai căror 
părinți sint salariați, 
au asigurată princi
pala masă a zilei, in 
condiții convenabile. 
La începutul acestui 
an funcționau 102 
pensiuni pentru elevi, 
dintre care 40 in Ca- 
pitală»

La restaurantul „O- 
rizont", din cartierul 
Drumul Taberei, pen
siunea funcționează 
de mai multi ani. 
După cum ne rela
ta tovarășul Emanoil 
Sfetescu, responsabi
lul unității, chiar ce
tățenii din cartier au 
fost cei care au su
gerat înființarea pen
siunii. „Ca să vă dati 
seama cit de necesară 
este, cred că e sufi
cient să arăt că. de la
30 de elevi — cîți
erau abonați la în
ceput — am ajuns să 
servim, la ora actua
lă. peste 800 de me
niuri zilnic — 573 la 
prin? și 186 seara", ..

Considerabila crește
re a numărului de e- 
levi abonați la
„Orizont", dar și la 
alte pensiuni — este 
rezultatul strădaniilor 
lucrătorilor din aces
te unități de a-i face 
pe micii clienti 6ă se 
simtă ca acasă — ceea 
ce nu este tocmai 
simplu. Din convorbi
rea avută la restau
rantul „Rucăr", din 
cartierul Balta Albă, 
cu tovarășii Nicolae 
Ivan, responsabil, și 
Mariana Ștefan, calcu
latoare, am întrevă
zut și unele dificul
tăți cu care se con
fruntă unitățile ce 
organizează pensiuni 
pentru elevi. „Inchi- 
puiți-vă, ne spuneau 
dînșii, ce se întimpla 
cind în sala restau
rantului, oare este 
destul de mică, dă
deau buzna citeva 
zeci de copii gălăgioși 
și neastîmpărați. La 
prinz noi servim me
niuri pensiune și pen
tru adulti, iar aceștia 
se plingeau că nu 
pot minca in liniște. 
Căutînd o soluție, ca 
să-i potolim, ne-a ve
nit o idee : să Insti
tuim niște carnete de 
note cu următoarele 
trei rubrici : igiena

(adică spălatul mâini
lor), disciplina (cu
mințenia, tinuta in 
timpul mesei) și... dar 
a treia rubrică este 
greu de intitulat, ea 
constind in obligația 
de a minca tot. La 
sfirșit de Săptăminâ 
se face totalul și cei 
care au acumulat
note mari primesc
„premii" :: tortulețe, 
cutii cu bomboane
etc. Astfel am instau
rat liniștea și ordi
nea".

In afara unor ele
mente de detaliu, lu
cruri asemănătoare se 
pot spune și despre 
celelalte pensiuni din 
Capitală, in care iau 
masa circa 3 500—4 000 
de elevi, unii chiar și 
in timpul vacantelor. 
Citeva dintre aceste 
pensiuni funcționea
ză chiar în școli (min- 
cărurile sint aduse 
gata pregătite de la 
restaurant). Indife
rent însă de mări
mea sau forma1 de or
ganizare, un fapt e 
clar : pensiunile pen
tru elevi răspund unor 
cerințe stringente, ... iz- 
vorite din gradul 
crescind de ocupare a 
femeii in producție. 
Ele sa bucură, în ge
neral, de aprecierea 
cetățenilor, a școlilor, 
ca și a Ministerului 
Educației și Invăță- 
mintului (ai căror re
prezentanți țin con
tact cu responsabilii 
unităților): multe pen
siuni au fost înființa
te chiar la propune
rea conducerii școli
lor aflate in vecină
tate.

Dar sint pensiunile 
rentabile ? Nu cumva, 
datorită costului mo
dest al abonamente
lor. ele sint o povară 
pentru restaurante ? 
Practica dovedește 
contrariul.

— Criteriul princi
pal de apreciere a ac
tivității noastre, ne ex
plica tovarășul Ema
noil Sfetescu, este 
procentul pe care-1 
reprezintă încasările 
provenite din vinza- 
rea preparatelor pro
prii. în unitatea noas
tră acest procent se 
ridică la 60 la sută, 
din care o treime se 
realizează la pensiu
nea pentru elevi.

Cum se explică, a- 
tunci, faptul că acest

gen de unități este 
necorespunzător- re
prezentat in configu
rația alimentației pu
blice din multe jude
țe ? în timp ce in 
Capitală există 40 de 
asemenea pensiuni, in 
tot restul țării func
ționează doar 62. De 
ce atita reținere față 
de pensiunile pentru 
elevi ? Răspunsurile 
primite derutează.

— Am avut o ase
menea pensiune, dar 
am desființat-o : nu 
era rentabilă, afirmă 
tovarășul Gh. Kiss, 
director adjunct al 
Direcției comerciale 
județene Arad.

Interesant de men
ționat că inițiativa 
înființării pensiunilor 
pentru elevi a pornit 
de la... Arad !

— Cite pensiuni 
pentru elevi aveți in 
județ ?

Răspunsul primit de 
la Direcția comercială 
județeană Dolj :

— Avem restauran
te cu autoservire ; 
elevii le pot folosi.

Cu unele mici dife- 
_ rențe. datorate „spe-. 
cificului local", expli
cațiile primite lasă 
să se întrevadă a- 
ceeași lipsă de interes 
a respectivelor direc
ții comerciale pentru 
satisfacerea unei in
contestabile cerințe a 
populației. Căci nu 
există pe harta țării 
'oraș sau județ în care 
obiectivele economice 
să nu fi chemat, in 
activitatea producti
vă, nu numai bărba
ții. ci și femeile. Iar 
marea grijă a oricărei 
familii o reprezintă 
copiii, cu problemele 
lor : învățătura, hrana 
și odihna. Comerțul, 
așa cum arătam la în
ceput, poate oferi o 
prețioasă mînă de a- 
jutor acestor familii. 
Condiții materiale e- 
xistă ■în toate județe
le. Ceea ce lipsește 
(parțial sau total) 
este, așa cum afirma 
unul din interlocuto
rii noștri, bunăvoința. 
Dar lipsa ei poate fi 
suplinită și prin indi
cații ferme din par
tea forurilor tutelare. 
Deci comitetele exe
cutive ele consiliilor 
populare județene au 
cuvintul...

Rodlca ȘERBAN

[faptul! 
'DIVERȘI 
| Cocoșul care I
I face... ouă
• Tn bătaia puștii unul vlnfttor ■ 
Iconstănțean a apărut, la un mo- I 

ment dat, o pasăre neobișnuită, | 
cu un penaj gri-argintiu. Intru-

Icil nu semăna cu nici o specie 
de vinnt cunoscut de el, a dus-o 
la filiala A.G.VP.S. Constan
ța. Aici s-au adunat toți „așii"

I locali în ale vlnatulul ei au sta
bilii, „cu precizie", că e vorba 
de un cocoș dintr-o specie In-

Irudilă cu dropia. Mare le-a fost I 
Insă mirarea tuturor „așilor" I 
cind, zilele trecute, cocoșul a 1 
făcut primul... ou. Imediat, oul I

I a fost trimis spre analiză unui I 
I institut de specialitate, de unde | 
' s-a primit următoarea conclu- . 
Izie : pasărea este o găinușe de I 

fazan argintiu, exemplar rar in I 
țară și unic pină acum în Do-

Ibrogca. Pe unde i-o fi parte- I 
nerul ?

I Cum vă 
plimbați

I prin parcuri?
I Odată cu explozia de ver

deață de după ploaie, parcurile

Iți locurile de agrement ale Ca
pitalei au atins in aceste zile 
cifre record de vizitatori. Prin
tre zecile de mii de oameni dor-

Inici de recreare și liniște și-au 
făcut apariția și așa-zișil „bă
ieți veseli", care au început să

■ rupă flori spre a le dă- 
I rui, „galantoni", partenerelor 
I de promenadă, să arunce hirtli

I alături de coșurile de hîrtii și ■ 
să tulbure liniștea publică. O I 
idee excelentă a organelor de | 
miliție : întreprinderea unei ac-

Ițiuni de depistare a apucături- I 
lor negospodărești ți de... cal- I 
mare a spiritelor prea gălăgioa- I

Ise. Acțiune în care 417 persoane ■ 
au fost amendate și multe altele I 
avertizate. Acțiunea continuă. |

| Bieții viței... |

— Cind am zărit-o fn fo
toliul din hol, i-am zis co
legei mele. Maria Belcin : 
„Ea este „Dar dacă ?..." 
„Nu, tint sigur. Nu mă în
șel". A intrat tn încăpere. 
Am invitat-o să ia loc. 
„Bănuiți pentru ce v-am 
rugat să veniți la noi ?..." 
„Nu — îmi răspunde. Mai 
intii am crezut c-o fi ex
pirat buletinul. L-am cer
cetat cu atenție : totul este 
în regulă". „Da, totul este 
in regulă"...

Acum, relatarea căpita
nului Corneliu Dragnea — 
de la Serviciul de eviden
ță a populației, din cadrul 
Miliției Capitalei, se desfă
șoară firesc. Clipele ace
lea de răscolitoare emoție 
sint evocate calm. Si to
tuși, surprind, din cind in 
cind, un ușor tremur al 
glasului.

— După ce ați recunos
cut-o 7

— Simplu: știam cum 
arată fiul ei.

Fiul Măriei V. 7 Despăr
țit de părinți, intr-o îm
prejurare absurdă, cind 
avea un an și șase luni. 
Mai exact, de 37 de ani !

— O întreb ; unde ați 
mai stat in București 7 
Numește o sumedenie de 
adrese. Numai pe aceea 
unde a locuit In 1939 — a- 
nul dramaticei despărțiri — 
o omite. „Cum să fie îngro
pat in memorie tocmai un 
asemenea amănunt" ? Și 
iarăși mi-am zis : „Dacă

m-am ambalat pe o cale 
greșită 7 Dacă toată mun
ca de pină acum a fost 
risipită in zadar 7 Nu, nu 
se poate. Prea evidentă 
este totuși asemănarea"... 
Caut să-i reamintesc nu
mele străzii pe care a lo
cuit. Am simțit-o tresă
rind. „Asta e o poveste ui
tată !" — a murmurat. In
trasem pe nesimțite in 
viața trecută a acestei fe
mei, cuprinsă acum de-o 
stare de tulburare. Așadar, 
eram pe drumul cel bun...

Cum să nu fie tulburată 
fn fața propriei sale tine
reți, a acelei întîmplări în
gropate sub lespezile a 37 
de ani ?... Atunci, in urma 
unei legături • nefericite, 
sint aduși pe lume un bă
iat și o fată. Băiatul îl ia 
el și-l dă bunicilor să-l 
crească... Vine o zi cind 
bunicii ajung la capătul 
vieții ți, atunci... Fata ră- 
mine la ea. Viețile tuturor 
Iți urmează cursul inde
pendent, nimeni nu mai 
știe nimic despre băiat.

— Cu tatăl copiilor nu 
m-am mai reintilnit. I-am 
pierdut definitiv urma. 
Așa că și despre băiat 
n-am...

— $tiți, fiul dv. trăieș
te ! Vă caută... S-a adresat 
nouă să-l ajutăm...

A rămas împietrită. „E 
adevărat ? Poate fi ade
vărat 7"

— Seamănă perfect cu 
dv. E căsătorit, aveți două

nepoțele. Femeia a rămas 
fără glas. Au podidit-o 
lacrimile. De ce să nu re
cunoaștem ? Și eu, și tova
rășa Belcin — care încer
căm nu o dată emoțiile ati- 
tor... revederi — aveam o- 
chii umezi. „Ați vrea să-l 
vedeți 7" Femeia n-a avut 
decit puterea unui gest cu 
capul. Era un răscolitor

afia de a nu mai spera la 
întilnirea mult visată pen
tru că mama ori copilul nu 
mai vor). Asta nu impie
tează insă cu nimic asupra 
muncii duse cu răbdare șl 
probitate profesională, cu 
pasiune ți inteligență. O 
muncă pe care lucrătorul 
de miliție, îndrituit cu răs
punderi ca acelea ale lui

este încununat de succes, 
totul se termină aici, cu un 
happy-end : întilnirea și 
reînchegarea unor familii 
separate ani șl ani de sin
gurătate și absurd.

De la un asemenea apel 
s-a plecat și in cazul a- 
mintit. Fiul, om la 37 de 
ani, muncitor într-o între
prindere din Capitală, ce-

nătoare sint invitate la o 
discuție.. Informațiile se 
string, clădesc o ipoteză 
ori anulează totul, trimit 
In largul țării către cine 
știe ce localitate ori se în
fundă, se pierd iremedia
bil. Se reface, etapă cu e- 
tapă, drumul zbuciumat al 
acestei familii, se întoc
mește arborele genealogic.

Apeluri recepționute tu inimu
DA ! după 37 de ani de 
despărțire.

Dar pină la acest ome
nesc DA I din final 7 Nu 
de puține ori — o muncă 
uriașă, săvirșită cu o dis
creție rar intilnită. (Să nu 
pierdem din vedere că a- 
dolescenta care, cîndva, 
și-a abandonat fructul 
dragostei ei sau tinerelul 
de odinioară sint de cele 
mai multe ori stilpii unor 
noi familii, așezate, cu alți 
copii în jur, iar răscolirea 
trecutului, recunoașterea 
lui intimpină nu o data 
prejudecăți greu de învins 
Lucrătorul de miliție, a- 
juns la liman in munca de 
descifrare a necunoscutelor 
ce i se pun in acest dome
niu, este deseori în situ-

Corneliu Dragnea, o de
clanșează de cele mai mul
te ori de la un simplu și 
patetic apel : „Ajutați-mă 
să-mi regăsesc mama !", 
„Găsiți-mi fratele !", „Nu 
mai știu nimic despre co
pilul meu de douăzeci de 
ani !u... Războiul, anii de 
secetă, cîteodată neprevă
zutul, in unele împrejurări 
prejudecățile au fost pen
tru un număr de familii 
tot alRea surse de drame. 
Și astfel, apelurile care a- 
jung aici sint recepționate, 
o simplă fișă devine dosar 
prin adăugirea dovezilor 
posibile, fiecare dovadă, 
fiecare semn incercind să 
clădească punți intre su
flete, intre oameni. Și dacă 
efortul laborios, neobosit

rea ajutor să-și găsească 
mama șt sora. Datele ini
țiale de la care s-a plecat 7 
Mai mult decit sumare : 
„Sora mea avea numele de 
Constantina, născută in 
1939... Tatăl a decedat. Eu 
am crescut la bunica de la 
vîrsta de un an și jumă
tate"...

— Cercetările s-au des
fășurat pe două direcții, 
aflăm de la căpitanul 
Dragnea. Una pentru des
coperirea surorii, cealaltă 
pentru aflarea mamei.

Este pusă in mișcare o- 
menia salariaților de la o- 
ficiile stării civile, de la 
arhive. Citeva mit de fișe, 
cu nume identic cu al ma
mei, sint luate „la mină". 
Persoanele cu date asemă-

sint consultați supraviețui
torii, prezumtivii vecini, 
cunoscuți, prieteni. Pe fi
rul complicat al cercetări
lor de acest gen, raza de 
speranță intr-o urmă pal
pabilă se invecinează cu 
impasul care pare a bloca 
definitiv orice încredere în 
reușită. Iată de ce, șt in 
acest domeniu, munca lu
crătorului de miliție trebu
ie să se caracterizeze prin- 
tr-o imensă răbdare. O răb
dare alimentată de senti
mentul dragostei față de 
oameni. Fără aceasta dis
ponibilitate afectivă este 
greu de conceput aștepta
tul epilog fericit la capătul 
incursiunii prin atitea me
andre umane.

Că merită să te inves

tești intr-o asemenea mun
că e mai presus de orice 
îndoială. Că satisfacțiile 
sint și ele pe măsură, de 
asemenea nu mai este ne
voie de demonstrat. Ce al
tă bucurie ar putea echiva
la-o pe aceea a refacerii 
unor familii 7 La toate a- 
cestea căpitanul Dragnea 
mai adaugă un argument : 
bucuria de a afla, in cele 
mai multe împrejurări, un 
plus de umanitate, dezvă
luirea neașteptată a trăsă
turilor ce-l înnobilează pe 
omul zilelor noastre. Pro
bează această afirmație cu 
un caz aflat „pe rol".

„Am înfiat un băiat în 
urmă cu 20 de ani", îți 
începe scrisoarea o pen
sionară din Capitală. L-a 
crescut demn, ..util societă
ții din care face parte, l-a 
făcut un rost. Acum ea 
presimte că se apropie de 
sfirșltul vieții. Nu, nu-i 
este teamă de viitorul bă
iatului înfiat. Are o mese
rie, trăiește pe picioarele 
lui, prin munca lui. Dar... 
dar dacă mama lui ar dori 
cîndva să-t revadă 7

Așadar, o femele s-a chi
nuit cu un copil, care nu 
era al ei, să-l crească. L-a 
vegheat să treacă peste 
bolile copilăriei. L-a învă
țat să meargă, să vor
bească, să-șl facă un loc 
In lume. L-a crescut drept 
și frumos. A trăit alături 
de el bucuriile, impasurile 
virstei. Toate acestea, de

parte de mama adevărată. 
Fără insă ca acest lucru 
să se simtă. Iar acum, fe
meia aceasta care s-a chel
tuit generos pentru cel mai 
înalt scop omenesc — creș
terea unui om — dorește 
să împartă această bucurie 
cu cea care a dat viață a- 
cestui om.

Omenește judecind, sint 
de înțeles, desigur, și acei 
părinți infietori care nu 
pot concepe împărțirea pe 
„din două" a dragostei co
piilor înfiați. In definitiv, 
opțiunea pentru o aseme
nea răspundere este gene
rată de dorința de a îm
plini afecte materne și pa
terne imposibil de realizat 
altfel. De regulă, acești 
oameni generoși ișl cresc 
copilul sau copiii in clima
tul propice unei dezvoltări 
sănătoase, In care Ideea a- 
bandonului de la îndatori
rile de părinți este exclusă 
cu desăvirșire. Nu poți în
să să nu fii tulburat de un 
gest ca acela al pensiona
rei amintite care, după ce 
și-a împlinit misiunea, 
crescind un copil ce nu 
era al ei, intinde o punte 
de generozitate spre ade- 
vărații părinți, oferă șansa 
regăsirii lor, treclnd peste 
tot ceea ce i-ar fi putut 
despărți pină atunci.

Da, pentru astfel de oa
meni adevărați merită să 
te dăruiești!

Iile TANASACHE

Iln plină zi, la grajdul de viței I 
al cooperativei agricole Scobinți I 
din județul Iași a izbucnit un | 
I incendiu. Deocamdată, organele .

de anchetă nu au putut stabili I 
cauzele, pentru că focul a mis- I 
tuit tot : și grajdul, și pe cei 1 

1184 de viței. Un caz tipic de ne
glijență : în ziua respectivă, nici 
un paznic și nici un îngrijitor 

Inu se aflau la fața locului. Stă
teau cu toții liniștiți, pe la ca
sele lor. Acum stau ca pe fri
gare. Obștea satului și legiui-

I torul le vor întocmi, la fiecare, I 
nota de plată,-. . I

| „Mini-max“ 
■ cu zgomot
I In loc de firmă la vedere, ba- 1 
Irul de noapte „Continental" din I 

Timișoara iși face simțită pre- I 
zența.t încă de departe, * prin | 
zgomotul infernal al orchestrei. . 
Dar ce se aude de afară e ni- I 
mic pe lingă ce se petrece ină- I 
untru. Vacarmul orchestrei „Mi- 1 
ni-max" întrece orice închipui- I 
re, incit consumatorii fac „con- I 
versație" strigind unul la altul, I 
de-ai zice că, acuș-acuș, se iau ■ 

I la bătaie. Singurii pe care „me- I 
I lodiile" țipate de „Mini-max" | 
■ par să nu-i deranjeze sint...
I instrumentiștii. Un consumator I 
I (mai curios și mai cu simțul I 
| umorului) i-a privit mai indea- I 
. proape și a dezlegat misterul. ■ 
I „Artiștii" poartă... vată in u- I 
I rechi. Sperăm că O.J.T. Timiș, | 
1 care răspunde de asemenea 
I programe, va „auzi".

Și trenul 
a plecat 
fără el...
I— Fumați, fraților. Poftiți I 

„Snagov" ? „Bsga" ? „Triumf" ? | 
Cum ? „Super-long" 7 Are bă- .

I latul și de-astea...
„Băiatul" — Uie Guțiu, de 35 I 

de ani, din Brad (Hunedoara) — 1 
împărțea cu „generozitate" sus- I 
pectă țigări pe peron, așteptind I 
trenul de București. După ce-l | 
văzuse .pe „nenea Mișu“, res- > 
ponsabilul restaurantului din I 
Țăndărei, că uitase să pună sea- I 
ra lacătul la ușă, I. G. a intrat 1 

I înăuntru, de unde a Ieșit in- I 
cărcat cu tacimuri, sticle de bă- I 
uturi, o haină, un tranzistor I 

Iși... 6 pungi cu lozuri în plic. ■ 
Apoi și-a continuat „plimbarea" I 
la magazinul din Ograda, de | 
unde a sustras bani și țigările

Icare le împărțea pe peron. Dar I 
trenul de București a plecat fără I 
el. Lui i s-a schimbat ruta... I

| Fîntîna 
| cu cai

Cu prilejul unor lucrări de ■ 
captare și folosire cit mai ra- I 
țională a izvoarelor de apă, in | 
comuna Lădeștl (Vilcea) s-a 
descoperit o foarte veche fin- I 
tină de adăpat caii, intr-o arhi- I 
tectonică originală, specifică a- ■ 
cestor meleaguri. „N-ar fi. bună I 
ca piesă de muzeu ?" — și-a I 
dat cu părerea primarul Ion | 
Toma. Intr-adevăr, chemați la ■ 
fața locului, specialiștii au ră- I 
mas profund impresionați de I 
„fîntîna cu cai", considerind-o o 1 
piesă etnografică de o deosebi- I 
tă valoare. Construită din birne I 
masive, fîntîna are două plăci I 
de stejar cioplite cu barda in 
chip de cap de cal, iar pe frun- 
tariu sint pictate patru medali
oane. „Fîntîna cu cai" din Lă- 
dești va fi montată in cUrind 

la Muzeul satului din București.
Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
șl corespondenții „Scinteii"L
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UN ȘIRAG DE MARI CAPACITĂȚI VA SPORI
IN acest an forța energetică a țârii

olumul aces
tora fiind cu 11.5 la sută mal mare 
decit in anul 1973.

satoare. sint

sint

iuțelilor de construcțil-montaj șl a 
duratelor d*»  execuție. realizării 
productivității muncii' planificate.

. față de anul 1973, crește cu 
io la sută m f.cc.ire unitate 

•onatrucții-montaj. precum și 
urării tuturor cheltuielilor nee- 

conomicoas-c. Anul aresta, din pri
ma lună șl primul trimestru, mar
ches ’ă aplicarea In practică a unor 
studii efectuate de unități, pentru 
ca soluțiile ce se ullllreazâ la rea
lizarea lucrărilor de Investiții să 
fie de maximă eficiență. Este vor
ba, intre altele, de reducerea su-că In acest an 

prevăzute si fie puse In funcțiune. 
In centrale electrice. grupuri 
energetice ce însumează o putere 
de 1 250 MW. adică de 2,5 ori mal 
mult docil întreaga putere insta
lată existentă in anul 193S. Unul din
tre obiectivele principale aie planu
lui de investiții 11 reprezintă grupul 
de 330 MW de la C.T.E. Rovinari. 
care va produce energie electrică 
pe baza lignitului din bazinul Ol
tenia. Tot ca o premieră a aces
tui an se poate considera punerea 
in funcțiune a primelor două cen
trale hidroelectrice pe Olt — la 
Rm. Vilcea șt Govora, cu o putere 
de 91 MW. care inaugurează reali
zarea uneia dintre cele mai însem
nate amenajări complexe a unui 
rlu Interior in țara noastră. In
trarea în funcțiune a ultimului 
grup de 170 MW la Centrala hi
droelectrică de pe Lotru va face 
ca In acest an centrala să ajungă la 
capacitatea proiectată de 510 MW. 
De asemenea, potrivit planului, sint 
prevăzute să Pe puse in funcțiune 
două grupuri de 210 MW la Termo
centrala Brăila, precum și grupuri 
de termoficare In diferite unități 
din București. Govora si alte loca
lități. In paralel cu mărirea capaci
tății de producție se vor realiza lu
crări importante de rețele electrice, 
pentru creșterea gradului de sigu
ranță In exploatarea sistemului e- 
nergetic și alimentarea, in bune 
condiții, cu energie electrică si ter
mică a consumatorilor.

Cum acționează ministerul de re
sort — in calitatea sa de titular 
de investiții — pentru îndeplinirea 
exemplară a planului de investiții 
în acest an, la toate capitolele, pen
tru respectarea riguroasă a terme
nelor de punere in funcțiune a 
noilor obiective energetice și chiar 
devansarea lor 7 Ne răspunde di
rectorul Direcției de investiții și 
construcții din Ministerul Energiei 
Electrice, ing. Petru Stan :

— în centrul preocupărilor noas
tre se află folosirea cit mai eficien
tă a fondurilor de investiții. Pen
tru aceasta acționăm cu toată fer
mitatea în vederea reducerii chel-

făptulret Investițiilor. Astfel, a 
fost racordat la sistemul energciic 
național, inainte de termen, grupul 
al doilea de 210 MW de la C.T.E. 
Brăila. In stadiu avansat de mon
taj se ană și grupul numărul trei 
al marii termocentrale. O activita
te susținută de montai se desfășoa
ră și la grupul de 23 MW de la cen
trala hidroelectrică Rm. Vilcea, care 
se va racorda la sistemul energetic 
național In luna iunie. Ritm sus
ținut de lucru se Înregistrează și 
pe șantierul C.T.E. Rovinarl. la 
montajul grupului de 330 MW.

c*'  măresc avanaamentole cu 
25 La sută ; că la centralele hi
droelectrice de pe riul Olt, pre
cum și la altele, in zonele mlăști
noase. s-a trecut la utilizarea de 
drăgl refulante de mare capacitate, 
prin care se diminuează duratele de 
execuție ; că la centralele termoe
lectrice, pentru executarea părților 
de construcții, se îmbunătățesc teh
nologiile de lucru, prin folosirea 
pompelor de beton la turnarea be- 
toanelor In fundație, utilizarea pe
reților de închidere din materiale 
ușoare (panouri din azbopan. azbo-

® Bătălia pentru 
1250 de megawați

e

Stadiul

Ci te va
m suspensie

prafețelor betonate la platforme, 
depozite șl drumuri, a spațiilor pen
tru ateliere, a suprafețelor poligoa
nelor de prefabricate, eliminarea 
totală a lucrărilor de Închidere a 
cazanelor. amplasarea echipamen
tului de epurare chimică in aer li
ber ș.a. Prin asemenea măsuri se 
preconizează diminuarea costului 
lucrărilor de investiții cu circa 50 
milioane de lei față de planul pe 
anul 1974.

RITM ȘI EFICIENȚA ! — aceas
ta esle deviza de muncă a con
structorilor și montorilor celor pa
tru trusturi din cadrul M.E.E. : 
„Encrgoconstrucția", Trustul de 
construcții hidroenergetice. „Ener- 
gomontaj" șl „Electromontaj". 
RITM ÎNALT, prin faptul că — 
in ordine — potrivit datelor 
de care dispunem, colectivele celor 
patru trusturi și-au realizat planul 
de consțrucții-montaj, in primul 
trimestru, in proporție de 101, 
105,4, 104,9 și, respectiv, 107,8 la 
sută, ceea ce echivalează cu im
portante cîștiguri de timp in In-

probleme

lucrărilor

înlăturarea unor nepotriviri In
tre soluțiile proiectanțUor și con
dițiile concrete existente la fața 
locului. Apoi, de mare Însem
nătate este asigurarea, in conformi
tate cu graficele de montaj, a echi
pamentelor șl aparatajclor ce au 
fost contractate cu furnizorii din 
țară șl din Import. întreprinderea 
„Elcctroputere" din Craiova a ex
pediat la Ciungei cel de-al treilea 
și ultimul transformator-bloc de 
190 MVA destinat, hidrocentralei 
de pe Lotru. Agregatul, al 10-lea 
de acest tip realizat de colectivul 
cunoscutei întreprinderi craiovene, 
încheie seria transformatoarelor 
electrice de această putere con
struite pentru hidrocentralele de 
la Porțile de Fier și Lotru. Unita
tea craioveană a expediat, de 
asemenea, la Brazi un auto- 
transformator de 200 MVA și se 
pregătește să livreze Termocentra
lei București-Sud un transformator 
de 170 MVA. Alte unități furni
zoare nu procedează însă în acest 

șantierele 
Și de 
ce

’ înaltă tehnicitate șl un grad avansat de automatizări — atribute ale Instala
țiilor Uzinei de fire șl fibre sintetice din Săvlnești

Competiția pentru
modernizare

(Urmare din pag. I)

Aici, colectivul de constructori și 
instalatori a atins, cu 66 de zile mai 
devreme, cotele finale ale ultimu
lui turn de răcire, din cele cinci 
înscrise in proiectele centralei ter
moelectrice. Dimensionat pentru o 
capacitate orară de răcire de 42 000 
mc apă pe oră, turnul respectiv are 
o înălțime de 110 metri. La realiza
rea sa, constructorii au folosit 
70 000 mc betoane, 4 350 tone armă
turi metalice, 160 000 bucăți plăci 
izolante și alte materiale. Importan
te avansuri, față de prevederi, s-au 
înregistrat și în execuția lucrărilor 
din zona turbogeneratoarelor, pla
nul de investiții in perioada 1 ia
nuarie—15 aprilie fiind ...............
în proporție de 
fine, înaintate 
rile de montaj la 
vora—la grupul_
C.T.E. București-Vest. unde va în
cepe să producă in acest an pri
mul grup de 125 ......
TA. in sensul că la executarea lu
crărilor de la centralele hidro
electrice se folosesc, in subte
ran. utilaje de mare randament

îndenlinit
100,2 la sută. In 
sint 
termocentrala Go
de 50 MW —și la

și lucră-

MW. EFICIEN-

ciment ondulat), a plaselor sudate 
fabricate in industrie la montarea 
plăcilor monolite și a chesoanelor 
prefabricate și altele.

Evident, sint acțiuni care oferă 
certitudinea că, in acest an, prin 
îmbinarea organizării judicioase a 
lucrărilor cu promovarea largă a 
tehnologiilor avansate, pe șantie
rele energiei electrice se vor obține 
bune realizări in domeniul îndepli
nirii planului de investiții. In acest 
scop, două sint problemele ce tre
buie soluționate neintirziat. Mai 
întii, conducerile unor șantiere au 
obligația să acționeze mai ferm 
pentru aprovizionarea ritmică și 
cu cantitățile necesare de mate
riale (de pildă, din cauza unei 
aprovizionări tehnico-materiale ne
corespunzătoare, pe șantierele 
C.E.T. Borzești II, în primul tri
mestru planul de investiții nu a 
fost îndeplinit Integral) ; concomi
tent. este necesară o mal strinsă 
conlucrare Intre beneficiar, con
structor și ■ proiectant — ca în 
cazul șantierului Lotru și al ce
lui de pe Someș — pentru

mod. Ca atare, pe 
hidrocentralelor de la 
Govora nu au sosit o 
echipamente 1.12_________
trebuiau livrate de către construc
torii de mașini din Reșița. Aceeași 
situație se înregistrează și pe șan
tierele de la C.E.T. Borzești și Pi
tești, cărora nu le-au fost livrate 
diferite 
pentru _____
„Vulcan" și întreprinderea de ma
șini grele București. Centrala in
dustrială de automatizare, precum 
și alte unități vor trebui să ajungă 
cit mai repede in situația ca intîr- 
zierile din anul trecut să fie recu
perate, iar planul de livrări din 
anul curent să fie respectat întoc
mai.

Pentru realizarea planului de In
vestiții în 1974 se au In vedere și 
alte măsuri. De pildă, conducerea 
ministerului va efectua analize o- 
perative ale desfășurării lucrărilor, 
pentru a se lua din timp măsurile 
menite să ducă la rezolvarea pro
blemelor in suspensie. Asemenea a- 
nalize se vor desfășura eșalonat pe 
toate șantierele de investiții. Tot
odată, cadrele de conducere din 
minister, pe baza unor programe, 
se deplasează periodic pe șantiere, 
pentru ca prin măsuri concrete să 
înlăture unele deficiențe, iar lu
crările să se execute în ritmurile 
prevăzute prin grafice, la cota de 
eficiență stabilită, așa fel încit noi
le obiective ale energiei electrice 
să fie puse in funcțiune la terme
nele planificate și chiar mai devre
me, în cel de-al patrulea an al cin
cinalului.

Lotru
----- _ serie 

hidroenergetice

echipamente și furnituri 
cazane. întreprinderea

Ing. Ion LAZAR

Cuvînt de ordine în agricultură
LUCRĂRILE DE IRIGAȚII

s

SĂ CONTINUE CU INTENSITATE

grijă, aici riscul nefilnd admis. Cei 
doi muncitori specialiști au fost de
semnați, avind i-se in vedere marea 
lor experiență dobindită pe șantierele 
țării și in uzinele metalurgice, pre
cum și influența lor pozitivă asupra 
oamenilor din jur aflați in formare 
sau in specializare.

Așadar, continuindu-se în între
prindere producția tradițională de 
rulouri compresoare, cerute in spe
cial la export, cei doi șefi de echipă, 
conducind aproape 50 de oameni, au 
început construcția primelor paturi 
de răcire, căi cu role și utilaje de 
deservire pentru laminoare. Chiar și 
in aceste condiții deosebit de dificile 
(oricine din industrie știe cit de 
complicate sint problemele reprofi
lării producției), colectivul întreprin
derii și-a îndeplinit planul producției 
globale pe primul trimestru, a reali
zat suplimentar o creștere de 1 680 
lei pe salariat la productivitatea 
muncii și, tot suplimentar, produse 
la export valorind un milion lei va
lută.

Pe măsură ce alți muncitori se pre
gătesc lingă cei 4 „pioni", ei sint re
partizați in alte colective și produc
ția de utilaje metalurgice sporește de 
la o zi la alta. „Am lansat in fabri
cație noi comenzi de căi cu role 
pentru uzina de oțeluri aliate din 
Tirgoviște, utilaje pentru laminorul 
de la Roman și bunchere pentru tur
nătoriile de la Balș — ne informează 
directorul întreprinderii, ing. Cristian 
Conțcscu, adăugind : „Important este 
că prin această reprofilare, dictată 
de nevoile industriei țării, obținem 
un spor de producție de peste 100 
milioane lei, pe aceeași suprafață 
construită, ceea ce înseamnă o consi
derabilă creștere a eficienței econo
mice". Directorul aduce. In comple
tare, argumentul că au și fost elabo
rate tehnologiile de fabricație pentru 
600 tone utilaje metalurgice, această 
activitate de adaptare la noile cerin
țe dind prilej de afirmare multo? 
tehnologi, din rindul cărora s-a fe- 
marcat in mod deosebit ' inginerul 
Nicolae Babicl și tehnicianul Ion 
Cimpeanu.

Altă Întreprindere, care construia 
vagoane și materiale de cale, a înce
put să fabrice utilaje tehnologice, cu 
precădere pentru industria chimjcă. 
Ea a și căpătat denumirea de între
prinderea mecanică de utilaj tehnolo
gic, realizind pină acum 2 560 de tone 
de asemenea utilaje. Și astfel Buzăul, 
care-cu numai 10 ani jși ceva in urmă 
era cunoscut, in principal, doar pen
tru producția de mase plastice, a de
venit azi furnizor de utilaje chimice 
pentru combinatele de la Copșa Mică 
și Tr. Măgtirele, Borzești și Craiova, 
precum și pentru export. Nu, nu s-a 
început de la zero. Să nu uităm că 
Întreprinderea dispune de un colectiv 
cu experiență, care a trecut

toate fazele devenirii, începind cu 
reparația de material rulant și conti- 
nulnd apoi cu construcția acestuia, 
ani la rind. Aceasta este și explica
ția faptului că întreprinderea a reușit 
chiar să devanseze procesul asimi
lării noii producții, cu aproape o 
jumătate de an. Potrivit realizărilor 
din primul trimestru, în acest an ce 
vor fabrica nu 7 200 tone de utilaje 
tehnologice, ci 10 500 tone. Cifra 
aceasta dă dimensiune^ reală a efor
turilor de creație și producție depuse 
de întregul colectiv.

— Avem aici un maistru, Ion Cris- 
tea — spune inginerul-șef al în
treprinderii, Aurel Vartic — care face 
adevărate minuni. E bine să-1 cu
noașteți. Cum zicem noi, e „plin de 
tehnică. Omul acesta, care este 
șeful atelierului de autodotare, 
nu-1 numai un excelent orga
nizator. ci realizează și multe 
instalații și utilaje de el gindlte ; un 
valț pentru compensatori, o presă 
hidraulică de presiune inaltă, un ma
nipulator de sudură... Trei ca el 
de-am avea, am fi mulțumiți".

Iată-1 pe maistru. In halatu-1 de 
lucru, înalt și cu părul alb bine la 
47 de ani. Ion Cristea ne-a produs 
o puternică impresie prin modul său 
de a lucra cu oamenii in producție, 
de a privi formarea lor. „Un om 
singur nu poate face nimic. Tot ce 
am realizat in atelierul de autodotare 
este muncă in colectiv, așa să știți. 
Și vom mal face și altele, pentru că 
sintem hotărițl să dezvoltăm acest 
sector de autodotare".

O remarcă : și In această Intreprin- 
’ dere, cu toată reprofilarea ei avansa
tă, planul pe primul trimestru a fost 
îndeplinit și la unii indicatori chiar 
depășit (bunăoară, cu 2,6 milioane lei 
la beneficii).

în sfirșit, o altă unitate industria
lă din Buzău s-a integrat, prin re
profilare, întreprinderilor construc
toare de mașini. Este vorba de în
treprinderea „Metalurgica". Pină in 
toamna trecută, aparținea industriei 
locale, cind a fost incorporată în 
Centrala industrială de tractoare și 
---- oam'enii 

reprezentind 
numărul 
Tudorică,

Vaslle Lupa și

BIHOR

Amenajări locale pe largi

mai devreme decit termenul plani
ficat. Mult avansate sint lucrările 
și pe șantierele de la Curtuișeni, I- 
neu de Criș și Cheșa, unde, de ase
menea. graficele de execuție arată 
o depășire substanțială a volumului 
de lucrări. Acțiuni lăudabile.

suprafețe Iosif POP
Județul Bihor dispune 

12 700 hectare amenajate 
gat. încă de la începutul 
tic. la indicația comitetului județe .n 
de partid, specialiștii de La directa 
agricolă, impreună cu cei de la ofi
ciul de îmbunătățiri funciare, au În
tocmit un amplu program de măsuri 
menit să asigure funcționarea ire
proșabilă a tuturor aspersoarelor, 
organizarea udărilor în schimburi 
de zi și noapte. Ca urmare, in toate 
unitățile agricole care au suprafețe 
amenajate pentru irigații s-a termi
nat pruna udare și s-a trecut cu 
toate forțele la udarea a doua, ope
rație ce a fost efectuată pe mai 
bine de 3 000 hectare. Cele mai bune 
rezultate au obținut cooperatori din 
Salonta ; bine este organizată munca 
și la întreprinderile agricole de stat 
Biharia, Ținea, Salonta și Valea lui 
Mihai.

Concomitent se lucrează intens la 
noile amenajări locale de irigații 
prevăzute pentru acest an. care în
sumează 1 300 hectare. Oficiul de 
îmbunătățiri funciare Bihor, care e- 
xecută lucrările de construcții, 
are deschise șantiere in toate 
cele opt puncte de lucru. Orga
nizarea bună a muncii, introducerea 
acordului global la fiecare formațiu
ne de muncă, permanenta colabora
re cu unitățile beneficiare, mai ales 
in ce privește asigurarea cu forță de 
muncă, au avut drept rezultat de
vansarea cu mai bine de 3 luni a 
graficelor de execuție. Prima ame
najare in suprafață de 150 ha, de 
la cooperativa agricolă Sinnicolau- 
Român. cu termen de execuție 1 iu
nie 1974, a fost declarată pusă in 
funcțiune la începutul lunii april.e. 
Concomitent cu efectuarea probe.or 
tehnologice, conducerea cooperativei 
a organizat formațiuni de udători 
care, lucrind în trei schimburi, au 
și făcut prima udare pe mai bine 
de jumătate din suprafața amena
jată. De asemenea, la Sălacea, o su
prafață de 400 hectare, prevăzută a 
fi dată in folosință la 31 decembrie 
1974, datorită intensificării lucrări
lor, operațiunile au ajuns în fază 
de finisare. .De la Sinnicolau-Roman și Săla- 
cea. echipele de excavatorii și bul
dozer! ști, screperiș'.ii și monitorii s-a'J 
mutat la Sintimbreu și Șilindru, 
unde s-au alătur.' celorlalte două 
echipe de constructori. Concentrarea 
forțelor pe aceste două șantiere 
mari — care la un loc totalizează 
peste 600 hectare — creează condiții 
pentru ca amenajările să poată Ii 
date in exploatare cu aproape 5 luni

de circa 
pentru iri- 
lunii mar-

Sistemul Terasa Corăbiei
crește cu 2 700 ha

în Sisiei 
rabiei din 
execută o 
amenajate 
realizarea 
nevoie ca pe terenurile coope
rativelor agricole Bucinișu și Obirșia 
să se mărească simțitor capacitatea 
unor stații de repompare, să se 
construiască un canal nou de aduc
țiune a apei și o stație de punere 
sub presiune". Care este stadiul lu
crărilor ? Pină in prezent a fost mă
rită capacitatea stației de repompa
re SRP-5 Vădasta cu incă 4 pompe, 
s-a amenajat canalul nou CD 1—6, 
s-a construit stația nouă de punere 
sub presiune SRPP—14, unde pom
pele sint in curs de montaj și s-au 
așezat conductele pe aproape întrea
ga suprafață de 2 700 ha. Ce a mai 
rămas de făcut ? „Foarte puțin — 
ne .--pune tov. ing. Petre Ioniță, din 
partea Departamentului de Îmbună
tățiri funciare, prezent pe șantier 
pentru a urmări buna desfășurare a 
lucrărilor. In jurul datei de 15 
mai am programat să facem proba 
generală cu apă. în felul acesta 
sp râm să dăm noile amenajări in 
exploatare unităților agricole bene
ficiare cu o săptâminâ și jumătate 
Înaintea termenului planificat".

Totodată, in acest sistem, irigațiile 
se desfășoară cu toate forțele. Pină 
In prezent s-au aplicat udări pe 
12 000 ha. La ședința de programare 
a udărilor pe perioada de la 26 apri
lie La 2 mai l-am intilnit pe tov. 
Constantin Crețu, șeful sistemului, 
oare ne-a spus : „Ploile căzute nu 
au refăcut rezerva de apă din sol 
decit parțial. Deficitul de umiditate 
se menține incâ la un nivel ridicat, 
de peste 400 mc la hectar, fapt ce a 
determinat ca toate cele 29 unități 
agricole din sistem să continue iri
garea culturilor. S-a prevăzut iri
garea a 7 000 ha cultivate 
cemă. griu. legume și 
Preocuparea principală 
folosirea la Întreaga 
sistemului de irigații.

de irigații Terasa Co- 
se

imul ... ... . ..
sudul județului Olt 
extindere a suprafețelor 
pe Încă 2 700 ha. Pentru 
acestei extinderi a fost 

i pe terenurile

cu lu- 
alte plante". 
o constituie 
capacitate a

Aurel PAPABIUC

cu participarea sătenilor
în județul Botoșani, irigațiile ră- 

min în actualitate, deoarece solul are 
încă deficit de apâ. Ca urmare, s-a 
intensificat acțiunea de udare. se 
depun eforturi pentru realizarea de 
amenajări simple, se organizează 
largi acțiuni de masă cu participa
rea țăranilor cooneratori, a tineretu
lui. La acestea se adaugă și alte mă
suri inițiate ne plan județean : tre
cerea imediată la forarea unor puțuri 
în cimp. intensificarea sorilinului a- 
cordat de către întreprinderile eco
nomice din județ, producerea unor 
instalații etc.

Din ultima situație operativă în
tocmită la direcția agricolă județea
nă reiese că pină la data de 25 apri
lie s-au aplicat udări pe 6 380 ha, 
adică pe 84 la sută din suprafața 
amenajată. Un raid efectuat, vineri, 
Drln mai multe comune ale județu
lui ne-a dat posibilitatea să consem
năm multe aspecte pozitive. în coo
perativa din Crasnaleuca. de pildă, 
ducă cum ne spunea președintele u- 
nitătii. Ștefan Simion. prima udare 
s-a aplicat pe 220 ha cultivate cu 
plante medicinale, sfeclă de zahăr, 
lucerna. Aici s-ar putea realiza mai 
mult, deoarece se lucrează doar 16— 
17 ore pe zi. ceea ce e Încă nesa
tisfăcător. La Ripiceni se aplicau, 
Ieri, udări la lucernă. sfeclă de za
hăr si griu. utilizîndu-se in acest 
scop 8 agregate. Vicepreședintele 
cooperativei. Jan Carabulea. ne spu
nea că Dină seara vor fi udate 18 ha.

Merită relevată strădania coope
ratorilor din mal multe comune ale 
județului de a Dune în valoare noi 
surse de aDă Dentru irigații. Vineri, 
de Dildă. la coooerativa din Coțușca, 
aproape 50 de cooDeratori lucrau la 
amenajarea unui iaz. cu ana căruia 
vor iriga 15 ha cu griu. în altă ex
tremitate a județului. La Hiliseu. ti
nerii din sat au luat in orimire 4 ha 
cultivate cu usturoi, angajindu-se să 
aplice udările necesare. La coopera
tiva agricolă din Mânoleăsa s-a rea
lizat o acumulare la pinul Volvaț, cu 
un debit suficient pentru irigarea a 
60 ha de teren. De altfel, ieri acolo 
se uda din plin, ca și la cooperativa 
din Stauceni. unde, de asemenea, 
prin construirea citorva diguri, s-a 
creat un bazin cu un debit de ană 
care să asigure udarea a 110 ha de 
teren.

Tlberiu BBÂESCU

PE OGOARELE
BRAILENE

la plante.

la al 131-lea tip

Stațiile de pompare 
și aspersoarele 
funcționează 

din plin
Irigațiile și semănatul, două 

lucrări de însemnătate., primor
dială pentru recolta acestui an, 
polarizează atenția cooperatori
lor și mecanizatorilor din jude
țul Brăila. Oamenii muncesc zi 
și noapte pentru ca apa atit de 
necesară să ajungă ’ 
Precipitațiile reduse și umidita
tea scăzută a solului impun exe
cutarea neîntreruptă a udărilor. 
Suprafețele amenajate in patru 
sisteme mari de irigații primesc 
continuu, în 20 de ore de func
ționare zilnică, cite 50 mc apă 
pe secundă din Dunăre, Șiret și 
Buzău.

Zece mii de aspersoare func
ționează in sistemul Cazasu, iri- 
gîndu-se zilnic o suprafață de 
800 ha. Potrivit graficului de 
udări, in perioada 21—20 aprilie 
s-a pompat zilnic, pe canalele 
de irigații, 238 000 mc apă. Apa 
a fost pusă prompt la dispoziția 
unităților agricole, datorită unui 
procedeu eficient de avertizare, 
întocmit in raport de necesități 
pe întreaga suprafață de peste 
20 000 ha. Prin intermediul sta
ției de radio-emisie-recepție, 
apa și grupurile de aspersiune 
sint dirijate operativ în unitățile 
agricole.

Stația de pompare de la Ur
leasca, avlnd o capacitate de 
30 000 mc apă pe oră, funcțio
nează zl și noapte (fotografia 
nr. 1). După cum ne spunea 
ing. Mircea Albu, șeful sistemu
lui de irigații Movila Miresli, 
servit de această stație, din cele 
27 500 ha amenajate. 18 000 ha au 
beneficiat de prima udare și 
-1000 ha — de udarea a doua. Pe 
întreaga suprafață cu griu s-nu 
încheiat cele două udări prevă
zute, iar aproape 7000 ha desti
nate culturilor de primăvară au

primit cite o normă de 600 mc 
apă la ha. La cooperativa agri
colă Urleasca, pe suprafețele cu 
griu se face a doua udare. Moto- 
pompele, așezate chiar la margi
nea canalelor de aducțiune, tri
mit apa denarte pe tarlale (foto
grafia nr. 2).

Sint secvențe de muncă asi
duă care atestă hotărirea lucră
torilor ogoarelor din această 
zonă a țării de a asigura apa 
atit de necesară realizării re
coltelor prevăzute pentru 
acest an.

Ștefan DORGOȘAN

mașini agriCole. Dintre 
turnătoriei de aici. 
30 la sută din 
riatilor. Dumitru 
Cristea, Ion Buzu, ___ _____ ,.
alți muncitori sint tot atit de bine 
cunoscuți ca și directorul întreprin
derii. Cu multă mindrie îți vorbesc 
oamenii de aici despre acel succes 
tehnologic obținut recent, cind tehni
cienii au reușit să pună la punct un 
procedeu de turnare a fontei aliate. 
La sfirșitul lui martie s-a elaborat 
prima șarjă, iar azi colectivul a în
ceput să expedieze tot mai multe 
piese brut turnate pentru tractoare 
și mașini agricole. Se fac pregătiri 
ca, printr-o dotare minimă, produc
ția turnătoriei să fie ridicată de la 
13 000 tone,;an la 15 000 tone. „Sint 
convins că vom putea raporta curind 
această realizare" — afirmă directo
rul intreprinderii, Tudorel Bărbu- 
lcscu. De altminteri, chiar în ziua 
cind ne documentam, conducerile în
treprinderilor erau invitate, succesiv, 
la un dialog cu ing. Ion Antonică, 
secretar al comitetului județean de 
partid, și cu alți activiști. Se discu
tau. în detaliu, condițiile pentru spo
rirea eficienței economice in toate 
compartimentele întreprinderilor, în 
special pe calea reducerii cheltuieli
lor materiale de producție.

Spațiul nu ne îngăduie să stăruim 
și asupra altor caracteristici, din 
aceste zile de întrecere, ale activită
ții unităților industriale din județ. 
Ne vom limita doar la a menționa 
că, paralel cu grăbirea ritmului de 
reprofilare, organele locale și organi
zațiile de partid din întreprinderi 
acționează ferm pentru a se obține 
noi realizări in domeniul creșterii 
productivității muncii, al ridicării 
eficientei economice. Iar succe
sele obținute in primul trimes
tru si în luna aprilie fac dovada 
certă că, pretutindeni, colectivele 
unităților industriale din Buzău sint 
ferm hotărite, asemenea colectivelor 
din întreaga țară. să-și consacre 
energiile și capacitățile lor creatoare 
îndeplinirii planului și a angajamen
telor asumate ne acest an.

IAȘI (Corespondentul „Scîn- 
teii", M. Corcaci). Meșterii de la 
atejierul de prototipuri al între
prinderii de prelucrare a lem
nului din Iași au realizat și 
trimis către secțiile productive 
cel de-al 131-lea tip de mobilă : 
o sufragerie compusă din 8 pie
se: bufet, comodă, masă, scaune, 
canapea, fotolii etc. Este un tip 
de mobilă stil din stejar, foarte 
frumoasă, tot așa cum sint exe
cutate aici bibliotecile „KD", 
„Swen“ și „Prisma", mobila 
pentru holuri și altele. Mulți 
beneficiari din țară și străină
tate suplimentează comenzile 
din contractele incheiate cu fa
brica Ieșeană. Miniseturile 
„S 10", canapelele și mesele din 
programul ..Filip", scaunele „Ox
ford" sint tipuri de mobilă de 
Iași solicitate in tot mai multe 
țări. Constructorii de mobilă ie
șeni ău realizat, in acest an, o 
producție suplimentară de mobi
lă in valoare de peste 2.5 mili
oane Iei. Printre altele au fost 
livrate in plus aproape 300 gar
nituri de mobilă corp, 150 gar
nituri de mobilă stil și 25 000 
scaune.
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PRIN ClNTEC Șl VERS, 
MUNCĂ POLITICĂ EFICIENTĂ

însemnări despre activitatea brigăzilor artistice de agitație din județul Suceava

Plenara Consiliului Național al Femeilor
Vineri după-amiază a început 

Plenara Consiliului Național al Fe
meilor din Republica Socialistă 
România, ale cărei lucrări sint con
sacrate analizării muncii desfășurate 
de această mișcare, de comitetele și 
comisiile femeilor in anul 1973 și sar
cinilor ce, le revin in mobilizarea ma
selor de femei la realizarea olanu
lui national unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a tării noastre pa

1974. în dezbateri se acordă o aten
ție deosebită participării femeilor la 
viata politică și socială a tării, la 
activitatea de producție. Totodată, in 
cadrul plenarei, este examinat pro
gramul de activitate al consiliului 
pe acest an.

La lucrări participă tovarășa Elena 
Ceausescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. tovarășa 
Lina Clobanu. membru al Comite

tului Executiv al C.C. al P.C.R., to
varășul Mlron Constantlnescu, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

Iau parte — ca invitați — repre
zentanți ai unor ministere «1 insti
tuții centrale, ni Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România. U.T.C.. 
U.N.C.A.P.. al altor organizații de 
masă, activiste obștești ale mișcării 
de femei.

El'
61

SfirsituJ schimbului. Intr-unui din 
atelierele fabricii ..Străduința* * 
Suceava e*!c  așh

• Filarmonica de stat „George 
Enescu- (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mlchi- 
yosi Inoue (Japonia). Solist : Ga
briel Amlraș — 19,30.
• Opera Română : Tosca — 19.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19.30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Becket — 19,30.
Î Teatrul de comedie : Mutter 

ourage — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sttlrdza Bu- 
landra** (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce șl Lena —
19,30, (sala Studio) : Valentin șl 
Valentina — 19,30.
• Teatrul Mic : După cădere —
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara'* (sala 
Magheru) : Cel șase — 19,30, (sala 
Studio) : Bărbați fără neveste 
— 19.
• Teatrul Giuleștl : ...Eseu —
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă** : Iancu 
Jianu — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînzlana 
— 15. (sala din str. Academiei) : 
RăL șl nătărăi — 17.
• Studioul I.A.T.C, „I. L. Cara- 
giale** : Bucătăria — 20.
• Teatrul satLrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar 1“ — 19.30, (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Vino 
să ne vezi deseară — 19,30.
• Teatrul de revlștă șl comed'e 
„Ion Vasllescu** : O fată Imposi
bilă — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate —
19.30.
• Circul „București" : Xntllnlre la 
circ — 19,30.

înduri. bri£.
1 : un Brun dc tineri si tir _ 
.. acordeon. In cinlec si vers, 
ie bună si intr-un ritm alert, 

brigada — care, de altminteri, fiin
țează fără întrerupere de aproape 20 
do ani — și-a adaptat și de astă- 
datâ procramul la preocupările sr>cc- 
tvorL’or ei. incluzind un sir de nou
tăți de ultimă oră. Un cintec e de- 
ds-at, bunăoară, tehnicianului Mircea 
Sfanciuc si electricianului Severin 
Bcjenar. care au conceput, fiecare, 
niște dispozitive cu ajutorul cărora 
se economisesc anual cantități consi
derabile de energie electrică. Apoi, 
un cuplet satiric recomandă celor ce 
au nevoie de bilete pentru tratamen
te reumatice să nu solicite localități 
prea Îndepărtate : nămolul si abur i 
rezultați de la conductele prost re
parate in fabrică le pot fi de folos... 
Zeci de oameni au ascultat cu inte
res intervenția brigăzii. Unii s-au 
bucurat, alții au ris. iar alții, desi
gur. in primul rind cei vizați de cri
tici. au căzut pe cinduri. Tocmai 
ceea ce-și propusese brigada : să ofe
re fiecăruia subiect de meditație.

Am prezentat. în rindunle anterioa
re. o mică secvență din activitatea 
uneia dintre cefe peste 330 de brigăzi 
artistice de agitație care ființează in 
Întreprinderile, sateie. școlile si in
stituțiile din județul Suceava. 
Alături de celelalte mijloace con
sacrate ale muncii politico-edu
cative de masă, câatindu-și su
biectele in realitatea fiecărui colec
tiv de muncă si adresindu-se aces
tuia in mod nemijlocit, brigăzile au 
devenit o prezentă politică activă, 
afirmindu-se ca instrumente tot mai 
eficiente in sprijinul îndeplinirii sar
cinilor de producție.

Am asistat de curind la un sir de 
spectacole ale acestor formații din 
orașul și județul Suceava. Spec
tatorul reține, bunăoară, că la 
întreprinderea de utilai și piese de 
schimb din Suceava, la Filatura de 
in si cinepă din Fălticeni. La între
prinderea de prelucrare a lemnului 
din Rădăuți, la întreprinderea mi
nieră Iacobeni. sub genericul ..Cinci
nalul in patru ani si jumătate" s-au 
prezentat si se prezintă programe in 
care se situează la loc central evi
dențierea fruntașilor. Se remarcă de 
asemenea suitele de programe inti
tulate ..Nu, risipei a altora care 
militează pentru realizarea 
produse de calitate superioară, 
litatea-ntii de toate, asta ni-e 
viza frate. mindria de munci
tor" — subliniază brigada de la fa

ri in 
epUlâ. ca In multe 
rada artistică de a-

•re

de 
ale 

de

unor 
..Că

de

Colecția Atitudini, 
inițiată de editura 
'..Albatros**  înregi^.- 
I treaza citeva titluri 
> valoroase. După Ci
vica lui ,Pop Sinaion 
trebuie să salutăm în 
ordine imediat crono
logică excelenta carte 
a lui Mihai Beniuc 
„Un bătrin către un 
tinăr cărturar". Avem 
a face, in fond, cu o 
scrisoare deschisă — 
care frapează de la 
început prin tonul sin
cer de confesiune dia
logată. chiar dacă dia
logul ca atare este 
subiacent in structura 
cărții.

Poetul, omul de ști
ință. cărturarul de 
prestigiu care este 
Minat Beniuc, cu o 
activitate atit de vas
tă in cimpul literelor, 
reia aici o pasiune 
mai veche, aceea a 
eseului de teorie si 
critică literară. cu 
deosebirea că. de 
data aceasta, genul 
complex al cărții de 
fată ii conferă recen
tei apariții apartenen
ța la eseul sociologic. 
Precizăm imediat : 
eseu sociologic de cul
tură yi educație, cul
tura și deprinderile 
intelectuale ale tinâ- 
rului fiind privite in 
interferențele ei direc
te și mediate cu viața 
de fiecare zi, cu struc
tura fundamentală a 
societății noastre. Pe 
scurt, cărturar și cul

tură sint considerate 
aici ca „structuri psi- 
bodinamice corespun
zătoare ale omului". 
Cartea putea fi scrisă 
jiu .multe feluri, s dar 
Mihai Beniuc o scrie 
in genul lui, depu- 
nind, pe fiece pagină, o

mărturie din propria-i 
devenire social-inte- 
lectuală. nu o dată 
susținută de imagini 
persuasive din istoria 
culturii românești și 
universale.

încă in primele rân
duri. poetul și intelec
tualul Mihai Beniuc 
reușește sâ convingă 
că nu „blochează" ci
titorul de la înălțimea 
— in fond exempla
ră — a cantității și

tv
PROGRAMUL I

De la Alfa la Omega — enci
clopedie pentru elevi.

9,39 Film serial : „Eneida“.
10.20 Bucureștiul necunoscut : Mu- 

zeul Theodor Aman.
10.35 Telecinemateca.
16.30 Fotbal : Politehnica Timișoa

ra — Petrolul Ploiești (divi
zia A). Transmisiune directă 
de la Timișoara.

18.15 Familia la... Brăila. In su
mar : Anul mondial al popu
larei ; Instantanee brâtlene ; 
In sprijinul familiei : Școala 
cu program prelungit ; Inima 
fiului meu : Noutăți de la 
întreprinderea de confecții 
BrâJa ; Sfatul medicului : De 
ce este căutat Lacul Sărat ? ; 
Caleidoscop.

18.45 Nuntă la BĂleștL 
19,00 Cum vorbim.
19.20 1001 de serL
19.30 Telejurnal. 1 Mal 1974 — sub 

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

2D.TO Teleenciclopedia.
20.40 Film serial : „Columbo**.  Epi

sodul „Candidatul”.
22.15 Telejurnal.
22.20 Fotbal : Argentina — Româ

nia. Selecțlunl Înregistrate la 
Buenos Aires.

PROGRAMUL II

20.40 Vedete ale muzicii ușoare : 
Ells Regina. George Benn. 
Shirlev Bassy, Antonio Ta- 
des. Jose Feliciano. Ornella 
Vanoni. Iva Zanlcchi.

21.20 Itinerar turistic.
21.35 Film de desen animat.

brica do mobilă a industriei locale 
din Fălticeni. Susținind aceeași idee 
majoră. brigada de la I.U.P.S. Su- 
c ava critică : ....calitatca-i in sur
dină / Pleacă utilajc-nlrcgi / Cu su
durile betegi ' Și se duc cu nepă
sare ■ La alții pentru montare" ..

în programe apare deseori as
cuțișul satirei, critica la obiect, 
făcută din dorința de a con
tribui la înlăturarea indisciplinei, a 
pierderii de timp $i a altor atitudini 
înapoiate fată de muncă, a compor
tărilor nedemne in familie si socie
tate, a incorectitudinii. Promo- 
vind aplicarea in viață a prin
cipiilor si normelor eticii $1 echității 
socialiste, brigada Filaturii dc in și 
cincpă din Fălticeni afirmă răspicat: 
..Noi o spunem sus si tare ’ Nu mai 
merge, frătioarc ! Nici chiulcala. /

VIAȚA DE PARTID
Nici ciupeala. ' Nici pe-alocuri 
mintuiala. / Nici in schemă mă- 
tăluțâ / Să-ți pui o familiuță / 
Sau cu-averca tuturor / Tu să faci, 
că ți-i ușor. / Pe... fiul risipi
tor" /. Sub tirul criticii intră, de ase
menea, beția, huliganismul, manifes
tările retrograde față de femeie, lip
sa de sriiă și răspundere fată de 
educarea copiilor, neîndeplinirea u- 
nor obligații cetățenești. Inspirîn- 
du-se din tot ceea ce le înconjoară, 
slrâduindu-sc să fie mereu în actua
litate prin modalități operative de 
informare — organizarea de cores
pondenți la locurile de milncă. vizite 
ale textierilor in secții etc. — multe 
brigăzi artistice de agitație axi de
venit componente firești ale vieții si 
activității unor colective de muncă. 
Demnă de interes ni se pare a fi. in 
acest sens, și metoda folosită in ul
tima neme la I.U.P.S. Suceava : 
propunerile făcute de muncitori in 
ședințele lunare ale grupelor sindi
cale sint puse la dispoziția celor ce 
compun textele programelor, ideile 
si observațiile oamenilor devenind 
astfel o autentică sursă de inspirație.

In aceeași suită de spectacole 
se remarcă însă și o concepție dife
rită in folosirea criticii. în general, 
este preferată nominalizarea celor 
vizați — persoane sau colective în
tregi. Dar nu lipsesc nici criticile ge
nerale. „înconjurate" — cum se ex
prima un tînăr muncitor de la I.P.L. 
Rădăuți — pornindu-se de la con
cepția cel puțin ciudată că ..fantele 
sint atît de cunoscute, incit știe toa-

calității culturii si 
producției sale intelec- 
tual-literare. Teama 
de a nu cădea in di
dacticism sau în sfat 
moralizator face ca 
scriitorul, departe de 
a da sfaturi cu cen- 
tigramul, să se as

NOTE DE LECTURĂ

Mihai BENIUC

„UN BĂTRÎN CĂTRE 
UN TÎNĂR CĂRTURAR

cundă subtil în umbra 
si aura experienței u- 
nor mari personalități. 
Chiar și atunci cind 
apelează — obligato
riu — la unele ele
mente autobiografice 
o face intr-un mod 
disimulat, vorbind mai 
degrabă in șoapte 
gnomice și subliniind 
dialectica lucrurilor. 
„Tu te-ai născut șl 
te-ai format — se ' a- 
dresează autorul către

22.15 Top *74  la ORTF :
22,30 Gala canțonetei cu : Magda 

Ianculescu. Dan Iordăchescu, 
Ludovic Spiess. Valentin 
Teodorian. Lucia Tibuleac, 
Cornel Rusu șl Marius Ple- 
taru.

cinema
• Frații Jderi : PATRIA — 9; 12;
15; IS; 21, BUCUREȘTI — 8.30;
11,15; 14,15; 17.15; 20,15.
• Omul din înalta societate : 
SCALA — 9; 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.
• Mai tari declt moartea : DOI
NA — 12,30; 14.45; 17,15: 19,45.
• Valea prafului de pușcă : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
13.15: 20,30, CASA FILMULUI (bd. 
Magheru nr. 29) — 15; 17,30; 20. 
festival — 9: li; 13; 15: 17: 19; 
21, FAVORIT — 9,15; 11.30; 13.45; 
16; 18,15; 20,30.
• Păcală : DACIA — fi: 11,45; 15; 
17,45; 20,30, LIRA — 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 — 
6: 1L15; 13,30: 16; 18.15 : 20.30.
• Trei scrisori secrete : CEN
TRAL — 9.15; 1L30; 13.45; 16: 12.15;
20,30.
a Rio Lobo : GRIVIȚA — 8.45;
11.15; 13,30; 15.45; 12.15: 20,30.
FLAMURA — 9: 11.15: 13.30; 16; 
13,15; 20.30.
• Valurile Dunării : LUMINA — 
9; 11.15; 13.30; 1C; 18,15; 20.30. 

tă lumea despre cine este vorba*'.  
Dacă așa stau lucrurile, se pune fi
resc întrebarea : de ce le mai criti
căm mu, mai exact, de ce nu le 
înlătură cel care le cunosc ? Aceste 
excepții contrastează nu numai cu 
spectacolele care iși propun să spu
nă răspicat și ceea ce este bine si 
ceea ce este rău și trebuie îndreptat 
la un moment dat. dar si cu oractica 
multor organizații de partid, care, 
imbinind judicios folosirea mijloace
lor muncii politico-educative de 
masă, amplifică ecoul educativ al 
acestora : stația de radioamplificare 
de la I.U.P.S. Suceava transmite pe
riodic fragmentele cele mal reușite 
din programe in cadrul emisiunii 
..Brigada la microfon**  ; la fabrica 
..Străduința**,  unde lucrează multi 
navetiști, brigada se deplasează de

citeva ori pe an in comuna de 
baștină a celor mai multi dintre ei, 
Pătrăuți. prezentind programe în 
fata familiilor lor. a celorlalți locui
tori.

Merită, desigur, o mențiune apar
te consecvența cu care s-a acționat 
pentru abandonarea practicilor cos
tisitoare. montărilor șl a recu
zitei complicate, a artificiilor re
gizorale si a costumației pretențioa
se. a tendințelor de a transforma 
programele brigăzilor in spectacole 
de estradă, ceea ce a înlesnit depla
sarea operativă a brigăzilor artistice 
de agitație in mijlocul oamenilor, la 
locurile lor de muncă., Vorbind însă 
despre operativitatea intervenției 
brigăzilor, trebuie să remarcăm că 
si cefe mai active (de exemplu, cea 
de la „Străduința*"  a prezentat 
in jurul a 30 de spectacole intr-un 
an. sau cea a minerilor din Iacobeni) 
îsi reînnoiesc textele abia la 2—3 
luni, iar altele chiar la 3—4 luni. 
Principala dificultate invocată de 
toți cei cu care am discutat constă in 
numărul mic al textierilor. Și, intr-a
devăr. sint fabrici unde practic doi- 
trei entuziaști, uneori chiar unul 
singur, compun de ani și ani textele 
programelor. Existenta unei aseme
nea situații — întîlnită, de altfel, in 
mai toate județele — demonstrează 
că in acest domeniu nu funcționează 
încă destul de bine „comanda socia
lă**  ne care trebuie s-o exprime or
ganizațiile și organele de partid lo
cale. Este greu de crezut, bunăoară, 
că in colectivele atit de numeroase

„tinărul cărturar" — 
atit cit ai putut pină 

,1a vârsta ta irf această 
nouă -epocă. Dar să te 
formezi, adică să te 
îiicncgi ca personali
tate și să te integrezi 
in lume. Intre ai tăi 
greu e in orice epocă.

De aceea nici nu-mi 
place să exclam cum 
de atitea ori fac oa
menii de generațiile 
vechi : «Ehei ! Noi, pe 
vremea noastră...**.

Cred că sub acest 
citat se. organizează 
ideologia cărții, bunul 
simt al acestui dialog 
de viată plin de ade
văruri. Undeva, poetul 
mărturisește că la un 
chestionar ,,Gallup", 
la întrebarea „care

problemă ml se pare 
cea mai importantă 
de rezolvat in țara 
mea sau in lume ?**  a 
răspuns astfel : „cea 
mai bună întrebuin
țare a inteligenței". 
Iată un alt element 
simbolic pentru struc-

tura acestei cărți care 
se citește cu plăcere 
și profit intelectual- 
afectiv, de la un ca
păt la altul si care de
monstrează in fond — 
făcindu-se apel la 
artă, la literatură, la 
literatura populară, la 
numeroase intimplări 
din viata personală și 
din viața unor mari 
personalități ale lumii 
— că drumul care 
duce la ipostaza de

• Cidul : VICTORIA — 9; 12.30; 
16.15: 19.45. VOLGA — 9: 12.30; 16;
19.30.
• Un comisar acuză : BUZEȘTI
— 9; 11,30; 13,43; 16; 18.30; 20,45,
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18: 20,15, FLACÂRA — 9: 11.15;
13.30; 15.45: 18; 20,15.
• Le Mans : ARTA — 15.30:
17.45: 20.
• Plugul și stelele — 14,30; 16.30. 
Prizonierul din Insula Rechinilor
— 18.45, Uraganul — 20.45 : CINE
MATECA (sala Union).
• Călărețul fără cap : BUCEGI
— 15.45; 18; 20.15» MUNCA — 16; 
18; 20.
• Aurul negru din Oklahoma : 
DRUMUL SĂRII — 15.30; 13; 20.15.
• Țarul Ivan Iși schimbă profe
sia : GIULEȘTI — 15,30; 18; 20.15
• Cea mal frumoasă scară din 
viața mea : FLOREASCA — 15.30: 
13: 20,15.
• Al șaptelea cartuș : CRINGASI
— 16; 18.15.
• Fantastica aventură a Iul „Ncp-
tun“ : FERENTARI — 15.30: 18:
20,15.
o Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe ; PACEA — 15.30: 
17,45; 20. '
e Clntecul Norvegiei : MOȘILOR
— 9; 12.30; 16; 19.30.
• Secretul Iul Buddha : UNIREA
— 15.45; 18; 20,15.
• Chemarea străbunilor : VTTAN
— 15,30; 18; 20.15.
• Porțile albastre ale orașului : 
COSMOS — 15,30; 18; 20.15. PRO
GRESUL — 15.30; 18; 20,15.
• Omul cu creierul transplantat : 
POPULAR — 15.30; 18.
• Ceața : POPULAR — 20,15.
• Structura cristalului : VIITO
RUL — 15.30.
• Drumul spre Vest : VIITORUL
— 17.15; 19,45.
• Luna furioasă : RAHOVA — 
15.30; 18; 20,15.
• Proprietarii : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15.30; 18; 20.15. 

ale întreprinderilor, unde lucrează 
sute si mil dc tineri capabili, 
uteclști Inimoși, precum și a- 
titea cadre dc specialiști. nu 
s-ar găsi mai multe talente, care ar 
putea fi atrase spre o asemenea ac
tivitate creatoare. Considerăm. In a- 
calași timp, că Insistențele organiza
țiilor de partid ar Irebul să fie mai 
concrete șl în direcția punerii in ac
țiune a creatorilor locali. Integrin- 
du-se unor colective ori asumindu-și 
măcar din cind in clnd răspunderea 
întocmirii unor programe ale brigă
zilor. aceștia ar beneficia implicit de 
noi surse de documentare, de inspi
rația pe care o conferă viața in mij
locul oamenilor muncii.

— Brigăzile artistice de agitație 
și-au regăsit locul printre principa
lele mijloace ale activității politico- 
ideologice — ne-a spus, cu prilejul 
unei convorbiri, tovarășul Ștefan 
Panaitiu, secretar al Comitetului ju
dețean de partid Suceava. Ca forma
ții foarte mobile, de intervenție ope
rativă. ele trebuie să dispună întot
deauna de un repertoriu educativ, 
dar și de modalități artistice adec
vate. Spre a asigura respectarea a- 
cestor condiții, spre a combate tot
odată unele tendințe de apolitism, 
concesiile făcute prostului gust, cu 
care ne mai intilnim. toți instructorii 
de brigăzi din județ au trecut prin- 
tr-un curs special de instruire poli
tică și artistică, iar în luna trecută, 
aceștia au asistat — alături de res
ponsabilii cu propaganda din comi
tetele de partid și birourile organi
zațiilor de bază — la o instruire spe
cială. în vederea angrenării si mai 
puternice a brigăzilor la mobilizarea 
oamenilor muncii pentru respectarea 
angajamentului județului de a înde
plini planul pe primii patru ani ai 
cincinalului pină la 23 August. 
Urmărim îndeaproape eficienta a- 
cestor măsuri și a altora, pentru ca 
dezvoltarea activității brigăzilor ar
tistice de agitație să aibă loc sub 
îndrumarea atentă a organizațiilor 
de partid, sub semnul asigurării u- 
nui conținut tot mai bogat întregii 
activități politice dc masă.

Există, fără îndoială, o sumedenie 
de posibilități care pot și trebuie să 
fie mai bine valorificate pentru a ri
dica necontenit nivelul si prestigiul 
brigăzilor artistice de agitație nu nu
mai in cadrul unor concursuri și în
treceri festive, cit mai ales in cadrul 
propriilor colectivități. Intrucit aces
ta este principalul tărim unde se pot 
afirma cu adevărat ca instrumente 
de educație politică cu o eficientă de 
netăgăduit.

Marla BABOIAN

cărturar fie în cultu
ră, fie in știință nu 
este lesnicios.

Numeroasele treceri 
de la un plan la al
tul — poezie, proză, 
teatru, știință, peda
gogie. educație, viață 
socială propriu-zisâ, 
coexistenta dintre ge
nerații — nu apar ni
căieri sub forma unui 
oarecare festin de in
formație intelectuală, 
voit demonstrativ. 
Toate acestea se in
tegrează intr-o linie a 
cărții, care vizează, in 
fiecare clipă, criteriul 
responsabilității socia
le fată de formația ți- 
nărului cărturar, dar 
și criteriul, deopotri
vă important, al pro
priei responsabilități, 
fată de personalitatea 
tinărului cărturar din 
societatea noastră so
cialistă. Că acesta este 
adevărul ne-o de
monstrează chiar au
torul. care reinnoadă 
firul scrisorilor des
chise către tineri." 
printr-o frază care ar 
putea să ‘se constituie 
ca moto al acestei 
lucrări : „Dacă mi 
s-ar da putința să-mi 
refac viața, ceea ce 
Intr-adevăr nu mal 
văd cum la anii mei, 
aș merge pe urmele 
Jul Eminescu si aș a- 
dăuga la ele pașii tre
buincios! pentru cu
noașterea epocii și 
României socialiste'*.

Constantin 
CRIȘAN

teatre

Plenara Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie

Vineri dimineața au Început in 
Capitală lucrările plenarei Consiliu
lui Național pentru Știință si Tehno
logie care analizează, în lumina in
dicațiilor și sarcinilor trasate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, la recenta 
Consfătuire a activului de partid și 
de stat din ministere și instituții 
centrale, activitatea consiliului pe 
1973, măsurile pentru realizarea îna
inte de termen a planului de cerce
tare științifică și dezvoltare tehnolo
gică pe acest an. dezbate orientările 
și direcțiile activităților de cercetare 
și introducere a progresului tehnic in 
economia națională pe anii 1975, 
1976—1980.

La lucrări participă tovarășa Elena 
Ceaușescu. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., membru 
al Biroului Executiv al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie. Gheorghe Oprea, viceerim-mi- 
nistru al guvernului, miniștri, pre
ședinții academiilor de știintă. direc
tori generali ai institutelor centrale 
de cercetări, conducători de centrate 
industriale mari întreprinderi din 
întreaga tară', rectori ai Institutelor 
de invătămint superior, academicieni, 
cadre didactice, alti oameni de știin
ță. specialiști din cercetare, proiec
tare și producție.

La primul punct de pe ordinea de 
zi a plenarei, președintele Consiliu
lui Național pentru Știință și Teh
nologie, Ioan Ursu. a prezentat ra
portul asupra activității consiliului 
pe anul 1973 și obiectivele viitoare 
de cercetare științifică și dezvoltare 
tehnologică. Subliniind sarcinile de 
mare importanță ce au fost încre
dințate științei și tehnologiei româ
nești, vorbitorul a înfățișat princi
palele aspecte legate de înfăptuirea 
obiectivelor înscrise în planul natio

lucrările sesiunii științifice consacrate 
aniversării a 30 de ani de la crearea 

Frontului Unic Muncitoresc
La Muzeul de istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare- și 
democratice din România au conti
nuat vineri lucrările sesiunii științi
fice cu participare internațională, 
organizată de Academia de științe 
sociale si politice. Academia „Ștefan 
Gheorghiu" și Institutul de studii is
torice și social-politice de De lingă 
C.C. al P.C.R.. cu prilejul împlinirii 
a 30 de ani de la făurirea Frontului 
Unic Muncitoresc.

în cursul dimineții au luat cuvîn- 
tul oameni de știință, cercetători și 
cadre didactice universitare din țâră 
și de peste hotare pe marginea re
feratelor prezentate in prima zi a 
sesiunii.

în contextul problemei privind 
unitatea ■ forțelor democratice și ca
racterul transformărilor social-poli
tice în concepția mișcării socialiste 
din România — problemă cheie a 
tacticii și strategiei politice — s-a 
relevat că mișcarea socialistă a ți
nut, încă de la început, să-și defi
nească raportarea specifică la rea
litatea românească, considerindu-se 
expresia unității de interese a mun
citorilor și țăranilor. S-a subliniat, 
totodată, faptul că mișcarea munci
torească din România a împletit incă 
de la apariția sa, cu peste un secol 
in urmă, slujirea plină de abnegație 
a intereselor poporului român cu 
fidelitatea neclintită față de interna
ționalismul proletar, relevindu-se, în 
acest context, că tradițiile interna
ționaliste ale mișcării noastre mun
citorești au fost continuate și ridi
cate pe o treaptă superioară prin

T SPORT • SPORT • SPORT • SPORT «SPORT • SPORT
S-au încheiat întrecerile 

din cadrul finalelor 
universitare ale „Cupei 

tineretului"
CLUJ (Corespondentul „Scînteii", 

Alexandru Mureșan). Vineri in par
cul sportiv al universității „Babeș- 
Bolyai" din Cluj s-au încheiat intțe- 
cerile din cadrul finalelor universi
tare ale „Cupei tineretului", impor
tantă competiție sportivă de masă. 
Timp de trei zile pe terenurile și in 
sălile de sport s-au întrecut 950 de 
sportivi studenți din 18 centre uni
versitare. Primele locuri au fost ocu
pate la handbal de I.E.F.S. București 
(la băieți) și Universitatea laș! (la 
fete) ; la baschet a ciștigat Univer
sitatea Cluj, atit la băieți cit și la 
fete ; la volei — A.S.E. București (la 
fete) și Politehnica Galați (la băieți); 
la fotbal — Politehnica București ; la 
orientarea turistică — Institutul agro
nomic Cluj (la fete) și Institutul pe
dagogic Baia Mare (la băieți). în 
ceea ce privește atletismul, primele 
locuri la probele disputate s-au îm
părțit intre sportivii studenți din 
București. Iași, Cluj, Timișoara și 
Tg. Mureș.

Reușita concursului ar fi fost de
plină dacă nu s-ar fi înregistrat și 
citeva regretabile incorectitudini, mo
tive pentru care, de pildă, echipele 
de volei ale Institutului agronomic 
Iași și A.S.E. București au fost pena
lizate,

în cele trei zile cit au stat la Cluj, 
studenții oaspeți au vizitat monu
mentele istorice și de artă ale muni
cipiului și șantierul sistemului hidro
energetic de pe Someș.

SCRIMA. în „Cupa campionilor 
europeni" la sabie, competiția de 
scrimă desfășurată Ia Budapesta, e- 
chipa Steaua București a ocupat lo
cul 4. Scrimerii români au învins 
cu 9—2 formația Slavia Praga, cu 
9—1 pe U.S.F. Orange (Franța), cu 
9—6 pe O.F.C. Bonn și au pierdut 
la tușaveraj (56—53), după meci 

nal unic de dezvoltare economlco- 
socială a țării. Prin aplicarea in 
practică a cercetărilor încheiate In 
1973, de pildă, a fost realizat un spor 
de producție dc 3,3 miliarde lei, au 
fost reduse cheltuielile de producție 
cu 851 milioane tei și s-a obținut o 
însemnată creștere a exporturilor și 
diminuarea importurilor etc. O con
tribuție de seamă la obținerea aces
tor rezultate au adus-o Institutul de 
cercetări chimice — ICECHIM, uni
tate pivot a primului institut central 
de cercetări din țară, distins pentru 
a cincea oară consecutiv cu premiul 
I în întrecerea cu institutele.de cer
cetări, precum și Institutul de pro
iectări tehnologice pentru laminoare 
și Institutul de cercetări și proiec
tări pentru industria lemnului, de a- 
semenea fruntașe pe țară.

în lumina indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, s-a evidențiat 
faptul că, in prezent, una din pre
ocupările de bază ale Consiliului Na
țional pentru Știintă și Tehnologie, 
în colaborare cu institutele centrate 
de cercetare, academiile de știintă, 
ministerele și celelalte organe cen
trate, o constituie elaborarea unor 
programe de cercetare și de introdu
cere a progresului tehnic, izvorite din 
cerințele majore ale dezvoltării eco
nomice și sociale a țării noastre, care 
să soluționeze, printre altele, înnoirea 
tehnologică a ramurilor, să asigure 
descoperirea și valorificarea unor noi 
surse de energie și materii prime, să 
promoveze cercetări șl aplicații ale 
biologiei, matematicii etc.

Referindu-se in continuare la mă
surile ce se impun pentru îmbunătă
țirea și perfecționarea x cadrului în 
care se realizează activitatea de cer
cetare și dezvoltare tehnologică, vor
bitorul a relevat necesitatea unei mai 
strinse colaborări cu institutele cen

crearea Partidului Comunist Român. 
Au fost puse, de asemenea, in evi
dență elemente noi referitoare la ca
racterul unitar politico-organizatoric 
al dezvoltării mișcării muncitorești 
din țara noastră și lupta pentru 
menținerea și refacerea unității mun
citorești din România in perioada 
1921—1944.

în luările lor de cuvlnt,' partici
pant,ii de peste hotare au abordat 
probleme privind concepția leninistă 
asupra unității mișcării muncitorești 
mondiale, experiența unor partide 
comuniste in realizarea coeziunii de 
acțiune a clasei muncitoare, au evi
dențiat rolul unității politice a pro
letariatului, a tuturor forțelor de
mocratice în înfăptuirea revoluției 
socialiste. S-a relevat că unificarea 
înfăptuită în România, precum și 
realizările similare înregistrate in 
alte țări au oferit posibilitatea folo
sirii acestor exemple de către alte 
partide comuniste pentru educarea 
maselor in procesul de creare a uni
tății muncitorești.

După-amiază, în cadrul sesiunii, 
au fost programate dezbateri in ju
rul mesei rotunde avind ca teme : 
„Rolul partidului marxist-leninist 
in făurirea unității de acțiune a cla
sei muncitoare" și „General și par
ticular in lupta forțelor democratice- 
progresiste împotriva imperialismu
lui și neocolonialismului, pentru in
dependență națională și progres".

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

FOTBAL : Azi, primul meci al etapei a XXIV-a

Campionatul diviziei A la fotbal se 
reia astăzi cu meciul dintre forma
țiile Politehnica Timișoara și F.C. Pe
trolul. Partida se va disputa pe sta
dionul „1 Mai" din Timișoara cu în
cepere de la ora 16,30.

Celelalte opt meciuri ale etapei a 
XXIV-a se vor desfășura duminică, 
după următorul program : Steaua — 
Steagul roșu Brașov (pe stadionul

Programe sportive 
la TV

Astă-seară, un rezumat 
al meciului 

Argentina—România
Pentru amatorii de sport, as

tăzi și miine, un bogat program: 
azi, de la ora 16,30, transmisia 
directă de la Timișoara a me
ciului Politehnica — F.C. Petro
lul ; de la ora 22,20 un rezumat 
filmat al recentei partide inter
naționale Argentina — România; 
miine, in cadrul „Magazinului 
sportiv" de la ora 15,30 vom ve
dea cete mai frumoase goluri 
din meciurile retur ale semifina
lelor cupelor europene și un re
zumat înregistrat al intilnirii 
Cehoslovacia — Franța (partidă 
care se joacă astăzi). în aceeași 
emisiune <— aspecte de la meciul 
de box Foreman — Norton și un 
reportaj de natație.

CÎTEVA RÎNDU
egal, 8—8, cu Ujpest Dozsa Buda
pesta.

TENIS. Turneul internațional de 
tenis de la St. Louis (grupa a Il-a a 
circuitului WCT) a programat pri
mele partide din cadrul optimilor de 
finală ale probei de simplu. Ameri
canul Stan Smith, favoritul nr. 2 al 
concursului, l-a învins cu 6—4, 7—6 
pe australianul Phillips Moore, iar 

trate îl academiile de știință, cu uni
tățile de cercetare și instituțiile de 
învățămînt superior, desfășurării 
unei munci directe și operative a spe
cialiștilor consiliului cu centralele in
dustriale și întreprinderile, in vederea 
introducerii rapide a rezultatelor in
vestigațiilor științifice și proiectării 
tehnologice în producție. în același 
timp s-a arătat necesitatea continuă
rii acțiunilor întreprinse pe linia 
apropierii teritoriale a cercetării de 
producție, realizării unui echilibru 
just între cercetarea fundamentală și 
cea aplicativă, legate direct de ne
voite industriei în teritoriul respectiv, 
de cerințele majore ale economiei 
naționale și vieții sociale.

Potrivit condițiilor deosebite create 
de partid și de stat științei și tehno
logiei, vorbitorul a subliniat, în 
încheiere, că activitatea de cercetare 
științifică și dezvoltare tehnologică 
trebuie să marcheze un important 
salt, astfel Incit să devină tot mai 
mult o forță reală a producției ma
teriale și de înnoire continuă a aces
teia, îndeosebi pe baza conceDției 
proprii, să-și sporească contribuția la 
progresul general al ramurilor eco
nomiei, la crearea venitului național.

în continuare, au luat cuvântul pre
ședinți al academiilor de știință, di
rectori generali de institute centrale 
de cercetare, reprezentanți ai condu
cerii unor ministere, membri ai con^- 
ducerii unor unități de cercetară și 
proiectare tehnologică, de lnvăță- 
mînt superior, care au prezentat 
principalele realizări din aceste in
stituții și au făcut propuneri pri
vind îmbunătățirea activității de cer
cetare științifică și de dezvoltare 
tehnologică din țara noastră.

Lucrările plenarei C.N.Ș.T. con
tinuă.

(Agerpres)

„Vom aplica 
cu fermitate 

programul ideologic 
al partidului11

Colectivul revistei „Tribuna" din 
Cluj, care a sărbătorit nouă decenii 
de la apariția acestui organ de pre
să și cultură democratică româneas
că din Transilvania, a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, o telegramă in care se spu
ne, printre altele: Urmînd Îndemnu
rile dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, nu vom precupeți 
nici un efort pentru a oglindi cit 
mai complet în paginile revistei po
tențialul științific și cultural al a- 
cestei părți de țară, năzuința fier
binte a oamenilor de știință și de 
cultură români, maghiari, germani, 
slujitori credincioși ai Partidului 
Comunist Român.

Colectivul revistei vă .asigură că 
își va îndeplini cu răspundere înalta 
datorie față de popor și partid, va 
aplica cu fermitate programul ideo
logic al partidului, întîmpinind ani
versarea a trei decenii de la elibe
rarea patriei și cel de-al XI-lea 
Congres al partidului prin efortul de 
a da un conținut cit mai bogat pu
blicației noastre. /

Steaua, la ora 11,30) ; Dinamo — 
Politehnica Iași (pe stadionul Dinamo, 
la ora 16,30) ; Jipl Petroșani — Spor
tul studențesc ; C.S.M. Reșița — 
U.T. Arad ; C.F.R. Cluj _ F.C. Con
stanța ; Universitatea Craiova — Ra
pid ; F.C. Argeș Pitești — Sport Club 
Bacău ; A.S.A. Tg. Mureș — Univer
sitatea Cluj.

BASCHET: Turneul 
de la Sofia

SOFIA 26 (Agerpres). — în cea 
de-a treia zi a turneului internațional 
masculin de baschet de la Sofia, se
lecționata orașului București a întil- 
nit reprezentativa orașului Praga, pe 
care a învins-o cu scorul de 82—75 
(53—40). Din echipa română s-au 
evidențiat Popa și Tarău, care au 
înscris 29 și, respectiv, 24 de puncte.

în cadrul aceleiași grupe prelimi
nare s-a disputat partida dintre se
lecționatele orașelor Sofia și Viena. 
La capătul unui joc echilibrat, 
baschetbaliștii bulgari au obținut 
victoria la limită : 84—82 (36—46). 
Alte rezultate : Moscova — Atena 
85—79 (43—42) ; Varșovia — Berlin 
72—68 (38—39).

Aseară, selecționata Bucureștiulul 
a Învins cu scorul de 70—68 (40—36) 
selecționata orașului Viena.-

R 1
Ross Case (Australia) a dispus cu 
7—6, 6—2 de Charles Pasarell (S.U.A.). 
S-a mai calificat pentru „sferturi" și 
americanul Cliff Richey, care l-a eli
minat cu 6—7. 6—4, 7—5 pe compa
triotul său Dick Stockton.

FOTBAL. Astăzi se va disputa Ia 
Praga intilnirea internațională ami
cală de fotbal dintre selecționatele 
Franței și Cehoslovaciei.

institutele.de
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Vizita primului ministru 
al Finlandei, Kalevi Sorsa

r~imul ministru sl T^and' i 
Tjtitn Kalevi ftorsa. S;
neri dimineața Combinatul * chimir 
din Craiova.

săptămini. el a reunit participanți 
proveniți din Afganistan. Cipru, 
Egipt. Guineea, Irak, Pakistan, Peru, 
Siria. Sudan. Tanzania și Zair, in ca
litate de bursieri ai Republicii Socia
liste România.

în afară de prelegeri, dezbateri, lu
crări de laborator, pentru cursanți 
s-au organizat vizite de studiu și do
cumentare in unități din diferite sec
toare de activitate.

La intîlnirea de rămas bun. partici- 
panții la acest curs au exprimat în
treaga gratitudine conducerii de stat, 
personal președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru prilejul de a fi 
participat la un astfel- de program, 
pentru condițiile ce le-au fost create, 
precum și pentru cunoașterea țării 
noastre, a realizărilor ei in diferite 
domenii ale vieții economice și so
ciale.

După încheierea acestui curs, în 
cadrul Centrului internațional se 
desfășoară in prezent un alt program, 
care se referă la organizarea siste
mului informațional.

tehnico-științifică de interes pentru 
cele două părți — in special in do
meniile minelor, petrolului și geolo
giei, metalurgiei, construcțiilor de 
mașini, industriei ușoare — ce ur
mează a fi realizate in anul 1974.

în finalul lucrărilor, desfășurate 
într-o atmosferă prietenească. de 
deplină înțelegere reciprocă. Romu
lus Susan, membru al Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, și Filip Niko- 
lovski, director al Institutului repu
blican pentru colaborare tehnică a 
R.S. Macedonia-R.S.F.I., au semnat 
Protocolul celei de-a XIII-a sesiuni 
a Comisiei mixte româno-iugoslave 
de colaborare tehnico-științifică.

(Agerpres) 

tuala sesiune, care a reunit specia
liști din 10 țări europene, a aprobat 
revizuirea unor standarde europene 
avind mandatul comitetului de spe
cialitate al Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Europa de a defini 
condițiile de calitate ale unor pro
duse agricole perisabile care fac 
obiectul tranzacțiilor internaționale.

S-a hotărit ca cea de-a XXI-a se
siune a grupului de experți să aibă 
loc in Franța in anul 1975.

★
Vineri la amiază a părăsit Ca

pitala. plc-cind spre patrie, delega
ția Uniunii Centrale a Cooperative
lor Agricole de Producție din R. P. 
Polonă, condusă de Antoni Pasko, 
președintele uniunii, care, la invita
ția U.N.C.A.P., a făcut o vizită de 
documentare și schimb de experien
ță in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Aldea 
Militant, președintele U.N.C.A.P.

★
Delegația economică din Canada, 

condusă de Amleto Lorenzini, care 
face o vizită in țara noastră, a avut 
convorbiri cu membri ai conducerii 
Băncii Române de Comerț Exterior, 
Camerei de Comerț și Industrie, la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.

Membrii delegației au purtat, de 
asemenea, discuții cu reprezentanți 
ai conducerii unor întreprinderi de 
comerț exterior și centrale indus
triale aparținind unor ministere eco
nomice.

★
Cu prilejul aproDiatei sărbătoriri 

a Zilei naționale a Janoniei, Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat, vineri. o 
seară culturală.

A vorbit ziaristul Florea Tuiu, 
prezentindu-se apoi un film artistic 
japonez. A participat un numeros 
public, fiind de fată Masao Kana
zawa, ambasadorul Japoniei la Bucu
rești. (Agerpres)

La sosirea pe aeroportul din Cra- 
lova. primul ministru finlande? a 
fost înttmpinat de Ghcorch^ Prtres- 
cj. președintele Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean 
Dolj. de membri ai comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare jud- 
țoan Dolj ț| municipal Crâlova. In 
aceastA vizită, oaspete]'’ a fost !n- 
-n’it de Vasile Glisa. adiunct al mi
nistrului afacerilor extern4-. precum 
M de Constantin VTad. ambasadorul 
României la Helsinki.

în «-ala de consiliu a Întreprinderii, 
inginerul Ghoorghe Gheban, direc
tor genera) adjunct al Centrale’ de 
îngrășăminte chimice, directorul com
binatului din Craiova, a făcut o 
amplă prezentare a evoluției indus
triei chimice românești, subliniind 
faptul efi ritmul ei dc dezvoltare este 
unui dintre cele mai Înalte din in
dustria românească.

La invitația gazdelor au fost vizi
tate unele din instalațiile principale 
dc productiv ale combinatului cra- 
mvran. Primul ministru finlandez s-a 
interesat de probleme referitoare la

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vineri dupâ-amiază. Ion Pftțan, 

viceprim-nr.nist.ru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope- 
: ir.: economice internaționale, a pri
mi1. delegația economică din Austria, 
condusă de Hans Igler, președintele 
Uniunii industriașilor austrieci, care 
ne vizitează țara. Au fost abordate 
probleme privind extinderea și di
versificarea relațiilor economice din
tre întreprinderi românești și firme 
austriece, promovarea cooperării eco
nomice. industriale și tehnice între 
România șl Austria.

La întrevedere a fost de față, de 
asemenea. Tassilo Ogrinz, însărcina

încheierea primei serii a cursurilor 
de oerfectionare a cadrelor
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din țări in curs de dezvoltare
în ziua de 26 aprilie s-au încheiat 

cursurile primei serii de participant! 
ia programele Centrului internațional 
de perfecționare a cadrelor din ță
rile in curs de dezvoltare oreanizate 
de Academia ..Ștefan Gheorghiu".

înființat in anul trecut din inițiati
va tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, ca urmare a vizite
lor efectuate in unele state din Afri
ca. America Latină și Asia, Centrul 
internațional și-a propus ca. in spi
ritul colaborării și cooperării cu toa-r 
te țările, să realizeze programe care 
să răspundă necesităților de perfec
ționare a unor cadre de--conducere șl 
specialiști din țările în curs de dez
voltare, pentru creșterea potențialu
lui lor economic și in alte domenii 
de activitate.

Primul program a avut ca obiectiv 
perfecționarea cadrelor în probleme 
de organizare și conducere, referin- 
du-se in ansamblul său la problema 
..întreprinderea și economia națio
nală". Organizat pe o durată de 15

A XIII-a sesiune a Comisiei mixte româno-iugosîave 
de colaborare tehnico-șțiințifică

între 24—26 aprilie 1974. la Bucu
rești s-au desfășurat lucrările celei 
de-a XIII-a sesiuni a Comisiei mixte 
româno-iugoslave de colaborare teh
nico-științifică.

In cadrul sesiunii a fost examinat 
modul de îndeplinire a hotărârilor 
adoptate la intilnirea precedentă și 
evoluția desfășurării colaborării teh- 
nico-stiintifice intre unele organe 
centrale si organizații cu Drofil si
milar din cele două țâri, remarcin- 
du-sfc cu satisfacție rezultatele po
zitive înregistrate.

In afara programelor de coope
rare pentru realizarea unor lucrări 
de cercetare și dezvoltare tehnologi
că, care au fost deja încheiate pină 
acum, comisia a stabilit cu prilejul 
sesiunii noi termene de colaborare

Cronica zilei
în Capitala a avut loc prima Con

ferință națională de masini-unelte. 
Participau'.ii la această manifestare 
au adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. in care se spune, 
intre altele : Oricit de meșteșugite 
ar fi cuvintele, nu vor putea expri
ma sentimentele noastre de profun
dă stimă, prețuire și dragoste fată 
de președintele țării, revoluționarul 
clarvăzător ce dăltuiește cu grijă și 
devotament fericirea întregului popor.

Specialiștii din invățămint, cerce
tare și producție închină această ma
nifestare științifică mărețelor eveni
mente pe care poporul român le in- 
limpină in acest an, a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și al 
XI-lea Congres al partidului, anga- 
j!ndu-se, totodată, să pună in sluj
ba idealurilor pentru care vă dăruit! 
întreaga ființă, toată priceperea, ca
pacitatea creatoare șl puterea lor 
de muncă.

■ir
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis ministrului 
afacerilor externe al P^epublicii Togo, 
Joachim Hunlede, o telegramă de fe
licitare cu ocazia Zilei naționale a 
țării sale.

ir
La București s-a semnat, vineri. 

Pianul de colaborare pe anii 1974— 
1975 in domeniul ocrotirii sănătății sl 
științelor medicale intre Ministerul 
Sănătății din Republica Socialistă 
România și Ministerul Sănătății si 
Asistenței Sociale din Republica 
Populară Polonă.

Documentul a fost semnat de Mi
hail Aldea, adjunct al ministrului 
sănătății, și de Stanislaw Marcinow- 
ski. adjunct al ministrului sănătății 
și asistenței sociale.

★
Vineri au luat sfirșit lucrările ce

lei de-a XX-a sesiuni a Grupului 
de experți pentru coordonare tehni
că în probleme de standardizare in 
domeniul produselor perisabile. Ac

f.-ibricației. la ^«uiana forței de 
muncă, calificarea sl remunerarea, de 
modul cum sînt antrenați muncitorii 
in procesul d - conducere a ncllvită- 
pi Întreprinderi’, rolul si locul sin-

L-a Înapoierea snrc aeroportul mu
nicipal. oaspeții au vizitat noul local 
al Teatrului National din Craiova, 
unul dintre cele mai frumoase și mai 
moderne edificii dc cultură durate 

•In ultimii ani în Dolj.
în cursul dunâ-amicri! de vineri, 

pvmierul finlandez. Kalevi Sorsa, 
împreună cu persoanele oficiale care 
II insoța.*c.  a făcut o vizită prin Ca
pitală. Au fost vizitate o scrie da 
edificii de cultură, pro-um și carlie- 
r le Fioroasca, Balta Albă. Drumul 
Taberei — tot atitea ocar.il pentru 
oaspeți de a cunoaște realitatea vie
ții Capitalei, de a constata direct 
preocuparea permanentă a statului 
nostru consacrată ridicării continuo 
a nivelului de trai al populației, asi
gurării unor condiții do viață tot 
mai bune pentru Întregul popor,

♦
Seara. In saloanele Hotelului In

tercontinental, primul ministru fin- 

tul cu afa.cri ad-interim al Austriei 
la București.

★
Membrii delegației economice din 

Austria au avut, de asemenea, în- 
tilniri de lucru cu Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele. Nicolae Aga- 
chi. ministrul industriei metalurgice, 
Roman Moldovan, președintele Ca
merei de Comerț si Industrie. Vasîle 

'■Voloșeniuc. președintele Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior. Oaspeții 
au purtat, totodată, convorbiri cu 
conducerile altor ministere econo
mice. (Agerpres) 

l-indez, K.ilevl Sorsa. și doamna Tre- 
ri-' Sorsa au oferit un dineu oficial 
in onoarea prințului ministru român, 
Manea Mflnescu, și a soției sale, Ma
rin Mftne.scu.

La dineu au luat parte George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne. Florea Dumitrescu, Ion Cos- 
m«, miniștri, Gh’corgbe Petrescu, vi- 
eepreședinto al U.G.S.R., Ion Șt. Ion, 
secretar general al guvernului, mem
bri ai conducerii unor ministere, 
alte persoane oficiale.

Au participat Bjorn Westerlund, 
Taneli Kekkonen. Pekka Ohio, Kau- 
ko Uusitalo, Jaakko Blomberg sl 
alte persoane care însoțesc pe pre
mierul finlandez.

Au fost, de asemenea, dc față, 
Constantin Vlad, ambasadorul Româ
niei la Helsinki, șl Penttl Martin 
Suomola, ambasadorul Finlandei la 
București.

In timpul dineului, desfășurat In
tr-o atmosferă cordială, cei doi 
prim-miniștri au toastat pentru con
tinua dezvoltare a relațiilor romftno- 
finlandczc pe multiple planuri, in 
sănătatea președinților Nicolae 
Ceaușescu și Urho Kekkonen.

(Agerpres)

Vernisajul expoziției 
„Finlanda - țara celor 

o mic de lacuri"
Vernisajul expoziției „Finlanda — 

tara celor o mie de lacuri", deschisă 
vineri sub auspiciile Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, in cadrul 
programului dc schimburi culturale 
dintre România și Finlanda, s-a bu
curat de prezența a numeroși oameni 
de artă ?i cultură. In rîndul asisten
ței se aflau Ion Dodu Bălan, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ion Pacea, secre
tar al Uniunii artiștilor plastici, 
Silviu Comănescu. secretar general 
al Asociației artiștilor fotografi, re
prezentanți ai I.R R.C.S.. funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe. Au fost prezență Pentti 
Martin Suomela, ambasadorul Fin
landei la București, șt Sepne Siren, 
secretar executiv al Asociației dc 
prietenie Finlanda-România. Erau dc 
față, de asemenea, membri ai corpu
lui diplomatic.

Cu prilejul inaugurării, Vasile Ni- 
colescu, directorul Direcției literatu
rii, publicațiilor culturale și scenarii 
de film din cadrul Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, și 
Jukka Pellinen, președintele Asocia
ției artiștilor graficieni, au rostit 
scurte alocuțiuni in care s-a subli
niat, intre altele, că expoziția finlan
deză, al cărei vernisaj are loc. în 
mod semnificativ, in timpul vizitei 
premierului Finlandei, urmează unui 
șir de asemenea manifestări organi
zate in 1973 în cele două țări. Ea 
precede o amplă prezentare de cărți 
și discuri românești la Helsinki, pro
gramată pentru luna august a anului 
in curs. In acest context s-a 
relevat cu satisfacție amploarea rela
țiilor culturale româno-finlandeze, 
care se dezvoltă sub*  semnul, priete
niei rodnice dintre cele două po
noare. statornicită atit de temeinic 
nrin vizitele reciproce ale președin
telui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintelui 
Finlandei. Urho Kekkonen.

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 26 APRILIE 1974. 
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI :

997 732 lei.
EXTRAGEREA I : 15 57 38 43 24 21 

78 73 77.
EXTRAGEREA a II-a : 46 1 50 85 49 

52 88 36 48.
Plata ciștigurilor se va face in Ca

pitală incepind din 6 mal pină la 26 
iunie : iar in tară aproximativ din 
8 mai pină la 26 iunie 1974 inclusiv.

h q a ■ ■ ■
Cu tradiționala sa ospitalitate, po

porul român a găzduit timp de trei 
zile pe solul poporului costarican, 
președintele Jose Figueres Ferrer, 
aflat in vizită oficială in țara noas
tră, la invitația, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România. Expresie a bune
lor relații statornicite intre Romania 
și Costa Rica, a dorinței celor două 
popoare de a intensifica colaborarea 
pe multiple planuri și conlucrarea lor 
in viața internațională, această vizi
tă a prilejuit noi și fructuoase con
vorbiri intre cei doi șefi de Stat, 
marcind un moment important Jn 
dezvoltarea prieteniei și colaborării 
dintre popoarele român și costa
rican.

Așa cum este cunoscut, înfăptuind 
în mod neabătut politica de Întărire 
continuă a prieteniei frățești cu toate 
țările socialiste, România acționează, 
totodată, stăruitor și consecvent pen
tru extinderea raporturilor de colabo
rare cu statele care au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, cu 
toate forțele antiiinperialiste, un loc 
remarcabil in acest cadru ocupindu-1 
relațiile cu statele continentului 
latlrro-american. O strălucită ilustra
re a acestei orientări, a solidarității 
cu lupta Și aspirațiile vitale ale po
poarelor Americii Latine, de care ne 
leagă afinități de limbă și cultură, 
a constituit-o vizita istorică efectua
ta anul trecut pe acest continent de 
președintele Nicolae Ceaușescu, prin
tre țările vizitate atunci numărin- 
du-se și Costa Rica. Pentru , opinia 
publică din țara noastră rămine vie 
amintirea primirii pline de cordiali
tate și stimă rezervată președintelui 
României, atmosfera de înțelegere și 
respect reciproc ce a caracterizat 
convorbirile cu președintele Jos6 
Figueres. Semnarea, cu acel prilej, 
a Tratatului de prietenie și coopera
re intre România și Costa Rica — 
document de ample semnificații nu 
numai pe plan bilateral, ci și pe plan 
larg internațional — ca și încheierea 
unei serii de acorduri și înțelegeri 
bilaterale au pus temelii trainice 
pentru extinderea șl diversificarea 
raporturilor româno-costaricane.

Rodnicul dialog la nivel înalt în
ceput anul trecut la San Jos6 a 
continuat acum la București. înscri- 
lndu-se ca o nouă și însemnată treap
tă in cursul ascendent al relațiilor 
româno-costaricane. Desfășurată ln- 
tr-o ambianță călduroasă, vizita a 
oferit oaspetelui prilejul de a lua 
nemiilocit cunoștință, in Capitală si 
in alte localități din țară, de reali
zări ale poporului român in diferite 
domenii de activitate, de avintul cu

Mesaje de felicitare adresate 

Președintelui Republicii, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Membrii gfintulul sinod al bisericii ortodoxe române, întruniți în 

prima sesiune de lucru din anul acesta, evocînd cu bucurie ziua de 28 
martie 1974, cind domnia voastră ați fost ales de reprezentanții întregu
lui popor român în funcția supremă de președinte al Republicii Socialiste 
România, vă reînnoiesc sentimentele lor de înaltă prețuire și statornic 
atașament și vă exprimă cele mai alese urări de sănătate, putere de 
muncă și viață îndelungată, spre a continua cu același nestăvilit avînt și 
cu aceeași totală dăruire opera de dezvoltare șt înflorire a patriei noas- 
Ire, de garantare a vieții șl fericirii tuturor fiilor săi și de cooperare 
frățească și pașnică cu toate țările lumii.

Președintele sflntului sinod
JUSTINIAN

Patriarhul bisericii ortodoxe române

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Co-președinții Partidului Socialist Belgian, informați de crearea unei 

președinții a Republicii Socialiste România și a alegerii în această înaltă 
responsabilitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, prezintă noului președinte felicitările lor 
frățești și socialiste și îi urează reușită deplină în sarcinile care îl aș
teaptă.

Ei sînt convinși că tovarășul Nicolae Ceaușescu le va îndeplini cu 
aceeași grijă de eficacitate pe care a aplicat-o și pînă în prezent in in
teresul țării sale și a cauzei socialiste internaționale.

Președinții 
Partidului Socialist Belgian

JOS VAN EYNDE
A. COOLS

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați, domnule președinte, sincerele mele mulțumiri 
pentru felicitările și bunele urări pe care ați avut amabilitatea să mi le 
adresați cu ocazia aniversării mele.

REGINA MARGRETHE A ll-A A DANEMARCEI

sărbătoarea națională a republicii togo

Excelenței Sale
general ETIENNE GNASSINGBE EYADEMA

Președintele Republicii Togo
Cea de-a XIV-a aniversare a proclamării independenței Republicii 

Togo îmi oferă plăcutul prilej să adresez Excelenței Voastre călduroase 
felicitări, împreună cu urări de sănătate și fericire personală, bunăstare 
și succes pentru poporul prieten togolez în dezvoltarea economică și 
socială a țării sale.

îmi exprim speranța că relațiile dintre țările noastre se vor 
dezvolta multilateral spre binele celor două popoare și înțelegerii 
internaționale.

Cu cea mai înaltă considerație,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Republica Togo săr
bătorește astăzi 14 ani 
de la proclamarea in
dependenței sale de 
stat. Situat în vestful 
Africii, pe țărmul gol
fului Guineei, între 
Ghana, Dahomey și 
Volta Superioară, To
go este unul din sta
tele mici ale conti
nentului african, a- 
vînd o suprafață de 
56 000 kmp și o popu
lație de aproximativ 2 
milioane locuitori.

Principala bogăție o 
constituie fosfații, 
Togo ocupînd locul 
cinci în lume in ceea 
ce privește producția 
acestui mineral. Din 
cele 2,3 milioane de 
tone produse anual, 

cea mai mare cantita
te este exportată. In 
sudul țârii, la Kpăme, 
a fost construită in 
ultimii ani o mare u- 
zină de prelucrare a 
fosfaților. Tinărul stat 
se preocupă de valo
rificarea acestor re
surse, ca și a altor 
materii prime in ve
derea propriei dezvol
tări. La începutul a- 
cestui an a fost anun
țată hotărîrea guver
nului togolez de a na
ționaliza exploatările 
de resurse minerale 
ale țării.

Urmărind consolida
rea independenței na
ționale, guvernul to
golez promovează pe

■ ■BBS HBHBBBBHBBBBBB
care oamenii muncii din țara noastră 
întîmpină cea de-a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei.

Prietenia șl stima manifestale față 
de solul Republicii Costa Rica a re
flectat sentimentele de prețuire pe 
care le nutresc unul față de celălalt 
cele două popoare, care împărtășesc 
preocupări comune de accelerare a 
dezvoltării economice, dc valorificare 
cit mai largă a potențialului lor ma
terial și spiritual, și sînt, ca și cele
lalte popoare, vital interesate în sta
tornicirea in lume a unui climat de 
pace, securitate și cooperare. „Aș 

ADINCIH REIAU PRIHENESTI 
ROMANO-COSIARICANE

dori să exprim speranța și convin, 
gerea — spunea președintele Nicolae 
Ceaușescu, adresindu-se oaspetelui — 
că popoarele noastre — care 6-au în
frățit, ca să spun așa, printr-un tra
tat de prietenie și cooperare — vor 
întări tot mai mult solidaritatea și 
conlucrarea dintre cic, și, împreună 
cu toate celelalte popoare, vor con
tribui la realizarea năzuințelor spre 
mai bine, spre pace ale tuturor po
poarelor lumii".

Convorbirile au oglindit viu apre
cierea de care se bucură in Costa 
Rica realizările României socialiste 
în domeniul eoonornic și social, efor
turile ei constante de a aduce o 
contribuție mereu sporită la consoli
darea cursului nou in viața interna
țională, înalta considerație față de 
personalitatea conducătorului țării 
noastre, luptător neobosit pontru îm
plinirea aspirațiilor înaintate ale po
poarelor. „Am dorit să folosesc a- 
ceastă perioadă a mandatului meu — 
a arătat președintele Jos6 Figueres 
— pentru a exprima guvernului și 
poporului român sentimentele noas
tre, pentru a vorbi despre faptul că 
un conducător (lustru al lumii con
temporane socialiste, președintele 
Ceaușescu, â făcut călătoria in țări 
din America Latină, diteind, prin 
fapte și prin cuvinte, solia de apro
piere de la ființă umană la ființă 

plan extern o politi
că de solidaritate cu 
țările africane, cu 
mișcările de eliberare 
națională, de prietenie 
și colaborare cu toate 
statele lumii, potrivit 
principiilor coexisten
ței pașnice.

In spiritul tradițio
nalei politici a Româ
niei socialiste, de so
lidaritate cu tinerele 
state ale continentu
lui african, între țara 
noastră și Togo s-au 
statornicit și se dez
voltă relații priete
nești de colaborare in 
interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii 
și înțelegerii interna
ționale.

umană, de Ia popor la alt popor... 
Acelrtr persoane care m-au întrebat 
de ce venim in România, le-am răs
puns : Mergem in România, care a 
inițiat o nouă societate și care a cu
noscut o mare renaștere, ca șâ no 
atlăpăm din izvoarele Inspirației 
sale, să ne educăm, să învățăm".

Evidențiind caracterul pozitiv al 
contactelor bilaterale care au avut 
loc. între timp, in domeniul econo
mic, discuțiile de la București au re
levat necesitatea amplificării si di
versificării relațiilor in acest dome
niu. prilejuind afirmarea hotărîrii 

comune de a accelera realizarea 
obiectivelor prevăzute în acordurile 
încheiate anterior. In același timp, 
în scopul unei mai bune cunoașteri 
reciproce și pentru consolidarea sen
timentelor de prietenie care există-, 
între cele două popoare, a fost sub- 
liniată necesitatea intensificării ■ con
tactelor și schimburilor de vizite in 
diverse alte domenii de activitate — 
între organizațiile de tineret, de fe
mei, sindicale șl alte organizații 
obștești.

In cadrul amplului tur de orizont 
asupra principalelor probleme inter
naționale, principala concluzie care 
s-a desprins a fost necesitatea unor 
eforturi susținute pentru ca tendin
țele pozitive, spre destindere, solu
ționarea prin tratative a problemelor 
litigioase și cooperare intre toate na
țiunile să se consolideze și să 6e ex
tindă in mod durabil in lumea în
treagă. O însemnătate hotăritoare 
pentru înfăptuirea acestor dezide
rate — așa cum a reieșit încă o dată 
și in cursul convorbirilor de la Bucu
rești — o prezintă statornicirea unor 
relații noi, democratice, intre state, 
bazate pe principiile respectării in
dependenței și suveranității naționa
le. deplinei si efectivei egalități in 
drepturi, neamestecului In treburile 
interne, avantajului reciproc, nere- 
curgerli la forță sau la amenințarea

COMUNICAT
cu privire la cea de a 67 a ședință 
a Comitetului Executiv al C. A. E. R.

Intre 23 șl 25 aprilie a avut loc In 
Moscova c<» <h-a 67-a ședință n 
Comitetului Executiv al Consiliului 
do Ajutor Economic Reciproc. Aii 
participat vicepreședinții guvernelor 
țârilor membre alo C.A.E.R., repre
zentanți permanent! in Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc, precum 
șl reprezentantul R.S.F.I. pe lingă 
C.A.E.R. Ședința a fost prezidată 
de T. Țolov, reprezentantul Republi
cii Populare Bulgaria, prim-vicepre- 
și-dinle al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria.

Comitetul Executiv r examinat 
problemele ce vor fi prezentate se
siunii ordinare a C.A.E.R. Au fost 
adoptate, in vederea prezentării la 
sesiune: raportul Comitetului Exe
cutiv al C.A.E.R. cu privire la acti
vitatea C.A.E.R. intre Sesiunile a 
XXVII-n și a XXVIII-a ale consi
liului, raportul Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaboram in domeniul acti
vității de planificare cu privire la 
rezultatele preliminare ale elaborării, 
in cursul coordonării planurilor ță
rilor membre ale C.A.E.R., a proble
melor colaborării economice pe peri
oada 1976—1980. precum și cu pri
vire la stadiul elaborării proiectu
lui planului convenit al acțiunilor 
multilaterale ale țărilor membre 
ale C.A.E.R. pe anii 1976—1980 refe
ritoare la adîncirea și perfecționarea 
in continuare a colaborării și dez
voltării integrării economice socia
liste.

Comitetul Executiv a relevat cu sa
tisfacție că, in timnul celei de-a 43-a 
ședințe a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria chimică, 
impute.rniciții guverne.lor Bulgariei, 
Cehoslovaciei, R. D. Germane. Polo
niei, României, Ungariei si Uniunii 
Sovietice au semnat convenția pri
vind crearea de capacități pentru 
producția de colorant.! sintetici și 
produse intermediare organice nece
sare fabricării acestora în anii 
1976—1980, ținindu-se seama de spe
cializarea și cooperarea in producția 
acestor produse, convenție adoptată 
de Comisia permanentă C.A.E.R. 
pentru industria chimică și de con
siliul „INTERCHIM". Realizarea 
convenției menționate va permite 
creșterea însemnată a producției 
unor grupe de coloranți de cadă, ac
tivi și de alți coloranți de cea mai 
bună calitate, in vederea satisfacerii

★
MOSCOVA 26 — Corespondentul

Agerpres. N. Crețu, transmite : To
varășul Gheorghe Rădulescu, vice
prim-ministru âl guvernului Repu
blicii Socialiste România, președin
tele părții române în Comisia inter- 
guvernamentală româno-sovietică de 
colaborare economică, a avut. in 
cursul zilei de 26 aprilie, o întîlnire

A apărut

VIZITA OFICIALĂ A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU a

ÎN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA
26—30 IUNIE 1973

Lucrarea a apărut și în limba germană
EDITURA POLITICA

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 aprilie. In țară : Vreme rela
tiv caldă, mai ales la începutul inter
valului. Cerul va £i variabil, tnai mult

cu forța, principii de a căror gene
ralizare depinde afirmarea dreptului 
fiecărei națiuni de a fi stăpină pe 
destinele sale, dezvoltarea unei co
laborări fructuoase între toate po
poarele. Soluționarea problemelor 
vitale ale contemporaneității implică, 
totodată, necesitatea participării ac
tive a tuturor tarilor, indiferent de 
mărime, situație geografică sau sistem 
social-politic, un rol crescînd, in 
această privință, revenind țărilor mij
locii și mici. în acest context, cei doi 
președinți au apreciat in mod deose
bit eforturile depuse de țările latino- 

americane pentru propășirea lor eco
nomică și socială, prin' valorificarea 
în Interesul propriu a resurselor na
ționale, pdntru consolidarea indepen
denței economice șl politice, pentru 
instaurarea unor relații echitabile 
între toate statele Continentului.

In același timp, eforturile pe care 
România le depune pentru făurirea 
securității europehe se bucură de 
aprecierea Republicii Costa Rica, 
care, ca și țara noastră, consideră că 
realizarea acestui deziderat va exer
cita o influență pozitivă nu numai in 
Europa, ci și pe celelalte continente, 
în întreaga viață internațională. Ex
presie a răspunderii pe care cele două 
țări o manifestă față de destinele 
lumii contemporane, dialogul la nivel 
înalt a evidențiat că România și 
Costa Rica se pronunță și sint ho- 
tărite să conlucreze intre ele. precum 
și cu alte state, pentru curmarea de
finitivă a politicii de forță si dictat, 
pentru stingerea focarelor de ten
siune care mai persistă în diferite 
regiuni ale lumii, pentru rezolvarea 
problemelor internaționale stringente 
cum sint înfăptuirea dezarmări! ge
nerale, în primul rind a celei nu
cleare, creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite etc. Ambele țâri își 
manifestă, de asemenea, hotărrrea 
comună de a acționa pentru crearea 
de condiții corespunzătoare ca, pe 

mai depline a necesarului de colo
ranți al Industriei ușoare din țările 
membre ale C.A.E.R.

în timpul ședinței Comitetului 
Executiv au fost semnate convenții
le generale multilaterale privind dez
voltarea pc teritoriul U.R.S.S. a 
producție! de materii prime cu con
ținut de fier ți n unor tipuri de 
feroaliaje, pregătite de Comitetul 
C.A.E.R. pentru colaborare in dome
niul activității de planificare.

Convenția privind colaborarea In 
dezvoltarea pe teritoriul U.R.S.S. a 
producției de materii prime cu con
tinui dc fier a fost semnată de pr»?- 
s xlintil organelor centrale de plani
ficare din Bulgaria. Cehoslovacia. 
R. I). Germană. Polonia, Ungaria și 
Uniunea Sovietică. Ca urmare a rea
lizării convenției privind colaborarea 
in dezvoltarea producției de materii 
prime cu conținut de fier, livrările 
acestor materii prime, calculate in 
metal, din U.R.S.S. in țările respec
tive europene, membre ale C.A.E.R., 
menționate moi sus, vor creste. Ince
pind din anul 1980, cu aproximativ 
25 la sută fată de nivelul livrărilor 
din anyl 1975.

Convenția privind colaborarea în 
dezvoltarea pe teritoriul U.R.S.S. n 
producției unor tipuri de feroaliaje n 
fost semnată de reprezentanții îm
puterniciți ai Bulgariei, Cehoslova
ciei. R. D. Germane. Poloniei. Româ- 
nm'.. Ungariei și Uniunii Sovietice.

In conformitate cu aceste conven
ții. în 'U.R.S.S. vor fi livrate, in ve
derea construirii si extinderii între
prinderilor miniere de preparare și 
de feroaliaje, elemente de construc
ție. materiale, mașini si utilaje, pre- ' 
cum si mărfuri de Larg consum ți 
alte produse.

Convențiile menționate reprezintă 
încă un pas important pe calea în
făptuirii Programului complex al a- 
dincirii si perfecționării în continua
re a colaborării și dezvoltării inte
grării economice socialiste a țărilor 
membre ale C.A.E.R. și permit să se 
soluționeze în mod planic. pe o baza 
eficientă, probleme ale asigurării ță
rilor membre ale consiliului, care 
.-au semnat convențiile respective, cu 
aceste tipuri de materii prime ale 
economiilor naționale.

Ședința Comitetului Executiv «-a 
desfășurat intr-o atmosferă de prie
tenie si înțelegere reciprocă.

*
de lucru cu M. A. Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele părții 
sovietice in aceeași comisie, fiind 
examinate probleme de interes reci
proc ale colaborării și cooperării e- 
conomice și tehnice.

Intilnirea’s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

închis in jumătatea de nord a târli, 
unde, local, va ploua. In rest, ploile 
vor avea un caracter Izolat. Vîntul va 
sufla potrivit. Temperaturile minime 
vor oscila intre 4 si 12 grade, iar ma
ximele intre 12 și 22 de grade, local 
mai ridicate. în București : Vreme re
lativ caldă. Cerul va fi variabil, mal 
mult închis, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vint potrivit.

■ a b 0 □
măsura dezvoltării încrederii «i co
laborării intre popoare, să se treacă 
la lichidarea blocurilor militare opuse, 
considerînd că, in acest proces, au o 
deosebită importanță menținerea 
Ameridi Latine ca zonă denucleari- 
zată gi transformarea Balcanilor în
tr-o regiune a păcii și înțelegerii 
lipsită de arme nucleare.

Ca țări în curs de dezvoltare. 
România și Costa Rica. au acordat, 
in mod firesc, o mare importanță 
problemei vitale a reducerii și lichi
dării decalajelor economice. Relie- 
findu-se, în acest sens, importanța 
deosebită a dezbaterilor actualei se
siuni extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U.. s-a subliniat nece
sitatea unor acțiuni ferme pentru în
lăturarea oricăror restricții și bariere 
artificiale, a oricăror obstacole ți 
discriminări care afectează cauza 
cooperării precum și accesul larg al 
tuturor popoarelor la cuceririle știin
ței si tehnologiei moderne, pentru 
respectarea dreptului imprescriptibil 
al tuturor statelor de a fi stăpine pe 
bogățiile lor naturale și a le folosi in 
vederea propășirii economice și so
ciale pentru crearea in acest scop a 
unei noi ordini economice internațio
nale, bazate pe echitate și justiție, a 
unui cadru de principii și linii direc
toare pe care să se întemeieze in- 
treaga activitate de cooperare, inclu
siv elaborarea unei Carte a drepturi
lor $1 obligațiilor economice ale sta
telor. care să asigure participarea 
egală în drepturi a tuturor statelor 
la luarea deciziilor in problemele ma
jore economice șl financiar-monetare 
ale lumii de azi.

Prin Însemnătatea problemelor 
abordate, atit bilaterale cit și de or
din internațional, prin concluziile 
puse in evidență, prin întreaga sa 
desfășurare, -vizita președintelui Josă 
Figueres Ferrer înscrie o nouă filă in 
cronica raporturilor de prietenie și 
colaborare româno-costaricane. ilus- 
trind, o dată mai mult, rodnicia 
schimburilor de vizite, a contactelor 
directe si convorbirilor dintre factorii 
de răspundere, practică promovată cu 
atita consecvență de România socia
listă. de președintele • ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Opinia publică din tara noastră sa
lută cu căldură rezultatele acestei 
vizite, considerînd că dialogul la ni
vel înalt româno-costarlcan de la 
București marchează o nouă și im
portantă contribuție la amplificarea 
legăturilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări. în folosul re
ciproc. al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

V. OROS

nr.nist.ru
ocar.il


viața internațională
EVENIMENTELE DIN PORTUGALIA

guvernProgramul noului
T ISABON 4 26 (Aaprprc<) — După ce. in dimineața zilei dc 25 

c. vn '. 'f ah» armatei portugheze au declanșat acțiunea iisu-
i T'i •. 7 ...Mifr/irra forfrh r nrmatc". cart Q ’’ ’■

irarea gu emului prezidat dc Marcello Caetano și la preluarea 
rm de către o junta militară. In noaptea de joi spre vineri au

Ti intre r-.’.fort j: membrii poliției au avut loc și la inchi- 
rea Canat, unde »c află deținuții politici. în cursul zilei dc vi-

In urma apelurilor radiodifuzate ale autorităților, activitatea c- 
lomicâ s-a desfășurat in condiții normale.

în cursul unei conferințe de presă 
organizate la cazarma Pontinha — 
cartierul general al juntei militare 
- generalul Antonia dc Spinala, re

prezentat programul noului guvern. 
Acesta prevede că exercitarea pu
terii politice so va face prin inter
mediul ■ juntei militare pină la for
marea. intr-un termen scurt, a unui 
guvern provizoriu civil. Junta va 
decreta destituirea imediată a pre- 
f dintelui republicii șt a guvernului 
Caetano. dizolvarea Adunării Națio
nale. desființarea imediată a orga
nizației ..Acțiunea Națională Popu
lari" — grupare politică a Iui Mar
cello Caetano. singura autorizată. în 
trecut. In Portugalia. Este prevăzu
tă. de ademenea, desființarea ime
diată- a Direcției Generale a SlgU- 

i. a Legiunii portugheze și a 
Organizați', i politice a tineretului.

Guvernul provizoriu va guverna 
prin decrete-lege, în cadrul strict al 
programului ‘menționat. El se an
gajează. de asemenea, să respecte 
libertatea de Întrunire și asociere, 
să desființeze tribunalele speciale șl 
să revizuiască procedura penală.

Guvernul provizoriu va pune ba
zele unei noi politici economice, a-

REACȚII ALE MIȘCĂRILOR DE ELIBERARE 

DIN ANGOLA Șl GUINEEA - BISSAU
® Poporul angolez este dispus să negocieze cu Portu

galia, în perspectiva dobîndirii independenței totale

OTTAWA. — Agostinho Neto. pre- 
ședintele Partidului Mișcarea Popu
lară pentru Eliberarea Angolei, 
(M.P.L.A.), aflat in capitala canadia
nă. a declarat in cadrul unei confe
rințe de presă că lupta M.P.L.A. nu 
va lua sfirșit decit odată cu elibera
rea completă a Angolei. „Noi sîn- 
tem gata să negociem cu Portugalia" 
— a spus Agostinho Neto. relevind 
Insă că „federația, așa cum a pro
pus-o generalul Spinola. in care 
Portugalia ar a»»ea ultimul cuvint, nu 
ne convine deloc". „M.P.L.A. luptă 
din totdeauna pentru o independen- 
t i completă a Angolei și numai pe 
acest principiu se pot stRbilî bazele 
cooperări; cu a1 te țări", a relevat in 
încheiere Agostinho Neto.

• Lupta P.A.I.G.C. va lua sfîrșit odată cu recunoașterea 
de către Lisabona a Republicii Guineea-Bissau

DAKAR. — Intr-un comentariu di
fuzat vineri de „Radio Libertacao" 
se arată că Partidul African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.) 
apreciază că răsturnarea guvernului 
Caetano este acțiunea unei miștări 
de ofițeri, de grade inferioare in ma
joritatea lor, care, după ce au supor
tat greaua încercare a războiului în 

Eșecul inevitabil al unui regim reacționar, 
antipopular, colonialist

v-înd oq preocupare imediată lupt» 
Împotriva inflației.

In domeniul politicii externe, gu
vernul provizoriu iși va desfășura 
activitatea pe baza principiului po
trivit căruia soluția războaielor din 
a sa-numi tele teritorii de peste mări 
(regiunile menținute sub dominație 
colonială din Africa — n.n.) este de 
natură politică și nu militară, in- 
cereînd. totodată, să creeze condiți
ile pentru angajarea unei dezbateri 
la nivel național a problemei aces
tor teritorii.

Programul menționează decretarea 
unei amnistii imediate in favoarea 
tuturor deținuților politici, urmind 
ca forțele militarizate (jandarmeria, 
poliția) să fie reorganizate.

Programul precizează că după a- 
legerea Adunării Naționale Consti
tuante și a noului președinte al re
publicii. junta militară va fi dizol
vată.

Răspunzînd. apoi, unor întrebări, 
generalul Spinola a menționat că 
„toți portughezii care s-au refugiat 
în străinătate sint liberi să se reîn
toarcă in țară". Referindu-se la „teri
toriile de peste mări", el a adăugat 
că nu intenționează încă să înceapă 
dialogul cu liderii mișcărilor de eli
berare națională din aceste teritorii.

KINSHASA. — Președintele Fron
tului Național de Eliberare a Ango
lei. Roberto Holden, a declarat, vi
neri. intr-un interviu acordat agen
ției zaireze de presă, că lupta de 
eliberare a poporului angolez se va 
intensifica si va continua pină în 
momentul in care Portugalia va re
cunoaște dreptul angolezilor la auto
determinare. El a spus, de asemenea, 
că nu se opune unor negocieri cu 
nou] guvern stabilit în Portugalia, 
arâtind că o soluționare negociată a 
problemei angoleze este incă posibi
lă. dar că orice contacte cu noul gu
vern vor trebui să aibă loc în con
textul istoric al independentei totale 
a Angolei.

țările africane, au putut constata 
inutilitatea și absurditatea poziției 
guvernului portughez. Este evident
— arată, in continuare, comentări"!
— că infringerile și nenumăratele 
pierderi umane pe care forțele colo
nialiste le-au suferit și le suferă, zi 
de zi. in Africa se află la originea 
trezirii conștiinței acestor ofițeri și 
soldați. Poporul portughez insă' — se 

subliniază — așteaptă de la el reall- 
- i < i unora din principalele sale 
aspirații - lichidarea totală a colo
nialismului portughez. încetarea răz
boaielor coloniale și recunoașterea 
tli ■ uului s.n ru și inalienabil al po- 
p' relor africane la independență.

Pe dc altă parte, in cadrul unui 
apel adresat militarilor portughezi, 
lansat prin intermediul aceluiași 
post de radio, P.A.I.G.C. declară : 
„nici o promisiune sau propunere 
nu va putea opri lupta noastră dacă 
ea nu conține recunoașterea fără 
echivoc a victoriei noastre, materia
lizată In minunata realitate repre
zentată dc republica suverană Gui
neea-Bissau și recunoașterea inde
pendenței noastre".

Remanierea 
guvernului egiptean

CAIRO 26 (Corespondentă de la 
Nicolae N. Lupu). — Președintele 
Republicii Arabe Egipt. Anwar Sa
dat. a procedat la o remaniere a 
guvernului, care afectează nu numai 
o redistribuire a portofoliilor, cl și 
crearea unor posturi sau a unor 
ministere noi.

După cum relatează agenția M.E.N., 
în actuala configurație a noului cabi
net egiptean postul de șef al guver
nului continuă să fie deținut de pre
ședintele Anwar Sadat. Potrivit unui 
decret dat publicității la Cairo, pre
ședintele urmează să fie reprezentat, 
in această calitate, la reuniunile gu
vernamentale. de către Abdel Aziz 
Hegazy, fost vicepremier și ministru 
al economiei, finanțelor și comerțului 
exterior și care acum deține postul 
nou creat de prim-vicepremier. In 
afara lui, guvernul egiptean mai nu
mără trei vicepremieri. Remanierea 
nu a afectat portofoliul afacerilor 
externe, care continuă să fie deținut 
de Ismail Fahmy.

Statutul femeii in sccietatea contemporană
NAȚIUNILE UNITE 26 (Corespon

dență de la C. Alexandroaie). — 
Comitetul social al Consiliului 
economic și social al O.N.U, 
(ECOSOC) a trecut la examinarea 
raportului Comisiei pentru statutul 
femeii, cu privire la lucrările celei 
de-a XXV-a sesiuni a acestui orga
nism. raport care. între altele, con
ține 14 proiecte de rezoluții.

Luînd cuvintul in dezbaterile din 
comitet, reprezentantul țârii noastre, 
Gheorghe Chirilă. a evidențiat inte
resul României față de cooperarea 
internațională in vederea promovă
rii statutului femeii, care iși găsește 
originea in politica sa internă, de 
respectare a principiului egalității 
deoline in drepturi a femeii cu băr
batul in toate domeniile de activi
tate.

Vorbind despre acțiunile concrete 
întreprinse in țara noastră în aceas
tă direcție, delegatul român a arătat 
că, in luna iunie 1973, plenara C.C.

Conlcrința pentru securitate
și cooperare în Europa

In dezbatere, 
problema notificării 
manevrelor militare
• Intervenția reprezentan

tului României

GENEVA 26 (Corespondență de la 
C. Vlad). — In contextul măsurilor 
de treștere a încrederii și de întări
re a stabilității pe continent, subco
misia pentru problemele militare a 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare In Europa a examinat 
conținutul pe care ar urma să-1 aibă 
notificarea manevrelor militare.

Luind cuvintul in cadrul discuții
lor pe această temă, reprezentantul 
român, Romulus Neagu, a prezentat 
poziția țării noastre privind elabora- 
rea de prevederi complete, clare și 
precise, de natură să contribuie efec- 
t’v la creșterea încrederii intre state 
și a securității acestora. In această 
ordine de idei el a relevat că noti
ficările ar trebui să cuprindă date 
privitoare la denumirea, natura, 
scopul, anvergura, calendarul și zona 
de desfășurare a manevrelor.

în acest stadiu al lucrărilor sub
comisiei, participanții au ajuns la un 
acord ca notificarea să cuprindă 
denumirea, calendarul și zona de 
desfășurare a manevrelor. Pentru pe
rioada următoare au rămas să fie 
negociate propunerile prezentate de 
diferite state privind includerea în 
formulările documentelor finale ale 
conferinței a datelor referitoare la 
natura, scopul, valoarea efectivelor 
și genul unităților participante, data 
începerii și încheierii mișcărilor de 
trupe, legate de manevre, inclusiv 
durata absenței lor din cazărmile de 
dislocare, precum și alte asemenea 
elemente menite să ofere o imagine 
cit mai clară a manevrelor notificate.

al P.C.R. a adoptat noi măsuri pen
tru asigurarea condițiilor de creș
tere a participării femeii la dezvol
tarea economiei, la progresul științei 
și culturii, la viața politică și so
cială a României.

Reprezentantul român, apreciind 
pozitiv proiectele de rezoluție su
puse dezbaterilor comitetului, s-a 
pronunțat in favoarea adoptării lor 
și a sprijinit propunerile vizind elabo
rarea unui Instrument internațio
nal pentru combaterea tuturor for
melor de manifestare a discriminării 
față de femeie. Amintind faptul că 
României îi aparține inițiativa orga
nizării in 1975 a „Anului internațio
nal al femeii", vorbitorul a reînnoit 
invitația, avansată oficial de dele
gația română în ultima sesiune a co
misiei, ca țara noastră sâ fie gazda 
unui seminar internațional asupra 
statutului femeii în lumea contem
porană.

cipru Congresul Partidului
progresist al oamenilor muncii
NICOSIA 26 (Corespondenta de la 

I. Badea). — I>a Nicosia au început 
lucrările celuide-al XIII-lea Congres 
al Partidului progresist al oameni
lor muncii din Cipru — A.K.E.L. — 
ța care participă delegați al organi
zațiilor din întreaga țară. Sint pre- 
zenți invitați din partea unor partide 
comuniste și muncitorești.

Partidul Comunist Român este re
prezentat la lucrările congresului de 
tovarășul Iosif Uglar, membru su
pleant ni Comitetului Executiv nl 
C.C. al P.C.R., prim-secretar nl Co
mitetului județean Satu-Mare al 
P.C.R.

In cuvintul de deschidere, tova
rășul Ezeklas Papaioannou, secreta
rul general al A.K.E.L., după ce a 
relevat că „al XIII-lea_ Congres ai 
partidului are loc in condiții interne 
dificile și complexe'*  a apreciat ca 
trăsătură caracteristică a perioadei 
de patru ani care a trecut de la pre
cedentul congres, „intensificarea e- 
forturllor imperialismului și cercu
rilor reacționare pentru subminarea 
frontului național al luptei poporului 
cipriot, pentru răsturnarea și exter
minarea președintelui Makarios, pen
tru lichidarea independentei Ciprului 
și subjugarea sa de către N.A.T.O.".

Apreciind că poporul cipriot se gă
sește in momentul de fată in etapa 
luptei antiimperialiste. de eliberare 
națională, vorbitorul a subliniat că.

„Indochina va deveni cu certitudine 
o peninsulă a păcii"

Mesaje cu prilejul celei de-a IV-a aniversări
a Conferinței la nivel inalt a popoarelor din Indochina

HANOI. — Se împlinesc patru 
ani de cind s-a desfășurat Confe
rința la nivel inalt a popoarelor 
din Indochina, care a avut, o in
fluență însemnată asupra desfășu
rării evenimentelor din Asia de 
sud-est, asupra luptei popoarelor 
din Vietnam, Laos și Cambodgia 
pentru apărarea drepturilor lor le
gitime. în legătură cu această ani
versare, Ton Duc Thang, președin
tele R.D. Vietnam, a adresat un 
mesaj de felicitare prințului Sufa- 
nuvong, președintele Comitetului 
Central al Frontului Patriotic Lao
țian, in care se spune că semna
rea Acordului de la Paris asupra 
Vietnamului și crearea in Laos a 
Consiliului politic de coaliție na
țională și a guvernului provizoriu 
de uniune națională se datoresc atit 
luptei hotărite a popoarelor vietna
mez, laoțian și cambodgian, cit și so
lidarității militante și prieteniei care 
leagă cele trei țări frățești din In
dochina. Cauza justă a celor trei, 
popoare din Indochina, deși se 
izbește încă de mari greutăți, are 
perspective din cele mai frumoase".

anglia Crearea grupului de colaborare 
și cooperare economică cu România

LONDRA 26 (De la corespon
dentul nostru, N. Plopcanu). — Sub 
auspiciile Confederației industriei 
britanice, la Londra a luat ființă 
grupul de colaborare și cooperare 
economică cu Republica Socialistă 
România, la care participă repre
zentanții unor mari' firme și bănci 
din Marea Britanic.

Luind cuvintul, J. Ferguson- 
Smith, directorul general al com
paniei British Aircraft Corpora
tion, a subliniat că, in urma vizi

In această etapă, ..unitatea patrio
tică de luptă; indiferent de deose
birile politlco-ldeologfce și de con
vingeri. este nu numai posibilă, dar 
si imperios necesară", Jansînd In a- 
cest sens un apel tuturor partidelor 
și organizațiilor cipriote, tuturor a- 
celora care se pronunță In favoarea 
unui stat independent, unitar, suve
ran si nealiniat.

Abordind. în continuare, problema 
națională a Ciprului, tovarășul Exe
kias Papaioannou a declarat că „for
ma de stat care este dictată de reali
tate și de condițiile Ciprului este cea 
a unui stat unitar, nedivizat". în ca
drul căruia turco-cipriotil să parti
cipe în mod democratic, pe bază 
proporțională și să albă controlul de
plin asupra problemelor de educa
ție. religie si cultură. A.K.E.L. șpri- 
jină convorbirile intercomunitare 
lărgite și consideră că trebuie să se 
depună toate eforturile pentru asi
gurarea succesului lor.

Vorbitorul a analizat apoL diver
se aspecte ale muncii politlco-ideo- 
logice și organizatorice a partidu
lui.

In cele patru zile, cit vor dura lu
crările congresului, delegații vor 
dezbate raportul Comitetului Central 
asupra activității A.K.E.L. pe perioa
da 1970—1974. raportul Comisiei cen
trale de control și sarcinile de viitor 
ale partidului.

Totodată, Ton Duc Thang și pre
mierul Fam Van Dong au trimis, 
cu același prilej, un mesaj de fe
licitare prințului Norodom Sianiik, 
șeful statului cambodgian și pre
ședintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei (F.U.N.C.), și lui 
Penn Noufh, președintele Biroului 
Politic al F.U.N.C., in care se spu
ne : „Sărbătorim această aniversa
re cu victorii strălucite înregistrate 
in lupta de eliberare națională a 
popoarelor vietnamez, cambodgian 
și laoțian, in întărirea constantă a 
solidarității militante ,și a marii 
prietenii ce leagă cele trei popoare 
din Indochina". Deși există încă 
multe dificultăți — se arată in me
saj — Indochina va deveni cu cer
titudine o peninsulă a păcii, zona 
unor state independente, in care 
popoarele vietnamez, cambodgian 
și laoțian, stăpine pe propriul des
tin și egale în drepturi se vor res
pecta și sprijini unul pe altul in 
construirea unei vieți libere fi fe
ricite, conform aspirațiilor lor.

tei făcute in octombrie 1973 in 
România, a convorbirilor avute cu 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și cu alți factori de răspunde
re, membrii delegației Confede
rației industriei britanice s-au 
convins de largile posibilități de 
dezvoltare pe multiple planuri a 
schimburilor economice dintre țara 
noastră și Marea Britanie. A luat, 
de asemenea, cuvintul ambasadorul 
român la Londra, Pretor Popa.

• TERRA INTINEREȘ- 
Țf Potrivit unor recente sta
tistici, fiecare al doilea locuitor 
al planetei noastre are sub 24 
de ani. 55 la sută din tineretul 
globului, respectiv peste un mi
liard de oameni, lucrează direct 
in. sfera producției de bunuri 
materiale. La această cifră se 
adaugă cei 2.3 milioane de stu- 
denți, al căror număr a crescut 
cu mal mult de două ori in ul
timul deceniu. Deși, In cazul ță
rilor dezvoltate din punct de 
vedere industrial, demografii 
prevăd pentru anii imediat ur
mători o oarecare „Imbătrinire" 
a locuitorilor, populația Terrel 
in ansamblu va continua incă 
multă vreme de aici înainte să 
rămină tinâră.

LA
mon

• „CAMPION"
NESOMN. „Recordul 
dial de rezistență 1a somn" este 
revendicat de comerciantul a-
merican Roger Guy English, din 
San Diego. El n-a dormit timp 
de 288 de ore, adică. 12 zile și 
tot atitea nopți, depășind cu 
mult recordul precedent deți
nut de gospodina sud-africană 
Bfertha Van Der Merwe. English
și-a petrecut perioada de ne
somn in vitrina unui magazin, 
asistat de doi prieteni care ii 
țineau treaz cu... palme bine
administrate 
„Campionul" 
performanța 
bineînțeles

la răstimpuri, 
și-a sărbătorit 

printr-un somn 
pe măsura recor

dului proaspăt doborit.

• PE URMELE LUI 
YETI. O nouă expediție, de 
data aceasta japoneză, a pornit 
recent In Munții Himalaya pe 
urmele mult controversatului 
„om al zăpezilor" (Yeti). Un 
membru al expediției, reîntors 
zilele trecute la Katmandu, a 
declarat că a văzut umbra unei 
ființe ciudate în masivul Dhau- 
laghiri, la o altitudine de apro
ximativ 1 000 metri. Totodată, 
cercetătorii japonezi au foto
grafiat in cursul expediției ur
mele unui biped gigantic, găsi
te in același masiv. Răspindite 
pe o distanță de un kilometru 
și măsurind 20—25 centimetri 
lungime și 10 centimetri lățime, 
ele sint asemănătoare celor lă
sate de piciorul unei ființe 
umane. Se confirmă astfel exis
tența lui Yeti ?

• „BEBELUȘII ÎNOTĂ
TORI". Au trei, șase, zeca 
luni și evoluează cu iscusință 
In apă. Cei de un an și jumă
tate sau trei ani plonjează de 
la 3 metri. Toate acestea se in- 
timplă la piscina Champigny- 
sur-Marne (Franța) unde se 
desfășoară concursuri săptămî- 
nale de natație pentru cei mai 
mici copii, sub Îndrumarea 
lui Jacques Vallet, profe
sor de educație fizică Ia In
stitutul național al sporturi
lor. Experiența și-a sintetizat-o 
în cartea „Bebelușii înotători", 
in care expune o metodă apli
cabilă, practic, tuturor copiilor 
cu o dezvoltare normală. Pro
fesorul și adepții lui consideră 
că înotul de la primele luni 
de după naștere este de mare 
însemnătate pentru dezvoltarea 
generală a copiilor.

După cum s-a anunțat. Ia 25 apri
lie. prir.tr-o acțiune insurecțională a 
forțelor armate, a fost răsturnat gu
vernul portughez reacționar, condus 
de Marcello Caetano. Puterea de stat 
a fost preluată de „Mișcarea Tortelor 
armate", care a remis-o unei „junte a 
salvării naționale". A fost infrint și 
ultimul cuib de rezistență al fostului 
r-gim. politia politică, modelată după 
tiparele gestapoului hitlerist.

Opinia publică din România urmă
rește cu viu interes aceste eveni
mente care marchează încheierea 
unei perioade de aproape 50 de ani 
de dictatură de tip salazarist. Așa 
cum se știe, spulberind speranțele 
inițiale ale unei ..liberalizări", guver
nul Caetano. care a succedat lui Sa
lazar. a continuat neschimbată a- 
ceeași politică de represiuni și te
roare de tip fascist împotriva forțe
lor progresiste, de singeroase răz
boaie împotriva popoarelor africane 
aflate in robie colonială.

Masele largi populare, cercurile 
democratice, patriotice și progresiste 
din Portugalia au dus o luptă hotâ- 
rită împotriva regimului Caetano. 
înlăturarea de la putere a acestui 
regim izolat si urit de popor deve
nise principalul obiectiv și deziderat 
al maselor largi. O mare, hotăritoare 
contribuție la șubrezirea continuă a 
pozițiilor guvernului reacționar au 
adus, totodată, lupta dirză a popoare
lor din Angola. Mozambic și Guineea- 
Bissau. Victoriile obținute de miș
cările de eliberare din aceste țări 
au înăsprit și mai mult contradicțiile 
în viața socială și politică a Portu
galiei. poverile războiului colonialist 
accentuind situația precară a econo
miei portugheze.

în același timp. evenimente
le din Portugalia nu pot să r.u 
fie puse in legătură cu procesele care 
se manifestă in Europa, cu noul curs 
spre destindere ce se înregistrează pe 
continentul nostru și în lume, cu 

tac in afirmarea princi
piilor de legalitate și respectare a 
dreptului fiecărui popor de a dispune 
singur de propria soartă, cu blamarea 
internațională tot mai puternică a 
politicii colonialiste.

în Portugalia s-a resimțit astfel 
tot mai mult izolarea regimului — 
inclusiv izolarea De plan extern — 
chiar și aliați ai Portugaliei din 
N.A.T.O. văzindu-se in situația dc- a 
nu mai putea susține un regim atit 
cie compromis.

Toate acestea au exercitat o In-

politice in Por- 
vointa de 
tării și de

vieții
proclam ind 
națională a 
către popor a libertăților

fluență tot mai mare asupra forțelor 
politice realiste din Portugalia, inclu
siv cercuri a'.e armatei, care au înțe
les caracterul absurd și lipsa de 
perspectivă a războaielor purtate de 
colonialismul portughez in Africa. 
Răsturnarea regimului Caetano apare 
astfel ca un rezultat implacabil al 
dezvoltării istorice.

Opinia publică din România ve:le 
conturindu-se in evenimentele d n 
Portugalia premisa unui nou curs de 
dezvoltare a țârii. In acest sens, re
țin atenția proclamația „Mișcării for
țelor militare" care exprimă intenția 
de a crea condiții favorabile demo
cratizării 
tugalia. 
„salvare 
restituire ----- — - ---------
cetățenești". In același sens se în
scriu asemenea prevederi expuse in 
programul noului guvern ca apli
carea unor măsuri pregătitoare, cu 
caracter concret, economic, social și 
cultural, care să garanteze exerci
tarea efectivă pe viitor a libertății 
politice a cetățenilor, asigurarea li
bertății de întrunire si asociere, au
torizarea creării unor asociații poli
tice ca embrion al unor viitoare par
tide politice, garantarea libertății sin
dicale. a libertății de exprimare și 
gindire sub toate formele, desfiin
țarea tribunalelor speciale, a Direc
ției Generale a Siguranței și așa-nu- 
mitei „Legiuni portugheze", amnis
tierea imediată a tuturor deținuților 
politici. Firește că traducerea in via
tă a acestor obiective ar avea efecte 
salutare pe plan social, pentru 
perspectivele de progres, ale tării. _

Opinia publică din tara noastră, 
alături de opinja publică nrogresis-\ 
tă din întreaga lume, iși exprimă, in 
același timp, speranța că noul gu
vern va pune capăt războiului co
lonial si va da curs aspirațiilor fier
binți de libertate și dezvoltare de 
sine stătătoare ale popoarelor d;n 
Angola. Mozambic. Guineea-Bissau. 
în acest sens retine atenția că in 
ce privește politica externă noul 
guvern arată că se va conforma 
principiilor independentei și egalită
ții intre state, neamestecului in a- 
facerile altor țări și apărării păcii, 
că soluția războaielor din teritoriile 
de peste mări este de natură po
litică si r.u militară, pronuntindu-se 
pentru aplicarea în aceste teritorii a 
unei politici care să ducă la pace. 
De altfel noul conducător al guver-

im-

nului portughez, generalul Spinola, 
intr-o carte publicată luna trecută 
la Lisabona (in urma căreia a fost 
destituit din funcția de adjunct al 
șefului marelui stat maior) a re
cunoscut că este imposibilă o victo
rie militară in războiul colonialist 
purtat in Africa, pronuntindu-se in 
f ivoarea unei soluții politice. Acum 
se creează condiții pentru traducerea 
in viată a acestei aprecieri, pentru 
înfăptuirea de acțiuni concrete in 
v -derea asigurării libertății popoare
lor care au avut de îndurat atita vre
me cătușele robiei coloniale. Un a- 
s .'menea curs s-ar înscrie, in același 
timp, in direcția năzuințelor poporu
lui portughez, menținut în stare de 
înapoiere si silit de fostul regim 
dictatorial să facă grele sacrificii 
pentru o cauză nedreaptă, ar cores
punde ne deplin intereselor de în
sănătoșire a temeliilor grav zdrun
cinate ale vieții sale politice, eco
nomice și sociale.

După cum este bine cunoscut. 
România socialistă — -militind cu o 
nedezmințită consecventă pentru li
chidarea ultimelor vestigii ale colo
nialismului. pentru dreptul 
prescriptibil al fiecărui popor do a 
dispune de propria soartă — a con
damnat de la început, cu maximă e- 
nergie. războiul colonialist purtat de 
cercurile reacțiunii portugheze, și-a 
manifestat în modul cel mai ferm so
lidaritatea cu lupta dreaptă a popoare
lor din Angola. Mozambic. Guineea- 
Bissau. acordindu-le sprijin multila
teral — moral, politic, diplomatic, e- 
conomic și militar. Așa cum este cu
noscut. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a intîlnit, in repetate rînduri, cu 
lideri ai mișcărilor de eliberare din 
aceste țări — atit la București, cit 
si cu prileiul vizitelor efectuate in 
țâri ale Africii — exprimind soli
daritatea si sprijinul activ ale P.C.R. 
și ale întregului popor român. Sem
narea de documente de partid și de 
stat, declarații și comunicate comu
ne a contribuit la așezarea rela
țiilor prietenești dintre Partidul Co
munist Român. dintre guvernul 
României socialiste si mișcările de 
eliberare națională respective pe ba
zele trainice ale asigurării suvera
nității si independentei, egalității îh 
drepturi si respectului reciproc — 
marcind, totodată, contribuții de sea
mă La recunoașterea internațională a 
acestor mișcări, inclusiv de către 
O.N.U. în acest context 6e Înscrie,

ca stat in-

urmă, adre- 
la sesiunea

de asemenea, faptul că România a 
fost prima tară din afara continen
tului african care a recunoscut Re
publica Guineea-Bissau 
dependent.

Cu numai trei zile în 
sindu-se participantilor .. 
de la București a Comisiei econo
mice a O.N.U. pentru Eurooa, tova
rășul Nicolae Ceaușescu releva din 
nou necesitatea urgentă a lichidării 
definitive a asupririi coloniale por
tugheze pe continentul african, sub
liniind : „Apare normal ca toate ță
rile europene să acționeze hotărit 
pentru a determina Portugalia să re
nunțe la politica ei anacronică, să 
dea curs declarației Organizației Na
țiunilor Unite care prevede desfiin
țarea neintirziată a oricăror relații 
colonialiste. Sprijinirea cauzei drep
te a popoarelor din Angola. Mo
zambic. Guineea-Bissau corespunde 
nu numai aspirațiilor legitime ale a- 
cestor popoare, ci si năzuinței po
porului portughez de a-și așeza re
lațiile cu celelalte națiuni pe respect 
mutual si avantaj reciproc".

Exprimindu-și speranța că înlătu
rarea regimului ultrareacționar din 
Portugalia va deschide un curs po
zitiv evoluției social-politice a aces
tei țâri, România apreciază că resta
bilirea libertăților democratice și în
cetarea neintirziată a războiului co
lonial, soluționarea pe cale politică 
a conflictului, pornindu-se de la 
respectarea drepturilor legitime, la 
dezvoltare liberă, suverană ale po
poarelor africane, reprezintă cerințe 
stringente, imperative majore ale 
promovării cauzei destinderii in Eu
ropa. Africa și, în general, pe ' 
international, ale înrădăcinării 
melor de legalitate și respect 
proc în relațiile mondiale.

Evenimentele din Portugalia 
firmă, o dată in plus, mutațiile im
portante ce se produc In viata poli
tică internațională, demonstrează lip
sa de perspective a regimurilor re
acționare sortite inevitabil pieirii, 
anacronismul vestigiilor coloniale, 
eșecul la care este condamnată po
litica imperialistă de forță și domi
nație, caracterul invincibil al miș
cărilor de eliberare națională, al 
luptei popoarelor pentru pace, demo
crație și progres social, pentru libe
ră dezvoltare in conformitate cu 
propria voință.

plan 
nor- 
reci-

con-

V. ALEXANDRESCU

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT

încheierea Congresului 
U.C.I. din Serbia. u
au luat sfirșit lucrările celui de-al 
VII-lea Congres al Uniunii Comu
niștilor din Serbia — ultimul dintre 
congresele republicane si conferințe
le provinciale desfășurate luna aceas
ta in Iugoslavia. Cu aceasta, pregăti
rile? pentru Congresul al X-lea al 
U.C.I. au intrat in faza finală. Re
cent. Prezidiul U.C.I. a aprobat darea 
de seamă cu privire la activitatea 
U.C.I. intre congresele al IX-lea și 
al X-lea. precum și o serie de mo
dificări la statut în legătură cu mo
dul de organizare a organelor de 
conducere la nivel federal.

Președintele R. A. Egipt, 
Anwar Sadat, l-a primit pe Kim 
Iăn Ju, vicepremier al Consiliului 
Administrativ al R.P.D. Coreene, tri
mis special al președintelui R.P.D. 
Coreene, Kim Tr Sen. Cu acest pri
lej, trimisul special coreean a trans
mis președintelui Sadat un mesaj 
din partea președintelui Kim Ir Sen.

Buletinul oficial al Cipru- 
Jyj a publicat, vineri, hotărîrea 
Consiliului de Miniștri de a interzi
ce organizația teroristă „Eoka-2“, 
alcătuită din adepți ai generalului 
Grivas, decedat la începutul aces
tui an.

Sesiunea Comisiei per
manente interministeriale 
greeo-iugoslave, ale cSrei lu- 
crări au prilejuit un schimb de opî- 
nii asupra perspectivelor comerțului, 
cooperării in industrie și colaborării 
tehnico-științifice dintre cele două 
țări, a avut loc la Belgrad. Docu
mentul. semnat la încheierea convor
birilor. prevede dezvoltarea colabo
rării economice greco-iugoslave.

Dezvoltarea 
dintre Argentina și țările 
socialiste. Exlstâ 

relațiilor

posibilități

deosebit de favorabile pentru dez
voltarea relațiilor dintre Argentina 
și țările socialiste — a declarat mi
nistrul argentinean al economiei. 
Jose Gelbard. Argentina — a spus 
el in continuare — speră ca pe ca
lea extinderii relațiilor sale cu sta
tele socialiste să întărească legătu
rile de prietenie cu popoarele aces
tor țări și să-și consolideze suvera
nitatea națională.

Regele Hassan al II-!ea 
al Marocului a procedat la ° 
remaniere a guvernului. Noul cabi
net, prezidat de Ahmed Osman, cu
prinde 18 miniștri și 10 secretari de 
stat. Printre personalitățile care In
tră in noul guvern se numără Ah
med Laraki, care devine ministru 
de externe. Fostul deținător al Dor- 
tofoliului externelor, Taibi Benhima, 
devine ministru al informațiilor. 
Și-au schimbat, de asemenea, titu
larii ministerele finanțelor, justiției, 

. muncii și turismului.

• MAC FĂRĂ OPIU 
Oameni de știință turci ai 
identificat o specie de mac care 
nu conține opiu, dar din care 
se poate extrage codeină — 
substanță larg folosită pentru 
combaterea tusei. Ținind seama 
de interzicerea de către guver
nul turc a cultivării macului 
pentru obținerea de opiu, noua 
specie nu numai că va permite 
obținerea unor cantități sporita 
de codeină pentru industria 
farmaceutică, ci va oferi țăra
nilor care au. avut de suferit 
de pe urma acestei măsuri po
sibilitatea de a-și crea o nouă 
bază economică.

S.U.A. și R.F.G. au »emnal 
joi la Bonn un acord potrivit că
ruia Statele Unite vor primi In ur
mătorii doi ani suma de 2.22 miliar
de dolari pentru acoperirea cheltuie
lilor necesitate de menținerea tru
pelor americane în R.F.G.

Primul ministru al An- 
g|jgj Harold Wilson, a declarat 
joi că trupele britanice dislocate în 
Irlanda de Nord nu vor fi reche
mate din această provincie. într-un 
comunicat dat publicității la Londra 
se precizează că „armata va rămine 
In Irlanda de Nord cu efectivele 
necesare pentru Îndeplinirea misiu
nii sale, care este aceea de a com
bate violența și’ terorismul de orice 
natură". în comunicat se arată, de 
asemenea, că guvernul de la Londra 
va continua să coopereze cu auto
ritățile de la Dublin și Belfast pen
tru a se asigura transpunerea In 
viață a acordului tripartit de Ia 

. Sunningdale.

• „JEEP ZBURĂTOR". 
Prototipul unui ingenios aparat 
de zbor — un fel de „jeep pe 
pernă de aer", alimentat cu 
benzină — a fost realizat de 
către o companie americană. 
Motorul turboreactor creează 
forța necesară ridicării și pro
pulsării aparatului, dindu-i po
sibilitatea să se deplaseze pe o 
pernă de aer, indiferent de sta
rea drumului pe care-1 par
curge. Avind o greutate de 325 
kg, „jeepul zburător" — cu 
2 locuri — se poate ridica pină 
la 1-800 m înălțime și poate 
efectua zboruri pe orizontală 
cu o viteză de 120 km pe oră, 
avind o autonomie de zbor de 
50 km. El este destinat unită
ților de pompieri, serviciilor 
poștale, sanitare etc.

• INVAZIE DE BROAȘ
TE țestoase. Apele din 
apropierea coastelor australiene 
oferă In aceste zile un specta
col inedit, fiind invadate de un 
număr impresionant de broaște 
țestoase. Unele dintre ele, in 
lungime de trei metri, cintăresc 
aproximativ 750 kilograme. Oa
menii de știință afirmă că este 
pentru prima oară cînd in a- 
ceastă zonă se înregistrează un 
astfel de fenomen.
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