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Tovarășul Nicolae Ceausescu
a vizitat Expoziția de aparate si instalații pentru activitatea 

de cercetare științifică si dezvoltare tehnologică

PROLETAR) DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJI-VĂ! PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația economică austriacă

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit slmbătă la amiază delegația 
economică austriacă, condusă de dr. 
Hans lgler, președintele Uniunii in
dustriașilor din Austria.

La Întrevedere au participat Manea 
Mănescu, prlm-minLstru al guvernu
lui, Ion Pățan. viccprim-ministru, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru, 
loan Avram, ministrul industriei con
strucțiilor do mașini grele, Mihail 
Florescu, ministrul Industriei chi
mice, Nicolae Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, Traian Dudaș, 
ministrul Transporturilor și Teleco
municațiilor. Vaslle Puhgan, consilier 
al președintelui republicii. Vasile Vo- 
loșenlu'. președintele Băncii Româ
ne de Comerț Exterior, Roman Mol

Dalegația comună a Federației Sindicatelor 
din Palestina și a Federației Generale 

a Sindicatelor lordaniene
Simbătă 27. aprilie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit o delegație comună a 
Federației Sindicatelor din Palesti
na și a Federației Generale a Sindi
catelor lordaniene, care face o vizită 
de prietenie și schimb de experiență 
in țara noastră.

Din delegație fac parte Mahmoud 
Abou-El-Leyl, secretar general-ad
junct al Federației Sindicatelor din 
Palestina, Mohammad Jadallah, se
cretar general-adjunct al Federației 
Generale a Sindicatelor lordaniene, 
Awani Jamil, secretar al Federației 
Generale a Sindicatelor lordaniene, 
Bourhan Kalak, membru al’ Biroului 
Executiv al Federațieix Sindicatelor 
din Palestina.

Oaspeții au fost însoțiți de Imad 
Abdin, reprezentantul permanent al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei acreditat pe lingă C.C. al 
P.C.R.

La întrevedere au participat Mihai 
Dalea, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., pre

Trimisul special al televiziunii elvețiene
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, sîm- 
bătă dimineața, pe ziaristul Eric A. 

dovan. președintele Camerei de Co
merț și Industrie, Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior șl cooperării economice inter
naționale, Marin Ceaușescu, șeful 
Agenției economice române din 
Viena.

Oaspeții au fost Însoțiți dc Tassilo 
F. Ogrinz, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Austriei la București.

Dr. Hans lgler a exprimat gratitu
dinea pentru cinstea acordată dele
gației economice — una din cele mal 
numeroase și mai reprezentative 
delegații austriece de acest gen care 
vizitează România — dc a fi primită 
de președintele Nicolae Ceaușescu.

Salutind pe mombrii delegației eco
nomice austriece, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat dorința țării 
noastre de a lărgi in mod substan
țial relațiile comerciale și de colabo

ședintele Consiliului Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor din 
România, Gheorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Exprimindu-și deosebita satisfacție 
de a fi primiți de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Mahmoud Abou-El-Leyl a 
transmis secretarului general al 
P.C.R. un mesaj de salut, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate 
si fericire din partea lui Yasser Ara
fat. președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a rugat pe oaspeți să 
transmită, din partea sa, lui Yasser 
Arafat un salut cordial, urări de 
succes în lupta poporului palestinean 
centru împlinirea cit mai grabnică a 
aspirațiilor sale de libertate, autode
terminare. pace si progres.

Membrii delegației au subliniat 
semnificația deosebită a vizitei șefu
lui statului român in unele țări a- 
r-abe. relevind importanța acestei 
vizite pentru Întărirea legăturilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ

Peschler, corespondent special de 
politică externă la televiziunea el
vețiană.

La întrevedere a participat to
varășul Cornel Burtică, membru 

rare economica cu Austria, de a 
identifica noi domenii și forme de 
cooperare pe termen lung.

tn cursul convorbirii care a avut 
loc s-a exprimat de ambele părți 
satisfacția pentru evoluția pozitivă a 
relațiilor de cooperare și colaborare 
româno-austriece, pentru dezvoltarea, 
legăturilor prietenești dintre cele' 
două țări șl popoare.

în acest context s-a subliniat fap
tul că exLstă largi poslbilLtftți de 
extindere a conlucrării Intre Româ
nia și Austria, exprimtndu-se dorința 
comună de a Impulsiona lărgirea șl 
diversificarea schimburilor comercia
le., promovarea cooperării economice, 
industriale șl tehnice, inclusiv crea
rea de societăți mixte și colaborarea 
pe terțe piețe.

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

nia și țările arabe, a solidarității 
militante dintre sindicatele române 
și sindicatele din țările arabe.

Membrii delegației au dat o înaltă 
apreciere poziției constructive a 
României în legătură cu soluționarea 
problemelor Orientului Mijlociu, ac
tivității deosebite a șefului statului 
român in vederea instaurării In a- 
ceastă zonă a unei păci durabile și 
drepte.

Arătind că iși amintește cu multă 
plăcere vizita efectuată in țările a- 
rabe. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe oaspeți să transmită sindi
catelor. oamenilor muncii din țările 
arabe un călduros salut, cele mai 
bune urări de pace, progres și pros
peritate.

în timpul convorbirii s-a subliniat 
importanta solidarității internaționa
le. a unității muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste. in lupta 
pentru progres și bunăstare, pentru 
victoria cauzei păcii și înțelegerii 
între popoare.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru televiziunea elvețiană,

în această 
general al 
însoțit de 
Ceaușescu, _____ r„ _____

j. Comi 1 Burtică. Gheor
ghe Oprea, viceprim-mînistru al 
guvernului.

La sosirea la Institutul de 
cercetări chimice — puternică 
și prestigioasă unitate de cer
cetare, care a găzduit dezbate
rile plenarei și expoziția — to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat cu deosebit entu
ziasm. cu multă căldură de spe
cialiștii care lucrează aici, in 
manifestarea lor însuflețită gă
si ndu-și expresia sentimentele 
de adincă dragoste și recunoș
tință față de secretarul general 
al partidului, care, personal, 
acordă o atenție permanentă 
orientării și progresului rapid al 
activității de cercetare științifică 
și dezvoltare tehnologică, ridi
cării ei pe un plan superior in 
concordanță cu cerințele majore 
ale etapei actuale de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

In intimpinarea secretarului 
general al partidului au venit 
loan Ursu. președintele Con
siliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, miniștri, pre
ședinții academiilor de științe, 
directori generali ai institutelor 
centrale de cercetare, rectori ai 
unor institute de invățămint 
superior, precum și membri ai 
Biroului Executiv al C.N.Ș.T.

vizită, secretarul 
partidului a 

tovarășa 
tovarășii

fost 
Elena 

Manea

(Continuare in pag. a III-a)

(UVlNTARCA TOVARĂȘULUI 
NKOLAt OAUȘBCU 

la Plan&ra Conslfiului hM pentru Sffintt $i îatefcoă
Stimați tovarăși,
Aș dori să încep prin a vă adre

sa dumneavoastră, și prin dum
neavoastră tuturor cercetătorilor 
din România, un salut călduros din 
partea mea și a Comitetului Cen
tral al partidului. (Aplauze puter
nice).

Am vizitat cu interes expoziția 
dumneavoastră și, cu acest prilej, 
am fost invitat să iau cuvîntul. Aș 
dori să felicit pe acei care au rea
lizat in ultima' perioadă aparatele 
de măsură, de control pentru cer
cetare, care au fost prezentate în 
expoziție. Ele reprezintă intr-ade
văr un început bun și sper că ceea 
ce am reușit să realizăm pe aceas
tă cale va constitui o bază pentru 
a lărgi producția în acest sector 
atît de important, inclusiv pentru 
cercetare, dar și pentru soluționa
rea unor probleme necesare pro
ducției noastre.

Am ascultat multe explicații. IJ- 
nele din aparatele expuse le-am 
mai văzut de vreo cinci ori pînă 
acum. Sper însă că a șasea oară 
nu vor mai fi prezentate tot ca

noutăți, (Animație in sală). Am 
ascultat, de asemenea, explicațiile 
cu privire la eficiența economică. 
Desigur, n-am avut un aparat care 
să înregistreze rapid și să facă 
calcule, dar din ceea ce am reți
nut, fiecare a arătat că se reali
zează economii la import de mili
oane și zeci de milioane lei valută. 
Numai că pe anul 1974 a trebuit 
să prevedem la buget un import 
mai mare decit în 1973. Deci, încă 
nu am simțit eficiența economică 
în reducerea cerințelor de valută 
pentru importuri. Sper că aceste 
calcule sint reale și, cel puțin în- 
cepînd din 1975, se vor reflecta în 
bugetul țării, în sensul de a re
duce necesarul de valută la im
port, producînd această aparatură 
în țară — așa cum a spus fiecare 
din tovarășii care au prezentat 
astăzi aceste rezultate. Dună cum 
vedeți, încep cu o critică. (Anima
ție în sală).

Pe plan mai general sper că, în 
cadrul lucrărilor pe care le-ați 
avut ieri și astăzi dimineață, afl 
abordat problemele de bază ale

dezvoltării cercetării în România. 
Avem rezultate bune. Nu cred ,că 
aveți însă pretenția să fac acum 
un bilanț. Știu că l-ați făcut dum
neavoastră. Sîntem, în general, sa- 
tisfăcuți de ceea ce s-a realizat în 
ultimul timp în domeniul cerce
tării, mai cu seamă de orientarea 
spre care se merge de a se soluțio
na acele probleme care sînt le
gate de dezvoltarea economică și 
socială, în ritm intens, a patriei 
noastre.

Avem aici multe lucrărî reali
zate în diverse institute, care se a- 
plică în producție și dau deja re
zultate bune. Rezultatele pe care 
le-am obținut în această direcție 
în ultimii ani sper să constituie — 
și aș dori să constituie — o bază 
pentru a intensifica legarea mai 
strînsă'a cercetării cu necesitățile 
dezvoltării țării noastre. Conduce
rea partidului nostru apreciază în 
mod deosebit eforturile și rezulta
tele pe care le obțin cercetătorii 
noștri.
(Continuare în pag. a III-a)

JUDEȚELE ȚĂRII 

ÎN MAREA ÎNTRECERE

SOCIALISTĂ

Succesele, experiența 
și ambițiile clujenilor

In Dolj,

In acest an, conform pla
nului de stat, județul Cluj 
va realiza o producție globală indus
trială de circa 16 miliarde lei.

Simbătă. la sfirșitul ultimului 
schimb, oamenii muncii din industria 
județului Cluj au raportat realizarea 
integrală a planului producției globa
le oe primele patru luni ale anului. 
Pină la 1 Mai ei vor da țării o pro
ducție suplimentară in valoare de 
circa 100 milioane lei. De remarcat 
că fată de aceeași perioadă a anului 
trecut, producția industrială a jude
țului a crescut cu 13,2 la sută.

TRADIȚIA FRUNTAȘILOR. Timp 
de aproape două săptămini din 
această lună, ziarul local „Fă
clia" a găzduit o rubrică cotidia
nă : „întreprinderi fruntașe și evi
dențiate in întrecerea socialistă pe 
1973“. Și, în fiecare zi, la loc de 
cinste, au fost prezentate experiența 
și rezultatele remarcabile obținute 
de numeroasele întreprinderi clujene 
fruntașe sau evidențiate pe țară sau 
pe ramură, între care : „Industria 
sirmei" din Cimpia Turzil, Exploata
rea minieră -Aghireș, „Clujana", 
„Carbochim", întreprinderea poligra
fică din Cluj, Combinatul de lianți 
și materiale refractare din Turda, 
Combinatul de celuloză și hîrtie din 
Dej ș.a. Sint unități distinse, pe 
merit, cu laurii întrecerii socialiste.

CALENDARELE CINCINALULUI. 
Unitățile amintite au adăugat 
în acest an alte fapte demne de evi
dențiat in marea întrecere pentru 
realizarea cincinalului înainte de 
termen. La „Industria sirmei" 
s-au fabricat peste prevederi 2 000 
tone de laminate finite, la Exploa
tarea minieră Aghireș întreaga pro
ducție suplimentară realizată in pri
mul trimestru — de peste 5 milioa
ne de lei — s-a obținut pe seama 
creșterii productivității muncii, iar

la Combinatul de lianți și materia
le refractare din Turda, în aceeași 
perioadă, planul a fost depășit cu 
6 200 tone de ciment, 600 tone de 
var ș.a.

Practic, în fiecare unitate clujeană 
se desfășoară o bătălie susținută pen
tru „mai mult, mai bine, mai ieftin".

Nu există unitate clujeană care să 
nu-și țină o evidență riguroasă a rea
lizărilor in întrecerea pentru înfăp
tuirea cincinalului înainte de termen. 
Și, intr-un șir de întreprinderi, ca
lendarele cincinalului indică de pe 
acum; la unii indicatori, anul 1975. 
Este un lucru cu care se mindresc, 
pe drept cuvint, toți clujenii. Bună
oară, intreprinderea mecanică „16 
Februarie" a raportat recent că a 
îndeplinit planul pe 4 ani ai cinci
nalului, iar colectivul întreprinderii 
„Mucart" și-a propus spectaculoasa 
performanță de a realiza prevederile 
întregului cincinal pină la 23 august 
1974. La rindul său, colectivul între
prinderii „Sticla" din Turda a înfăo- 
tuit, in numai trei ani, prevederile 
întregului cincinal la export, iar o 
altă unitate din același oraș — „E- 
lectroceramica" — a atins nivelul 
productivității muncii prevăzut in 
actualul cincinal.

Dorința de autodepășlre, per
manenta preocupare pentru introdu
cerea noului, mal ales pentru me
canizarea șl automatizarea produc
ției, pentru promovarea formelor su
ple de organizare, grija gospodăreas
că pentru folosirea deplină a timpu
lui de lucru, a capacităților de pro
ducție, pentru economisirea mate
riilor prime și materialelor — iată 
suDortul real al acestor succese.

îl ascultăm pe ing. Victor Fotcscu, 
de la întreprinderea „16 Februarie" : 
„Pentru a ciștiga cit mai mult timp

Alexandru MTIRT-SAN 
Viorel SĂLAGEAN

(Continuare in pag. a V-a)

Galați și Brăila

S-A ÎNCHEIAT 
SEMĂNATUL 
PORUMBULUI
Ieri in județul Dolj au fost 

însămințate ultimele suprafețe 
din cele 117 000 hectare prevă
zute a se cultiva cu porumb.

în județul Galați, miile de 
cooperatori, mecanizatori și 
specialiști din agricultură au 
folosit intens mijloacele meca
nice, fiecare zi bună de lucru 
Ca Urmare, in cursul zilei de 
ieri s-a terminat semănatul 
porumbului pe cele 89 440 ha 
planificate. Este de remarcat 
exigența sporită față de calita
tea lucrărilor ; respectarea in- 
tocmai a tehnologiei de se
mănat.

Unitățile agricole de stat și 
cooperatiste din județul Brăila 
au raportat că au terminat se
mănatul porumbului pe cele 
97 875 ha prevăzute. în prezent 
se lucrează in ritm sporit la in- 
sămințarea soiei, orezului, fa
solei, astfel incit și aceste lu
crări să fie încheiate in cursul 
săptăminii viitoare. Concomi
tent, continuă cu eforturi sus
ținute efectuarea irigațiilor pe 
ogoarele județului atit in siste
me mari, cit și in amenajările 
locale. Prima udare s-a făcut 
pe 76 000 ha, iar a doua pe 
21 000 ha.

In telegramele adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășu’ui Nicolae 
Ceaușescu, de comitetele jude
țene Galați și Brăila ale P.C.R. 
se arată că oamenii muncii de 
la sate vor face totul pentru 
executarea la timp și in bune 
condiții a tuturor lucrărilor a- 
gricole.

Vizita primului ministru 
al Finlandei, Kalevi Sorsa 

IN PAGINA A V-A

In ziarul DE AZI:
• încheierea sesiunii științifice consacrată 

aniversării Frontului Unic Muncitoresc 
din România

• Plenara Consiliului Național al Femeilor
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Reportaj din actualitatea socialistă a țării

a fost „noaptea emoțiilor*1, dar eu 
as '•orbi despre zilele și nopțile 
caro au pregftiit-o. Niciodată mal 
mult deci» intr-o Împrejurare cm 
asta nu poți să-ți dai seama de ca
litățile oamenilor cu care lucrezi. 
Au munci! aici și cite 24 sau cite 
35 d. ore in sir. Am asistat. de 
exemplu, la o discuție intre un 
muncitor si un maistru. Muncito
rul întreabă . „Cum m-ai pontat 
astăzi 7" Maistrul rămlne pe gîn- 
d.tn și răspunde intr-un Lirziu : 
„Care astăzi ?" „Da, al dreptate —

singurul caz clnd un muncitor are 
o calificare de maistru).

— As vrea să-mi vorbiți despre 
noaptea aceea.

Gheorghe Căpriță : Am avut e- 
motll mari. La o mașină ca asta, 
care-i cit o adevărată uzină, răs
punderea te copleșește. Iar aici, la 
montaj, fiecare gest es e esențial 
în clipele acelea mă gindeam 
la oamenii mei. îmi puneam 
întrebarea dacă, așa cum il 
cunoșteam pe fiecare, ar pu
tea să facă vreo greșeală. Dacă

— Cred că n»nș putea să poves
tesc nimic despre noaptea aceea. 
N-aș ști să găsesc cuvintele...

Poate vft nminliți ce discuții 
ați avut atunci...

— Au fost discuții obișnuite. 
Dacă s-n strlns un șurub. dacă 
s-a verificat un subansamblu... O 
trecere in revistă a tuturor opera
țiilor executate. întrebări scurte, 
intr-un limbai care-i numai nl 
nostru. De exemplu : „Valva ?** 
„Da". „Canalul de ungere 7“ „Fă
cut !" — și așa mal departe. Apoi,

Acum, turbina de 330 MW nu
mărul doi. fabricată La Uzina de 
mașini grele Bucuroșii (platforma 
Bercenl), a fost terminată, se află 
in faza de demontare, curățire, 

' r- ■ F. ■ ■ 
goane de piese au și plecat sr>re 
termocentrala de la Rogojclu. Fa
bricația a durat 27 de luni și totuși, 
aici, ți se va vorbi cu Insistență 
despre o singură noapte — atit do 
aline imprimată in memoria si 
conștiința celor din uzină Incit 
tinde sâ devină legendă. Sigur, a 
fost noaptea unor aprige confrun
tări tehnico și totuși nu as.a. nu 
confruntarea tehnica s-a fixat in 
memorie, ci o alta : confruntarea 
morală, umană. A fost lunga și 
ciuciala noapte a probei finale, a 
clipei cind, montată in întregime 
pe stand, turbina, cu cele patru 
secțiuni ale sale, în lungime totală 
de peste 50 de metri, a atins tura
ția de 3 000 rotații pe minut.

Se pare că întreaga uzină care, 
timp do 27 d»* luni a pregătit cele 
30 OM de repere adunate acum in 
raa mai complexă și mai tehnică 
mașină din cite s-au construit 
vreodată in România, a așteptat, 
cu sufletul strîns de emoție, aceas
tă clipă.

îl am alături pe inginerul Petru 
BelCOtă. șeful secției de montaj, tui 
om scund și foarte mobil, cu un 
suris perpetuu.

Reporterul : Cum a fost ? 
Beicotă : Sigur, noaptea aceea

Noaptea emoțiilor
La Uzina de mașini grele București, într-un moment 

„de vîrf“ al unui examen de maturitate
răspunde muncitorul — sînt nici 
de 36 de ore, uitasem". „Nici 
nu știu cum o să vă pon
tez", a mai spus maistrul și 
a plecat nedumerit. Pentru că, 
intr-adevăr, munca oamenilor din 
acele zile de virf și de solici
tare maximă a depășit orice nor
mative. Mă așteptam să-i văd la 
sfirșit epuizați și apa'ici. Dar nu. 
Le ardea de glume. Maistrul Nis- 
tor le spunea zimhind celor din 
jur : „Hm ! De aii a timp lipsesc 
de a-.vă incit copilul o să-mi spu
nă... nene**...

Pe trupul masiv și dezmembrat 
arum al turbinci, oamenii lucrea
ză cu migală, cu aceeași migală 
dintotdsauna. Fac acum operația 
inversă. Totul a fost ca escalada
rea anevoioasă a unui pisc. Au 
atins virful, au înfipt acolo stea
gul victoriei. Acum coboară. Urc 
pe o scară ca de vapor pînă ală
turi de Gheorghe Căpriță, șef de 
eehină la montaj (calificarea lui e 
d? maistru, dar aici, la U.M.G.B., 
unde „împărat" este precizia, nu e

a uitat vreodată ceva, ar fl putut 
să uite și acum, dacă e neglijent 
din fire, ar fi putut și acum... Și 
așa mai departe. Mă uitam cu un 
ochi la mașină și cu unul la ei. 
Pentru că valoarea asta uriașă de
pindea acum de caracterul, de se
riozitatea, de. conștiința lor...

— Și ?
— Și cînd turbina a atins cele 

3 000 de turații, iar aparatele n-au 
Înregistrat nici cea mai mică vi
brație, am răsuflat ușurat și mi-a 
venit să-i îmbrățișez.

Pe Nicolae Panait l-am găsit în- 
tr-o clipă de răgaz. Ședea rezemat 
de un dulap cu aparate. La ce se 
gindea ? Greu de știut la cite se 
poate gindi un om care, la numai 
32 de ani, a avut „timp" să parti
cipe la montajul turbinelor de la 
Bicaz, Borzești, Brazi, Reșița, Ora
dea, Luduș, Craiova și a mai tre
cut și prin focul probelor la cele 
două turbine de 330 MW fabri
cate aici. Și-a început cariera de 
montor la virata de 15 ani și incă 
nu s-a lecuit de emoție.

după ce s-au executat toata co
menzile de pornire, toată lumea 
tace. Atunci fiecare vorbește cu 
sine...

— Ce anume 7
— Nu știu. în ce mă privește mă 

gindeam că o să meargă sigur.
— Nici o emoție ?
— Ei, ceva tot a existat. Ea ve

nea nu de la gindul că nu s-ar fi 
lucrat bine, ci de la valoarea uria
șă ce se punea atunci in joc... Nu, 
„in joc" nu e bine spus. Că nu se 
punea nimic in joc. Noi nu facem 
aici treburi de „loz in plic". Ori
cum insă, cind începe să funcțione
ze o mașină atit de complicată, 
care a trecut prin mina ta piesă cu 
piesă, emoția vine de la sine, n-aș 
ști să vă explic cum se întimplă 
asta... Poate e ambiția meseriașu
lui ? Da, numai asta poate să fie... 
Apoi nu spun vorbe mari, dar in 
fața unei asemenea realizări mai 
este și dragostea de țară. Gindul 
că în clipa asta țara s-a îmbogă
țit cu ceva...

Unul are emoții cu privire la

oamenii din subordine, al căror 
examen moral suprem se dă In 
acele clipe. Altul are emoții la gin
dul că in clipa aceea țara a deve
ni'. mai bogată cu o turbină cum 
sînt puține in lume. Și pentru unul, 
și pentru altul, și pentru toți cei
lalți clipa aceea a fost o clipă de 
Înaltă vibrație omenească. Dar cum 
a fost acel moment pentru unul 
care declară c‘i n-a avut nici un 
fel dc emoții 7 Se numește loan 
Popa. E și el Încă tinăr. se ocupă 
dc aparatura de comandă și con
trol a standului de probe.

— En am văzut a!ițea că nu mă 
mal emoționează. De fapt, ce a 
fost 7 Au fost rfiște nopți ‘ albe. 
Am mai făcut eu de-astea. E nor
mal...

Cu acrul său de totală degajare, 
chiar și in timp ce discutăm iși 
caută de lucru, răsucește pe o par
te și pe alia o mică piesă, iși șter
ge de praf șurubelnița și abia tir- 
ziu imi dau seama că, de fapt...

— Dc fapt — continuă el — eu 
mă gindeam atunci la a treia tur
bină care, uite, a Început să se 
adune și ca la montaj. Știți unde 
plec eu mîine dimineață ? Nu știți. 
Plec la Craiova. Mă duc să văd 
o turbină similară cu ale noastre 
și care funcționează acolo de mai 
mulți ani. Mă duc, ca să zic așa, 
să-i iau pulsul.

— Bine, dar, cea de acolo e in 
funcțiune, e in carcasa ei, nimic 
nu e la vedere...

— Cine le cunoaște vede totul 
și prin carcasă.

Omul acesta, ale cărui emoții 
(pentru că ele există totuși) au o 
bătaie atit de lungă, nu palpită 
pentru o secundă, ci pentru ani, 
pentru trăinicia de mulți ani a 
ceea ce face. Lucru perfect valabil 
și pentru ceilalți. Cind, in clipa in 
care turbina a atins 3 000 de tu
rații pe minut, iar moneda de 25 
de bani așezată pe cant deasupra 
carcasei a rămas neclintită in e- 
chilibru — semn că mașina nu 
produce nici cea mai mică vibra
ție și că totul este perfect — ei 
toți s-au întors unii spre alții, 
și-au strîns miinile și s-au îmbră
țișat. Era un moment de virf al 
maturizării fiecăruia.

Mihai CARANFIL

An Jubiliar
Cunună cu treizeci de spice
Țara pe frunte și-a pus ; 
Și spicele cu boabele pline, 
Și spice mai proaspete nu-s.

Sînt treizeci de sori fără moarte 
Pe-al patriei cer ard curați — 
Și-n lumină se vede departe 
Măreția acestor Carpați I

Dim RACIHCI

Inginerul Petru Belcotâ, de la U.M.G.B., cu un grup de colaboratori„2000" este primul.
il întrec® doar vrednicia 
constructorilor arădani

Faptele oamenilor - 
în folosul oamenilor

E primăvară și, odată 
cu verbele a ploua și a 
germina. odată cu verbe
le a însori și a încălzi, 
noi, oamenii, conjugăm 
la forma lor cea mai ac
tivă verbele a munci și a 
construi. In fiecare mai 
— dar mai ales acum, 
cind ne pregătim la cea 
mai inaliă tensiune a 
muncii și entuziasmului 
pentru cele două sărbă
tori, care sint a XXX-a 
aniversare a eliberării și 
Congresul al XI-lea al 
partidului — cetățeni de 
la orașe și sate ne place 
să vedem și să arătăm 
ce am realizat in primele 
patru luni ale anului șl 
ce mai avem de făcut in 
următoarele opt. Iar re
porterul este de fiecare 
dată gata să consemneze 
cu bucurie și mindrie pa
triotică fiecare succes al 
omului ia folosul omului.

Astăzi, dorind să facem 
cunoscute cititorilor reu- 
ș tele cu care „mai ’74" se 
Înscrie pe harța social- 
edilitară a țârii,’ reușite 
care se înscriu totoGată 
In întrecerea de largă res
pirație pentru buna gos
podărire și înfrumusețare 
a fiecărei localități, am 
invitat la teleconferința 
noastră cițiva dintre co
respondenții județeni ai 
„Scinteii".

Începem, absolut la in- 
timplare. cu Gorjul. Deci, 
Mihai Dumitrescu :

— Am in față o invita
ție de ia Motru. Să v-o 
citesc : „Duminică. 23 a- 
prilie ax., orele 17.30, va 
fi inaugurată noua casă 
de cultură din Motru". 
Așadar, in cinstea zilei de 
1 Mai 1974, locuitorii a- 
cestui frumos oraș ridicat 
pe loc viran in ultimii 15 
ani primesc un impună
tor lăcaș, dotat cu o sală 
de spectacole cu 500 
locuri, bibliotecă, săli ce 
lectură, o sală pentru ac
tivități politico-educative 
(200 locuri) etc.

Pentru a afla și noutăți 
din Tirgu-Jiu, l-am invi
tat la teleconferința noas
tră pe primarul orașului 
— tovarășul Nicolae Ia- 
cobescu : „In cartierele 
1 Mai Vest și 1 Mai Est 
se dau in folosință 2 cre- 
țe, fiecare cu cite 100 de 
locuri, dotate cu tot ceea 
ce este necesar, incit mi
cii locatari să nu simtă 
lipsa mamelor lor aflate 
in producție sau la tre
buri gospodărești. In car
tierul 9 Mai. din cealaltă 
parte a orașului, au și 
început să primească re
partiții, pentru noile lo
cuințe. 60 de familii. In 
blocul B-12 — predat la
cheie în această săptăml- 
nă peste prevederile de

plan. Și lista ar putea 
continua. Mă opresc insă 
la cel mai important o- 
biectiv — după părerea 
mea — care va fi inaugu-. 
rat marți 30 aprilie a.c. 
Este vorba de noua aduc- 
țiune de apă potabilă 
pentru municipiu. Adusă 
de la aproane 15 kilo
metri distanță, de la cu
noscutele izvoare a'.e Run- 
cului. aoa potabilă va a- 
junge la robinetele unui 
număr de două ori mai 
mare de locuințe decit 
puteau asigura vechile 
conducte".

— Alo, Bueureștiu! ! 
Sint Ton Manca și trans
mit din județul Vrancea.

— După cum se ș ?, 
una din problemele care 
condiționează în bună

cuințe : in primele 4 luni 
ale anului au fost predate 
aproximativ 300 aparta
mente in Alba Iulia și in 
celelalte orașe. Rețeaua 
comercială și a presta
țiilor de servicii către 
populație s-a extins prin 
inaugurarea unor unități 
la Alba Iulia și Blaj. De 
asemenea, s-au moderni
zat 3000 mp străzi, s-au 
construit 2 km de rețele 
tehnico-edilitare.

— Ce obiective vor mai 
fi realizate în celelalte 
opt luni ale anului 1974 ?

— Să înceoem lot cu 
locuințele. Se vor con
strui 11'0 anartamente d'n 
fondurile statului (cu 50 
mai mult decit prevede 
pianul) și 4°0 anartamen
te din fondurile popu

La teleconferința de azi, 
imagini din tabloul de primăvară 

al localităților țării

măsură integrarea specia
liștilor in viața satelor 
este asigurarea condițiilor 
de locuit. In această idee, 
in Vrancea au și fost lua
te măsuri pentru construi
rea de case pentru spe
cialiști in fiecare comu
nă. în comunele Maică- 
nești și Ciorăști au și in- 
ceput lucrările pentru lo
cuințele destinate Ingine
rilor agronomi, zootehn ș- 
tilor. medicilor ș cadre
lor didactice. Noile ca. e 
ale specialiștilor vor avea 
încălzire centrală, lumină 
electrică, alimentare cu 
apă potabilă și alte 
dotări care să asigure un 
confort sporit.

— La noi, in Caraș-Se- 
verin (preia legătura și 
iaeea Nicolae Cutanij, 
primele blocuri pentru 
specialiștii care lucrează 
in mediul sătesc au și 
fost date in folosință — 
la Comereva. Bozovici și 
Mehadia.

— Alte noutăți din 
județ ?

— In Reșița, cu puține 
zile in urmă, s-au dat in 
folosință 7 magazine pen
tru desfacerea mărfurilor 
industriale, iar orașul mc- 
talurgiștilor din Bocșa se 
îmbogățește cu o crașâ 
cuplată cu grădiniță, avir.d 
o capacitate totală de 
120 de locuri.

— Urmează județul 
Alba : Ștefan Dinicâ, am 
trecut pe recepție și te 
ascultăm.

— în județul nostru, o 
atenție deosebită a fost 
acordată realizării progra
mului construcției de lo

lației, cu sprijinul slatu- 
lui. Pentru că sintem la 
capitolul locuințe, să nu 
uităm căminele pentru 
tineret ; vor fi predate 
5 cămine cu 1 200 locuri 
pentru tinerii de la între
prinderile industriale dm 
Alba Iulia, Aiud si Brazi.

Noutăți deosebite sint 
și in domeniul comerțu
lui. Numai comerțul de 
stat se va extinde cu o 
suprafață de 5 000 mp, 
prin construcția de ma
gazine, îndeosebi in noile 
cariiere de locuințe. In 
domeniul invâțămintului : 
o ș-oală cu 20-săli de 
c! tsă in Alba Iulia. 28 săli 
o? c'.-. î in mediul rural,
3 ateliere școlare duplate 
cu laboratoare la Alba 
I lia. Sebeș și Zlatna. 
Cantinuă construe* ia de 
creșe și grădinițe. în acest 
a.i se vor da in folosință
4 cr. șe și 3 grădinițe cu 
839 locuri in Cugir, Blaj, 
Alba Iulia. Aiud și Cim- 
peni. In domeniul ocroti
rii sănătății amintesc 
construirea, la Alba Iulia, 
a unei stații județene de 
salvare.

Dintre cei doi colegi 
corespondenți care au mal 
rămas „pe fir", care poate 
fi foarte concis ?

— Eu. Gheorghe Cirstea, 
din Argeș. Transmit doar 
următorul „telex cetățe
nesc" :

Pentru cei mici, au fost 
terminate, in aceste zile, 
la Pitești, două creșe și 
un cămin unde 440 de 
copii se vor simți ca la 
mama acasă. Au mai in
trat in lucru, tot pentru

ei. noi construct! de cre- 
șe. grădinițe și cămine 
tu aproape 2 000 locuri, 
precum și o școală cu 16 
săli de clasă. în cartierul 
Trivale au fost acum re
cepționate o rețea de apă 
și una de termoficare pe 
str. 9 Mai. Sint in lucru 
noi rețele in cartierele 
Găvana. Colibași și in alte 
părți. Sint gata un dis
pensar uman la Colibași, 
o terasă pentru turiști la 
gară, r.oi complexe co
merciale In cartierele 
Râz^oieni și în centrul 
orașului, D » asemenea, 
s-au plantat pînă în pre
zent in oraș peste un 
milion de flori și s-a 
extins zona sa verde cu 
15 ha.

— După acest microin- 
terviu cu Pitestiul, să 
dăm cuvintul ultimului 
invitat de astăzi. Cezar 
Ioana i

Nu este domeniu so
cial-cultural si edilitar- 
gospodăresc din Timișoa
ra care să nu fi cunoscut 
Înnoiri in perioada ce s-a 
scurs de la 1 mai 1973 și 
pină la 1 mai 1974 — ne 
spunea inginerul Vasile 
Pop. prim-vicepreș~dintc 
al Comitetului executiv 
al Consiliului popular al 
municipiului Timișoara, 
în noile cartiere de lo
cuințe s-au dat in folo
sință incă 3 500 aparta
mente din fondurile sta
tului și din fondurile 
populației cu sprijinul 
statului, trei creșe, cu 350 
locuri, și grădinițe cu 240 
locuri, un soital clinic 
județean cu 770 paturi cu- 
p’-at cu policlinică. Tot
odată, timișorenii au be
neficiat în această pe
rioadă de încă 7 noi tre
nuri de tramvai, cu 14 
vagoane, de 20 troleibuze 
și 40 taximetre. Iar tra
seele de transport in co
mun s-au amplificat cu o 
nouă linie de tramvai (nr. 
8). o linie dublă de tro
leibuz șl 3 linii de au
tobuze. Rețeaua comer
cială și-a sporit simțitor 
zestrea, in primul rind 
prin darea In folosință a 
marelui magazin univer
sal „Bega". cu o supra
față construită de peste 
12 000 mp. Pentru elevi 
au fost construite 5 noi 
localuri de școală, cu pes
te 30 săli de clasă, două 
ateliere școlare. 4 Inter
nate cu peste 1 800 locuri, 
și s-au dat în folosință 
trei cantine cu 1700 
locuri.

★
...Atit pentru azi. în- 

tr-o altă teleeonferlnță 
vom da cuvintul celor
lalți corespondenți.

G. MITROI

ÎN OLTINA DOBROGEANĂ
Se înalță comunele țârii. în imaginile de sus: școala geherală, 
complexul comercial și un bloc de locuințe din comuna Oltina, 

județul Constanța.

Argumentul era... 
secretara de partid

Tesătoria de mă
tase „Victorja"-Iași. 
Șase ani de existență. 
Peste 2 500 de sala
riat). dintre care a- 
proape 70 la sută fe
mei. 540 de membri de 
partid. 1 100 de ute- 
cis'.i. Angajament in 
cincinal : sărbătorirea 
revelionului ’75 la 23 
August 1974. Media de 
virstă a salariaților : 
21—22 de ani.

De la aceste date 
ale cărții de vizită a 
întreprinderii — ase
mănătoare atitor al
tora de ne platformele 
industriale ale tării — 
pornim discuția cu 
ins. Alexandrina Ar- 
dcleanu, secretară a 
comitetului de partid 
de la „Victoria". Te
mă : încrederea acor
dată. in întreprindere, 
tineretului si felul 
cum se achită tinere
tul de răspunderea a- 
cordată. Reporterul 
cere argumente con
crete si. dacă se poa
te, cit mai specifice 
acestei întreprinderi. 
Secretara se strădu
iește să le furnizeze 
întocmai :

— La noi e greu să 
desparți colectivul in 
tineri si virstnici.

Asta atit in virtutea 
mediei de virstă, dar 
si pentru că virstnicii 
muncesc tinerește (au 
răspuns cu entuziasm 
de adolescenți angaja
mentului nostru in 
cincinal, propus de ti
neret). Iar tinerii se 
comportă cu deplină 
maturitate. Apoi : deși 
— aș îndrăzni să spun 
tocmai de aceea —am 
încredințat conducerea 
multor secții, ateliere, 
schimburi unor oa
meni foarte țineri, re
zultatele producției 
sint foarte bune. De 
pildă, pină in prezent 
am realizat 166 000 de 
metri de țesătură, față 
de 66 000 cit fusese 
planificat, iar planul 
la export l-am reali
zat in proporție de 265 
la sută. Alte argu
mente...

Desigur, un expozeu 
concludent, pe care 
mi-1 notez cu aten
ție. Totuși. în privin
ța încrederii acordate 
tineretului. lipsește 
argumentul specific, 
care 6ă 'le sintetizeze 
pe toate celelalte... 
Deși se străduiește 
să-1 furnizeze, secre
tara nu izbutește și 
intră din nou pe tărî-

mul cifrelor de plan, 
al detaliilor tehnice, al 
parametrilor ' econo
mia, du oă care în
cheie : „Ce argument 
specific să vă dau ; 
sintem o întreprinde
re ca oricare alta...". 
Nici acesta nu este 
argumentul așteptat, 
îi privesc chipul con
centrat de gind. tră
săturile foarte tinere, 
ca de copil cumva ne
căjit că nu găsește 
răspunsul... Și, deoda
tă, mă luminez:

— Ce virstă aveți, 
tovarășă secretară de 
partid ?

— 24 de ani.
Așadar, argumentul 

specific, privind în
crederea acordată ti
neretului intr-o între
prindere mindră de 
tinerețea și realizările 
ei. se afla, viu și con
cret. emoționant, chiar 
in fata mea. în per
soana inginerei Ale
xandrina Ardeleanu, 
învestită cu matura 
răspundere de secre
tar al comitetului de 
partid. Timp tinăr, 
oameni tineri : izbînzi 
pe măsura timpului și 
a oamenilor.

Petre DRAGU

— Unde l-am putea afla pe nu
mărul 2 000 ?

— In orice caz, undeva pe calea 
ferată...

— Totuși...
— Ce-aș putea să mai spun ? 

I s-a întocmit pașaportul de liberă 
circulație, a fost cintărit și dirijat 
la una din gările cefereului și...

Știați că vagonul de clasă, înain
tea marii călătorii pe magistralele 
de oțel ale țării, este cintărit ? în
tocmai ca un sportiv obligat să 
facă greutatea potrivit categoriei 
sale.

— Și cum stă cu greutatea nu
mărul 2 000 ?

Răspunsul vine cu vădită satis
facție :

— Excelent. Mai „slab" cu 500 
de kilograme !

împreună cu Paul Scorțaru, in- 
finerul-șef al sectorului II de la 
ntreprinderea de vagoane Arad, 

pornim pe urmele jumătății de 
tonă dată jos de pe umerii boghiu- 
rilor lui 2 000.

înainte de toate, o paranteză ne
cesară : vagonul de clasă cu nu
mărul jubiliar 2 000, produs de cu- 
rind la Arad, împreună cu cei 1 999 
de confrați anteriori, plecați tat 
de aici, pot alcătui un tren cu lun
gimea Arad-Timișoara. .

Să ne întoarcem insă la kilogra
mele in minus. întrebăm :

— Știm că in structura celor a- 
proximativ 18 000 de piese, care in
tră in alcătuirea unui vagon de 
clasă, fiecare gram de metal iși 
are rostul lui, calculat și demon
strat cu rigoare in laboratoarele în
zestrate anume. Renunțarea la cele 
500 de kilograme nu s-a realizat 
cumva prin scăderea corespunză
toare a capacității 7

— Dimpotrivă. Capul de serie 
dinaintea lui 2 000, la greutatea 
plus 500 de kilograme, avea 80 de 
locuri. 2 000 are 102 locuri.

— Poate, în ce privește viteza?...
— Nici. Vagonul-2 000 poate să 

alerge cu 160 kilometri pe oră, in 
condiții de deplină siguranță a cir
culației. La standul nostru de pro
be electrotensiometrice am simulat 
încercări și mai dure decit cele 
întilnite in cursele obișnuite de 
trafic feroviar. Toate rezultatele 
l-au recomandat pe 2 000 drept 
performer.

Nu știu cîți călători au văzut in 
viața lor cum arată un stand de 
probă de care amintea inginerul 
Scorțaru. La stand, aparate sen
sibile testează puterea moleculei 
de oțel, rezistența fiecărei piese la 
viteze de pină la 160 kilometri pe 
oră, comportarea fiecărui ansamblu

în hala de montaj a vagoanelor de persoane'

la încărcătură maximă, Ia curbe, 
la urcușuri, la frînare, pe vreme 
aspră, de crivăț, ploaie ori vint, 
pe vreme de caniculă. Dar daca, 
in general, călătorul ignoră toate 
aceste detalii tehnice, in mod cert 
eF știe că oamenii care constru
iesc aceste vagoane iși fac exem
plar datoria, cu înaltă profesiona- 
litate și răspundere.

— De unde a început „regimul 
de slăbire" >al vagonului ?

— De 'acolo unde se naște fiecare 
produs : planșeta proiectanților...

Ce valoare poate să aibă un mi
limetru 7 Neglijăm nu o dată a- 
ceastă măruntă unitate de măsură. 
Deprins cu spațiile Largi, învățat 
să „devoreze" zilnic kilometri, o- 
mul modern, totdeauna grăbit, 
n-are răgazul detaliului insigni
fiant. Proiectanții vagonului de 
clasă nr. 2 000 ? Șl-au bătut capul 
și au aflat pentru șasiu un oțel 
cu caracteristici superioare produs 
de siderurgia gălățeană. Și astfel 
s-a ciștigat, la grosimi, o jumătate 
dc milimetru, iar in unele locuri 
chiar un milimetru. „Picăturile" 
acestea de metal adunate gospo
dărește...

— Dar optarea pentru o altă di
mensiune înseamnă reproiectare.

— Exact. înseamnă. Așa a fost 
și cu profilele estrudate de alumi
niu pe care le primim de la Sla
tina. Foarte bune. Susceptibile 
însă de... slăbire. Sau cu rezervo
rul de apă de 300 de litri. Proiec
tanții au propus fabricarea acestuia 
din fibră de sticlă armată. Bună 
înlocuitoare a zincului. Și, în plus, 
se cîștigă și 20 de kilograme la 
greutate. De aici un gram, de colo 
un kilogram, de dincolo 20...

— Dar contribuția atelierelor ?
— Aici ar trebui să încep cu 

exemplul echipei lui Petru Brata. 
O vreme, ușile compartimentelor 
se executau din profile de alumi
niu. cu multe suduri in mediu de 
argon. Ei bine, era și greu și nici 
nu ieșeau grozav de aspectuoase. 
Echipa lui Brata, împreună cu 
maistrul Gh. Brădeanu și Ilie Ro
tund nu s-au cramponat de „așa 
scrie, așa trebuie". Și au găsit o 
modalitate mult mai simplă, fără 
sudură, cu alte nenumărate avan
taje. Nu-i cazul să intrăm în de
talii de ordin tehnic. Important 
este, cred, altceva : vagonul cu nr. 
2 000, ca atitea alte vagoane de 
clasă ori de marfă construite la 
noi, poartă pretutindeni, in călăto
riile lor, munca acestor oameni, 
îndrăzneala, spiritul inventiv, do
rința de a încununa efortul cu re
zultate mereu mai bune. Este una 
din mulțumirile noastre profesio
nale și, totodată, Un îndemn dc a 
nu ne opri La ceea ce am realizat.

— Să înțelegem, din cele ce spu
neți, că viitorul cap de serie, ddpă 
2 000, va continua...

— ...cursa performanțelor? Ne
greșit. „Masa moartă", cum numesc 
ceferiștii vehiculul de cale ferată, 
trebuie să scadă continuu in ra
port cu masa vie. Noi, de anul 
trecut, am ieșit cu vagonul de cla
să și la export.. Competiția, ca la 
orice produs, nu-i ușoară. Dar se
cretele competitivității sînt La noi 
acasă, nu în altă parte...

De vagonul 2 000, constructorii 
arădani s-au despărțit cu un firesc 
sentiment de nostalgie. Ea provine, 
poate, și din foamea de kilometri, 
din omeneasca năzuință a construc
torului de a străbate spațiile cu 
propria sa creație. Dar, in nu mai 
pu'țină măsură, ea este generată 
de despărțirea de această creație 
care tezaurizează efort, ingeniozi
tate, bucuria reușitei șl clipa de 
impas. Căldura din priviri, cu care 
au fost petrecute la momentul de 
start peste 2 000 de vagoane la A- 
rad, echivalează, desigur, cu o au
tentică urare de drum bun.

Mie TANAS ACHE

RReportaj din actualitatea socialist;a a tării 1
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Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la plenara Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie
(Urmare din paf. T)

A$a cum am mai discutat >1 In 
a’.te împrejurări, pină )a urmă 
cercetarea trebuie să răspundă ne
cesităților societății Intr-o etapă 
dată — și România se găsește 
Intr-o etapă a dezvoltării sale ra
pide. Dorim să lichidăm cit 
mai repede rămînerea In urmă 
de la care am pornit, să ridicăm 
nivelul general de dezvoltare a 
țării noastre, din punct de vedere 
material și spiritual, dar mai cu 
seamă dfn punct de vedere al ba
zei materiale—să ajungem într-un 
timp cit mai scurt la nivelul ță
rilor dezvoltate. Aceasta nu se 
poate realiza Insă fără a așeza la 
temelia a tot ceea ce înfăptuim 
cele mai noi cuceriri ale științei 
și tehnologie? contemporane.

Programul de dezvoltare pentru 
cincinalul viitor va fi, de aseme
nea. destul de vast Avem In ve
dere să continuăm Intr-un ritm 
intens dezvoltarea forțelor de pro
ducție. să dăm o atenție mai mare 
ramurilor moderne ale economiei. 
Se înțelege că aceasta necesită o 
participare mai actPvă a cercetării.

Vom' dezbate, de altfel, în cursul 
lunilor mai-iunie. programul de 
dezvoltare în cadrul Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale, în care mulți dintre 
dumneavoastră participați. Or?- 
cum, toate institutele centrale, pre
cum și institutele de cercetare vor 
trebui să cunoască cel puțin pla
nul de dezvoltare a ramurii res
pective și, pe această bază, să-și 
elaboreze planul de cercetare pro
priu. Deci, cei care încă nu cunosc 
lucrările ce s-au desfășurat pînă 
acum vor avea posibilitatea de a 
lua cunoștință și de a contribui la 
elaborarea programului de dez
voltare economică și mai cu sea
mă a programului de cercetare 
științifică menit să soluționeze 
problemele pe care dorim să le 
rezolvăm pentru dezvoltarea și 
modernizarea producției în cinci
nalul următor, precum și pentru 
pregătirea producției pe care o 
vom realiza după 1980.

Am dori — și insist asupra fap
tului — ca cercetarea să aducă o 
contribuție mai mare la înfăptui
rea programului de dezvoltare a 

țării noastre. Nu doresc să mă re
fer acum la nici o ramură, dfșl 
eram tentat să fac aceasta, și mai 
ales voiam să fac multe critici ; 
însă renunț. Sper însă că miniștrii 
prezenți aici, conducătorii institu
telor centrale și Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie vor 
înțelege că trebuie să ne așezăm 
și să desfășurăm o muncă mai te
meinică, mai bine organizată.

Am creat un număr destul de 
mare de institute ; am creat deja 
institutele centrale. Am clădit 
foarte mult și ar fi normal acum 
ca, după tot ceea ce am făcut pe 
linia organizării, să pretindem sâ 
obținem rezultate mai bune în cer
ce'are. Eu sper că toți oamenii de 
știință, toți cercetătorii — atit cei 
din institutele departamentale, cit 
și cei din învățămînt — vor lucra 
într-o strînsă unitate, așa cum este 
și forma organizatorică actuală, 
pentru a soluționa mai rapid pro
blemele pe care le are fiecare de 
rezolvat. Sînt încă și în această 
privință lucruri de îmbunătățit. 
Nu in suficientă măsură forța de 
cercetare de care dispunem în în- 
vățămîntul superior, . îndeosebi, 
participă la soluționarea marilor 
probleme de cercetare. C.N.Ș.T.-ul, 
împreună cu ministerele, cu insti
tutele centrale, trebuie să asigure 
integrarea activă a tuturor oame
nilor din învățămînt în activitatea 
de cercetare legată de problemele 
puse în planul de dezvoltare a e- 
conomiei noastre naționale.

Sînt un șir de probleme care pri
vesc o mai bună legare a învăță- 
mîntului cu cercetarea, cit și a 
cercetării cu invățâmîntul, cu pro
ducția, pregătirea studenților pen
tru a răspunde mai bine cerințelor 
puse de economia noastră. Desigur, 
nu dezbatem aici problemele in- 
vățămîntului, dar chiar pentru cer
cetare nu putem asigura cadre co
respunzătoare din învățămîntul su
perior dacă nu vom lua măsuri 
ca, în cei 4—5 ani de învățămînt, 
studenții să-și însușească nu nu
mai cunoștințele teoretice cele mai 
moderne, dar și cunoștințele prac
tice corespunzătoare.

Avem încă greutăți în realizarea 
unor instalații de înaltă tehnicita
te. In diferite domenii — mai bi- 
ne-zis în mai toate domeniile — 

există o teamă de a ataca proble
mele complicate, tocmai datorită 
unei anumite rămîneri în urmă în 
pregătirea oamenilor în invăță- 
mintul superior. C.N.Ș.T.-ul, ca 
organism chemat să asigure 
atit coordonarea și orientarea 
cercetării în toate domeniile, 
cit și introducerea rapidă a 
rezultatelor cercetării în produc
ție. a tehnologiilor moderne, pre
cum și perfecționarea lor, trebuie, 
de asemenea, să-și ia mai în serios 
și cu mai multă fermitate rolul și 
atribuțiile ce-i revin în această pri
vință și să acționeze în concor
danță cu sarcinile care l-au fost 
trasate. Cred că și aici ar trebui să 
înțelegem că a trecut perioada de 
organizare și reorganizare, că nu 
mai putem spune că sintem la 
început ; trebuie să ne așezăm se
rios și să punem ordine in acest 
sector de activitate.

Eu m-aș referi doar la unele 
probleme prioritare — care însă 
sînt „prioritare-* de vreo cinci ani 
și nu s-au soluționat. Sînt probleme 
pe care le cunoașteți cu toții și 
toate sînt legate de materiile prime 
șl de energie. Oricum, o problemă 
prioritară care nu se soluționează 
în cîțiva ani încetează de a mai fi 
prioritară. Deci, eu rog C.N.Ș.T. șl 
pe toți tovarășii din domeniul 
științei de a trece la o asemenea 
formă de activitate care să permită 
concentrarea forțelor pentru solu
ționarea rapidă a problemelor ce 
le avem.

V-am spus că n-am venit pregă
tit să iau cuvîntul întrucît avem în 
gînd să facem altădată o dezba
tere mai largă — și o vom face. 
Avem 60 de mii de oameni care lu
crează în cercetare, și trebuie să 
vă spun cinstit că nu avem rezul
tate pe măsura acestei forțe. Nu 
putem să nu constatăm că. față de 
efortul pe care îl face statul nostru, 
față de forțele de care dispu
nem în cercetare, rezultatele ob
ținute nu ne pot mulțumi. Eu 
spun acestea cu totul preliminar, 
dar vă rog să vă gindiți ca pînă la 
o conferință națională a cercetă
rii — care vrem s-o facem în acest 
an, cel mai tîrziu în septembrie — 
să analizăm căile de a aduce o îm
bunătățire radicală în activitatea 
de cercetare, pentru a crește apor

tul ci In soluționarea problemelor 
privind dezvoltarea țării noastre. 
Fiecare trebuie să înțeleagă că 
cercetarea presupune pasiune, dă
ruire completă, presupune, In
tr-adevăr, gindire creatoare, imagi
nație, efort. Nu se poate face cer
cetare cu hfrtii ; nu se poate face 
cercetare în birou ; nu se poate 
face cercetare în cinci sau șase ore 
de lucru I Cine vrea să lucreze în 
cercetare trebuie să înțeleagă că 
această activitate începe de la ora 
8.00 dimineața și se termină a doua 
zi la 8.00 cînd merge din nou la lu
cru, pentru că și noaptea trebuie 
să se gîndească la problemele din 
cercetare. Așa trebuie să procedeze 
dacă nu vrea să devină un funcțio
nar care se mărginește să aibă o 
hîrtie și să o semneze. Deci, trebuie 
să avem o dezbatere largă și asupra 
a ceea ce se cere pentru a fi cer
cetător. In statutul cercetării am 
înscris unele probleme formale, 
de ordine, de disciplină. Dar ce
rințele ce 1 se pun unui cercetător 
nu se pot înscrie într-un statut. Se 
impune deci o dezbatere deschisă, 
o atitudine critfcă, fermă, de a nu 
admite în cercetare decît pe aceia 
care Intr-adevăr vor să facă cer
cetare. Cercetătorul trebuie să 
aibă pasiune, să fie un creator, să 
facă totul pentru a contribui la 
soluționarea problemelor, la avîn- 
tul general al științei, al forțelor 
noastre de producție în toate sec
toarele de activitate.

Iată cîteva lucruri, cu totul ge
nerale, pe care am vrut să le spun 
a?ci.

Ii mulțumesc președintelui Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, tovarășul Ursu, că a 
insistat să iau cuvîntul, pentru că 
mi-a dat prilejul să schițez cîteva 
ginduri în vederea pregătirii Con
ferinței Naționale a Cercetării, pe 
care o concep ca o conferință de 
dezbatere temeinică, menită să 
constituie un moment nou în dez
voltarea viitoare a științei în 
România.

Cu aceste gin dur?, vă urez suc
ces în activitatea dumneavoastră, 
a tuturor cercetătorilor. Sînt con
vins că vom avea rezultate mai 
bune ! Mult succes, multă sănătate 
și fericire ! (Aplauze puternice, 
îndelungate).

VIZITAREA EXPOZIȚIEI
(Urmare din pag. D

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
Invitat să viziteze expoziția.

în acest cadru, secretarul general 
al partidului s-a intilnit cu cercetă
tori, proiectanți, cadre didactice, 
specialiști, care au participat la lu
crările plenarei C.N.Ș.T., purtindu-se 
un viu și fructuos dialog de lucru în 
probleme deosebit de importante 
privind măsurile ce trebuie luate in 
vederea participării mai hotărite și 
mai eficiente a științei și tehnologiei 
la soluționarea obiectivelor complexe 
cu care este confruntată înfăptuirea 
programului de dezvoltare economi
că și socială a țării.

Sutele de creații reunite in expoziție 
concretizează o parte din rezultatele 
primei etape a acțiunii de transpu
nere in viată a indicațiilor De care 
secretarul general al partidului le-a 
dat cu un an în urmă in vederea 
dezvoltării microproduct iei în unită
țile de cercetare și proiectare, pentru 
autodotarea acestora și înzestrarea 
laboratoarelor uzinale și a altor u- 
r.ităti din economie cu aparatură și 
jr.stalatii de mare tehnicitate, cu e- 
chipamente de măsură și control de 
înalt nivel tehnic. Expoziția cuprin
de realizări reprezentative ale unui 
număr de 35 de unități de cercetare 
și proiectare, catedre de învățămînt 
superior, secții și ateliere din între
prinderile industriale.

Slnt vizitate la început sălile re
zervate unităților de cercetare din 
domeniile energeticii, electronicii, e- 
lectrotehnlcii. automaticii, sectoare 
de importantă deosebită pentru pro
gresul întregii noastre economii.

Miniștrii de resort, conducătorii u- 
nitătilor de cercetare și proiectare, 
specialiștii prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai recente 
realizări, care reflectă preocuparea 
pentru îndeplinirea sarcinilor date 
de secretarul general al partidului cu 
privire la tipizarea și unificarea apa
ratura de automatizare. Semnifica
tive sint in acest sens echipamentele 
pentru comandă-program numerică a 
mașinilor-unelte. inclusiv instalațiile 
d* testare si verificare a acestora 
in Întreprinderi, precum si dispozi
tivele speciale destinate încercărilor 
în sistemul energetic național si în

B B B O a B
In sâptămlna care a trecut a continuat intr-un ritm sporit semănatul 

porumbului. Pină la 26 aprilie au fost insămințate 1 668 000 ha. ceea ce 
reprezintă 75 la sută din suprafețele destinate acestei culturi in între
prinderile agricole de stat și 69 Ia sută in cooperativele agricole. Din 
timpul optim Insămințărilor porumbului au rămas puține zile, de 
aceea lucrările vor trebui intensificate pentru a putea fi Încheiate 
peste tot in săptămina care vine.

In vederea încheierii grabnice a 
lucrărilor, după ce primele unități 
agricole au inchci2t semănatul, 
organele agricole județene au diri
jat mijloacele mecanice in zona de 
nord, in mod deosebit spre unitățile 
agricole care cultivă suprafețe mai 
mari cu porumb. Așa este cazul coo
perativelor agricole Bradu, Po
iana Topoloveni, Mărăcinem și Me- 
rișanl cărora le-au venit in ajutor 
180 de mecanizatori cu 76 de semă
nători și 104 discuri. „Inițial nu pre
văzusem să facem mutații de trac
toare și mașini in această campanie 
_  ne spunea tov. Petre Letca, di
rectorul Trustului județean S.M.A. 
Pentru a ne putea încadra in pe
rioada optimă am fost obligati să 
recurgem la această măsură. Muta
țiile nu încurcă însă deloc desfășu
rarea, In continuare, a muncii in 

centrale electrice, care permit redu
cerea consumului de energie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă conducerii Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini- 
Vnelte și Electrotehnicii, specialiști
lor din acest domeniu să-și intensi
fice preocupările in direcția asimilă
rii unui rnare număr de echipa
mente de automatizare, de aparate 
de măsură și control, atrăgind aten
ția că acestea reprezintă uneori 
pină la 30—35 la sută din valoarea 
mașinilor-unelte și a altor utilaje de 
înaltă tehnicitate, astfel incit, in cel 
mai scurt timp, să fie redus substan
țial importul de asemenea aparataj.

Urmează un alt important sector 
de cercetare și dezvoltare tehnolo
gică — cel al chimiei. Așa cum o 
atestă exponatele valoroase Înmănun
cheate in expoziție, cercetătorii din 
acest domeniu și-au adus o contri
buție hotăritoare la dezvoltarea și 
crearea de noi ramuri ale chimiei 
românești, ceea ce a permis valori
ficarea superioară a bogățiilor natu
rale, lărgirea gamei de materii 
prime, elaborarea unor procedee 
tehnologice modeme de mare efi
ciență, îmbogățirea nomenclatorului 
de produse. Multe dintre aceste re
zultate științifice de prestigiu aparțin 
colectivului Institutului de cercetări 
chimice — ICECHIM — unitate 
pivot a primului Institut central de 
cercetare din țară, formă organiza
torică ce și-a dovedit pe deplin 
eficacitatea, experiența sa constituind 
model in înființarea unor alte uni
tăți similare.

Rețin atenția : noile Instalații 
micropilot, autoclave de polime- 
rizare, aparatură de automatiza
re de reglare a temperaturii, do
zării lichidelor, de analiză automată 
și semiautomată pentru determinarea 
caracteristicilor fizico-chimice a unor 
produse — cu aplicații atit in acti
vitatea de cercetare, cit și in pro
ducție.

Directorul general al Institutului 
central de cercetări chimice relevă că 
cercetătorii și-au îndreptat eforturi
le spre rezolvarea unor teme majore 
de larg interes științific și tehnolo
gic. Subliniind că realizările unită
ților institutului central sint puse la 
dispoziția multor institute și în
treprinderi interesate, tovarășa 
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acord global. Mecanizatorii veniți în 
ajutor au fost repartizați pe lingă 
cei localnici, pe cite o solă. împreu
nă cu mecanizatorul care răspunde 
de suprafața respectivă, asigurin- 
du-se astfel un control efectiv al lu
crărilor*4.

Iosif POP

TULCEA
Pină la 26 aprilie, in cooperativele 

agricole din județul Tulcea au fost 
insămințate 37 576 ha cu porumb, 
ceea ce reprezintă peste 81 la sută 
din suprafața prevăzută. Pen
tru terminarea grabnică a a- 
cestei lucrări, mecanizatorii și coo
peratorii folosesc din plin fiecare 
oră bună de lucru. „In ultimele zile 
— ne spunea tov. Mircca Hudiță, in- 
ginerul-ș-f al cooperativei agricole 
-Mineri- — au fost semănate mai 
bine de 350 ha cu porumb*4. Se

Elena Ceaușescu arată că este 
necesar ca fiecare institut să-și 
concentreze atenția in direcția solu
ționării atît a nevoilor proprii de a- 
parate și instalații, cit și pentru în
treaga ramură respectivă.

Luind cunoștință cu satisfacție de 
rezultatele obținute, secretarul gene
ral al partidului a recomandat 
scurtarea ciclului de elaborare a 
noilor tehnologii, în vederea trans
punerii operative a acestora în in
dustrie.

Apoi sint vizitate standurile in
stitutelor de cercetare și pro
iectare din industria ușoară, unde 
sint prezentate o întreagă suită de 
aparate, instalații și dispozitive pen
tru prelucrări și încercări de mate
riale, precum și produse textile, de 
pielărie, cauciuc și mase plastice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se in
teresează de stadiul in care se află 
construcția fabricii de piele sinte
tică — obiectiv ce se realizează pe 
baza unei tehnologii românești. Se 
indică specialiștilor să soluționeze cit 
mai repede problema producerii in 
tară a materiilor prime necesare fa
bricației pielii sintetice.

Preocuparea pentru îmbunătățirea 
protecției muncii in industria extrac
tivă este ilustrată — in expoziție — 
de aoarataiul special destinat pre
venirii pericolului de explozii în sub
teran. verificării circuitelor de sigu
ranță. semnalizării automate a unor 
avarii.

Dialogul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu continuă cu specialiștii 
din domeniul opticii și mecanicii fine, 
care îi prezintă tipuri moderne de 
microscoape, prevăzute cu circuite in
tegrate, pentru laboratoare de cerce
tare. învățămînt șl industrie, reali
zate de întreprinderea de profil din 
Capitală, unitate aflată în plină dez
voltare.

Secretarul general al partidului 
recomandă găsirea unor soluții care 
să permită ridicarea performanțelor 
acestor instrumente de investigație, 
diversificarea lor și se interesează, 
in același timp, de stadiul in care 
se găsește realizarea noilor capaci
tăți de producție. In acest context, 
s-a cerut scurtarea termenului de e- 
xecuție, astfel incit noile obiective să 
intre parțial in producție, chiar in 
acest an.
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Din alte județe ale țării ni se comunică:

SEMĂNATUL PORUMBULUI
va fi încheiat în timpul cel mai scurt

lucra cu toate forțele și In 
cooperativele agricole din Isaccea, 
Luncavița, Chilia Veche. Organiza
rea muncii in acord global constituie 
un stimulent puternic pentru execu
tarea lucrărilor la timp și de calitate.

Ion TEODOR

în ultimele zile, in cooperativele 
agricole și fermele I.A.S. din jude
țul Bacău ritmul semănatului po
rumbului s-a intensificat mult Prin 
folosirea tuturor mijloacelor meca
nice la pregătirea terenului și intra- 

Vlzita în expoziție se încheie la 
sectorul aplicațiilor din fizica 
atomică și nucleară, care. în ultima 
perioadă, și-a adus o contribuție mai 
substanțială la soluționarea unor pro
bleme complexe din domeniul cerce
tării. învățămintuhii și producției, 
precum și la creșterea exportului de 
inteligență românească, materiali
zat și in tehnică nucleară.

Printre exponate se numără familia 
de dozimetre și radiometre cu între
buințări multiple in industrie, noi 
aparate și dispozitive laser folosite 
in construcții, instalații speciale care 
utilizează tehnică nucleară pentru 
cercetare și industriile chimice și 
electronice, diferite monocristale 
obținute in colaborare cu chimiștii.

Secretarul general al partidului 
constată cu mulțumire că unele din 
aparatele prezentate sint fabricate 
in serie.

în convorbirile avute pe parcursul 
întregii vizite cu miniștri, cu con
ducători ai institutelor, cu proiec
tanți și alți specialiști, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat necesi
tatea sporirii eficienței activității de 
cercetare, scurtării ciclului de cerce- 
tare-proiectare-producție, in vederea 
asimilării rapide in industrie a celor 
mai valoroase rezultate științifice și, 
îndeosebi, a prototipurilor și tehno
logiilor omologate.

După vizitarea expoziției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost invitat să 
ia parte la ședința de închidere a lu
crărilor Plenarei Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie.

La intrarea în sală, întreaga asis
tență ovaționează îndelung pe secre
tarul general al partidului.

,In numele celor prezenți, tovarășul 
Ioan Ursu a exprimat secretarului 
general al partidului cele mai cald? 
mulțumiri pentru onoarea pe care a 
făcut-o tuturor oamenilor de știință, 
cercetătorilor, proiectanților și celor
lalți specialiști prin participarea la 
lucrările Plenarei C.N.Ș.T.

Intr-o atmosferă entuziastă, In a- 
plauzele vii ale celor de față, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu profund 
interes și deosebită atenție.

Plenara Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, exprimind 
hotărirea tuturor cercetătorilor, pro
iectanților tehnologi și « celorlalți

H 3 3 B H 3

jutorarea unităților din cadrul ace
luiași consiliu intercooperatist, vite
za zilnică a ajuns la 4 000 hectare, 
față de 3 600 hectare cit e prevăzut. 
Ca urmare, in cooperativele agricole 
din Cleja, Glăvăneștl. Slobozia, Sas- 
cut-Sat și Nicolae Bălcescu au fost 
insămințate cu porumb intre 300-500 
hectare, iar la Sascut-Tirg această 
lucrare a fost încheiată.

Pe tarlalele coqperativei din Său- 
cești, bunăoară, se Tucra cu tractoa
rele la discuit terenul, iar trei erau 
folosite la semănatul porumbului. 
Zilnic, aici se Insămințează cite 
60—70 ha cu porumb. Cu aceeași hăr
nicie se muncește pe ogoarele coope
rativelor agricole din Bogdânești, Co-

suecialiști din activitatea de cerce
tare științifică $• dezvoltare tehnolo
gică. a adresat conducătorului parti
dului și statului angajamentul. ferm 
Că indicațiile deosebit de importante, 
criticile si îndrumările primite vor 
călăuzi întreaga lor muncă viitoare.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a 
fost transmis acest angajament una
nim :

Consiliul Național pentru Știintă 
și Tehnologie, reunit in ședință ple
nară in zilele de 26 și 27 aprilie 1974, 
cu nețărmurit respect și devotament 
își Îndreaptă spre dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. gindurile și sentimentele 
cele mai alese și își exprimă admi
rația si recunoștința pentru uriașa și 
fructuoasa abtivitate ce o desfășu
rat! pentru înfăptuirea programelor 
de înflorire și dezvoltare multilate
rală a României socialiste.

Plenara Consiliului Național pen
tru Știință și’ Tehnologie, desfășu- 
rindu-și lucrările in spiritul dinamic, 
eficient, de inaltă principialitate și 
responsabilitate partinică, al indica
țiilor pe care dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
ni le-ati dat cu prilejul recentei 
Consfătuiri cu activul de partid și 
de stat din ministere și instituții 
centrale, a analizat activitatea de 
creație științifică și dezvoltare teh
nologică din anul 1973, a dez
bătut modul în care se asigură 
realizarea sarcinilor de plan pe anul 
1974 și principalele orientări ale dez
voltării științei și tehnologiei din 
tara noastră in anii 1975 și 1976—1930. 
Sarcina de bază pe care ne-ați în- 
credintat-o. de a ne asuma cu răs
pundere și fermitate rolul de organ 
de Dartid și de stat chemat să reali
zeze, pe planul întregii economii na
ționale, corelarea tuturor activități
lor de cercetare științifică si dez
voltare tehnologică a ramurilor, in 
vederea creșterii eficientei economi
ce si înnoirii acestora, ne angajează 
pe deplin și ne călăuzește, de acum 
înainte, cu claritate si forță de lege, 
întreaga noastră muncă politică și 
profesională.

Ingăduiti-ne să vă raportăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
că in cursul anului 1973 — an hotări- 
tor al cincinalului — Consiliul Națio
nal pentru Știintă și Tehnologie a 
Inițiat, organizat și urmărit înfăptui
rea unor acțiuni care decurg nemij- ' 
locit din sarcinile stabilite de docu
mentele Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale ale partidului 
nostru, din indicațiile dumneavoas
tră personal, privind asigurarea în
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țofânești, Căiuți șl în fermele între
prinderilor agricole de stat Traian și 
Bacău. Din ultima situație operativa, 
aflată la direcția agricolă județeană, 
rezultă că in cooperativele agricole 
au fost insămințate cu porumb 
22 557 hectare, ceea ce reprezintă 46 
la sută din suprafața planificată.

în unele cooperative agricole, cum 
ar fi cele din Girleni, Cîrligi, Blă- 
gești și Filipcștt, semănatul porum
bului se află abia la inceDut. In a- 
ceste unități se impun măsuri ener
gice pentru grăbirea ritmului lucră
rilor și terminarea semănatului în- 
tr-un timp cit mai scurt. . .

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scinteli" 

viitor a țării noastre cu energie și 
combustibil, valorificarea, optimă a 

, resurselor naturale, lățirea bazei 
de materii prime ș’i materiale necesare 
producției, modernizarea și înnoirea 
tehnologiilor și produselor in prin
cipalele sectoare ale economiei na
ționale, dezvoltarea cu prioritate a 
unor domenii modeme ale științei și 
tehnicii, valorificarea superioară a 
întregului potențial industrial, agri
col și al altor ramuri, protecția me
diului înconjurător și îmbunătățirea 
condițiilor de viață și de muncă din 
țara noastră.

Plenara a dezbătut principalele 
probleme legate de asigurarea bazei 
materiale a unităților de cercetare și 
proiectare tehnologică, în vederea 
lărgirii microproducției și producției 
industriale de aparatură destinată 
cercetării și dezvoltării bazelor teh
nologice pentru realizarea de proto
tipuri, fabricarea de utilaje și verifi
carea tehnologiilor elaborate.

Aparatele și instalațiile destinate 
dotării laboratoarelor și unităților 
industriale, realizate de institutele 
de cercetare și proiectare și prezen
tate in cadrul expoziției organizate 
la sediul Institutului de Cercetări 
Chimice — ICECHIM, a permis 
participanților la plenară să analize
ze in mod critic rezultatele obținute 
pină acum in acest domeniu. Cu 
prilejul vizitării expoziției s-au fă
cut propuneri constructive, menite să 
traducă in viață, cit mai curind po
sibil, indicațiile de mare importanță 
date de dumneavoastră pentru in
tensificarea microproducției de apa
rate și instalații necesare continuei . 
îmbunătățiri a bazei materiale a 
unităților de cercetare și proiectare 
și sporirea aportului acestora la dez
voltarea rapidă a industriei româ
nești de aparatură, în vederea mate
rializării eficiente și rapide a crea
ției științifice și tehnologice.

In îndeplinirea acestor sarcini de 
mare răspundere, Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie s-a în
fățișat la această plenară întărit 
atit in structura, concepția și stilul 
său de lucru, cit și in sistemul le
găturilor sale cu laboratoarele șl 
atelierele in care se desfășoară mun
ca de fiecare zi a specialiștilor in, 
domeniul științei și tehnologiei, prin 
crearea puternicei rețele a institute
lor centrale de cercetare. Reunite în 
plenara consiliului, conducerile Insti
tutelor centrale de cercetare se anga
jează să valorifice pe deplin bogata 
experiență practică acumulată și să 
devină, in cel mal scurt timp, adevă
rate foruri de orientare și coordona-
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In cooperativele agricole din jude
țul Dîmbovița mal sint de însămin- 
țat doar 5 000 ha porumb, din cele 
32 000 prevăzute. Cooperativele agri
cole de pe raza consiliilor intercoo- 
peratiste Greciu și Ghergani au fost 
primele care au raportat încheierea 
semănatului la porumb pe întreaga 
suprafață de 6 600 ha. De asemenea, 
mecanizatorii din secțiile Vișina, 
Răscăicști, Pitaru, Ungureni și Ghi- 
nești au semănat ultimele terenuri 
cu porumb. în prezent, forțele me
canice sint concentrate în unitățile 
agricole cu suprafețe mai mari de 
semănat, spre care au fost dirijate 
și mașinile rămase disponibile de la 
cooperativele care au încheiat a- 
ceastă lucrare. Secțiilor de mecani
zare de pe raza S.M.A. Cringuri 
le-au venit in ajutor 11 mecanizatori 
cu tractoare și semănători de la 
S.M.A. Greciu. în unitățile agricole 
de la Potlogi. Poiana, Nucet, Bră- 
teștl, Mircea Vodă, cu sprijinul me
canizatorilor din cooperativele agri
cole învecinate, se insămințează a- 
cum ultimele hectare. Mecanizatorii 

re a activității științifice și tehnolo
gice, să asigifre înnoirea și j>erfec- 
ționareâ necontenită a producției și 
tehnologiilor in ramurile economiei 
naționale, să-și aducă o contribuție 
tot mai mare la crearea venitului 
național și sporirea tezaurului știin
ței, la realizarea cincinalului înainte 
de termen.

Indicațiile de mare valoare teore
tică și practică pe care ni le-ați 
dat in cuvântul dumneavoastră de 
astăzi, in momentul de bilanț al 
plenarei, criticile privind concepția 
activității’ noastre și stilul nostru 
de muncă, îndemnurile de a ne 
concentra efortul principal spre în
făptuirea unor astfel de programe 
de cercetare și dezvoltare tehnolo
gică care să asigure atit corelarea 
activităților din toate ramurile eco
nomiei naționale, pe planul științei 
și tehnologiei, cit și înnoirea teh
nologiilor și introducerea rapidă a 
progresului tehnic in industrie, de 
a intensifica cu hotărâre construcția 
de aparate și instalații de inaltă 
tehnicitate necesare unităților de 
cercetare și celor industriale, vor 
constitui jaloanele de bază ale acti
vității noastre de aici înainte, pen
tru a realiza participarea eficientă 
a cercetării științific^ și proiectării 
tehnologice la soluționarea proble
melor majore ale dezvoltării econo
mice și sociale a societății noas
tre socialiste.

Cercetătorii din țara noastră ințe» 
leg să se prezinte la - conferința na
țională a cercetării, in fața dumnea
voastră, mult stimate tovarășe se
cretar general, îndrumătorul și spri
jinitorul statornic al întregii noastre 
munci, cu realizări însemnate, obți
nute pe baza unor planuri de mă
suri concrete și care să dovedească 
însușirea profundă și responsabilă a 
tuturor indicațiilor, criticilor și În
demnurilor primite din partea dum
neavoastră.

Adresindu-ne dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ne angajăm so
lemn ca in anul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei, a ce
lui de-al XI-lea Congres al parti
dului șl al istoricului eveniment, 
cînd prin voința Întregii națiuni ați 
fost ales primul președinte al Re
publicii Socialiste România, să con
tribuim, tot mai mult, prin eforturi 
•neprecupețite și animați de cea mai 
exigentă conștiință politică și pro
fesională, la înfăptuirea mărețului 
program de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră.
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din județul Dîmbovița s-au angajat 
ca, pină simbătă seara, să încheie 
semănatul porumbului pe întreaga 
suprafață.

IALOMIȚA
La 26 aprilie, din cele 132 500 

ha prevăzute a se cultiva cu porumb 
fuseseră insămințate 111 400 hec
tare.

Cu prilejul unul raid organizat pe 
întinsul județului am constatat preo
cuparea cooperatorilor și mecaniza
torilor pentru grăbirea ritmului de 
lucru la semănat și executarea, in . 
același timp, a unor lucrări de 
bună calitate. La cooperativa a- \ 
gricolă din comuna Grivița toa
te semănătorile erau in cimo. în
tr-o singură zi au fost insămințate 
120 hectare cu porumb. în 
cooperativele agricole din raza S.M.A. 
Independența, după ce s-a încheiat 
semănatul 'porumbului, mijloacele 
mecanizate au fost trecute pe tere
nurile care urmează să se cultive cil' 
soia.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scinteii*
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IDIVERS, 
i
i Pe pămînt, 

la... înălțime
De obicei, elnd te «duce vor- 

tm despre avioane, gtndul ne 
zboară la pUoțu Cflrt 
azurul înălțimilor. Ceea ce nu 
înseamnă insă că oamenii care 
ramin la sol au o contribuite 

pvfrn importantă. Este ti 
carul lui Gheorghe Sala de la 
ț!.cî,a . -A» ‘Q*an" din Buzău, 
itmp de 40 de ani, in calitate de 
mecanic de avion, G.S. o fost 
cel care 0 semnat, de fiecare 
dată, crm/icofele de zbor ale 
păsărilor de oțel. Deunăzi, cu 
prilejul pensionării, toate avioa
nele stafiei s-au „aliniat", ca la 
paradă, pentru chera minute, 
spre a-l saluta pe cel care Ic-a 
„doftoricit" cu pricepere ți le-a 
mingîlnt cu privirea de atiten 
ori. Un omagiu binemeritat, 
pentru că in întreaga sa activi
tate, deși G.S. personal n-a zbu
rat niciodată, a fost mereu la... 
inâlțim c.

Sanitari
la 4 ani

Nu-I greșeală, nici glumi. La 
4 și 5 ani. băieții și fetitele de 
la grădinița din Mavrodin (Te
leorman) știu de pe acum ce 
Înseamnă un „prim ajutor". Ba, 
mai mult, știu chiar să-1 acor
de. Firește, după puterile lor. 
La Început a fost ($1 a rămas) 
un simplu joc. Sub îndrumarea 
medicului pediatru Gabriela 
Vasile $i a medicului stomato
log Eugen Filios, copiii au creat 
cel mai tinăr cerc sanitar din 
tară — ..Mugurii Crucii Roșii1'. 
Cele învățate le aplică în prac
tică deocamdată pe păpuși : 
pansează, le „transportă" 
targa..,

le 
cu

Din lumea făpturilor vii. 
printre curo trăim, de cnre 
ne amintim, care ne-au in- 
rlurit viața, intr-un fel sau 
altul, fac parte — fără nici 
o Îndoială — acele perso
naje ala romanelor, nuve
lelor sau pieselor de teatru 
care nl s-au impus cu mai 
multă pregnanță, care s-nu 
dovedit mai pline de umn- 
nitatc. Din copilărie, cind 
eroii bRsmelor ni se păreau 
mai adcvftrați docît oamenii 
cel mai adevărat! din junii 
nostru, prin adolescenta cu 
carț tulburătoarele perso
naje ale unor romane de 
aventuri istorice ori senti
mentale ne urmăreau obse
siv In reveria noastră, pină 
la vlrsta mal reflexivă a 
maturității, cînd întilnirea 
cu făpturile fictive sc pro
duce prin filtrul experien
ței. al reflecțiilor noastre, 
viața noastră nu este lipsi
tă de contactul cu acesta 
produse Rie Imaginarului, 
Un contact ce nu este doar 
estetic-dclectabil. ci șl mo
ral-formator. Căci, după 
cum oamenii vii. în carne 
și oase, din jurul nostru, 
cu care viata ne aduce in 
contact slirnesc in noi fe
lurite reacții, tot astfel 
(chiar dacă în alt fel) fiin
țele imaginare pe care ni 
le propun operele literaro 
nu ne lasă indiferenți.

Se vorbește uneori in di
ferite țări ale lumii occi
dentale despre „criza" per
sonajului sau, chiar, despre 
..moartea" personajului. In 
realitate, numai o mică 
fracțiune a literaturii occi
dentale pune în evidență o 
asemenea criză. Dar făptui 
că. in unele opere literare, 
chipul uman iși pierde 
contururile ferme, că une
ori se renunță la analiza 
psihologică, la construirea 
unul „caracter" nu este 
doar urmarea unei intenții, 
a unui program estetic. Căci 
disoluția personajului, în 
unele literaturi, este simp
tomatică pentru criza con
diției umane, a omului 
trăind intr-o societate de 
consum. într-adevăr, un 
examen de sociologie a li
teraturii ar putea să indice 
raporturile ce există intre 
umanitatea reală a unei 
epoci, a unei societăți și 
umanitatea fictivă existen
tă în operele literaro ale 
acelei enoci, ale acelei so
cietăți. S-au studiat adese
ori relațiile complexe din
tre universul balzacian și 
societatea franceză din ju

rul Iul 1830. Riografia luj 
Dinu Păturică, eroul lui 
Nicolae Fllimon din 
„Ciocoii vechi și noi", sub
liniază prezența unui re
prezentant al disoluțlcl 
„timpilor fanarioticl", al 
unei perioade de descom
punere r feudallamulul, in 
care noul ciocoi, burghez, 
lipsit do «crupuie. abil, a- 
rivist, pune mina po pu
terea economică, pentru ca 
apoi să o acapareze ți pe 
cea politică.

Fiecare epoci, așadar, iși

este acela al unui examen 
public de conștiință înțele
gem acest proces in două 
sensuri : po de o parte, e 
un proces al existentei so- 
cia l-l-dorice și morale a so
cietății românești din ulti
mele decenii ; pe de altă 
parte, esto vorba de o exa
minare, pe tărim literar, a 
condițiilor romanului ca 
atare, cu alte cuvinte un 
proces al conștiinței roman
cierului.

Dacă privim de aproapo 
modul de configurare a

povic! sau Fănuș Neagu, 
la „F" și. mal nou, la 
„Vinătoarea regală" de Du
mitru Radu Popescu, la 
„Păsările" sau „Apă" de 
Al. Ivasiuc, la unele roma
ne ale lui Petru Popescu 
și la alto cărți do proză — 
este o intenționalitate con
știentă a mesajului înte
meiat pe n expunere lucidă 
a unor fenomene cc apar
țin vieții social-politice și 
morale contemporane, ca și 
o asumare conștientă — 
din partea romancierilor —

Eroii cărților de azi, 
soli ai prezent Ai 
in fața viitorului

are — ca să spunem fcstfel 
— personajele sale repre
zentative. Structura umană 
a eroilor fictivi se modifi
că in funcție — printre al
tele — de transformările 
sociale, morale ale ome
nirii.

Aceasta nu Înseamnă că 
o epocă se proiectează în 
cărțile ei doar sub forma 
unor eroi exemplari, a 
idealurilor pe care aceștia 
le reprezintă. Adeseori, 
scriitorii fac procesul de 
conștiință al timpului lor 
și umanitatea pe care o 
proiectează in ficțiunile lor 
este rezultatul unui examen 
la care iși expun contem
poranii, epoca, pe el înșiși. 
Firește, chiar și atunci cind 
se erijează in martorii unei 
conștiințe a epocii lor, 
scriitorii sint determinați 
de existența socială a 
timpului. Cum arăta’ K. 
Marx în „Contribuții la 
critica economiei politico" 
„Nu conștiința oamenilor 
le determină existența, ci, 
dimpotrivă, eristența lor 
socială le determină con
știința".

Spectacolul pe care nl-1 
oferă proza noastră din 
ultimii ani — in operele 
cele mai reprezentative —

personajelor din romanele 
cele mai reprezentative ale 
ultimilor ani, vom observa 
că deosebirea marcantă in
tre romanul nostru din ul
timele decenii și romanul 
dintre cele două războaie 
rezidă în sporul de lucidi
tate. de reflexivitate etico- 
socială care stă la originea 
noului roman românesc. 
Nu vrem să afirmăm că o 
problematică morală lipsea 
din romanul interbelic, in 
conturarea personajelor, că 
explorarea existentei so
ciale, a experiențelor, a ac
telor politice nu fusese 
întreprinsă de romancierii 
noștri din acea epocă. So
ciologia romanului ar pu
tea să găsească în operele 
lui Liviu Rebrcanu, Hor
tensiei Papadat-Bengescu, 
ale lui Camil Petrescu etc. 
material suficient de inves
tigație. Dar ceea ce apare 
cu claritate in romanele de 
după eliberare. îndeosebi 
din ultimul deceniu — ne 
gindim in special la cărțile 
lui Zaharia Stancu, la 
„Moromeții", I—II, la „Ri
sipitorii" și „Intrusul" ale 
lui Marin Preda, la „Prin- 
cepele,< sau „Facerea lu
mii" ale lui Eugen Barbu, 
la romanele lui Titus Po

a unul rol de judecător al 
transformărilor produse în 
realitatea social-politică din 
țara noastră, ca și în con
știința socială și morală, ea 
însăși antrenată intr-un 
profund proces de trans
formare. în configurarea 
personajelor din romanele 
amintite a prezidat o evi
dentă voință de adevăr, 
după, cum observăm, in 
cele mai reușite dintre ro
manele acestei epoci, o 
voință de dreptate ma
nifestă. Scriitorii se vor 
justițiarii trecutului, cer
cetătorii atenți ai prezen
tului, judecătorii existenței 
și conștiinței social-morale 
și politice. Au trebuit să 
intervină marea zguduire 
a războiului, transformarea 
revoluționară a societății 
românești, pentru ca. for- 
mîndu-se o nouă conștiin
ță social-politică, o nouă 
conștiință etică, romancie
rul să se simtă investit cu 
atributele exploratorului 
conștient și cu cele ale ju
decătorului care studiază 
transformările revoluționa
re in structura social-poli
tică. precum și modificările 
în conștiință.

Dar acest proces al con
științei social-morale con-

temporane se asociază, cum 
spuneam, cu un proces al 
conștiinței estetice. Proza
torii din zilele noastre «-au 
folosit de tonte modalități
le pe care le ofereau noile 
tehnici romanești, coca ce 
a dus la o diversificare 
estetică a romanului. Tre
buie să remarcăm insă că 
s-au efectuat în această 
perioadă și „experimente" 
suuorficiale. făcute de dra
gul experimentului sau, 
mal exact, sub Imboldul 
unei dorințe de Inovare cu 
orice preț. încercări de o 
superficială excentricitate. 
Evident, in asemenea cărți 
— datorită ncimplinlrilor 
de ordin artistic — perso
najele duc o existență pre
cară, nu se confruntă cu 
mari probleme ; intr-un 
cuvint, trăiesc o „criză" 
impusă insă de necunoaș
terea vieții de către autori, 
de orizontul cultural și 
ideologic limitat al unora 
dintre aceștia, ori pur si 
simplu, de absența talentu
lui. Cele mai autentice croa
ții ale prozatorilor noștri 
contemporani au purces dln- 
tr-o modificare a structuri
lor. a modalităților, a teh
nicilor narațiunii, în con
formitate cu transformări
le obiective ale noii socie
tăți socialiste, urmărite de 
acești scriitori, ca și cu 
modificările paralele in 
conștiința social-moralâ. 
Astfel au dispărut persona
jele schematice, excesiv ti
pizate, ca și distincția di
dacticistă a personajelor 
perfect pozitive și intru to
tul negative. Umanitatea 
este mult mai diversă, mai 
bogată decit o putea pro
iecta o asemenea estetică 
rudimentară. Iar acest a- 
devăr este pe deplin con
firmat de. cărțile de proză 
valoroase din literatura 
noastră contemporană.

Personajele operelor li
terare ale timpului sint, 
intr-un fel, reprezentanții 
noștri in fața viitorului. 
Chiar dacă nu poartă chipul 
nostru, in toate trăsăturile 
sale, eroii reprezentativi al 
cărților sint purtătorii în
trebărilor noastre, răspun
surilor noastre, eforturilor 
noastre de a ne proiec.ta In 
viitor. Intr-un viitor la 
plăsmuirea căruia, nu în 
ultimul rînd, contribuie 
chiar scriitorii prin mijlo
cirea eroilor lor.

Nicolae BALOTA

ÎNCHEIEREA sesiunii științifice 
CONSACRATA ANIVERSARII

MNTMI UNIC MUNCITORESC 
HI ROMANIA

Ssst!
Nu treziti
paznicii...

Organele de miliție au 
tuat un control inopinat privind 
modul in care este asigurată 
paza unor unități economice d-.n 
județele Arad, Bistrița. Galați, 
I’i’cca, Vrancea și Sălaj. Rezul
tatul : 27 de paznici au fost gă
siți nu in slujba întreprinderilor 
unde erau angajați, ci in „ser
viciul" lui... Morfeu. Dormeau 
butuc. Alți ", sub influenta al
coolului, picoteau binișor. Spe
răm că sancțiunile aplicate ii 
vor „trezi" la realitate. Și nu 
numai pe ei !

t V
„George". Episodul „Cursele 
lui Freddie".

20.25 Teatru liric TV.
20,55 Film serial : „Columbo".

efec-

Miere amară
Mai multi cetățeni din comu

na Scoarța (Gorj) s-au adresat 
subredacțic-i noastre din Tg. Jiu 
cu un ..of Ia inimă". Și aveau 
de ce să fie supărați. Oficiali
tățile comunei au dat dispoziție 
să fie stropite cu substanțe toxi
ce livezile de pomi. O măsură 
bună, numai că n-au fost anun
țați de această acțiune tocmai 
cetățenii care aveau stupi de 
albine. Datorită acestei negli
jențe au pierit zeci de familii 
de albine șl, odată cu ele, peste 
1 000 kg de miere bună, de mai. 
Intrucit albinele nu-i mai pot 
înțepa pe vinovați. măcar aceste 
rinduri să-i usture.

16 din 
minimum 40

Șofer profesionist la I.M. Te- 
liuc (Hunedoara), Ioan Galatan 
mergea anapoda pe șosea, fapt 
care a atras atenția unui echi
paj al serviciului de circulație 
al miliției. Semnalizat să o- 
prească, l.G. a apăsat pe accele
rație și a dispărut fără urmă. 
In foarte scurt timp 1 s-a dat 
insă de urmă ți, in afară de 
amendă, lucrătorii de miliție au 
avut inspirata idee de a-l supu
ne ți unui test privind regulile 
de circulație. Dar, stupoare : din 
cele 46 puncte posibile, șoferul 
profesionist n-a obținut decit... 
16. Rugindu-i să mai fie exami
nat o dată, pentru că a fost un... 
accident, din cauza emoției, a 
mai acumulat 2, în total 18 
puncte. Cum trebuia să realize
ze insă minimum 40 de puncte 
din 46 posibile, i s-a dat un 
timp suficient de studiu. Succes 
la învățătură și, mai ales, ține
re de minte '.

PROGRAMUL I
8.30 Deschiderea programului 

e Gimnastica pentru toți.
8.40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copii : 

„Comoara din 13 case" — 
producție a studiourilor fran
ceze. Ultimul episod.

10,00 viața satului.
11.15 Ce știm și ce nu știm des

pre... : Originea șl ciclurile 
vieții pe pămînt.

11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical. 13,00 In 

. vîrful peniței. 13,03 Ia mal zi 
măi din vioară. 13.15 Desene 
animate : Donald in premie
ră. 13.25 Autografe muzicale. 
13.31 Buster Keaton — omul 
care n-a ris niciodată. 13.40 
Voci tinere. 13.43 Ce vrăji a 
maJ făcut nevasta mea. 14.08 
Moment folcloric. 14.IC Sufe
rințele tinărulul soț. Schiță 
umoristică. 14.26 Spectacolul 
lumii. 14.46 Artă și arte la 
Timișoara.

15.30 Drumuri in istorie. Cetatea 
Brașovului.

15.50 Magazin sportiv.
16.30 Film serial : „17 clipe ale 

unei primăveri" — producție 
a studiourilor sovietice de te
leviziune. Episodul II.

17.40 Cîntare patriei. Concurs co
ral lnterjudetean.

19,00 Lumea copiilor.
19.30 Telejurnal.
20.00 Reportajul săptămlnil : Șase 

copil și un muzeu.
20.25 Fiîm artistic : „Călărețul sin

guratic". Premieră pe tară.
21.50 Muzică ușoară cu formația 

„Capitol".
22.05 Telejurnal.
22.15 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
10,00 — 11,43 Matineu simfonic 

o D!n concertul Filarmonicii 
„George Enescu". Dirijor 
M'.chyosy Inoue (Japonia) : 
Brahms — Varlațiuni pe o 
temă de Haydn ; Beethoven 
— Simfonia a Il-a Concert 
extraordinar al Filarmonicii 
din Vlena ; dirijor Carlo Ma
ria Ciulini, solist Daniil Sa
fran. în program : Concertul 
pentru violoncel și orchestră 
o'e. Dvorak.

20,00 Film serial pentru copil :

cinema
• Frații Jderi : PATRIA — 9; 12;
15; 18; 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 docil moartea : DOI
NA — 12,30; 14,45; 17,15; 19.45.
• Valea prafului de pușcă : LU
CEAFĂRUL — 9; 11.15; 13,30; 10; 
18,15; 20,30, CASA FILMULUI (bd. 
Magheru nr. 29) — 15: 17,30; 20, 
FESTIVAL — 9; 11; 13: 15; 17; 19; 
21, FAVORIT — 9,15; 11.30; 13,45; 
16 18.15; 20,30.
• Păcală : DACIA — 9; 11.45: 15; 
17,45: 20,30, LIRA — 10; 15.30; 19, 
COTROCENI — 11; 14: 16,45: 19,15.
• Co drum să alegi : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
1GJ 18,30; 20.45, GLORIA — 8.30: 11; 
13,15; 16; 18,15; 20,30. MODERN — 
9: 11.15; 13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Trei scrisori secrete : CEN
TRAL — 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• Rio Lobo : GRIVIȚA — 8,45;
11,15; 13,30; 15.45; 18,15: 20.30, FLA
MURA — 9; 11.15; 13,30; 16: 18,15; 
20,30.
• Valurile Dunării : LUMINA — 
9: 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
O Cidul : VICTORIA — 9; 12,30; 
16,15; 19,45, VOLGA — 9; 12,30: 16; 
1.0,30.
• Un comisar acuză : BUZEȘTI
— 9; 11.30; 13,45; 16; 18.30; 20.45,
AURORA — 9; 11.15; 13.30; 15.45; 
18; 20,15. FLACARA — 9; 11.15;
13,30; 15.45; 18; 20.15.
• Le Mans : ARTA — 15.30;
17.45: 20.
e Profesioniștii — 14,30; 16.30. Pă
durea de mesteceni — 18 45. Pri
zonierul din Insula Rechinilor — 
20.45 : CINEMATECA (sala Union). 
o Călărețul fără cap : BUCEGI
— 15,45; 18; 20,15, MUNCA — 16: 
13; 20.
• Aurul negru din Oklahoma : 
DRUMUL SĂRII — 15.30; 18; 20,15.
• Țarul’ Ivan iși schimbă profe
sia ! GIULEȘTI — 15,30; 18: 20.15.
• Cea mal frumoasă seară din

viața mea : FLOREASCA — 15.30; 
18; 20,15.
© Al șaptelea cartuș : CRINGAȘI
— 16; 18,15.
O Fantastica aventură a lui „Nep- 
tun“ : FERENTARI — 15,30; 13;
20,15.
n Uimitoarele aventuri ale lui Ro
binson Crusoe : PACEA — 15.30; 
17,45; 20.
o Cintecul Norvegiei : MOȘILOR
— 9: 12,30: 16; 19.30.
o Secretul lui Buddha : UNIREA
— 15.45; 18; 20,15.
• Chemarea străbunilor : VITAN
— 15,30; 18; 20,15.
o Porțile albastre ale orașului : 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15, PRO
GRESUL — 15,30; 10; 20.15.

teatre
o Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul român —sala 
Studio) : Ciclul „După-amiezete 
muzicale ale tineretului" — recital 
de plan susținut tie Steluta Radu 
șl recital de vioară susținut de 
Maria Isabela Ordnung — 19.
o Opera română : Spărgătorul de 
nuci — 11, PellOas șl Melisande
— 19.
e Teatrul de operetă : Mătușa 
mea, Faustina — 10,30, Lâsațl-mă 
să cint — 19,30.
* Teatrul de comedie : Preșul — 
10, O noapte furtunoasă — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Intre noi doi n-a fost 
decit tăcere — io. Pygmalion —
14.30, Play Strindberg — 19.30, (sala
din str. Alex. Sahia) : Noile sufe
rințe ale tinărului „W“ — 10:
19.30, A douăsprezecea noapte —
14.30,
o Teatrul Mic : A opta minune
— 10,30. Viața e ca un vagon ? —
15.30, Dragostea noastră — 19.30.
o Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Hotelul astenicilor — 
10. Bună seara, domnule Wilde — 
15,30, Paradisul — 19.30, (sala Stu
dio) : Hotelul astenicilor — 19.
« Teatrul Gluleștl : Comedie cu 
olteni — 10, Nftpasta (Studio"’74)
— 15, Liola — 19.39.
Î Teatrul „Ion Creangă" : Trage- 

ia greacă — 16. Omul invizibil
— 19,30.
A Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana’ Sinzlana 
— 11. (sala din str. Academiei) : 
Răi și nătărăi — 11.
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Bucătăria — 20.

ȘTIRI 

CULTURALE
Colectivul corului sindicatului din 

învățămint al orașului Tirgoviște a 
sărbătorit simbătă 100 de ani de la 
înființare. Prin Decret al Consiliu
lui de Stat, corului din Tirgoviște 
i-a fost conferit ordinul „Meritul 
cultural" clasa I pentru rodnica ac
tivitate în munca cultural-artistică 
de masă în cei 100 de ani de exis
tență. Cu același prilej, prin Decret 
al Consiliului de Stat au fost con
ferite ordine și modalii unui număr 
de 26 membri ai formației.

înaltele distincții au fost inmîna- 
te intr-un cadru festiv.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu 
acest prilej, se arată : Artiștii ama
tori, activiștii culturali, toți partici
pant la această mare sărbătoare 
ne angajăm să contribuim la ridi
carea creației artistice puse in sluj
ba poporului român, cauzei socialis
mului in patria noastră.

★
Cu prilejul împlinirii a 400 de ani 

de la eroicele lupte centru indepen
dența țării de la Jiliște din aprilie 
1574, simbătă s-a desfășurat la Foc
șani un simpozion omagial, organi
zat de Muzeul de istoric al Republi
cii Socialiste România, in colaborare 
cu Comitetul județean Vrancea pen
tru cultură și educație socialistă, de
dicat evenimentului și domnitorului 
Moldovei, Ion Vodă Viteazul, condu
cătorul bătăliei.

★
S-a încheiat ediția 1974 a Concursu

lui științific studențesc „Traian La- 
lescu", tradițională competiție orga
nizată de Uniunea Asociațiilor Stu
denților Comuniști și Ministerul E- 
diicatici și învățămintului. in vederea 
aprofundării de către tineri a unor 
discipline fundamentale — matema
tică. fizică, chimie, mecanică, rezis
tența materialelor, bazele electroteh
nicii.

Cu prilejul finalelor ce s-au desfă
șurat în centrele universitare Bucu
rești, Cluj, Iași și Timișoara, foru
rile organizatoare au decernat celor 
mai buni dintre concurenți peste 100 
de premii și mențiuni.

La Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România s-au 
încheiat simbătă lucrările sesiunii 
științifice cu participare Internațio
nală, organizate do Academia do 
științo f sociale și politice, Academia 
„Ștefan Gheorghiu" și Institutul de 
studii istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R. cu prilejul Îm
plinirii a 30 de ani de la făurirea 
Frontului Unic Muncitoresc din 
România.

Ședința de Închidere a fost con
dusă de tovarășul Leonte Rflutu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului de conducere și rector al Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu".

Partlcipanții — oameni de știin
ță, cercetători și cadre didactice — 
au făcut, timp de trei zile, un am
plu schimb do opinii in probleme 
privind tradițiile mișcării muncito
rești și ale partidului politic al cla
sei muncitoare din România și din 
alte țâri, experiența Partidului Co
munist Român in realizarea alian
ței mișcării muncitorești cu forțele 
democratice și progresiste In lupta 
pentru independență națională și 
rolul ei in dezvoltarea societății ro
mânești contemporane, rolul parti
dului marxisl-leninist în făurirea 
unității de acțiune a clasei munci
toare, raportul dintre general și par
ticular in lupta forțelor democratice 
și progresiste împotriva imperialis
mului și ncocolonialismului, pentru 
independență și progres. S-a subli
niat faptul că realizarea Frontului 
Unic Muncitoresc a constituit unul 
din acele momente care au avut un 
rol determinant in realizarea obiec
tivelor luptei antifasciste. Acest mo
ment a stimulat și a accelerat 
coalizarea intr-un larg front a tutu
ror forțelor, democratice patriotice 
antifasciste. al- căror conducător a 
fost clasa muncitoare.

în intervențiile lor, participanțll 
la dezbateri au relevat că Frontul 
Unic Muncitoresc a constituit prin
cipala garanție a cotiturii istorice 
sâvirșite de poporul român sub 
conducerea partidului coihunist la 
23 August 1944. Vorbitorii au men
ționat faptul că lupta cot La cot, 
înfăptuită pe baza unei platforme 
unice a muncitorilor, a creat premi
sele creării partidului revoluționar 
unic al proletariatului din România, 
eveniment consacrat prin Congre
sul din februarie 1948. /-Totodată, 
s-a subliniat că marile realizări ale 
ponorului nostru in grandioasa operă 
de edificare a socialismului consti
tuie o strălucită confirmare a juste
ței politicii științifice a partidului 
nostru, a capacității sale de elabo
rare. în condițiile istorice si națio
nale concrete ale României, a unor 
soluții originale pentru traducere^ in 
viată a adevărurilor generale ale 
teoriei revoluționare marxiste, creș
terea continuă a forței de organizare 
si a influentei partidului, afirmarea 
sa activă in toate domeniile vieții 
sociale ca forță conducătoare fiind, 
în conceotia partidului nostru, o lege 
a dezvoltării patriei noastre De ca
lea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Alături de oamenii de știință ro
mâni. la lucrările sesiunii au luat 
Darte și invitați de Dește hotare. în 
cadrul lucrărilor plenare și la dezba
terile in jurul mesei rotunde au luat 
cuvintul : Boris Simionovici Popov
— profesor, șef de catedră la Școala 
superioară de partid de pe lingă C.C. 
al P.C.U.S., Stepan Radulov — con
ferențiar la Academia de științe so
ciale și conducere socială de pe lin
gă C.C. al P.C. Bulgar. Max Schaffer
— redactor-șef la editura „Marxis- 
tische Blatter" din R. F. Germania,

Ulio Torres Rubio — membru al C.C. 
al P.C. din Spania, dr. Vaclav Brabec 
— cercetător la Institutul de mar
xism-leninism al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, dr. Emil Borș — con
ferențiar la Institutul de științe po
litice de pe lingă P.M.S.U., ErzSebet 
Strassenreiler — cercetător la Insti
tutul de Istorie al P.M.S.U.. Luca 
Stepanovici Gaponenko — profesor, 
șef de catedră la Academia de știin
țe sociale de pe lingă C.C. al P.C.U.S., 
Josef Bobok — conferențiar la Școa
la superioară politică de pe lingă 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, dr. 
Tadeus Godlevskl — de la Școala 
superioară de științe politice de 
pe lingă C.C. al P.M.U.P., Ki- 
rll Klrilovlci Șirinea — șef de sector 
La Institutul de marxism-leninism de 
pe lingă C.C. al P.C.U.S.. dr. Hans- 
Ioachim Krusch — șef de sector la 
Institutul de marxism-leninism de 
pe lingă C.C. al P.S.U.G,

Cuvintul de încheiere a fost rostit 
de tovarășul Ștefan Voi tec. membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat. Mulțumind cu cordialitate 
oaspeților de peste hotare pentru 
prezenta lor la această manifestare, 
vorbitorul a arătat că participarea 
lor reprezintă Încă o expresie a re
lațiilor frățești internaționale care 
leagă partidul nostru de celelalte 
partide comuniste și muncitorești.

Făurirea Frontului Unic Muncito
resc — a relevat vorbitorul — a con
stituit. netăgăduit, coloana vertebrală 
a inmănuncherii tuturor forțelor 
muncitorești, a maselor largi prole
tare. a tuturor mișcărilor progresiste 
în jurul partidelor muncitorești, 
unite in luptă. Militind nea
bătut pentru Întărirea colaborării din
tre comuniști și social-democrați, 
pentru asigurarea unei trainice uni
tăți muncitorești. Partidul Comunist 
Român a pornit de la premisa că nu 
există rețete universal valabile, care 
să ducă la împlinirea acestui deziderat.

Vorbitorul a arătat in continuare 
că realizarea unității de clasă în 
România, in condițiile specifice ale 
realităților de la noi, a reprezentat, 
fără îndoială, și un eveniment im
portant în mișcarea muncitorească 
internațională. Prin originalitatea 
formelor și mijloacelor folosite, pen
tru împlinirea uneia dintre cele mai 
anevoioase și complexe sarcini puse 
de istorie in fața proletariatului, ex
periența clasei noastre muncitoare 
se înscrie ca o contribuție la îmbo
gățirea tezaurului teoretic și practic 
al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Sărbătorim, cu adîncă șl firească 
emoție, împlinirea a trei decenii de 
la făurirea unității de acțiune a pro
letariatului, acum, in preajma celor 
două mari evenimente din viața 
poporului nostru: a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei de sub do
minația fascistă ți cel de-al XI-lea 
Congres al partidului — a spus în 
încheiere tovarășul Ștefan Voitec. 
Recentele măsuri adoptate la Plena
ra C.C. al P.C.R. din martie 1974, 
priyind perfecționarea activității or
ganelor supreme ale partidului și 
statului nostru, relevă odată mai 
mult consecvența, fermitatea, princi
pialitatea marxist-leninistă, înaltul 
spirit de răspundere cu care Parti
dul Comunist Român, in frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, iși îndeplinește 
rolul de forță politică conducătoare 
a societății noastre, marcind un nou 
moment, de însemnătate istorică. In 
opera de cimentare a legăturii din
tre partid șl popor, in lupta măreață 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămintul 
României.

(Agerpres)

O nouă policlinică în Capitală
Ieri, într-un cadru festiv, în clă

direa din Calea Griviței 64 a avut 
loc inaugurarea noului serviciu de 
stomatologie al policlinicii Grivița, 
unitate de mare capacitate, care va 
servi peste 45 000 de bucureșteni, 
din mal multe circumscripții sani
tare ale sectorului 8. Aici vor func
ționa șase cabinete de specialitate 
(in cite două schimburi) și labora
toarele corespunzătoare pentru exe
cuția lucrărilor de tehnică dentară, 
în aceeași clădire au început să-și 
desfășoare activitatea laboratoarele 
centrului epidemiologie al sectoru
lui. Ambele unități sanitare au acum 
condiții excelente de activitate in 
serviciul ocrotirii sănătății omului.

Ele sint rezultatul eforturilor foru
rilor locale de a utiliza mai bine 
spațiile existente și al sprijinului 
acordat pentru amenajarea lor de 
numeroase întreprinderi din sector 
— Regionala C.F.R., Revizia de va
goane C.F.R., Uzina de utilaj chi
mic „Grivița roșie", I.C.R.A.L.- 
„Pajura", I.D.E.B., I.R.C.C. ș.a. pre
cum și al populației, care a prestat 
aici un însemnat volum de activita- 
te patriotică. Astfel, o clădire ve
che — încă bună, dar lipsită de 
dotări edilitare moderne — a fost 
renovată capital, primind și noi in
stalații utilitare, care au permis 
transformarea ei într-un sediu mo
dern pentru unități sanitare.

Dm instanța în fața opiniei pnbBee © Din instanța în fa|â opiiiiei puHiee 1
ui>■ uuua•a-laiISJiaiiiilUiai'C.m—-îl —-ara ..u l-a — .—i a,—:- .i-asi- —a. , - - > • —a —-. -ara arai

Lăstarii de
la Copăcelu

In urma unul incendiu, bătri- 
nii Petre și Bălașa Contora — 
amindoi In virstă de peste 80 de 
ani — din satul Copăcelu (Rm. 
Vilcea) au rămas fără adăpost 
Pionierii de la școala generală 
din sat le-au venit imediat in 
ajutor. în timpul vacantei de 
primăvară au început să adune 
material de construcție pentru o 
altă casă, pe care vor s-o înalțe 
In timpul lor liber și s-o dăru
iască celor doi bătrini. La te
melia casei, pionierii vor turna 
cel mal bun beton : frumoasele 
simțăminte pe care școala 
cimentat in inima lor.

le-a

Rubrică redactată de
Petre POPA
Gheorqhe DAVID 
fl corespondenții wScinteii‘

Un provizo
rat de durată
Pe la începutul toamnei trecute, frații 

Alexandru și Gheorghe Moise din comuna 
Mirșa. județul Ilfov, împreună cu Vasile 
Constantin din București, str. Arefului 
nr. 50, au hotărit sâ se lase de muncă 
și sâ se apuce de furat.

— Era ceva provizoriu, pînă ne gă
seam cite un servici mai convenabil — 
dă lămuriri in fața instanței Al. M.

Butelii de aragaz, îmbrăcăminte, di
verse obiecte de prin curțile oamenilor, 
ba pină și vreo 400 mp de tablă galva- 
nizată, care proteja o conductă de ter- 
moficare, au fost sustrase și „valorifi
cate" de cei trei in perioada „provizora
tului" lor. Tocmai cind se considerau in 
culmea gloriei, g-au gindit să fure și un 
porc din curtea unui gospodar. Simțin- 
du-le intențiile necurate, bietul patruned 
a protestat foarte sonor și i-a dat de gol.

— Recunoaștem că am greșit și regre
tăm. Nu trebuia să furăm porcul I

— Ați greșit numai cind ați furat por
cul ?

— Păi... el a făcut scandal...
Tot porcul e de vină !
Acum, pe cei trei îl așteaptă un altfel 

de „provizorat". Care o să cam dureze...

Calificat 
peste noapte
După ce i s-a desfăcut contractul de 

muncă pentru lipsuri in gestiune, Mihai 
Rachieru, fost gestionar la un magazin 
al cooperative; de consum din Hirlău, a 
venit la Constanța și s-a angajat ca mun
citor necalificat pe unul din șantierele 
Trustului local de construcții. Dună 
citva timp, trecind pe la cooperativa din 
Hirlău după o adeverință, a găsit pe unul 
din birouri o ștampilă „uitată". Și atunci 
lui M. R. i-a venit ideea să se... autoca- 
lifice : a scris pe o hirtie că ar fi fost 
încadrat la cooperativă ca meșter califi
cat in ale zidăriei la categoria maximă ; 
l-a semnat in fals pe președinte și a pus 
ș'ampila. După care, cei de pe la birou
rile T.C.L. Constanța, cărora M. R. le-a 
prezentat documentul astfel fabricat, l-au 
și înălțat in... statul de salarii : de la 
salahor la meșter. Că falsul meșter nu 
șMa nici să dea cu mistria, asta n-avea 
nict o importanță pentru cei care l-au 
promovat, din moment ce exista o hir- 
liuță acoperitoare.

— Am vrut și eu să mă calific.,.
— în felul acesta ?!
— Ce vină am eu dacă cei de la birou 

nu s-au uitat in carnetul meu de muncă, 
ca să vadă că niciodată n-am fost zi
dar ? Carnetul era la ei...

Pe falsul meșter l-a „descalificat" in
stanța după cum prevede legea. Dar pe 
birocrații in cauză cine-i... descalifică ?

Imperfec
țiunea unei 
„combinații 

perfecte"
— Zău. nea Marine, ce naiba-ți pui 

arribiția cu noi ? Mai bine, uite cotea, ia 
și dumneata o atenție și nu-ți mai bate 
caoul cu fleacuri...

Zicind aceste vorbe, Crăciun Ezechil 
strecură binișor cinci hirlii de cite o sută 
in buzunarul portarului Marin Moraru 
de la Fabrica de lapte șl produse lactate 
București. După care, plin de speranță, 
Crăciun s-a întors la cei trei complici : 
Gheorghe Constantin, Ștefan Florea și 
Năstase Gheorghe. Dar portarul, om cin
stit, pentru care grija față de avutul 
obștesc qu e o vorbă goală, a dezvăluit 
combinația pusă la cale.

I se adeverise bănuiala : observase mai 
devreme că ceva nu e in regulă cu trans
porturile șoferului Crăciun. Cînd a cerut ‘ 
să i se prezinte actele la control, infrac
torii au fugit să ascundă laptele furat... 
N-au mai apucat 1 Au Început cercetările, 
au ieșit la iveală paguba (in rechizitor 
s-a reținut a fi 194 000 lei), complicită
țile... A urmat un verdict pe măsură : 
pedepse cu închisoarea, după caz, pină la 
15 ani.

Sistemul lor, care părea infailibil, avea 
o singură fisură. Dar esențială: a crede că 
cinstea se poate vinde ca laptele.

La „doamna 
Carmen" 
telefonul 

sună în gol...
— Vă rog notați numărul meu de te

lefon...
Cui oferea cu atita larghețe numărul 

său de telefon Mighiu Elena, alias 
„Doamna Carmen" din strada Cornelia ? 
Cui se nimerea. Era neîntrecută in a 
lega cunoștințe noi. Bucuroasă, la orice 
oră, de oaspeți.

— Nu uitați... Telefonați-mi !
De ce insista să-și facă telefonul cu

noscut ? îi dăduse prin cap fostei profe
soare să deschidă un... „pension". Vreo 
douăzeci de domnișoare, drăguțe, prezen
tabile... Și iat-o in fața tribunalului :

r--. Recunosc faptele săvirșite. Prețurile 
— 'a continuat Doamna Carmen cinica ei 
mărturisire — variau pentru fiecare ca
meră închiriată și pentru fiecare pe
reche... Aveam și eu destule cheltuieli.

Telefonul sună în gol. „pensionul" din 
strada Cornelia șl-a închis porțile. Pa
troana a căpătat 6 ani închisoare. Sen
tință rămasă definitivă.

Din caietul 
grefierului

I_______ _______

„Nu lucrez nicăieri dar sint întreținut 
de mama mea. în legătură cu faptele 
pentru care sint citat ca martor, declar 
că nu știu ce s-a petrecut de la început 
fiindcă, obosit după o săptămină nelu
crată, mă dusesem la cinema și m-am 
întors foarte tirziu intrucit filmul era in 
două serii".

(Fragment din declarația lui Nica 
Alexandru — în virstă de 17 ani — 
din București, Calea Rahovei)

— Șl cum au ajuns banii păgubașului 
în buzunarul dumitale ?

— Păi, eram cunoștințe vechi și-1 invi
tasem la masa mea. La un moment dat, 
am crezut că el mi-a luat bricheta și. cu 
permisiunea lui, l-am căutat prin buzu
nare, ca să mă conving...

— Și te-ai convins pină i-au dispărut 
omului banii din buzunar !

— Zău dacă știu, mă mir șl eu cum au 
ajuns la mine...

(„Mirarea" lui Iile Velișcu în fața 
Judecătoriei sectorului 2. Dosar nr. 
344/1974).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE
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Vizita primului ministru 
al Finlandei, Kalevi Sorsa

Continuindu-și vizita pe care o in* 
trcprindc in tara noastră, la invita- 
V‘ c.uvcrnu^ui Republicii Socialista 
România. primul ministru al Finlan
de •. Taisto Kalevi Sorsa, și person* 
Tieie oficiale care îl însoțesc au so
sit. simbătă dimineața, la Iași.

Inlimpinat la aeroport da Vasile 
Foton, președintele comitetului exe
cutiv al consiliului popular județean, 
de alțl reprezentanți ai organelor 
locale de stat, oaspeții au străbătut 
orașul, trecind prin noi cartiere de 
locuit și prin zona industrială a mu
nicipiului. după care s-au oprit la 
universitatea ..Al. I. Cuza".

La intrare. primul ministru al 
Finlandei a fost salutat de prof. dr. 
Mihai Teodosia, rectorul acestui vechi 
lăcaș de invâț&mlnt superior.

La invitația gazdelor ou fost vizi
tate aulele „Ghcorghc Asachi" și 
..Mihai Eminescu". vechea bibliote
că și muzeul universității, după care 
a avut loc o Intilnire cu membrii 
senatului și reprezentanții studenți
lor care învață aici.

Cu aerct prilej, primul ministru 
finlandez a fost informat asupra 
dezvoltării invățămlntului superior 
din acest vechi și renumit centru 
cultural al Moldt '•<!. desote moder
nizarea procesului de formare a 
tinerelor cadre de specialiști, desnrc 
relațiile științifice pe care institute
le de învățămint superior ieșene le 
întreprind cu instituții similare din 
Europa și din lume, precum și cu 
ce'e din Finlanda. Fiind cea m-i 
v< 'he inst:tuție de tnvățăm'nt supe- 
1 'r din România, universitatea ie- 
l'an.ă funcționează azi cu 10 facul
tăți. in care sint cuprinși circa loom 
de stud°nti la cursuri de zi, fără 
frecvență și cursuri serale.

miOAim Dl IA MOSCOVA A KPREliNIANIUlIII
PERMANENT Al ROMÂNIEI EA C. A. E. IE.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, re
prezentantul permanent al Republi
cii Socialiste România in C.A.E.R., 
care a participat la lucrările celei 
dc-a 67-a ședințe a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R., s-a inapoiat 
simbătă dimineața in Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
se aflau tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, viceprim-ministru al -guver
nului, ministrul educației și învăță- 
mintului, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

A fost de față V. I. Drozdenko,

Cronica zi i e i
La invitația Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
simbătă dupâ-amiazâ a sosit in Ca
pitală domnul Diosdado Macapagal, 
cunoscut om politic filipinez, fost 
președinte al Republicii Filipine în 
perioada 1961—1965, in prezent mem
bru in Consiliul pentru politică ex
ternă, in Consiliul de Stat si in Con
siliul național a! securității.

La sosirea pe aeroportul Otopeni 
a fost intimpinat de deputății Ște
fan Voicu și Alexandru Ionescu, 
secretar al Comisiei pentru politică 
externă a M.A.N.

A fost prezent Pierre-Henri Au- 
baret, ambasadorul Elveției la 
București.

★
Simbătă dimineața, George Ma- 

covescu. ministrul afacerilor externe, 
a primit pe Enrique Sanchez Barona, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Ecuador in Re
publica Socialistă România, in legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor sale de acreditare.

★
Simbătă după-amiază, delegația 

economică austriacă a părăsit Capi
tala. în ultima zi a vizitei, delegația, 
condusă de dr. Hans Igler, președin
tele Uniunii industriașilor austrieci, 
s-a tntilnit cu Traian Dud-aș. minis
trul tnnsoorturilor și telecomunica
țiilor. Membrii delegației au avut, de 
ademenea, convorbiri la întreprinderi 
românești de comerț exterior și cen
trale industriale, au vizitat întreprin
deri bucureștene.

★
Simbătă seara a părăsit Capitala 

Abdel Latif Al-Kaziemi, președinte
le Comisiei de politică externă a 
Parlamentului din Kuweit, care, la 
invitația tovarășului Mihai Daîea, 
președintele Comisiei pentru politică 
externă a Marii Adunări Naționale,
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fotbal : Politehnica Timișoara -
F. C. Petrolul 3-2

Teri, la Timișoara, Intr-un meci al 
etapei a XXIV-a, echipa locală Poli
tehnica a învins pe F.C. Petrolul 
cu 3—2 (1—1). Golurile au fost În
scrise de Bojin (min. 19), Mehedinții 
(min. 50), Dașcu (69) pentru gazde 
și de Istrătescu (24) și Ștefănescu 
(83) pentru ploieșteni. A fost un joc 
ciai rapid decit de obicei in divi

CICLISM: „CUPA OLIMPIA"
Disputată pe șoseaua București— 

Alexandria, etapa a 2-a a cursei 
cicliste „Cupa Olimpia" a fost ciști- 
gată de dinamovistul Teodor Vasile, 
cronometrat pe distanța de 122 km 
cu timpul de 3h 04’ 53” (medie orară 
39,600 km). In clasamentul general

NOI TERENURI DE TENIS LA BRĂILA

BRĂILA. (Prin telefon de la Tra
ian Enache). Prin erija oreanelor 
municipale brăilene au fost d’te in 
folosință, ieri. încă nouă terenuri de 
tenis de cimo. patru acoperite cu 
asfalt ranid si cinci acoperite cu 
zgură roșie.

La inaugurarea terenurilor a par

La plecare, primul ministru al 
Finlandei a semnat in cartea de 
onoare a universității.

în aceeași diminc.iță. oaspeții au 
făcut un scurt popas și la biserica 
Sfinții Trei Ierarhi, monument de 
rară valoare a arhitecturii moldove
nești, ctitorie a durmitorului Vasile 
Lupu, impresionantă prin frumuse
țea decorațiilor exterioare și lăc.’ș al 
primei tiparnițe din Moldova. A (ost 
vizitat, de asemenea, Palatul cultu
rii din localitate.

La prinz, președintele Comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
al județului Iași a oferit un de
jun in onoarea primului ministru 
al Finlandei si a persoanelor oficiale 
care il Însoțesc.

în timpul dejunului. desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială, s-a toas
tat pentru prietenia dintre popoare
le român și finlandez, pentru întă
rirea continuă a relațiilor do cola
borare româno-finlandcză pe multi
ple planuri, în interesul prieteniei 
și păcii in lume, in sănătatea pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și Urho 
Kekkonen.

★
După-a miază, cu un avion soc- 

cial. primul ministru finlandez, 
Taisto Kalevi Sorsa, a sosit la Su
ceava.

Au fost vizitate expoziția de artă 
populară de la Hanul domnesc și 
Casa de cultură a sindicatelor din 
municipiu.

Seara, M:u Dobrescu. președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Suceava, a oterit, ’ 
în onoarea șefului guvernului finlan
dez un dineu.

(Agerpres) 

ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

★
La plecarea din Moscova, pe ae

roportul Seremetievo, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu a fost condus 
de M. A. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, reprezentan
tul permanent al Uniunii Sovietice 
in C.A.E.R., N. Faddeev, secretar al 
C.A.E.R., de alte persoane oficiale 
sovietice.

Au fost prezenți, d? asemenea, 
Gheorghe Bodrus, ambasadorul Ro
mâniei la Moscova, și membri si 
ambasadei.

(Agerpres)

a vizitat țara noastră in perioada 
22—27 aprilie.

Cu acest prilej, oaspetele a avut 
o întrevedere cu președintele Comi
siei pentru politică externă a M.A.N., 
a fost primit de Ion Pâțan, vi6e- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și al coope
rării economice internaționale, de 
Ilie Cișu, ministru-secretar de stat 
la Ministerul Industriei Chimice, și 
de Vasile Voloșeniuc, președintele 
Băncii române de comerț exterior.

în timpul vizitei in județul Cons
tanța. A. L. Al-Kaziemi a fost pri
mit de Vasile Vilcu, președintele 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean. De asemenea, a 
vizitat obiective industriale și tu
ristice din județele Constanța și 
Prahova.

★
Membrii delegației Ministerului A- 

griculturii al R. P. Polone, condusă 
de Karol Gawlowski, adjunct al mi
nistrului, au avut simbătă dimineața 
convorbiri cu Barbu Popescu, șeful 
Departamentului Agriculturii de Stat. 
Cu acest prilej au fost discutate 
rezultate și preocupări actuale in 
agricultura de stat din cele două țări, 
precum și posibilitățile de dezvoltare 
a colaborării în diferite domenii 
ale producției agricole.

La amiază, delegația agricolă polo
neză a părăsit Capitala.

★
Delegația Ministerului Sănătății șl 

Asistenței Sociale din R. P. Polonă, 
condusă de Stanislaw Marcinowski, 
adjunct al ministrului, care a făcut 
o vizită in țara noastră, la invitația 
Ministerului Sănătății, a părăsit sim
bătă Capitala.

Delegația a fost salutată la plecare 
de Mihail Aldea, adjunct al minis
trului sănătății.

(Agerpres)

zia A, meci viu disputat pină la în
cheierea lui. De remarcat că golul 
victoriei timișorenilor a fost înscris 
de un jucător (D^.șcu) intrat pe te
ren de vreo 20 de... secunde ! In 
urma acestui rezultat. Politehnica 
Timișoara totalizează 24 puncte, in 
timp ce F.C. Petrolul rămine la 19 
puncte.

conduce Alexandru Zaroschi (Meta
lul Plopeni) — 5h 36’ 12”, urmat de 
George Negoescu (Steaua) cu același 
timp. Astăzi 6e desfășoară etana a 
3-a, cursă de circuit, pe traseul din 
strada Maior Coravu din Capitală. 
Startul se va da la ora 11,00.

ticipat un lot de tenismani fruntași, 
lot condus de antrenorul emerit Bă- 
din Marin și format din Torni Ovici. 
I _>n Sântei. Laurențiu Țiței. Ioni O- 
râsanu. Virginia Ruzici si Mariana 
Six one-'C-u. Aceștia au susținut me
ciuri demonstrative in compania u- 
nor tenismani din Brăila.

încheierea plenarei Consiliului Național
al Femeilor din Republica Socialistă România

Simbătă s-a încheiat plenara Con
siliului Național al Femeilor din Re
publica Socialistă România, care a 
dezbătut activitatea desfășurată in 
țoale domeniile vieții sociale, contri
buția milioanelor do femei din țara 
noastră la toate marile realizări ob
ținute de poporul nostru sub con
ducerea partidului în economie, ști
ință, cultură.

în cuvin tul lor. participantele la 
dezba cri au subliniat că. împreună 
cu toți oamenii muncii, femeile din 
patria noastră sint stăpinite de adin- 
că satisfacție și mindrie patriotică 
față de importantul act istoric de 
investire cu înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste Româ
nia a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
patriot înflăcărat, militant neobosit 
pentru triumful cauzei păcii, socia
lismului și comunismului.

Referindu-se la programul de ac
tivitate al Consiliului Național al Fe
meilor pe anul 1974, care cuprinde 
numeroase măsuri menite să elimi
ne unele deficiențe existente și să 
ducă la îmbunătățirea organizării 
întregii activități a mișcării de fe
mei. participantele la dezbateri au 
reafirmat angajamentul holărit al 
milioanelor de femei din țara noas
tră de a contribui mereu mai activ 
la efortul general îndreptat spre ri
dicarea nivelului de civilizație al 
poporului, asigurind că își vor în
deplini cu cinste și responsabilitate 
sarcinile ce le revin, că vor milita 
cu hotărîre pentru înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului, 
întimpiriind eu noi și imnortante 
realizări cea de-a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului, evenimente de 
importanță istorică in viața poporului 
nostru.

Plenara a adoptat unele măsuri or
ganizatorice in vederea unei munci 
mai intense, a unei îndrumări _mai 
operative și a unei legături mai 
strinse și directe cu organizațiile 
de masă ca sindicatele. U.T.C., 
U.N.C.A P., cu instituții importante, 
s-a făcut recomandarea de a se trece 
de la actuala formă de conducere, și 
anume Comitetul Executiv, la Biroul 
Consiliului Național al Femeilor, al
cătuit din 15 membri.

Plenara a ales membrii Biroului 
Consiliului Național, care reprezintă 
femei din toate domeniile de activi-

constanța g.g încheiat construcția (locurilor 
uscate pentru navele de mare tonaj

CONSTANȚA (Cores
pondentul „Scînteii",
George Mihăescu). — An
trenat in întrecerea so
cialistă, colectivul între
prinderii de construc
ții hidrotehnice din Con
stanța a obținut un 
succes remarcabil : vi
neri, 26 aprilie, pe șantie
rul docurilor uscate, bri
găzile conduse de mais
trul Marin Berceanu au

SUCCESELE CLUJENILOR
(Urmare din pag. I)

in întrecerea pentru devansarea cin
cinalului. am trecut pe scară largă 
Ia mecanizarea și automatizarea di
feritelor lucrări. La un moment dat, 
aveam nevoie de mai multe utilaje 
ce trebuiau aduse din import. Aceas
tă variantă costisitoare n-a fost ac
ceptata de colectivul nostru. Și am 
trecut la realizarea lor prin autodo- 
tare. Numai in perioada care a trecut 
din acest cincinal am construit, pe 
această cale, mașini și utilaje în va
loare de 25 milioane de lei. Mai 
mult, am livrat aparatură de auto
matizare pentru anumite lucrări șl 
unităților „surori" din Pașcani, Iași 
și București".

OAMENI DESPRE CARE „SE 
VORBEȘTE IN ÎNTREG JUDEȚUL". 
„Veți găsi, pretutindeni, la Cluj, 
Turda și Cimpia Turzii, la Dej 
și Gherla, Huedin și Mărișelu, 
oameni despre care se vorbește 
in întregul județ — ne spune 
tovarășul ing. Csillag Andrei, se
cretar al comitetului județean de 
partid. Sint oameni cu care se mîn-

Azi, finalele pe Capitală

„CROSUL 
TINERETULUI"
Astăzi, dimineața, cu începere de 

la ora 9. vor avea loc La Stadionul 
tineretului finalele ne Canitală din 
cadrul „Crosului tineretului". Vor 
participa alergătorii care au obținut 
calificarea cu ocazia concursurilor din 
cele opt sectoare. Concurenții se vor 
întrece în limitele de virstă urmă
toare : 15—16 ani (fete — 800 m ;
băieți — 1 500 m) ; 17—19 ani (fete — 
1 000 m ; băieți — 2 000 m) ; peste 19 
ani (fete — 1 000 m ; băieți — 
3 000 m).

HANDBAL

Derbiul Ta ciștigat 
Universitatea

Ieri, în meciul derbi al campiona
tului feminin de handbal. Universita
tea București a întrecut cu scorul 
de 12—11 (5—7) echipa Institutului 
de Educație Fizică și Sport. Univer
sitatea ocupă primul loc in clasament 
cu 9 puncte. 

tnte. Ca președintă a Consiliului Na
țional al Femeilor a fost aleasă to
varășa Lina Ciobanu, membru al Co
mitetului Executiv a) C.C. at P.C.R.

TELEGRAMA ADRESATA C. C. AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Dind glas ginduritor șl sentimen
telor de profundă bucurie și min- 
dric patriotică ale milioanelor de fe
mei din țara noastră, participantele 
la plenara Consiliului Național al 
Femeilor vă adresează cele mai 
calde felicitări pentru alegerea 
dumneavoastră — cel mai iubit fiu 
al poporului român — în inalla 
funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România și vă încredin
țează că împreună cu întregul po
por vor munci cu abnegație și pa
siune comunistă pentru transpu
nerea in viață a programului do 
dezvoltare economico-socială a țâ
rii, elaborat dc Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale parti
dului.

Dezbătind sarcinile- ce ne revin 
In legătură cu îndeplinirea exem
plară și depășirea planului pe 1974, 
plenara Consiliului Național al Fe
meilor a analizat stadiul traducerii 
in viață a Hotăririi Plenarei C.C. 
al P.C.R., din iunie 1973, cu privire 
la creșterea rolului femeii in viața 
economică, politică și socială a ță
rii. Prevederile hotăririi au găsit 
un puternic ecou in rindul maselor 
de femei, care sint conștiente de 
necesitatea de a îmbina armonios 
răspunderea ce le revine ca parti
cipante active la progresul rapid și 
necontenit al patriei, cu cea de so
ție și mamă, de a da viață, de a 
crește și educa copiii — viitorul de 
aur al națiunii.

Râspunzînd entuziastelor chemări 
la întrecere, lansate de colective 
fruntașe in muncă din toate ramu
rile economiei naționale pentru de
pășirea planului pe 1974 — an de
cisiv in realizarea cincinalului 
înainte dc termen — masele de 
femei. împreună cu toți oamenii 
muncii, și-au luat angajamente pen
tru realizarea peste plan a unor

turnat ultimele, bene de 
beton, încheind această 
lucrare exact in ziua in 
care s-a împlinit un 
an de la punerea in 
priză a primei cuve de 
beton, cu 35 de zile mai 
înainte de termenul sta
bilit In felul acesta, con
structorii au repurtat o 
performanță cu totul deo
sebită, executînd această 
lucrare in 12 luni, față de

33 de luni prevăzute in 
proiect. Ei au muncit ziua 
și noaptea fără întrerupe
re. au turnet. in decursul 
unui an, 250 000 mc de 
beton, folosind pentru re
zistență 15 000 tone de 
fiur-beton. Acum, cind 
cele două uriașe carpe- 
re ale docurilor, care 
au o lungime do 360 m 
și lățimea de 48 m și, 
respectiv, 58 m, sint ga

drcsc. pe drept cuvînt, colectivele din 
care fac ei parte, oameni cu care ne 
mindrim și noi, socotindu-i oameni 
dc scamă ai județului nostru". Și 
considerind realizările remarcab’le 
obținute in întrecere drept merite 
incontestabile ale colectivelor do u- 
nități. ale formațiilor de lucru, să ne 
oprim, succint, asupra cîtorva ase
menea oameni de frunte ai între
cerii.

Notăm, deci, formațiile de minori 
de pe Șantierul de construcții hidro
energetice de pe Someș, conduse de 
Inginera Magdalena Olah, de șefii <»o 
echipă Constantin Trifescu, Augustin 
Duruș și Constantin Ilaș, care au 
străpuns cu 4 și, respectiv, cu 12 
luni înaintea graficului aducțiunea 
secundară Iara-Fintinele, in lungime 
de 7.5 km și care întăresc angaja
mentul constructorilor de a da in 
funcțiune, cu 6 luni mai devreme, 
hidrocentrala subterană de la Mări
șelu de 220 MW. Eroul Muncii Socia
liste Mihai Blag, maistru principal 
la oțelăria întreprinderii „Industria 
sirmei" din Cimpia Turzii, împreună 
cu .șeful secției, inginer Alexandru

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
BASCHET. SELECȚIONATA DE 

JUNIOARE A ROMÂNIEI - ÎN
VINGĂTOARE. In prima zi a tur
neului internațional feminin de bas
chet de la Kecskemet, selecționata 
de tineret a României a întrecut cu 
scorul de 77—65 (39—32) reprezenta
tiva R. F. Germania. Un meci foarte 
echilibrat a fost Cel dintre echipele 
Italiei și Bulgariei, în care baschet
balistele italiene au terminat învin
gătoare (după prelungiri) cu scorul 
de 67—61. Prima reprezentativă a 
Ungariei a ciștigat cu 70—54 (34—27) 
partida susținută cu selecționata se
cundă a Ungariei.

RUGBI. La Bourges s-a disputat 
ieri meciul internațional de rugbi 
dintre selecționata armatei franceze 
și formația Steaua București. Victo
ria a revenit gazdelor cu scorul de 
18—12 (11—6). Cel mai bun jucător 
al echipei române a fost Durbac, 
care a transformat trei lovituri de 
pedeapsă. La intilnire au asistat 
circa 3 000 de spectatori.

SCRIMA. „Cupa campionilor eu
ropeni la sabie" a fost cucerită la 
actuala ediție de echipa Ț.S.K.A. 
Moscova. In intilnirea decisivă, for
mațiile Ț.S.K.A. Moscova și Vasas 
Budapesta au terminat la egalitate : 
8—8. victoria revenind scrimerilor 
sovietici la tușaveraj : 64—67.

Iată clasamentul final al competi
ției : I. Ț.S.K.A. Moscova : 2. Vasas 
Budapesta ; 3. Ujpest Dozsa Buda
pesta ; 4. Steaua Bucuroșii ; 5.
O.F.C. Bonn ; 6, Ț.S.K.A. Sofia.

Plenara a desemnat pe delegații 
Consiliului Național al Femeilor la 
Congresul Frohtului Unității Socia
liste.

produse mult solicitate pc piața In
ternă și externă, pentru valorifi
carea cit mai deplină a resurselor 
materiale și umane, pentru crește
rea eficientei întregii activități eco
nomice.

Nutrim o vie recunoștință pentru 
grija permanentă a partidului, a 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
mult iubit șl stimat dc întregul po
por. pentru ca femeile, importantă 
forță a națiunii, să-și sporească 
contribuția la edificarea societății 
socialiste, să ocupe in patria noas
tră un loc tot mai activ, pc măsura 
capacităților lor, a tradițiilor celor 
mai nobile ale Istorici poporului 
român.

Făcind parte din Frontul Unită
ții Socialiste, Consiliul Național, 
comitetele și comisiile femeilor se 
angajează ca, împreună cu celelal
te organizații de masă și obștești, 
să ridice pc o treaptă calitativ su
perioara activitatea politico-edu- 
cativă in vederea particinării lor la 
întreaga viață a societății, a dez
voltării conștiinței socialiste și pro
pagarea cu fermitate a echității 
comuniste.

Conștiente fiind că astăzi, mai 
mult ca oricînd, prezentul ș\ viito
rul României depind de munca res
ponsabilă și competentă a tuturor 
cetățenilor patriei, femeile vă 
încredințează, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că întreaga lor 
pricepere și putere de muncă vor fi 
consacrate realizării cincinalului 
înainte de termen, întimpinării cu 
noi și importante succese a marilor 
evenimente ale anului — a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei și 
cel dc-al XI-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

ta, putindu-se construi 
in ele nave de pină la 
150 000 tdw, constructorii 
lucrează la casa pompe
lor. care aie dimensiunea 
unui bloc cu 8 etaje, 
urmind ca în zilele vii
toare să înceapă instala
rea uriașelor porțț care 
cintăresc 800 tone și care 
au fost executate de că
tre constructorii navali de 
la Galați.

Lișcan, și maistrul Eugen Boțan au 
gindit și aplicat in practică o origi
nală metodă de „stopare" a vetrei 
cuotoarelor electrice,’ dublindu-le, in 
cele mai multe cazuri, durabilitatea. 
Metoda constituie una din sursele de 
creștere a producției de oțeluri alia
te și înalt aliate. La Combinatul de 
lianți și materiale refractare din 
Turda, in cariera de calcar, maistrul 
loan Dumilriu și minerul artificier 
Magyar! Geza au pregătit o explozie 
in cariera de calcar, după metoda 
galeriilor, combinată cu găuri de fo- 
r >ză, care a dislocat nu mai puțin 
do 300 000 tone calcar, „hrana" cup
toarelor fabricii de ciment și a in
dustriei chimice pe mai multe luni.

Multe asemenea minunate fapte 
dn muncă au loc, zi de zi. în unită
țile clujene, mulți asemenea oameni 
se disting prin activitatea lor prac
tică, prin rezultatele lor deosebite in 
producție. In fond, în rindurile de 
față nu am făcut altceva decit să re
levăm că in marea întrecere pen
tru devansarea cincinalului oamenii 
muncii din județul Cluj sint pe de
plin angajați.

FOTBAL. URUGUAYENII LA E- 
GALITATE CU AUSTRALIENII. 
Dună meciurile de verificare, susți
nute in Haiti și Indonezia, echipa de 
fotbal a Uruguayului a jucat la Mel
bourne cu selecționata Australiei, ca
lificată, de asemenea, pentru turneul 
final al campionatului mondial. Par
tida. disputată în prezenta a 25 000 
de spectatori, s-a terminat la ega
litate : 0—0.

★
La Port au Prince s-a disputat cel 

de-al doilea meci dintre selecționa- 
teie Haiti si Chile. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 0—0.

LEEDS — CAMPIOANA, MAN
CHESTER UNITED... RETROGRA
DEAZĂ ! Echipa Leeds United a 
ciștigat detașat campionatul .de 
fotbal al Angliei. Ea a totalizat 62 
de puncte Pe locul al doilea s-a 
clasat Liverpool — 56 puncte (un joc 
restanță). După 36 de ani de prezență 
continuă în prima ligă a retrogradat 
acum in liga secundă cunoscuta for
mație Manchester United. Au mai 
retrogradat Southampton și Norwich.

ECHIPA DE FOTBAL A BRAZI
LIEI intilnește astăzi reprezentativa 
Greciei. Meciul, care se dispută pe sta
dionul Marocana din Rio de Janeiro, 
este primul dintre selecționatele ce
lor două țări. Pentru a urmări evo
luția fotbaliștilor brazilieni, la Rio 
de Janeiro a sosit antrenorul echi
pei Iugoslaviei, M. Milianici. După 
cum se știe, Iugoslavia va juca la 
turneul final al campionatului mon
dial in aceași grupă cu Brazilia»

Excelentei Sale
Dr. KENNETH DAVID KAUNDA

Președintele Partidului Unit al Independenței Naționale,
Președintele Republicii Zambia

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dv. de naștere, îmi este 
deosebit de plăcut ca, în numele Partidului Comunist Român, al 
guvernului șl poporului român, precum și al meu personal, să adresez 
Excelenței Voastre cele mai sincere felicitări, urări de sănătate șl viață 
îndelungată, iar poporului prieten zamblan prosperitate și bunăstare, 
noi victorii în lupta pentru dezvoltarea independentă a țârii pe calea 
progresului economic și social, împotriva forțelor reacționare, pentru 
pace șl înțelegere între popoare.

• NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelentei Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sînt profund recunoscător Excelenței Voastre pentru sincerul mesaj 
trimis cu ocazia recentelor inundații care au provocat serioase pierderi 
materiale și umane în mai multe regiuni ale țării.

Rog pe Excelența Voastră să accepte reafirmarea înaltei mele consl- 
derațiuni.

ERNESTO GEISEL
Președintele Republicii Federative 

a Braziliei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Transmit vil mulțumiri Excelenței Voastre pentru mesajul amical 
pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia formării Guvernului Pro
vizoriu de Uniune Națională și a Consiliului Politic de Coaliție Națională 
din Laos.

Vă asigur că relațiile de prietenie dintre cele două țări ale noastre 
vor cunoaște o întărire continuă.

SRI SAVANG VATTHANA
Regele Laosului

Mesajul de salut al C. C. al P. C. R. 
adresat Congresului Partidului

Progresist al Oamenilor muncii din Cipru
NICOSIA 27 — (Corespondență

de la I. Badea). Cel de-al XILI-lea 
Congres al Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.) și-a continuat dezbaterile 
pe marginea raportului Comitetului 
Central asupra activității desfășura
te de partid în ultimii patru ani.

In cadrul ședinței de simbătă di
mineață, tovarășul Iosif Uglar, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C, al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Satu-Mare 
al P.C.R., a transmis delegaților la 
congres, membrilor A.K.E.L. și în
tregului popor cipriot un cald salut 
frățesc din partea C.C. al P.C.R., a 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a comuniștilor și a tutu
ror oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România.

Membrii partidului nostru, ca șl 
întregul popor român — a spus vor
bitorul — urmăresc cu viu interes 
și deplină solidaritate internațio- 
nalistă activitatea pe care o desfă
șoară Partidul Progresist al Oame
nilor Muncii din Cipru și toate for
țele progresiste și democratice din 
țara dumneavoastră’în lupta pentru 
apărarea intereselor fundamentale 
ale poporului cipriot de unitate, in
dependență, suveranitate, integrita
te teritorială, împotriva comploturi
lor și uneltirilor imperialiste, de 
scindare a Republicii Cipru, pentru 
pace, democrație și socialism.

In salut se relevă că o contribu
ție însemnată a adus la aceasta în- 
tilniiea din noiembrie 1972 de la 
București dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Exekias Pa- 
paioannou. Intre Partidul Comunist 
Român și A.K.E.L s-au statornicit 
bune relații de solidaritate interna- 
ționalistă și o strinsă colaborare. 
Dorim să reafirmăm hotărirea parti
dului nostru de a extinde și dez
volta colaborarea in toate domeniile 
de activitate între cele două partide, 
in interesul întăririi prieteniei din
tre cele două țări și popoare, al 
cauzei colaborării și unității tuturor 
partidelor comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste.

Vorbitorul a subliniat, totodată, 
satisfacția pentru evoluția pozitivă 
a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre România socialistă și 
Republica Cipru, împreună cu con
vingerea că ele vor cunoaște o con
tinuă dezvoltare și diversificare pe 
plan politic, economic, tehnico-ști- 
ințific, cultural, în folosul celor 
două țări și popoare, al cauzei pă
cii, înțelegerii și cooperării interna
ționale. Guvernul și poporul român, 
a spus el, sprijină dreptul poporului 
cipriot de a-și hotărî destinele sale, 
fără nici o ingerință din exte
rior, pentru a decide singur ca
lea dezvoltării viitoare, în confor
mitate cu dorința și aspirațiile sale, 
pe baza asigurării independenței și 
suveranității Republicii Cipru.

Relevînd activitatea pe care o 
desfășoară poporul român, sub fer
ma conducere a Partidului Comu
nist Român in opera de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, vorbitorul a arătat că sar
cinile fundamentale ale planului pe 
anul 1973, ca și pe primii trei ani ai 
cincinalului au fost îndeplinite in 
bune condiții, creindu-se premise 
pentru înfăptuirea Cincinalului îna
inte de termen. Cu încredere ne
strămutată in politica partidului,

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost în ge

neral instabilă, in majoritatea regiuni
lor, cu cerul schimbător. In Crișana, 
Maramureș, cea mal mare parte a 
Transilvaniei și a Moldovei, Jumă
tatea de nord-est a Munteniei și in Do- 
brogea cerul a prezentat înnorări 
mal accentuate și au căzut ploi tem
porare, care au avut șl caracter de 
aversă. In Bărăgan și in Dobrogea 
s-au semnalat și descărcări electrice, 
în zona de munte, precipitațiile au 
fost sub formă de ploaie, lapovtță șl 
ninsoare Vintul a suflat slab Dină 
la potrivit, exceptlnd sudul Transilva
niei, Oltenia, Muntenia șl Dobrogea, 

poporul român își consacră întreaga 
energie și capacitate creatoare în
deplinirii in cele mai bune condiții 
a planului pe 1974, fiind hotărit să 
intimpine cu realizări de seamă cea 
de-a XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român.

Realizînd cu succes programul de 
dezvoltare multilaterală socialistă a 
țării — a spus vorbitorul — parti
dul și statul nostru acordă o deose
bită atenție problemelor vieții poli
tice,. internaționale.

Dezvoltind relațiile de prietenie și 
alianță frățească cu toate țările so
cialiste — obiectiv central al politicii 
sale — România socialistă extinde, 
în același timp, relațiile sale cu sta
tele angajate pe calea dezvoltării de- 
sine-stătătoare, cu alte state, fără 
deosebire de orinduire socială, in 
spiritul coexistenței pașnice. Țara 
noastră consideră că toate țările, 
mari, niici sau mijlocii trebuie să 
acționeze cu fermitate pentru a im
pune o politică de pace și colabora
re in lume, în scopul lichidării ve
chii politici imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste. La baza tuturor 
relațiilor sale, țara noastră așază 
principiile independenței, suverani
tății, egalității in drepturi, neameste
cului in treburile interne, avantajul 
reciproc, nerecurgerea la forță sau 
la amenințarea cu forța.

Republica Socialistă România a 
participat și participă activ la asi
gurarea succesului Conferinței gene- 
ral-europene pentru securitate și co
operare, militează activ pentru crea
rea unui sistem eficient și trainic de 
securitate in Europa, care să dea ga
ranția fiecărei națiuni că se va putea 
dezvolta în mod liber, la adăpost de 
orice agresiune sau imixtiune din 
afară, se pronunță pentru lichidarea 
diviziunii actuale a Europei, pentru 
desființarea blocurilor șl pactelor mi
litare. retragerea trupelor străine de 
pe teritoriile altor state, pentru în
făptuirea unor măsuri concrete de 
dezarmare generală șl, in primul 
rind. de dezarmare nucleară.

România militează activ pentru 
dezvoltarea raporturilor de bună ve
cinătate intre țările din Balcani, 
transformarea acestei regiuni intr-o 
zonă a păcii, prieteniei și colaborării 
rodnice intre popoare, lipsită de 
arme nucleare.

România a fost permanent preocu
pată de evoluția situației din Orien
tul Apropiat, pronunțindu-se pentru 
soluționarea politică a crizei, care să 
ducă la retragerea trupelor israelie- 
n_e din teritoriile arabe ocupate după 
războiul din 1967, la rezolvarea pro
blemei poporului palestinean, în con
formitate cu dreptul său la o viață 
independentă, pentru recunoașterea 
independenței și integrității terito
riale a tuturor statelor din regiune, 
pentru o pace dreaptă, durabilă.

Partidul Comunist Român se pro
nunță pentru promovarea și afirma
rea normelor marxist-leniniste în re
lațiile dintre Dartide, pentru dreptul 
suveran al fiecărui partid de a-și 
elabora, în mod independent, linia 
politică internă și internațională, 
pentru întărirea solidarității de luptă 
a tuturor partidelor frățești.

In încheiere, vorbitorul a urat suc
ces deplin lucbărilor congresului, tu
turor membrilor Partidului Progre
sist al Oamenilor Muncii din Cipru 
în activitatea consacrată luptei pen
tru independența, suveranitatea si 
bunăstarea poporului cipriot.

șl * prezentat Intensificări temporare 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 7 grade la Joseni șl 19 grade la 
Bechet, Tr. Măgurele șl Călărași. In 
București : Cerul a fost schimbător, 
iw potrivit, CU lntensifl-
îa»U™?OBrraHeT'n’Pera,Ur*

Timpul probabil pentru 2S, 30 aprilie 
? ! In *arA ! Vremea, In general 
instabilă, se va răci ușor In regiunile 
din nord-estul țării. Cerul va alterna 

VnvOrftrL§* I,,sen*nârt de scurtă 
durată. Vor cădea ploi locRle. cu ca
racter de aversă, mal frecvente in 
cursul după-amlezelor. Vîntul va pre
zenta unele intensificări. Minimele vor 
fi cuprinse Intre minus 2 și plus 8 
?rcirte,o Ur ,ma*lme’e vor oscila Intra 
8 și îs grade. în zona de munte — a- 
verse de ninsoare. In București : Vre
me ușor instabilă. Cerul va fi schim
bător favorabil piog de scurtă dura
ta. Vint potrivit cu uneia intensificări.



viața internațională
Evenimentele din Portugalia
O Componența juntei militare care a preluat puterea O A 
începui eliberarea dejinuților politici O Situația generală este 

calmă la lisabona

LISABONA 27 (Agerprrs). — La 
Lisabona a fost anunțați, simbătâ, 
componența juntei militare care a 
preluat puterea la 23 aprilie, după 
înlăturarea guvernului antipopular 
«I lui Marcello Caetano. Șeful juntei 
c<t? generalul Antonio Sebastiao Ri
beiro de SDinola. Ceilalți membri 
{<■ juntei sini generalul Francisco da 
Costa Gomei, fost subsecretar do 
f’at la Ministerul Armatei și coman
dant al forțelor armate, căpitanul 
Jose Pinheiro de Azevedo, profesor 
Ja academia navală, generalul de 
brigadă Jaime Silverio Marques, fost 
guvernator In Macao, căpitanul An
tonio A'va Rosa Coutinho, colon e- 
l-il Carlos Galvao de Melo și gene
ralul Manuel Diogo Neto.

Agențiile de presă anunță, de ase
menea. că generalul Rafael Alves, 
comandantul șef ad-interim al for
țelor armate portugheze din Angola, 
a declarat câ recunoaște autoritatea 
juntei militare. La rindul lor, auto
ritățile cclesiastice din capitala țării 
au precizat că vor sprijini noul 
regim.

Se anunță oă noile autorități por
tugheze au dispus eliberarea a 77 de

Declarația secretarului general
al Partidului Socialist Portughez

PARIS 27 (Corespondență de la 
P Diaconescu). — Ziarul „Combat" 
din 27 aprilie publică o declarație a 
lui Mario Soares, secretar general al 
Partidului Socialist Portughez, in 
cure se arată că, inlăturind guvernul 
Caetano. suprimînd poliția politică și 
eliberind deținuții politici, junta mi
litară a venit in intimpinarea aspira
ților poporului. Referindu-se la viito
rul Portugaliei, el a arătat că acest 
viitor nu poate fi altul decit realiza

în aceste zile, pe străzile Lisabonei

LUCRĂRILE CONFERINȚEI PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE IN EUROPĂ - lNTR-0 ETAPĂ DECISIVĂ

Preocuparea centrală: accelerarea lucrărilor, 
elaborarea unor documente Are și eficient®
Cea de-a doua fază a Conferinței 

pentru securitate și cooperare in 
Europa — care și-a reluat activita
tea la începutul acestei săptămini 
— se află acum intr-un stadiu de
cisiv. Participanții — reprezentind 
33 de țări europene, Statele Unite 
și Canada — sint angajați in toate 
organele de lucru ale conferinței in 
activitatea de redactare a textelor 
finale ce vor fi supuse spre apro
bare, intr-un cadru solemn, celei 
de-a treia faze, preconizată a avea 
loc la nivel inalt.

în cadru] dezbaterilor care se 
desfășoară in organele de lucru ale 
primei comisii — pentru probleme
le securității in Europa — se cris
talizează tot mai mult concepția 
promovată statornic de România, 
alături de alte state europene, po
trivit căreia viitorul .sistem de secu
ritate continentală trebuie să se 
bazeze pe angajamente ferme, cla
re și precise privind principiile re
lațiilor dintre state, incluzind o se
rie de măsuri concrete de natură 
să asigure transpunerea in practică 
a acestor principii, crearea condi
țiilor necesare pentru ca fiecare 
stat să se poată dezvolta liber, in 
afara oricărui pericol de agresiune 
sau ingerință din afară.

Astfel, in subcomisia care se ocu
pă de definirea principiilor care 
trebuie să guverneze relațiile din
tre state s-a convenit asupra unor 
elemente importante ale formulă
rilor referitoare la principiile ega
lității suverane a statelor. nere- 
curgerii la forță sau la amenința
rea cu folosirea ei și inviolabilită
ții frontierelor, trecindu-se la re
dactarea principiului integrității te
ritoriale a statelor.

La rindul său, organul special da 
lucru, care se ocupă de elaborarea 
măsurilor care să asigure aplicarea 
in viață a principiilor, și-a însușit 
concepția românească privind adop
tarea de măsuri concrete, care, să 
facă efectivă nerecurgerea la for
ță și amenințarea cu forța — ca 
fundament al sistemului de secu
ritate europeană. Participanții la 
lucrări au realizat un consens asu
pra necesității de a se sublinia in 

deținuți politici din Închisoarea Ca- 
xias, intre care lideri ai unor for
mațiuni politico, membri ai parti
dului comunist, ziariști, studcnțl. Se 
apreciază că numărul total al doți- 
nuților politici eliberați vineri din 
închisorile portugheze se ridică la 
170 de persoane. Operațiunea de 
punere in libertate va continua.

în capitala portugheză nu avut loc 
noi manifestații in timpul cărora 
participanții au cerut să se pună 
capăt războiului colonial, condam- 
nind, totodată, regimul fostului pre
mier Marcello Caetano.

Alte informații de natură să ateste 
normalizarea situației interne sint 
cele privind redeschiderea frontierei 
cu Spania și a aeroportului inter
național din Lisabona.

Potrivit ultimelor telegrame de 
presă, simbătă situația generală era 
calmă la Lisabona, magazinele fiind 
deschise și instituțiile publice desfâ- 
șurindu-și activitatea in mod normal. 
In această ordine de idei, agenția 
France Presse informează că autori
tățile militare au anulat toate măsu
rile restrictive privind activitatea 
instituțiilor de invățâmint superior.

rea democrației in țară și recunoaș
terea drepturilor la autodeterminare 
și independență pentru colonii. In 
continuare. Soares a apreciat că 
aceste două condiții sint cele mai 
importante pentru a asigura o trans
formare a structurilor economice și 
sociale portugheze. „In măsura in 
care junta va acționa in acest sens 
— a arătat autorul declarației — ea 
va avea încurajarea și sprijinul 
Partidului Socialist Portughez".

textele finale ale conferinței anga
jamentul statelor de a face efecti
vă îndatorirea abținerii de la fo
losirea forței sau amenințării cu 
forța in relațiile dintre ele. In con
secință, statele participante trebuie 
să depună toate eforturile pentru 
a reglementa prin mijloace exclu
siv pașnice orice diferend dintre 
ele. Astfel, din șirul de măsuri pro
puse in acest sens de țara noastră, 
in cadrul dezbaterilor de pină a- 
cum. s-a căzut de acord asupra în
sușirii conținutului primelor două, 
urmind să se examineze in conti
nuare si celelalte măsuri propuse in 
domeniile militar, economic și cul

CORESPONDENȚA DIN GENEVA

tural. Totodată, In cadrul acestui 
organ de lucru se caută in prezent 
o redactare general acceptabilă pri
vind ideile formulate in propune
rile prezentate de delegațiile 
U.R.S.S. și Elveției.

In rindul a numeroase delegații 
este Împărtășită aprecierea că in 
cadrul acestei importante secțiuni 
a conferinței, consacrată întăririi 
securității pe continent, este nece
sar să se imprime un ritm mai ra
pid redactării principiilor, precum 
și elaborării măsurilor care să facă 
efectivă nerecurgerea la forță. 
Prevalentă este, de asemenea, opi
nia că este necesar să se elabo
reze in continuare măsuri concre
te și eficiente de creștere a încre
derii și întăririi stabilității pe con
tinent. Acestui scod ii răspund ac
tivitățile desfășurate in subcomisia 
pentru aspectele militare ale secu
rității: se au In vedere notificarea 
marilor manevre și mișcări milita
re, precum și alte asemenea mă
suri de natură să marcheze începu
tul procesului de dezangajare mi
litară și dezarmare in Eurooa. Este 
de domeniul evidenței că fără o 
destindere militară, fără realizarea 
unor pași hotăriți pe calea dezar
mării, destinderea ar fi incompletă 
și fragilă. Acumulările fără prece

A 25-a aniversare
a mișcării 

partizanilor păcii
HELSINKI 27 — (Agerpres). — 

în palatul ..Finlandia" din Helsinki 
a fost organizată, sub auspiciile 
Consiliului Mondial al Păcii, o festi
vitate consacrată celei do-a 25-a 
aniversări a mișcării partizanilor 
păcii. Luînd cuvintul. secretarul ge
neral al consiliului, Romesh Chan
dra. a relevat rolul particlpanților 
din întreaga lume la această mișca
re. in lupta pentru destinderea in
ternațională. pentru continuarea 
cursului pozitiv in relațiile intersta
tale. La manifestare a luat cuvîntul, 
de asemenea, ministrul educației na
ționale al Finlandei, Ulf Sundqvist, 
care, in numele premierului Kalevi 
Sorsă, a adresat un salut partlcipan- 
ților. El a vorbit despre tendințele 
pozitive ce iși croiesc drum in viața 
internațională, in direcția păcii și 
cooperării intre națiuni.

BUDAPESTA,

Convorbiri 
ungaro-iugoslave
BUDAPESTA 27 (Agerpres). — 

Sîmbătă a sosit la Budapesta Iosip 
Broz Tito. președintele R.S.F.I., pre
ședintele U.C.I. în aceeași zi au în
ceput convorbirile oficiale intre Io- 
sip Broz Tito și Jănos Kădăr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U.*

NOTĂ A M.A.E. 
AL R. D. VIETNAM
HANOI 27 (Agerpres). — Ministe

rul Afacerilor Externe al R.D. Viet
nam a trimis Comisiei Internaționale 
de Control și Supraveghere (C.I.C.S.) 
o notă in care arată că administra
ția saigoneză continuă să saboteze 
consultările celor două părți sud- 
vietrțameze de la Paris, activitatea 
Comisiei mixte militare bilaterale și 
încalcă imunitatea diplomatică a 
membrilor delegației militare a 
G.R.P. și R.V.S. in această comisie.

M.A.E. al R.D. Vietnam subliniază 
în notă necesitatea efectuării unei 
anchete asupra noilor acte de încăl
care gravă a prevederilor Acordului 
de la Paris de către S.U.A. și admi
nistrația saigoneză.

REUNIUNEA
GUVERNULUI ETIOPIAN
ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). — 

In cursul zilei de vineri, soldați a- 
parținind diviziei a patra a armatei 
etiopiene au efectuat o serie de a- 
restări in rindul membrilor fostului 
guvern, înlocuit la sfirșitul lunii 
februarie a.c. Intr-un comunicat ofi
cial, reluat de agențiile Associated 
Press și United Press International, 
se arată că aceștia au fost puși sub 
slare de arest pină la încheierea in
vestigațiilor întreprinse de o comisie 
specială de anchetă. înființată de 
împăratul Haile Selassie.

Potrivit agențiilor de presă, la Pa
latul jubileului din Addis Abeba, a 
avut loc, vineri, o reuniune de ur
gență a cabinetului etiopian, sub 
conducerea împăratului Haile Se
lassie, la care a.u participat și co
mandanții diferitelor departamente 
ale armatei.

dent de forțe militare și de arma
ment pe continentul european re
clamă. in mod imperios, adoptarea 
de măsuri care să ducă la reduce
rea și la retragerea completă a for
țelor armate de pe teritoriile altor 
state, la desființarea bazelor mili
tare străine, la incetarea cursei în
armărilor, la pregătirea condițiilor 
pentru desființarea blocurilor mili
tare și, in ultimă instanță, la li
chidarea acestora. Alături de alte 
state participante, România se pro
nunță, totodată, pentru ca, pe lin
gă astfel de măsuri, să se stabi
lească normele ce trebuie respecta
te in negocierile vizînd dezangaja

rea militară și dezarmarea pe con
tinent, cum sint caracterul com
plementar al aspectelor economice 
și militare ale securității, neafecta- 
rea securității nici unui stat de pe 
continent, informarea statelor eu
ropene care nu participă la nego
cierile de dezangajare militară și 
dezarmare în Europa asuprh evo
luției acestor negocieri, precum și 
dreptul acestor state de a-și expu
ne și susține pozițiile la tratative
le respective, atunci cind sint vi
zate interesele lor de securitate.

Elemente de acord, care s-au 
materializat in formulări menite a 
fi incluse in textele finale, au fost 
realizate pină in acest moment și 
in organele de lucru ale conferin
ței consacrate coooerării pe diver
se planuri între state — subcomi
siile care se ocupă de coonerarea 
in domeniile economic, tehnico-ști- 
ințific și de apărare a mediului în
conjurător și, resuectlv, pe tărîmul 
culturii, educației, informației șl 
contactelor umane.

In continuare — se subliniază în 
rlndurile a numeroase delegații — 
este necesar să se acorde o aten
ție sporită elaborării de măsuri con
crete de înlăturare a oricăror res
tricții, discriminări și bariere arti
ficiale în calea dezvoltării libere a

SUCCESE ALE FORJELOR PATRIOTICE 
OIN CAMBODGIA

CAMBODGIA 27 (Agerpres). — 
Frontul Unit Național al Cambod- 
giei (F.U.N.C.) si Guvernul Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei 
(G.R.U.N.C.) au dat publicității o de
clarație in care salută recentele vic
torii de amploare repurtate, la 21 a- 
prilic, de forțele armate de elibe
rare națională ale ponorului cambod
gian in zona triunghiului Kompong 
Luong — Chctdci Themi — Dang 
Torng și in regiunea riului Tonle 
Sap.

Declarația relevă că, in cursul ope
rațiunilor din perimetrele menționa
te. patrioții cambodgieni au scos din 
luptă 2 500 de militari lonnoliști in 
triunghiul format de cele trei loca
lități și alți 1 000 de militari inamici 
in zona riului Tonle Sap. Adăugind 
aceste pierderi ale trupelor regimu
lui de la Pnom Penh la cele pe care 
ele le-au inregistrat anterior in zo
nele U Dong și Tep Pranam, bilan
țul pierderilor lonnotiste din ultima 
perioadă, pe întregul front din a- 
ceastă parte a Cambodgiei. se ridică 
la circa 10 000 de oameni.

Au fost, de asemenea, distruse sau 
capturate și importante cantități de

agențiile de presă transmit:
0 expoziție de carte și 

fotografii din România s a 
deschis la universitarea din capitala 
statului Costa Rica. Cu acest prilej, 
ambasada română a donat bibliote
cii universitare un lot de cărți tri
mise de Biblioteca Centrală Universi
tară din București.

Ansamblul folcloric „Car- 
pn|i° din Cimpulung Muscel, aflat
in Belgia în cadrul zilelor culturale 
belgiano-române, și-a incheiat tur
neul in această țară, prin spectaco
lul prezentat, vineri seara, in loca
litatea Waremme. La spectacol au 
fost prezenți Edmond Leburton, 
membru al conducerii Partidului So
cialist Belgian, alte personalități ale 
vieții politice și culturale.

Declarația comună alba- 
nezo-cambodgiană, p«i>ua>« 
la Tirana, exprimă convingerea păr
ților că vizita oficială de prietenie 
in R. P. Albania a delegației 
F.U.N.C. și G.R.U.N.C., condusă de 
Khieu Samphan, membru al Birou
lui Politic al C.C. al F.U.N.C., vice- 
premier și ministru al apărării na
ționale al G.R.U.N.C., va constitui 
o nouă și importantă contribuție la 
întărirea prieteniei dintre popoarele 
albanez și cambodgian, la o strînsă 
cooperare între cele două țări.

Consiliul de conducere 
al Programului Alimentar 
Mondial (p-A.M.), reunit la Roma, 
i-a autorizat pe reprezentanții săi să 
furnizeze ajutoare alimentare popu
lației din zonele libere aflate pe te
ritoriile coloniale din Africa, precum 
și mișcărilor de eliberare. Ajutorul va 

schimbului de valori, în folosul tu
turor popoarelor europene. De ase
menea, se impune realizarea unui 
acord care să ia in considerație si
tuația și cerințele țărilor în curs de 
dezvoltare din Europa, indiferent de 
sistemul lor economic și social.

Concomitent cu progresele sensi
bile ce se obțin in redactarea 
textelor finale, eforturile unui șir 
de delegații se concentrează tot 
mai mult și asupra celui de-al pa
trulea punct de pe ordinea de zi 
— asigurarea continuității procesu
lui de edificare a securității euro
pene prin crearea organismului 
permanent, care să realizeze men
ținerea contactelor dintre statele 
participante și să organizeze in vi
itor. atunci cind va fi necesar, noi 
reuniuni la nivel general euro
pean. Discuțiile pe această temă, 
care se poartă in cadrul grupului 
de lucru Instituit in acest scop de 
comitetul de coordonare, au trecut 
la examinarea diferitelor aspecte 
concrete legate de crearea unui a- 
semenea organism permanent.

Numitorul comun al eforturilor 
depuse de reprezentanții statelor 
participante îl constituie preocupa
rea pentru accelerarea ritmului lu
crărilor, în scopul obținerii unor 
progrese mai rapide, astfel incit, 
așa cum se apreciază aici, in 
cercuri tot mai largi, convocarea 
fazei finale să albă loc la mijlocul 
acestui an — deosebit de utilă și 
necesară fiind desfășurarea aces
teia Ia nivel înalt.

în spiritul poziției susținute con
secvent de partidul și statul nos
tru, exprimată șl la Consfătui
rea Comitetului Politic Consultativ 
și subliniată in Hotărirea Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
cu privire la consfătuirea de la 
Varșovia, delegația României este 
ferm decisă să depună toate efor
turile in direcția accelerării lucră
rilor și elaborării unor documente 
clare, care să statornicească prin
cipiile noilor relații pe continent 
și măsuri concrete de aplicare a 
acestora, de creștere a încrederii și 
stabilității.

Cornellu VLAD 

armament inamic. După ce, intr-un 
Interval de 23 de zile, precedlnd data 
de 21 aprilie, patrioții cambodgieni 
au scufundat in regiunile menționate 
123 de ambarcațiuni și nave de di
ferite tipuri ale inamicului. In ziua 
luptelor din 21 aprilie ei au captu
rat șapte nave, numeroase blindate 
șt autovehicule, precum și o mare 
cantitate de armament, incluzind 
piese grele de artilerie.

Aceste victorii — arată declarația 
F.U.N.C. și G.R.U.N.C. — au dus la 
modificarea situației militare la 
nord-vest de Pnom Penh. unde zona 
eliberată a fost lărgită pină la Prck 
Phneou și Lar Et. Totodată, șoseaua 
națională nr. 5 șl zona riului Tonle 
Sap au intrat complet sub controlul 
forțelor populare, fiind dejucate toa
te încercările inamicului de a-și a- 
proviziona garnizoana din Pnom 
Penh prin nave trimise pe Tonle 
Sap. Succesele forțelor de eliberare 
— arată, in încheiere, declarația — 
dovedesc marele lor potențial de 
luptă, capacitatea mișcării revoluțio
nare a națiunii cambodgiene de a 
Infringe regimul trădător lonnolist șl 
uneltirile imperialiste.

fi distribuit prin intermediul Organi
zației Unității Africane (O.U.A.). Con
siliul de conducere al P.A.M., alcătuit 
din reprezentanți ai 24 de state, a 
subliniat că această inițiativă co
respunde unei recente rezoluții a 
Adunării Generale a O.N.U.

Primul ministru al Ma- 
lnyCZisi, ^un Abdul Razak, a de
clarat că negocierile dintre Malaye- 
zia si R. P. Chineză privind stabilirea 
de relații diplomatice sint in curs și 
se așteaptă ca ele să se încheie in 
curind. Premierul malayezian a ară
tat că tara sa socotește Taiwanul 
dreot teritoriu aparținind Chinei și 
că guvernul său nu va mai întreține 
relații de nici un fel cu autoritățile 
taiwaneze, după stabilirea relațiilor 
diplomatice cu China.

Yasser Arătat, președintele 
Comitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, a 
reafirmat, intr-un interviu acordat 
televiziunii franceze, că singura so
luție pentru problema palestineană 
constă „in stabilirea unui stat demo
cratic național palestinean". El a de
clarat că o pace justă nu poate fi 
realizată în detrimentul poporului 
palestinean.

La Tirgul internațional de bu
nuri de consum de la Brno au 
avut loc, sîmbătă, manifestările 
din cadrul „Zilei României". Cu 
acest prilej a fost organizat con
cursul „Cunoașteți țara priete
nă'', a fost transmisă muzică 
simfonică, populară și ușoară 
românească, cu concursul or
chestrelor simfonice ale radio
difuziunii din Brno și Bratis
lava, a fost prezentată o paradă 
a modei, cu modele ale caselor 
românești de creație in acest 
domeniu.

Consiliul G.A.T.T. “ aPr°- 
bat, la cererea părților interesate, un 
nou termen pentru încheierea nego
cierilor dintre S.U.A. și Comunitatea 
Economică Europeană, in vederea 
compensării S.U.A. pentru pierderile 
la export după lărgirea Pieței co
mune. Aceste negocieri, începute in 
1973, urmau să se încheie la 30 iunie 
1974 ; noul termcn-limitâ a fost sta
bilit la 31 august 1974.

Sindicatels italiene cet 
reluarea convorbirilor cu reprezen
tanții guvernului in probleme vizind 
situația economică a oamenilor mun
cii. Intr-un interviu aco'rdaț publica
ției „Epoca", Luciano Lama, secretar 
general al Confederației Generale a 
Muncii din Italia, a relevat creșterea 
continuă a prețurilor, cu precădere 
ale produselor de larg consum și ale 
locuințelor.

Președintela Comisiei 
C.E.E., Francois _ Xavier-Ortoli, 
aflat intr-o vizită la Ankara, a de
clarat, că „cei nouă" sint gata să 
discute toate problemele concrete pri
vind cooperarea cu Turcia. Ortoli a 
fost primit de președintele Republi
cii Turcia, Fahri Koriiturk, și a avut 
Întrevederi cu primul ministru, 
Billent Ecevit, In prezența ministru
lui turc al afacerilor externe, Turan 
Gunes.

Deraierea recentă a unui tren urban in centrul orașului Chicago (S.U.A.), a 
provocat rănirea a 23 de călători.

Președintele Braziliei a primit 
pe președintele Academiei 

de științe sociale și politice 
din România

BRASILIA 27 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Federative a 
Braziliei. Ernesto Geisel, J-a primit, 
la 26 aprilie, pe Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de științe 
sociale și politice, aflat intr-o vizită 
oficială in această țară, in legătură 
cu pregătirea Conferinței mondiale 
a populației de la București. I-a În
trevedere a participat Azercdo da 
Silveira, ministrul brazilian al rela
țiilor externe. Cu acest prilej, Mih
nea Gheorghiu a transmis un salut 
prietenesc președintelui Ernesto Gei
sel din partea președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu. Președintele Bra
ziliei a mulțumit cu căldură, rugind 
să-i fie transmise președintelui 
Nicolae Ceaușescu urările sale de 
fericire și prosperitate și a evocat 
rolul și importanța, pe plan interna
tional. a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări.

Președintele R.S.F. Iu- 
goslavia,Iosip Broz Tit0( a pri_ 
mit, vineri, delegația Frontului Unit 
Național al Cambodgiei (F.U.N.C.) și 
a Guvernului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei (G.R.U.N.C.), 
condusă de Khieu Samphan, membru 
al Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C., 
vicepremier și ministru al apărării 
naționale al G.R.U.N.C., comandan
tul șef al forțelor armate de elibe
rare națională ale poporului cambod
gian, aflată in vizită in Iugoslavia.

La Panmunjona avut loc*vi* 
neri, o nouă reuniune a secretarilor 
Comisiei militare de armistițiu din 
Coreea. Reprezentantul R.P.D. Co
reene a expus o serie de fapte care 
dovedesc că partea americano—sud- 
coreeană a introdus, in mod ilegal, 
armament și a recurs la provocări' 
în'interiorul zonei comune de secu
ritate. Condamnind asemenea acte 
de violare a armistițiului, el a cerut 
să se ia măsuri urgente pentru re
tragerea armamentului respectiv și 
pentru evitarea cu strictețe a unor 
astfel de acțiuni in viitor.

Al XVII-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comu
nist Leninist din U.R.S.S. 
s-a incheiat simbătă la Moscova. 
Alături de reprezentanții organiza
țiilor de tineret din numeroase state 
ale lumii, la lucrări a participat și 
o delegație din țara noastră, condu
să de Ion Traiah Ștefânescu, 
prim-secretar al C.C. al Uniunii Ti
neretului Comunist din România, 
ministru pentru problemele tinere
tului. In funcția de prim-secretar al 
U.T.C.L. a fost reales E. Tiajelnikov.

Confederația Muncitori
lor din Venezuela (c.t.mj 5i 
organizațiile sindicale ale muncitori
lor și funcționarilor din industria pe
trolieră venezueleană au cerut Con
gresului Național naționalizarea 
acestui important -sector al economiei 
naționale, astfel incit țara să poată 
beneficia din plin de urmările unei 
asemenea măsuri. Largi sectoare ale 
opiniei publice din Venezuela, 
partide, organizații sindicale și per
sonalități politice, se pronunță pen
tru trecerea sub controlul statului a 
industriei petroliere venezuelene, 
aflată în mare parte sub dominația 
companiilor străine.

„Molnia-2". In u.r.s.s. a 
fost lansat un nou satelit de teleco
municații „Molnia-2“. care s-a pla
sat pe o orbită eliptică, cu apogeul 
la 40 850 km in emisfera nordică șt 
perigeul la 463 km în emisfera su
dică. Satelitul — menționează agen
ția T A.S.S. — este menit să asigure 
exploatarea sistemului de comunica
ții telefonice și telegrafice la mari 
distanțe in U.R.S.S., precum și re
transmiterea programelor televiziunii 
centrale a U.R.S.S. spre punctele din 
rețeaua „Orbita".

Greva docherilor sue- 
dOZÎ. Aproximativ 2 700 de docheri 
din majoritatea porturilor suedeze 
au declarat grevă, in semn de pro
test față de refuzul asociației patro
nale de a negocia cu sindicatul sem
narea unor noi contracte de muncă. 
Greva docherilor a paralizat aproape 
in întregime activitățile de încărcare 
și descărcare a navelor in porturile 
suedeze.

Dl PRHUTINDENI
• EXPLOZIA PUBLI

CAȚIILOR ȘTIINȚIFICE. 
In 1655 a apărut prima revistă 
științifică din lume. Din 1750, 
cind in Europa au început să 
fie Înființate servicii poștale 
permanente, numărul publica
țiilor științifice a crescut neîn
trerupt, dublindu-se la fiecare 
10—15 ani. In prezent, in lume 
apar 200 000 titluri de reviste 
științifice ; dacă tendința de 
sporire se va menține, in anul 
2000 această cifră va fi de un 
milion ! Pentru a înlesni orien
tarea specialiștilor in masa 
uriașă de articole tipărite in 
revistele de specialitate au luat 
extindere publicațiile secundare 
de referință care, la rindul lor, 
au o curbă de creștere asemă
nătoare, dublindu-și numărul 
la fiecare 10—15 ani. In prezent, 
se tipăresc în toate țările lumii 
peste 300 de asemenea publi
cații.

• FURTUL UNOR VA
LOROASE PICTURI, i 
Bărbați înarmați, conduși de o 
femeie care vorbea „cu accent 
francez", au pătruns, vineri 
noaptea, in casa unui mare co
lecționar din localitatea Bles- 
sington, in apropiere de Du
blul, reușind să sustragă ta
blouri in valoare de 19,2 mili
oane dolari. Răufăcătorii au 
intrat cu forța in clădire și, 
după ce i-au legat pe cei aflați 
Înăuntru, au ales cele mal va
loroase tablouri ale colecției. 
Printre lucrările furate figu
rează opere de Vermeer, Goya, 
Rubens, Velasquez, Franz Hals
și Gainsborough. Numai tabloul 
ce poartă semnătura lui Ver
meer, intitulat „Femeie scriind 
o scrisoare", valorează 7,2 mi
lioane dolari. Acesta este al 
doilea furt al unei opere de 
Vermeer în acest an ; așa cum 
se știe, în luna februarie, ta
bloul „Femeie cu lăută" al 
maestrului flamand a dispărut 
de la North London Gallery.

• O COFETARIE-MU- 
ZEU. Deschisă cu mai bine de I 
un secol în urmă (in 1858), co
fetăria Vbrosmaty din Buda
pesta iși păstrează și astăzi in
tact aspectul din zilele inaugu
rării. S-ar putea crede că este
un muzeu, dacă nu s-ar simți 
pină afară, in stradă, aromele 
plăcute și dacă numeroșii săi 
„vizitatori" n-ar ieși cu pachete 
conținind adevărate opere de 
artă din... ciocolată și frișcă. 
Cofetăria a fost întotdeauna și 
un loc de intilnire a marilor 
artiști. Dintre celebritățile mon
diale, pe aici au trecut Giacomo 
Puccini, in mai 1895, cind a ve
nit să asiste la premiera operei 
„Manon", faimosul bas Feodor 
Șaliapin, nu mai puțin celebrul 
Tito Schipa și mulți alții.

• „TRENUL-IT A LI A".
Pornind de la constatarea că 
metodele folosite pentru a face 
mai bine cunoscută Italia, pro
gresele ei pe tărim industrial, 
cultura și tradițiile sale, sint 
în prezent depășite, „Asociația 
pentru răspindirea culturii și 
produselor italiene în lume", 
organism nou creat, și-a pro
pus identificarea și punerea in 
aplicare a unor forme modeme 
de popularizare, intre caro 
„trenul-expoziție Italia", care 
urmează să parcurgă, timp de 
aproape 30 de zile, principalele 
orașe ale Austriei, Republicii 
Federale Germania, Dane
marcei, Belgiei, Franței și El
veției. In cele peste 30 de va
goane ale „expoziției" au fost < 
amenajate săli speciale de ex
punere a diferitelor produse, 
saloane pentru conferințe și 
proiecții de film, restaurante 
etc. Două vagoane sint dedicate 
în exclusivitate expunerii unor 
opere ale maeștrilor picturii 
italiene vechi și contemporane, 
iar alte două — celor mai noi 
apariții editoriale, precum și 
principalelor cotidiene și perio
dice italiene : a fost, de aseme
nea. organizată și o expoziție 
filatelică.

’ UN VEHICUL AL 
VIITORULUI ? i" s.u.A. , 
fost experimentată cu succes o 
bicicletă construită în întregi
me din mase plastice. Cadrul 
este turnat dintr-un material 
pe bază de poliamidă, care se 
distinge printr-o rezistență deo
sebită. Roțile și lanțul sint, da 

1 asemenea, confecționate din 
material plastic. Greutatea to
tală este de numai 7,24 kilogra
me. Cu acest nou tip de vehi
cul s?au parcurs de probă 5 000 
km, atingindu-se o viteză me
die de 40 km pe oră, fără ca să 
se înregistreze defecțiuni. Pro
dusă in serie, costul ei ar re
veni deosebit de ieftin. în 
condițiile actualei penUrii de 
carburanți să fie acesta vehi
culul viitorului ?

° FERIȚI-VĂ DE MU- 
ZICĂ DE „AVANGAR
DĂ"! In orașul vest-german I 
Miinchen a apărut o carte inti
tulată „Metamuzica". Este vor
ba de studiul psihiatrilor Marie 
Luize Phurmeister și Ekart 
Vesenchuter referitor la in
fluența primejdioasă a muzicii 
așa-zis exoerimentale asupra 
sănătății internreților. Statisti
cile de specialitate constată 
peste 200 de cazuri de îmbolnă
viri ale sistemului nervos. 
Mulți se plîng, de asemenea, de 
tulburări auditive. Cu alte cu
vinte avangardismul in muzică 
se dovedește nociv în sensul 
cel mai propriu al cuvintului.
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