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Președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a înminat înalte distincții unui mare 

număr de muncitori, ingineri, cadre de conducere, activiști de partid și de stat, pentru 
rezultatele deosebite obținute in anul 1973

în Drezenta tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. vineri la amiază a avut loc 
solemnitatea decorării, prin Decret 
prezidențial, a unui mare număr de 
muncitori, ingineri, țărani coopera
tori. specialiști, cadre de conducere, 
activiști de partid și de stat, pentru 
merite deosebite in muncă și pentru 
contribuția adusă la realizarea o- 
biectivelor stabilite in întrecerea so
cialistă dintre organizațiile județene 
de partid, consiliile populare jude
țene. Întreprinderi și institute de 
cercetare și proiectare în anul 1973.

La solemnitate, care s-a desfășurat 
la Palatul Republicii, au luat parte 
tovarășii Fmil Bodnaraș, Maxim 
Bcrghiann. Elena Ceaușescu, Gheor- 
fhc Cioară, Lina Ciobanu. Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre I.upu. Manca Mă
ri eseu. Paul Niculescu-Mizil. Gheor- 
ghe Pani. Dumitru Popescu, Ghcor- 
fhe Ridulescu. Leonte Răutu, Gheor- 
g-he Stoica, Ilie Verdeț, Ștefan Vol- 
tee, Constantin Bâbălău, Cornel Bur
tică. Miron Constantinescu, Mihal 
Dalea. Mihai Gere. Magdalena FilI- 
paș. Ion Ionifă, Vasile Patillneț, Ion 
Pățan, Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, Constantin 
Stătescu. secretarul Consiliului de 
Stat, loan Ursu, președintele Consi

liului Național pentru Știință fi 
Tehnologie.

înaltele distincții ale Republicii 
Socialiste România au fost inminate 
de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Rezultatele obținute de cei deco
rați se Înscriu in efortul general al 
clasei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, al tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
care, sub conducerea înțeleaptă, 
clarvăzătoare, a Partidului Comunist 
Român, in frunte cu secretarul său 
general, îndeplinesc cu abnegație 
hotâririle Congresului ai X-lea și ale 
Conferinței Naționale ale partidului, 
întimplnă cu noi și însemnate victo
rii cele două mari evenimente ale 
anului — a XXX-a aniversare a eli
berării patriei de sub jugul fascist 
și Congresul al XI-lea al P.C.R.

în cuvinte calde a mulțumit 
Cost3che Trotuș, director general al 
Combinatului siderurgic Hunedoara, 
care a spus :

Vreau să folosesc acest prilej pen
tru a vă asigura, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că siderurgiștii 
hunedoreni sint ferm hotărîți să 
nu-și precupețească nici un efort 
pentru a se situa, ca și în anii pre
cedent. in rindul unităților fruntașe 
în lupta pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor ce le revin.
(Continuare in pag. a IlI-a)

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși,
Aș dori să vă adresez tuturor 

celor care ați fost distinși astăzi 
cu ordine ale Republicii Socialiste 
România cele mai calde felicitârf 
în numele Comitetului Central, al 
conducerii de stat, al meu perso
nal și să vă urez noi succese în 
activitatea dumneavoastră. (Aplau
ze puternice).

Doresc să adresez, de asemenea, 
felicitări celorlalți tovarăși care 
vor fi distinși in aceste zfle cu 
ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România. Distincțiile a- 
eordate constituie de fapt aprecie
rea rezultatelor obținute în 1973. 
Aș dori insă să folosesc acest pri
lej pentru a adresa calde felici
tări tuturor oamenilor muncii, cu 
prilejul zilei de 1 Mai, și pentru 
rezultatele obținute în îndeplinirea 
planului pe anul 1974 pină la a- 
ceastă dată. (Vii aplauze).

Rezultatele pe cei trei anf ai 
cincinalului, precum și rezultatele 
obținute pe primele patru luni ale 
acestui an — planul este realizat 
în condiții bune, obținîndu-se, 
față de anul trecut, o producție 
mai mare cu circa 15 la sută — 
ne dau deplina încredere că și in 
acest an sarcinile planului vor fi 
realizate in bune condiții, asi- 
gurindu-se realizarea cincinalului 
și a angajamentelor oamenilor 
muncii privind îndeplinirea obiec
tivelor sale înainte de termen. 
(Aplauze puternice),

Nu aș putea să nu adresez încă 
o dată felicitări oamenilor muncii 
din București, organizației de par
tid, care au realizat și planul pe 
primele patru |pni ale acestui an 
cu o depășire de circa 400 mi
lioane lei, creind astfel condiții 
pentru realizarea înainte de ter
men a sarcinilor de plan pe a-

cest an și înfăptuirea cincinalului 
in patru ani și jumătate. (Aplauze 
îndelungate).

Fără îndoială, succesele obținu
te în dezvoltarea economiei noas
tre naționale se datoresc abnega
ției cu care muncitorii, țăranii, in
telectualii1, toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
înfăptuiesc politica Partidului Co
munist Român, ce corespunde pe 
deplin intereselor vitale ale între
gului popor. (Vii aplauze). Re
zultatele pe care le dobîndim în 
dezvoltarea economică se reflectă 
nemijlocit în creșterea bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
popor, creează condiții ca prevede
rile planului cincinal cu privire la 
creșterea veniturilor oamenilor 
muncii să fie nu numai realizate, 
ci chiar depășite în mod substan
țial. Se adeverește deci, încă o 
dată, că stă în mîinile noastre, ale 
tuturor, ale întregului nostru po
por, posibilitatea de a înfăptui pro
gramul elaborat de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională în 
vederea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, ridicării 
României pe noi trepte de civiliza
ție materială și spirituală, asigură
rii unui nivel de viață tot mai ri
dicat, tot mai demn poporului 
nostru, a înfloririi continue a pa
triei noastre libere și indepen
dente. (Aplauze puternice).

Am sărbătorit cu două zile în 
urmă 1 Mai. Ne-am reamintit cu 
acest prilej că, exact cu 35 de ani 
în urmă — sînt aici cițiva tovarăși 
care au participat la sărbătoarea de 
atunci — 1 Mai 1939 s-a transformat 
într-o puternică manifestare îm
potriva fascismului și războiului, 
numărîndu-se printre puținele ma
nifestări din Europa care au avut 
loc în condițiile cînd fascismul era 
in ofensivă, după Miinchen. Po

porul român, sub conducerea co
muniștilor, in alianță cu socialiștii, 
cu alte forțe democrate, și-a expri
mat voința de a face totul pentru 
a împiedica ascensiunea fascismu
lui, instaurarea dictaturii fasciste 
în România. A fost o dovadă a ma
turității clasei muncitoare, a posi
bilităților de care dispunea atunci 
poporul nostru, forțele sale revolu
ționare și progresiste de a organiza 
cu succes lupta împotriva războiu
lui și fascismului. Aș dori să men
ționez că, în general, în anii 
1939—1940 clasa muncitoare din 
România a desfășurat un șir de 
greve și alte ample acțiuni care au 
dobindit un pronunțat caracter po
litic, fiind orientate atît în direcția 
apărării intereselor maselor popu
lare, cit. și împotriva dictaturii re
gale, a războiului și a fascismu
lui. Toate aceste manifestări ex
primau hotărîrea fermă cu care, 
în perioada de după Acordul de la 
Miinchen, poporul român se ridica, 
declarîndu-se gata să lupte cu 
arma în mină împotriva pericolu
lui fascist. Este bine să subliniem 
acum, în acest an, cînd sărbătorim 
trei decenii de la eliberarea de sub 
jugul fascist, că actul de la 23 Au
gust nu a venit din cer, ci a fost 
rezultatul luptelor îndelungate ale 
poporului român, a faptului că 
partidul comunist, în alianță cu 
partidul socialist, cu celelalte forțe 
revoluționare și patriotice s-a aflat 
tot timpul în fruntea luptei de 
apărare a intereselor vitale ale în
tregii națiuni. (Aplauze puternice).

Iată de ce ziua de' 1 Mai din a- 
cest an a avut o semnificație mul
tiplă. Am sărbătorit victoria obți
nută in înfăptuirea programului 
de dezvoltare multilaterală a pa
triei noastre. Am sărbătorit lupta 
din trecut — un moment impor
tant din bătălia împotriva fascis

mului, a războiului, împotriva cla
selor dominante, care a creat con
diții pentru a putea sărbători a- 
cum, în libertate, 1 Mai, precum 
și 30 de ani de la făurirea Fron
tului Unic Muncitoresc în perioa
da luptei ilegale. Aceste evenimen
te jalonează marile lupte desfășu
rate de oamenii muncii sub con
ducerea comuniștilor, în colaborare 
cu socialiștii, cu celelalte forțe de
mocrate din România, momente 
importante in istoria țării noas
tre. Sărbătorind a 30-a aniversa
re, sărbătorim justețea liniei gene
rale a partidului nostru comunist, 
sărbătorim eroismul revoluționari
lor, antifasciștilor, democraților, al 
clasei noastre muncitoare în pri
mul rind, care a dat jertfe pen
tru a putea fi stăpină pe destine
le sale, pentru, ca poporul să-și 
făurească în mod liber viitorul, 
așa cum dorește. (Aplauze pu
ternice).

în toate împrejurările, încă de 
la primele începuturi, mișcarea re
voluționară din România a avut 
largi relații de solidaritate cu for
țele revoluționare, progresiste de 
pretutindeni. în toate împrejurări
le, partidul nostru, clasa munci
toare, forțele revoluționare și pro
gresiste din România au simțit so
lidaritatea și, totodată, și-au mani
festat sprijinul față de forțele pro
gresiste și revoluționare de pre
tutindeni. Și în acest an am săr
bătorit 1 Mai sub semnul întăririi 
solidarității internaționale în lupta 
împotriva politicii imperialiste de 
forță și dictat, a colonialismului, 
neocolonialismului, pentru o poli
tică nouă în viața internațională, 
bazată pe dreptul fiecărui popor 
de a-șl hotărî soarta așa cum do
rește, pe egalitate, respect al 
independenței și suveranității,

neamestec în treburile interne, so
lidaritate în lupta pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună. (Vii 
aplauze).

Tocmai în acest spirit s-au ex
primat și bucuria și solidaritatea 
noastră cu victoria forțelor popu
lare, revoluționare, democratice și 
a forțelor armate din Portugalia, 
care au răsturnat dictatura fascis
tă și au creat condiții ca, după a- 
proape 50 de ani, poporul portu
ghez, .forțele revoluționare din a- 
ceastă țară să sărbătorească în mod 
liber 1 Mai și să-și poată propune 
trecerea la o dezvoltare liberă, in
dependentă și democratică a Por
tugaliei. (Aplauze puternice). ,

Desigur, sînt multe probleme de 
rezolvat în Portugalia pe calea 
dezvoltării democratice, a ridicării 
bunăstării maselor populare, in
clusiv în legătură cu lichidarea de
finitivă a politicii colonialiste și 
asigurarea dreptului popoarelor 
din colonii de a se dezvolta inde
pendent, pentru crearea unor re
lații noi între Portugalia și aceste 
țări, bazate pe egalitate, respect, 
colaborare democratică trainică. 
Noi sperăm că se va porni de la 
principiul democratic verificat de 
istorie, potrivit căruia nu poate fi 
cu adevărat liber un popor care 
asuprește alte popoare. Sprijinirea 
înfăptuirii aspirațiilor legitime ale 
popoarelor din Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau este nu numai o 
necesitate a dezvoltării istorice a 
acestor popoare, ci și un act care 
corespunde pe deplin intereselor 
poporului portughez de a-și înte
meia raporturile sale cu celelalte 
națiuni pe fundamentul trainic al 
egalității în drepturi, respectului 
mutual și avantajului reciproc.

(Continuare in pag. a III-a)

Timpul de muncă și 
creației al României 
socialisto este timp 
istoric. Pentru că pe 
fiecare treaptă a su
perbului efort colectiv 
dedicat înfloririi pa
triei. cel mai mulțl 
dintre oamenii țării se 
Intilnesc cu viitorul. 
So intilnesc acum, 
aici — și la modul 
cel mal concret. Ima
ginea străpungerii 
timpului nu mai are 
aură de ficțiune, de 
vreme ce, de pildă, 
colective de mineri ne 
vestesc, in aprilie ’74, 
că fila calendarului 
lor productiv arată 
mal 1975, iar țesătoa
rele Moldovei ne’ a- 
nunță că mătasea lu
crată de ele in august 
este, de fapt, material 
pentru viitorul reve
lion (pe care ele il 
sărbătoresc in miezul 
verii acesteia).

Oamenii acestui timp 
istoric al României 
l-au detronat pe Cro
nos, luind inițiativa de 
a face din azi — mii- 
ne ; din, ieri — filă de 
istorie... Cine sint a- 
ceștf oameni, care le 
sint secretele ? Iată, 
mai jos, citeva răspun
suri.

Revedere 
cu „brigada- 
cronometru"

August 1973. Scriam 
de la întreprinderea 
minieră Leșu Ursu
lui : „Ne aflăm in 
abatajele 26—27 ale 
sectorului III produc
ție. In schimbul orta

cilor conduși de mine
rul Petru Moraru. 
Aglomerație — mine
rii din schimbul de 
noapte nu s-nu lăsat 
convinși să plece. S-a 
pușcat. Ca de obicei. 
S-a aprins fitilul. 
Capsa a detonat. O 
mie de tone de mine
reu s-au desprins din 
masiv. Tunetul explo
ziei, deși amplificat de 
aplauze, nu s-a auzit. 
Paradox ? Nu, simplu : 
cum să auzi o explo
zie care s-a produs... 
anul trecut ? Atunci, 
acolo, la Leșu Ursu
lui, pușcătura respec
tivă marca cea de-a 
25-a mie tonă de mi
nereu peste prevederi
le la zi ale cincinalu
lui1*.

Ianuarie 1974. Am 
scris : „Discut cu Pe
tru Moraru. îmi spu
ne : «Notați : trei ani, 
șapte luni ți 22 de 
zile. Atit va dura cin
cinalul brigăzii noas
tre»». «Știți chiar atit 
de precis ?*.  «Știm. 
Nu degeaba sintem 
numiți brigada-crono- 
metru !>»".

Aprilie 1974. Reluăm 
dialogul cu Petru Mo
raru. Ne spune : Ră- 
mlne cum am spus : 
Ia 23 August 1974, 
dimineața, la ora 
șase, vom intra în cel 
de-al 32-lea an de la 
eliberare..."

Să ne potrivim, deci, 
ceasurile și calendare
le după acest crono
metru viu — superbă 
alcătuire de voințe și 
inimi de comuniști — 
care bat la miezul 
Carpaților noștri.

Azur
pentru anul 131
Ială-ne la „Azur" — 

Timișoara. Vîrsta, ju
decată după anul În
ființării : 130 de ani 
(întreprindere contem
porană cu Eftimie 
Murgu). Calendarul la 
zi (ia ziua de mllnc, 
desigur) al producției 
arată, pentru „Azur", 
data de 6 Iunie 1975. 
O Întreprindere secu
lară se intilncștc, deci, 
cu ritmurile tinereții. 
Cum ?

în ciuda vechimii, 
întreprinderea se mo
dernizează continuu. 
Urmarea : numai in 
cele patru luni ale a- 
cestui an, ceea ce s-a 
obținut suplimentar e- 
chivalează cu mal mult 
de 130 de tone de rășini 
sintetice, 400 tone de 
lacuri diverse și alte 
produse chimice. S-a 
făcut îndeosebi remar
cată secția nitrolacuri. 
Colectivul din care fac 
parte comuniștii Ne- 
culal Ionescu, Tamaș 
Ladislau, Florin’ Sin- 
timbreanu, Costineanu 
Valeriu,, Iosif Ogircin 
și Ivan Belanov, apll- 
cind un nou sistem de 
agitare — in instalație 
se asigură astfel o di
zolvare șl omogeniza
re mal rapide ale 
solvenților — a reușit 
să ridice nivelul pro
ducției la mai mult de 
două ori decit preve
deau parametrii pro-

(Continuare 
în pag. a Il-a)

La 5 mai se împlinesc 156 de ani de la nașterea
întemeietorului comunismului științific,

KARL MARX
Despre politica partidului nostru — expresie a spiritului 

viu, creator al marxismului ; despre teze și idei ale lui Marx 
privind importante probleme ale practicii revoluționare ; 
despre aprecierile sale în legătură cu aspecte și momente 
ale luptei poporului român ; despre tipărirea operelor sale 
in România...

citiți in pagina a lll-a

COMITETULUI CENTRAU
AL PARTIDULUI COMUNIST. ROMÂN

Dragi tovarăși,
Vă rog să transmiteți Comitetului municipal București al Partidului 

Comunist Român recunoștința noastră profundă pentru căldurosul și vi
brantul salut pe care marea adunare populară de la 1 Mai l-a transmis 
poporului portughez, forțelor democratice și progresiste din țara noastră 
forțelor armate care au înlăturat dictatura fascistă.

Considerăm acest salut adresat succeselor obținute în aceste zile de 
poporul nostru ca o valoroasă dovadă a marelui interes și a solidarității 
cu care Partidul Comunist Român și poporul român sprijină și urmă
resc lupta poporului portughez pentru democrație, pace și sfirșitul colo
nialismului.

în noile condiții create de dărîmarea dictaturii fasciste și în liberta
tea în care, în prezent, poporul portughez își poate desfășura acțiunea 
sa, moment caracterizat prin ascensiunea impetuoasă a forțelor organi
zate ale maselor muncitoare și populare, a forțelor democratice și pro
gresiste, demonstrată cu prilejul manifestației de la 1 Mai în Portugalia, 
sperăm că relațiile și contactele între poporul român și poporul portu
ghez se vor întări repede, relații care sînt o garanție sigură la strîngerea 
legăturilor de cooperare și prietenie, existente deja, între Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist Portughez.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST PORTUGHEZ

Numărul următor al ziarului nostru 
apare marți, 7 mai.

Aducem la cunoștința cititorilor 
că, de la această dată, „Scinteia" va 
avea șase apariții pe săptămînă — 
de marți pină duminică.
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Rezultatele de pînă acum 
obligă la mai mult

LA SIBIU

Noi produse
de

.............. ......

AGE NDA ECO N()M icĂ
Ministerul Tncrgiei Electrice, o principal factor In în

făptuirea politicii rnrrccticc pc plan national, arc răs
punderi deosebite In aplicarea întocmai a măsurilor sta
bilite de partidul si «latul nostru pentru dezvoltarea ba
re, one» retire, gospodârlrea mal judicioasă a combusti
bililor și rncrviel. economisirea lor. Lucrătorii din n- 
reastâ ramură sini chemați, in primul rind. să constituie 
un exemplu in folosirea cit mai rațională șl economicoasă 
a combustibililor si energiei. Lor le revin sarcini de ma
ximA Importantă in dublă calitale : de producător si con
sumator. Cum se înfăptuiesc aceste sarcini ? La această 
întrebare nc r. «prinde dr. ine. VICTOR ROMF.RT, direc
tor general adjunct al Centralei industriale a energiei e- 
lectricc si termice.

— Preocupările noastre 
pentru gospodărirea cit mni 
judicioasă a combustibili
lor utilizați și a energici 
printr-c disdpiinÂ Lire.. a 
consumurilor — încvpind 
de la producerea energiei 
electric»? și termice și pină 
la furnizarea acestora către 
consumatori — au căpătat 
un nou impuls prin tradu
cerea in viață a măsurilor 
stabilite de documentele de 
partid și de stat, de o deo
sebită importanță, din no
iembrie 1973. Ne-am con
centrat atenția spre execu
tarea unui volum mare de 
lucrări de reparații, care au 
dus la creșterea randamen
telor și a disponibilității a- 
gregatelor. De asemenea, 
modernizarea instalațiilor 
de ardere ale cazanelor, a 
soluțiilor constructive la ar
zătoarele unor cazane a 
permis o reducere impor
tantă a pierderilor. îmbu
nătățirea proceselor dc ar
dere a fost realizată nrin 
stabilirea, in cadrul fișelor 
de regim sau al măsurăto
rilor de performantă, a va
lorii optime. O contribuție 
importantă au avut-o. tot
odată, creșterea disponibi
lității boilerelor de termo- 
firare. precum și trecerea 
in regim de contrapresiunc

a grupurilor de 100 MW la 
C E.T. Bucurcști-Sud și a 
celor de 50 MW Ia C.E.T. 
Grozăvești. S-au luat, de 
asemenea, măsuri pentru

milioane kWh, iar producă
torii dc energie electrică 
(prin reducerea consumu
rilor tehnologice din cen
trale si a pierderilor in 
rețelele electrice) cu 203 
milioane kWh. Avem in ve
dere, in continuare, măsuri 
pentru reducerea consumu
lui tehnologic in centralele 
electrice — și anume : sta
bilirea de grafice de ex
ploatare pentru agregatele 
principale de servicii in
terne la sarcini parțiale, ți- 
nind seama de siguranța 
funcționării și curbele de 
randament ale acestora : a- 
menajarea unor mlcrohi- 
drocentrale pentru recupe
rarea energiei reziduale a

reducerea, în medic, cu o 
zi a duratelor de reparații 
la agregatele din centralele 
hidroelectrice fără lac du 
acumulare să se realizeze, 
In sistemul energetic, o c- 
conomie dc 1 000 t.c.c./an.

— Ce loc ocupă, in 
cadrul preocupărilor 
centralei șl ministeru
lui, economisirea e- 
nerglei electrice și 
termice, prin utiliza
rea lor cit mai judi
cioasă de către consu
matori ?

— Numeroasele controa
le pe care le efectuăm au 
drept scop îndrumarea con

Programul de bună gospodărire a energiei și combustibilului - 
strict, sever și integral aplicat

reducerea consumului pro
priu tehnologic de energie 
în centrale, precum și pen
tru diminuarea pierderilor 
in transportul și distribu
ția energiei electrice.

— Care este bilanțul 
aplicării acestor mă
suri și ce rd propu
neți să întreprindeți 
in continuare ?

— Pe întregul sistem e- 
nergetic național s-au pro
dus. in trimestrul I. mai 
puțin cu 547 milioane kWh 
față de cit era prevăzut. 
Au contribuit, in principal, 

‘la aceasta consumatorii in
dustriali, cu circa 265 mi
lioane k\Vh, consumatorii 
casnici, iluminatul general, 
comercial și edilitar cu 68

apei în circuitul de răcire 
ș.a. în total, pe aceste căi, 
precum și prin alte măsuri, 
se realizează economii a- 
nuale de circa 11 000 tone 
combustibil convențional. 
As mai menționa și perfec
ționarea proceselor de ar
dere și creșterea randa
mentelor în centralele elec
trice, prin montarea de boi
lere pentru mărirea livră
rilor de căldură în termo- 
ficare, pe baza căreia se 
realizează o economie de 
30 000 t.c.c?an și îmbunătă
țirea etanșeității circuite
lor abur-apă (11 000 t.c.c.Z 
an). De asemenea, ne pre- 
ocuoâ îmbunătățirea acti
vității de exploatare și în
treținere din centralele e- 
lectrice. astfel incit prin

sumatorilor, fie ei Indus
triali sau casnici, spre un 
consum cil mai rațional. în 
acest sens, analizăm mai 
aprofundat și cu exigență 
sporită avizele energetice 
pentru sporuri de putere. 
De asemenea, vom întări 
activitatea do control la 
toate categoriile de consu
matori. Numai in primul 
trimestru au fost efectua
te controale la aproape 
17 800 de consumatori in
dustriali, comerciali și di
ferite instituții, iar unui 
număr de peste 600 000 de 
consumatori casnici li s-a 
recomandat să consume cit 
mai rațional energia elec
trică. Dacă pe ansamblu au 
fost obținute rezultate 
bune în domeniul consu-

mulul, totuși mal sint În
treprinderi — după cum se 
desprinde din aceste inves
tigații — unde nu se acțio
nează cu consecvență și 
responsabilitate pentru gos
podărirea rațională a e- 
nergiel electrice. Din cei 
peste 1 7oo consumatori 
industriali controlați, mulți 
au fost găsiți in neregulă. 
Astfel, specialiștii noștri 
au constatat că unele a- 
gregate funcționau ..in gol“ 
șau au depistat un Iluminat 
inutil la întreprinderea de 
sirrnă, cuie și lanțuri Ga
lați, întreprinderile meca
nică de material rulant și 
de articole din mase plas
tice din Brașov, intreprin- 
d 'rile de mașini grele, ci
nescoape și ..Automatica*'  
din București și chiar la 
I.C.H. Lotru — șantierul 
Sebeș.

Evident, vom acționa cu 
fermitate pentru ca. pre
tutindeni, energia electrică 
să fie cit mai bine utili
zată și gospodărită. în lu
mina exigențelor subliniate 
la recenta ședință a Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a măsurilor sta
bilite de guvern in șe
dința din ziua de 1 
mai. Și aceasta, in pri
mul rind, in unitățile noas
tre de producere, transport 
și distribuție a energiei e- 
lectrice. Printr-o intensă 
mobilizare a tuturor lucră
torilor din ramura noastră 
sîntem hotărîți să ducem 
la îndeplinire sarcinile ce 
ne revin din programul de 
măsuri stabilit de partid și 
de stat pentru dezvoltarea 
bazei energetice și gospo
dărirea mai judicioasă a 
combustibilului și energiei.

Cc^ivorbire realizată de
ing. Ion LAZĂR

panificație
Pentru a satisface In măsură 

tot mal mare cerințele cumpă- 
rălorUor și pentru a veni in 
sprijinul gospodinelor dc a eco
nomisi timpul, Fabrica de mo- 
rărit și panificație din Sibiu, 
una din cele mai mari și mo
derne unități ale întreprinderii 
județene de industrie locală, a- 
cordă o atenție deosebită Îmbo
gățirii gamei sortimentale. Ast
fel, pe lingă binecunoscutele 
produse, intre care cozonaci 
„Panetone" și „Sibiu" (de 500 și, 
respectiv. 400 grame), „Savarin- 
blat", „Steluță" — mult aprecia
te de consumatori nu numai 
pentru caracteristicile lor orga
noleptice, ci și pentru faptul că, 
datorită aplicării unor tehnolo
gii speciale, au calitatea de a 
rămine proaspete plnă la 21 de 
zile — unitatea slbiană a intro
dus. de curind. în fabricație noi 
sortimente, printre care checu
rile „Caramel" si „Dumbrava", 
în greutate de 400 grame fieca
re si prezentate in pungi de po
lietilenă pentru păstrarea pros
pețimii in timp, ambele produse 
se caracterizează, mai ales, prin 
proprietățile lor nutritive supe
rioare, compoziția checului 
„Dumbrava", de pildă, avind la 
bază fructe și albuș de ou. 
Printre ultimele noutăți ale fa
bricii se nunlără, de asemenea, 
un produs de franzelărie împle
tit „Măgura" pentru diferite 
ocazii și cozonacul dietetic; pen
tru -copii „Germina**.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii'

LA ÎNTREPRINDEREA „ELECTROAPARATAJ" SPORURI DE PRODUCȚIE Șl EFICIENȚA
Puternic angajat in întrecerea so

cialistă. colectivul întreprinderii 
„Electroaparataj- din Capitală este 
hotărit să nu precupețească nici un 
efort, să facă toiul pentru a in- 
timpina cu realizări deosebite cea 
de-a XXX-a aniversare a eliberă

rii patriei și Congresul al XI-lea 
al P.C.R.. pentru a realiza cinci
nalul inainte de termen.

De la începutul anului nină in 
prezent, acest harnic colectiv a de- 
p. s.t planul la producția globală 
cu 5 milioane lei. la producția-

marfă cu 4.5 milioane lei, iar la ex
port cu 500 000 lei.

Demne de remarcat sint si re
zultatele in creșterea ponderii pro
duselor noi și modernizate, redu
cerea cheltuielilor la producția- 
marfă. diminuarea consumului de

metal fată de sarcina planificată, 
realizarea de utilaje si instalații 
nrin autoutilare. în fotografiile de 
mai jos prezentam (de la stingă la 
dreapta) pe cițiva dintre muncito
rii de aici care se evidențiază în

întrecere : MARIETA MICLOȘ sl 
SANDA MIHÂILĂ, muncitoare în 
secția relee. ILIE NIȚU, matrițer, 
GHEORGHE MIHOC. lăcătuș mon
ta tor.

Foto : S. Cristian

...EXISTA Șl PĂDURE FARA USCATURI
încă un proverb contrazis : există șl pădure fără uscături. Pș 

baza unul studiu amplu al Institutului de cercetări și proiectări 
pentru industria lemnului s-a trecut la exploatarea aproape In
tegrală a arborilor, inclusiv a coroanei. S-a elaborat o tehno
logie pentru tăierea și transportul Integral al arborilor, fiind 
astfel eliminate obișnuitele vreascuri și coaja uscată de la locul 
de sortare a buștenilor. Copacii sini transportați integral, cu 
ajutorul unor funiculare speciale, ușor de deplasat de la o ex
ploatare la alta (in 12—18 ore). Utilajele care infră ulterior in 
funcțiune pentru curățarea crengilor, pentru tocare și pentru 
diverse alto prelucrări sint create de cercetătorii institutului 
amintit. In afara trunchiului, care se folosește ca și pină in 
prezent, crengile și coaja se utilizează, după prelucrare, pentru 
obținerea plăcilor aglomerate. O noutate este de semnalat și in 
privința prelucrării cetinei pentru extragerea uleiurilor eterice 
și a făinel folosite ca biostimulator în hrana animalelor, pe baza 
unor procese tehnologice elaborate de Institutul de cercetări șl 
proiectări pentru industria lemnului pe instalațiile prototip ale 
întreprinderii forestiere Suceava.

O INIȚIATIVĂ VALOROASA CIȘTIGA TEREN
Inițiativa cimentiștilor din Bicaz — „Productivitate orară ma

ximă, cu consumuri energetice minime" — este însușită de nu
meroase colective de întreprinderi din județul Neamț. Astfel, 
chimiștii Combinatului de îngrășăminte azotoase de la Piatra 
Neamț au elaborat un amplu program ale cărui prevederi au in 
vedere rcproiectarca și modificarea unor instalații. Pe aceasta 
cale, potențialul productiv al combinatului va crește considerabil 
și, in același timp, se vor putea economisi circa 14 000 tone com
bustibil și 250 000 kWh energie electrică. Concomitent, se efec
tuează lucrări de modi/icare a unor instalații de azotat de a- 
moniu, amoniac și uree, a căror producție va crește cu 8—10 la 
sută, in condițiile reducerii consumurilor energetice cu circa 

• 50 000 kWh într-un an.

PROTECTORI Al METALULUI
Poliestcrii armați cu fibre de sticlă se dovedesc excelenți „com

batanți**  împotriva agresiunii chimice asupra metalelor. Experi
mentele efectuate de specialiștii Combinatului petrochimic din 
Borzești, care au folosit un asemenea gen de materiale ca struc
turi de protecție a coloanelor de sinteză chimica, au arătat că 
durata utilizării metalului se predungește de aproape două ori. 
Aplicați pe interioarele coloanelor, aparatajului și căilor de eva
cuare a substanțelor, poliesterii elimină pericolul degradării pre
mature a utilajelor și contribuie la reducerea perioadelor de 
revizii și reparații ale instalațiilor.

ROADELE TEHNOLOGIILOR MODERNE
In mai multe unități ale metalurgiei neferoase se întreprind 

acțiuni pentru stabilirea unor tehnologii moderne de prelucrare 
a unor materii prime indigene și pentru îmbunătățirea proceselor 
de elaborare. Colectivul întreprinderii metalurgice pentru metale 
neferoase din Baia Mare, de pildă, a pus la punfct o nouă rețetă 
de șarjare, prin care se reduc substanțial pierderile de cupru 
provenite din zgurile de la topirea în suspensie a acestor con
centrate. Pe această cale, numai în două luni din acest 
an, in unitate s-a obținut o producție suplimentară in va
loare de peste 2 milioane lei. Totodată, s-a trecut la elaborarea 
fluxului tehnologic de lucru in vederea recuperării și punerii 
în valoare a cenușilor de pirită, pe baza căreia se scontează rea
lizarea a circa 20 000 tone de fier. A fost definitivată, de ase
menea, o nouă metodă pentru valorificarea superioară a minereu
rilor de mangan de la Vatra Dornei, iar prin extinderea proce
deului de prelucrare a minereurilor in amestec la flotațiile Tar- 
nița și Baia Borșa sînt recuperate suplimentar importante can
tități de metale neferoase.

BBBBBBBBBBBHBBBBBOBB^B^BBBH^BBBBBBBBBBE!

Și azi, și mîine pe ogoare-muncă susținută, potrivit
cerințelor campaniei agricole

o SEMĂNATUL PORUMBULUI • ÎNTREȚINEREA CULTURILOR • LUCRĂRILE DE IRIGAȚII

ÎN CÎMPIA DOBROGEI

Ostași harnici lucrează la noile
Timpul este înaintat și, de aceea, atît 

azi, cit și mîine, oamenii muncii de la 
sate au datoria să lucreze cu toate tor
tele la însămînțarea porumbului și a ce
lorlalte plante agricole, la întreținerea 
culturilor și la lucrările de irigații. Po
trivit datelor centralizate la Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimentare și

Apelor, porumbul a tost însămînțat pînă 
ieri pe o suprafață totală de 2 235 400 
hectare, reprezentînd 90 la sută din pre
vederi în I.A.S. și 92 la sută în coope
rativele agricole. Mai sînt de însămîn- 
tat 196 000 hectare cu porumb, precum 
și unele suprafețe cu soia și fasole ; de 
asemenea, însemnate suprafețe mai sînt

de plantat cu legume. Concomitent, este 
necesar să se lucreze cu toate mijloacele 
la prășitul culturilor, pentru a se dis
truge buruienile și a se asigura păstrarea 
apei în sol. în sistemele de irigații tre
buie efectuate, în continuare, udările, 
potrivit programelor stabilite de specia
liști.

amenajări pentru irigații

SUCEAVA Zile hotăritoare

pentru grăbirea insămințărilor
întreaga activitate a specialiștilor, 

mecanizatorilor și cooperatorilor dm 
județul Suceava se desfășoară in a- 
ceste zile sub semnul aceleiași ur
gențe : terminarea insămințării po
rumbului. Deoarece in nordul țării 
vremea s-a încălzit mai greu, insă- 
mințarea porumbului a începui cu 
oarecare întirziere. Imediat insă ce 
temperatura a crescut, activitatea in 
cimp s-a intensificat in toate unită
țile. Astfel, pină vineri, 3 mai a.c., 
în cooperativele agricole au fost in- 
sămințate 16 300 ha cu porumb, ceea 
ce reprezintă 63 la sută din supra
fața prevăzută. Cooperativele agrico
le din Todirești, Băișeșîi, Gasca și 
Costișa au terminat insăminî'area

porumbului. La cooperativa agricolă 
din Golcea, imediat ce terenul s-a 
zvintat, lucrul a fost reluat cu toate 
cele trei semănători S.P.C.-6 din do
tarea secției de mecanizare. Pe o 
parcelă alăturată, 5 tractoare cu 
discuri pregăteau terenul pe care a 
doua zi urmau să intre semănătorile. 
Pe raza S.M.A. Cornu-Luncii. semă
nătorile și discurile din cooperativele 
unde s-a terminat însămînțarea po
rumbului au fost mutate în unitățiie 
învecinate care mai au de efectuat 
un volum mai mare de lucrări. Ase
menea acțiuni de Întrajutorare sînt 
organizate și in alte unități.

Ion TEODOR

pe ultimele 200 ha din cele 5 650 ha 
ce se cultivă cu porumb in județ.

O mare parte a forțelor de lucru 
sint orientate spre întreținerea cul
turilor — cartofi, sfeclă de zahăr 
etc. în cooperativa agricolă Hălchiu, 
bilonarea cartofilor s-a efectuat pe 
150 hectare din cele 360 cultivate. 
Aceeași lucrare s-a făcut la coopera
tiva agricolă Codlea pe 50 hectare, la 
cooperativa agricolă Făgăraș pe 60 
hectare, Iar la Sercaia pe 50 hectare.

O mare atenție se acordă și întreți
nerii sfeclei de zahăr. La cooperativa 
agricolă din Cristian s-a trecut la 
cea de-a doua prașilă mecanică la 
sfecla de zahăr, lucrare care s-a și 
executat pe jumătate din suprafața 
cultivată. într-un ritm intens se e- 
xecutâ această lucrare și in unitățile 
cooperatiste din Beclean, Voila, 
Codlea și altele.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

BRAȘOV Principalele forțe

la prășitul sfeclei de zahăr
Tn ciuda timpului instabil, a pre

cipitațiilor căzute in ultimele zile, 
cooperatorii și mecanizatorii din ju
dețul Brașov au intensificat ritmul 
de lucru pe ogoare. In multe uni

tăți agricole, ca I.A.S. Rupea, coope
rativele a-ricole din Criț, Homorod, 
Jibert, Bunești. Rupea și altele, se
mănatul porumbului s-a încheiat. In 
prezent, această lucrare se execută

MUREȘ / Cu sapele și

mijloacele mecanice pe cimp
Paralel cu însămînțarea porumbu

lui — lucrare care este pe termina
te — în cooperativele agricole din 
județul Mureș s-a trecut din plin 
la prășitul sfeclei de zahăr. Astfel, 
prima prașilă manuală la sfeclă a 
fost executată pe aproape 7 000 ha, 
din cele 15 400 ha. Suprafețe mai 
mari au fost prășite în cooperativele 
agricole din zona Luduș, unde mai 
multe unități și-au prevăzut să ob
țină producții de sfeclă de peste 
55 000 kg la hectar. Avansați cu a- 
ceastă lucrare sînt și cooperatorii din 
Sinnaul, Glodeni. Deag. Dumbră- 
vioara. Gomes'll etc., care au ter

minat sau sînt pe terminate cu pri- 
țna prașilă. Ploile căzute in această 
săptămină au favorizat răsărirea ■ și 
dezvoltarea plantelor, dar. totodată, 
se înmulțesc și buruienile. De aceea 
trebuie luate măsiiri ca in coopera
tivele Crăieșll-Reghin, Pănet, Pete- 
lea și cele din zona Sighișoara să 
se lucreze operativ cu sapa. Se des
fășoară într-un ritm susținut lucră
rile de întreținere cu grapa reglabilă 
pe suprafețele însămințate cu po
rumb.

Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii"

— Aici am lucrat in 
’71, aici în *72  și aici 
in *73.  Numai în acești 
ani, aproape 12 000 ha 
irigate in plus fată de 
suprafața planificată. 
Și. in final, zeci de 
mii de hectare smulse 
secetei.

In timp ce ne dădea 
aceste explicații, colo
nelul Gheorghe Dov
gan incercuia cu virful 
unui creion întinderi 
de pămint pe harta 
din fața sa.

— Anul acesta ne 
așteaptă alte 12 400 
hectare pe care vom 
aduce apă. Nu-i o 
treabă ușoară, dar a- 
vem experiență. De a- 
fceea, ne-am propus ca 
pină la 23 August să 
terminăm lucrările de 
săpături și montaj pe 
8 000 ha.

în > cimpia Dobrogei, 
imense întinderi aco
perite cu grîu de toam
nă alternează cu ne
grul ogoarelor pe care 
s-a însămînțat po
rumb. Și între ele, ici- 
colo, formații de mili
tari răscolesc pămin- 
tul pentru a-i ascunde 
in măruntaie conduc
tele prin care vor 
curge, în curind, ade
vărate riuri subterane.

— Lucrez de mulți 
ani alături de ostași, 
ne spune tovarășul C. 
Ciutacu, șef de echi- 
pă. Harnici băieți. Și 
prind repede ceea ce 
le arăți. Tl-e drag să-i 
vezi la treabă.

La un punct de lu

cru, echipa soldatului 
Ion Vișinar montează 
conducte .,azbo“.

Prinsă la capete cu 
funii, conducta lungă 
de 5 metri alunecă în
cet în șanț, adăugin- 
du-se panglicii albe 
care încinge, pe sub 
pămint, cimpia.

— Cind va țișni de 
aici „ploaia" eu voi fi 
undeva prin ținutul 
Sucevei, ne spune sol
datul Vișinar, Tovară
șii mei se vor întoar
ce, de asemenea, la 
locurile lor de muncă. 
Dar toți vom fi mul
țumiți că am contri
buit cu brațele noas
tre la sporirea roade
lor acestor pămînturi.

Datele prezentate 
de locotenent-colonelul 
Marin Mărgărit, șeful 
punctului de lucru 
Lunca, din care rezul
tă că planul la mon- 
tări-conducte este de
pășit cu aproaoe 30 la 
sută, atestă că ostașii 
își fac cu adevărat 
datoria. Pe unul din
tre canalele de aduc- 
țiune, cunoscut aici 
sub denumirea de 
C.A.-2, lucrează mili
tarii de sub comanda 
caporalului M. Arotă- 
riței. Ritmul de înain
tare este bun. Slntem 
informați că. in me
die, norma se îndepli
nește zilnic cu 110 la 
sută. Sint însă și zile 
cind, in loc de 3 000 
mp nivelări, se exe
cută peste 4 000.

Dar despre abnega

ția în*muncă  a milita
rilor se pare că încă 
nu aflasem tot. Ingi
nerul Gh. Moldovea- 
nu, șeful de șantier 
care răspunde de în
treaga lucrare, ține să 
relateze :

— Sistemul de iriga
ții Babadag, care as- 
timpără setea pămîn- 
tului pe mai bine de 
11 000 ha, trebuia să 
fie dat în exploatare 
la 30 mai a.c. Prin 
munca constructorilor 
și montorilor. ,a osta
șilor, lucrarea a fost 
terminată la 15 apri
lie. Oriunde au fost 
prezenți, militarii au 
dat numai lucrări de 
bună calitate, uneori 
în condiții de muncă 
foarte grele. La S.P.-l, 
de pildă, pentru con
struirea fundațiilor la 
bazinul de aspirație, 
de unde pleacă pe re
țele' 18 mc apă pe se
cundă, s-a dat o ade
vărată bătălie. Milita
rii lucrau in „lanț" 
pentru a învinge nă
vala apelor care în
greunau pietruirea 
fundului bazinului.

...în cimpia dobro
geană, ostași harnici 
țes cu abnegație și 
măiestrie uriașa rețea 
de apă care va potoli 
neostoita sete a pă- 
mintului, contribuind 
la creșterea rodniciei 
ogoarelor.

Maior 
Jean VIJIANU

Întîlnire 
cu viitorul 

(Urmare din pag. I)
ieotați. Deci, timp pe jumătate de- 
cit cel „clasic".

Așadar, împlinind 130 de ani. în
treprinderea timișoreană iși va des
fășura, de fapt, sărbătoarea ani
versară sub... azurul anului 131. 
Azur din perpetua primăvară a 
muncii.

Harnice și grațioase
Fabrica de confecții „Secuiana" 

se află ca virstă abia in... grupa 
mică. N-a împlinit nici cinci ani
șori... Ceea ce n-a oprit-o să-și a- 
fișeze îndrăzneț precocitatea : „Pî
nă Ia 23 August 1974 vom realiza 
integral sarcinile cincinalului**.  Iată 
graficul întrecerii, socialiste, expus 
pe peretele holului de la intrarea 
in fabrică, ne previne : „Azi, in în
treprinderea noastră se lucrează în 
contul zilei de 20 septembrie a a- 
nului viitor*'.  Și. deodată, ai sen
zația că ai pășit în tunelul tim
pului.

Confecții de Tg. Secuiesc ?
Intr-un oraș unde meseria de 

confecționer nu figura in nomen
clatorul profesiilor anului ’69 s-a 
ajuns la situația că aproape toți 
angajații sînt absolvenți ai cursu
rilor de ridicare a calificării. Ma
joritatea salariaților sint fete. Fete 
din Tg. Secuiesc și din Miercurea 
Ciuc. Dar și din Brăila, Facșani sau 
Tg. Jiu. Fete adunate sub cupola 
tinerei fabrici într-o tînără familie 
muncitorească. Smidt Maria, secre
tara comitetului de partid, ne pre
zintă cîteva dintre fetele care fac 
mindria întreprinderii : Mariana 
Borosu, Ilyes Gizela, Bartos Piroska, 
Farkas Ana, Maria Grozavu... Ro
mânce și maghiare, unite prin mun
că, intr-o mare familie a hărniciei.
Liliac pentru toamna viitoare

în aceeași ramură industrială, 
dar în alt colț de țară. întreprin
derea de confecții din Botoșani. 
Pentru fetele de aici a venit toam
na lui 1975. După cifrele produc
ției ne-am aflat la 15 noiembrie. 
E brumă ? Ninge ? Da’ de unde I 
La Botoșani a înflorit liliacul... 
Flori numaj potrivite de făcut bu
chet și de oferit fetelor de la con
fecții pentru harurile lor care se 
numesc : stăpinire a tehnicii, orga
nizare modernă, spirit .de inițiati
vă, de colaborare caldă, prieteneas
că, înțeleaptă. Virtuți profesiona
le și nu mai puțin morale, datori
tă cărora întreprinderea a înaintat 
în timp cu 18 luni și 22 de zile.

Ce inseamnă, concret, acest timp 
cucerit, convertit in performanță 
productivă ? lata doar un exem
plu : pentru toți bărbații țării 
cosinzenele orașului moldovenesc au 
cusut cite o cămașă. E mult ? Cit 
de mult?... -Dimensiunea perfor
manței ne-o vom reprezenta amin- 
tindu-ne că totul a fost realizat 
peste plan.

Găsim, oare, îndeajuns de mult 
liliac pentru a omagia această per
formanță ?

★
întîlnire cu viitorul pe toate 

fronturile de muncă și creație ale 
țării. Am ales cîteva exemple din- 
tr-o infinitate. Le-am ales cu con
știința exemplarității lor, cu con
vingerea că aceste exemple vor fi 
— și sînt — urmate la mii și mii 
de locuri de muncă.

Mircea BUNEA
și corespondenții „Scînteii*
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CUVÂNTAREA
TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pa». î)

Crearea unor asemenea relații in
tre Portugalia și aceste popoare 
este de natură să slujească și cau
zei păcii și securității în Europa 
și in întreaga lume. Pornind de la 
aceste considerente, noi apreciem 
că victoria obținută prin răsturna
rea dictaturii fasciste in Portuga- 
1 a deschide un drum nou, o per
spectivă nouă forțelor populare, 
democratice și forțelor armate din 
această țară, corespunzător intere
selor vitale de bunăstare, indepen
dență și fericire ale poporului por
tughez. Aceasta deschide, totodată, 
largi posibilități pentru participa
rea națiunii portugheze la efortu
rile generale în vederea statorni
cirii pe continentul nostru a unor 
relații de pace, securitate și con- 

w lucrare rodnică între state. Poporul 
român, care a avut întotdeauna 
legături strinse de solidaritate cu 
forțele democratice, patriotice, pro
gresiste din Portugalia, dorește să

dezvolte relațiile de colaborare 
multilaterală cu aceste forțe, cu 
poporul portughez, in interesul 
propășirii ambelor țări, precum și 
al asigurării victoriei cauzei secu
rității și cooperării în Europa, al 
promovării unei politici internațio
nale cu adevărat noi. bazate pe 
egalitate în drepturi, neamestec in 
treburile interne și respectarea in
dependenței și suveranității națio
nale. Ne bucurăm în mod sincer 
de victoriile obținute de forțele 
democratice din Portugalia și le 
urăm noi și tot mai mari succese 
în lupta lor dreaptă! (Vii aplauze).

Multe popoare au sărbătorit 1 
Mai cu vfetorii strălucite în dez
voltarea lor pe calea socialismu
lui. a făuririi unei vieți indepen
dente, in lupta pentru o politică 
nouă, de pace și colaborare inter
națională. Urâm tuturor popoare
lor din țările socialiste succes în 
lupta pentru făurirea socialismu
lui și comunismului ! Urăm tutu

DECRET PREZIDENȚIAL
Pentru merite deosebite in muncă 

și pentru contribuția adusă la reali
zarea obiectivelor stabilite in între
cerea socialistă dintre organizațiile 
județene de partid, consiliile poou- 
lare județene. întreprinderi și institu
te de cercetare ți proiectare in anul 
1973.

Președintele Republicii Socialiste 
România decretează :

’ Articolul 1. — Se conferă ..ORDI
NUL MUNCH" CLASA I tovarăși
lor ; Nicolae V. Dragomir, directo
rul întreprinderii ..Electromagnetica"- 
București ; Constantin V. Dumitres
cu, șef de serviciu la Direcția de 
telecomunicații a municipiului Bucu
rești ; Vasile D. Matasă. inginer 
proiectant principal la Institutul de 
proiectări pentru laminoare-Bucu- 
rești ; Iul iu Moldovan, director ad
junct științific la ICECHIM-Bucu- 
rești : George M. Mihoc, muncitor 
la întreprinderea „Electroaparataj"- 
Bucurcști ; Dumitru Necșoiu, prim- 
secretar al Comitetului de partid al 
sectorului 7 — municipiul București ; 
S teii an Anastasiu. director adjunct 
științific la ICECHIM-București ; 
Ervant B. Zacarian, inginer la Trus
tul de instalații și automatizări- 
București ; Gheorghe I. Filimon, 
rectificator la întreprinderea meca
nică Cugir, județul Alba ; Tiț A. Va- 
siliu. director la Fabrica de postav 
Buhuși, județul Bacău ; Teodor D. 
Maghiar, președintele C.A.P. Mă- 
dâraș. județul Bihor ; Iuliana F. 
Mudreac. muncitoare la întreprin
derea poligrafică-Cluj ; Ion C. Barbu, 
șef de echipă la Șantierul naval 
Constanța : Constantin N. Daiss, 
maistru la Trustul de construcții in
dustriale — Grupul de șantiere 
Constanța : Hristu V. Geambazu, 
cioban la I.A.S. Mihail Kogalniceanu, 
județul Constanța ; Ionel Gh. Mu- 
tulică, maistru macaragiu ia 
Comandamentul flotei maritime 
. NAVROM“-Constanța ; Petru Gh. 
Ruțâ, muncitor la întreprinderea de 
prelucrare a lemnului-Constanța ; 
Lajos L. Barabas. șef de secție la 
întreprinderea textilă „Oltul" Sfintu 
Gheorghe. județul Covasna ; Victor 
Marta Pal, maistru fumalist prin
cipal la Combinatul siderurgic 
Galați ; Mihai Gh. Timpan, oțelar, 
șef de echipă la Combinatul side
rurgic Galați ; Teodor M. Hagea, 

/maistru principal la Combinatul 
siderurgic Hunedoara ; Tibenu A. 
Sirca, maistru oțelar la Combinatul 
siderurgic Hunedoara ; Constantin A. 
Gib. director I.A.S. Ograda, județul 
Ialomița ; Ion N. Staicu, director la 
Combinatul de fibre sintefice-Iași ; 
Dumitru D. Lupșe, inspector șef la In
spectoratul silvic, județul Maramureș ; 
Aureliu Lino N. Constantinescu. me
canic de exploatare la întreprinde

rea electrocentrale „Porțile dc Fier", 
județul Mehedinți ; Vasile T. Sav, 
director la întreprinderea de țevi 
Roman, județul Neamț ; Ion Gh. 
Șandru. director coordonator 13 în
treprinderea economică județeană a 
cooporației-Olt ; Filip Șt. Popescu, 
șef de secție la Institutul de cerce
tări și proiectări in petrol și gaze- 
Cimpina, județul Prahova ; Ion I. 
Pop. miner la Exploatarea minieră 
Filipeștii de Pădure, județul Praho
va ; Vasile I. Cădaru, director la u- 
zina „Unio"-Satu-Mare ; Vasile V. 
Sava, director Ia întreprinderea fo
restieră de exploatare și transport- 
Suceava : Radovan M. Nicolescu, 
maistru principal la întreprinderea 
regională de electricitate-Timișoa- 
ra ; Petre I. Șandru, șef de atelier 
la întreprinderea mecanică-Timi- 
șoara : Dan C. Tfcodorescu, inginer 
principal la întreprinderea electro- 
motor-Timișoara ; Nicolae Gh. Hir- 
top. director la I.A.S. Niculițel, ju
dețul Tulcea : Ion Vasile Borcea, di
rector la Schela de foraj-Rimnicu 
Vilcea : Fiorea Ieronim, directorul 
Direcției de telecomunicații a muni
cipiului București ; Vasile Vâzdău- 
țeanu. directorul .Institutului de pro
iectări tehnologice pentru laminoare- 
IPROLAM București ; Nicolae Mari
nescu, directorul întreprinderii de 
piele și încălțăminte ..Dimbovița"- 
București ; Nicolae Iulian Ionescu, 
directorul Trustului de instalații și 
automatizări-Bucureș'ti ; Marin B. 
Pătrii, maistru la intreprinderea de 
piele și încălțăminte ..Dimbovița"- 
București ; Costache Trotuș, director 
general al Combinatului siderurgic 
Hunedoara.

Articolul 2. — Se conferă ordinul 
..MERITUL ȘTIINȚIFIC" CLASA I 
tovarășilor : Hipolit Sanielevici. șef 
de secție la ICECHIM-București : 
Iustin Herșcovici, șef de secție la 
ICECHIM-București ; Adrian Velni- 
ceru, șef de secție la ICECHIM- 
București.

Articolul 3. — Se conferă „ORDI
NUL MUNCII" CLASA A II-A to
varășilor : Ion V. Manciuc, prim-se
cretar al Comitetului municipal de 
partid Iași ; Mircea Dima, arhitect 
șef la institutul „Proiect“-București ; 
Valeriu M. Bâsceanu., șef atelier la 
Institutul de cercetări și proiectări 
echipamente termoenergetice-Bucu- 
rești ; Gheorghe D. Chirițescu, ingi

*

Prin același decret prezidențial au 
mai fost conferite ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste România 
unui număr de 2 296 muncitori, ingi
neri, cadre de conducere, activiști de 

Prețuire fruntașilor întrecerii socialiste
(Urmare din pag. I)

Vă informăm că am Începui bine 
și activitatea din acest an. In pri
mele 4 luni am depășit sarcinile de 
plan cu 28 000 tone oțel, peste 14 000 
tone laminate, fiind realizați și de
pășiți toți indicatorii planificați. A- 
ceasta ne permite, tovarășe secre
tar general, să intifnpinăra și noi, 
alături de întregul popor, cele două 
mari evenimente — a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei și Congresul 
al XI-lea al partidului — cu noi și 
importante succese in îndeplinirea 
planului și angajamentelor pe acest 
an și devansarea realizării cincina
lului.

Exprimind conducerii de partid și,de 
stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sentimente de profundă gratitudine 
pentru distincția acordată, pentru in
teresul manifestat față de dezvolta
rea cercetării românești, Iuliu Mol
dovan. director adjunct științific la 
Institutul de cercetări chimice — 
ICECHIM, a spus :

Munca de cercetare, deși s-a apre
ciat in urma întrecerii pe 1973 ca 
fiind satisfăcătoare, noi. cercetătorii 
ț: muncitorii din cadrul ICECHIM. 
considerăm că activitatea trebuie 
încă să'se îmbunătățească, atit in 
ceea ce privește stilul de muncă, cit 
si eficiența cercetării propriu-zise. 
S-oootim că angajamentele luate pen
tru anul acesta, pentru 1974, repre
zintă doar limita inferioară a pu
terii noastre de rezo'.vare a proble
melor |i credem că esența lu
crărilor noastre de cercetare tre
buie să o constituie eficiența, in
trarea in producția industrială 
a tuturor obiectivelor pe car*-  ni 
le-am propus. In numele cercetăto
rilor exprim angajamentul ferm de 
a realiza sarcinile ce ne revin, de a 
soluționa problemele de cercetare la 
cel mai inalt nivel, la indicii tehni- 
co-economici cei mai buni, la o spo
rită eficacitate.

„In Principatele dunărene 
claca se împletea cu renta in 
natură și cu celelalte atribute 
ele iobăgiei ; ea alcătuia insă 
tributul principal plătit clasei 
stăpinitoare... Cu timpul, demni
tarii militari și capii bisericii au 
uzurpat, o dată cu proprietatea 
în obște, și servituțile legate, de 
ea. Munca țăranilor liberi pe 
pâmintul obștii s-a transformat 
in muncă de clacă in folosul ce
lor care furaseră acest pămint..." 

(1867)

• A fost întreprinsă tipărirea 
întregii opere a lui K. Marx și 
F. Engels, în seria „Opere"z din 
care au apărut pînă acum 32 
de volume. S-au publicat de 
asemenea „Opere alese" in trei 
ediții. O -serie de culegeri tema
tice înmănunchează scrieri ale 
lui Marx și Engels pe proble
me ca : „Despre artă", „Des
pre religie", „Despre sindicate", 
„Despre sistemul colonial al 
capitalismului", „Despre Inter
naționala I".

Subliniind că distincția acordata,

succesele obținute in 1973 reprezin
tă un puternic imbold pentru acti
vitatea pe acest an, Iuliana Mudreac, 
muncitoare la întreprinderea poli
grafică din Cluj, a spus : In nume
le muncitorilor tipografi clujeni, vă 
raportez, tovarășe secretar general, 
că in primele patru luni din acest 
an am obținut o depășire a planu
lui valoric cu 842 000 lei și ne anga
jăm să adăugăm acesteia noi reali
zări in marea întrecere pentru înde
plinirea cincinalului înainte de ter
men.

Vă asigur, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că și in viitor îmi voi 
pune întreaga capacitate de muncă 
in interesul producției, al îndeplini
rii tuturor sarcinilor puse de partid 
in fața noastră.

A vorbit, in continuare, Maghiar 
Teodor, președintele cooperativei a- 
gricole de producție din Mădâraș, 
județul Bihor. Zi de zi. in munca 
și viața noastră — a spus el — ani 
simțit grija și ajutorul partidului, 
ale dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, care in două rin- 
duri ne-ați vizitat unitatea, prilej 
cu care ne-ați dat recomandări deo
sebite privind perfecționarea orga
nizării și conducerii producției, pen
tru obținerea unor recolte sporite. 
Aplicind în practică aceste îndem
nuri. am reușit să obținem rezultate 
valoroase, care ne-au situat la nive
lul unităților fruntașe din județ.

Comuniștii, ceilalți membri coope
ratori din Mădăraș vă asigură, mult 
iubite tovarășe secretar general, că 
sint hotăriți să facă totul pentru a- 
plicarea indicațiilor date la recenta 
Conferință pe țară cu cadrele de 
conducere din agricultură, pentru a 
obține in acest an cel puțin 4 000 kg 
griu la hectar. 50 000 kg sfeclă de 
zahăr la ha. 3 500 litri lapte la flecare 
vacă furaiață. să valorifice cit mai 
multe produse cu statul, astfel ca u- 
nitatea lor să se ridice la nivelul 
unităților fruntașe De tară, ca intr-un 
viitor apropiat să se poată bucura de 

ror popoarelor care luptă pentru 
dezvoltarea de-sine-stălătoare suc
ces in consolidarea independenței 
naționale. în asigurarea bunăstării 
și fericirii, in lupta pentru pace și 
colaborare între popoare. (Aplauze 
puternice).

In acest spirit am sărbătorii și 
sărbătorim 1 Mai în acest an. Do
rim ca oamenii muncii din țara 
noastră să-și unească și mai mult 
foitele în înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul al X-lea, 
pentru a înlîmpina a XXX-^ ani
versare și Congresul al XI-lea cu 
noi succese in toate domeniile de 
activitate. Să facem totul pentru 
a asigura poporului nostru o via
ță îmbelșugată, fericită, pentru a 
întări forța Republicii Socialiste 
România ! (Aplauze puternice).

Vă urez dumneavoastră, tuturor 
oamenilor muncii, întregului nos
tru popor, noi și nor succese în 
activitatea de viitor, multă sănă
tate si fericire. (Aplauze puternice, 
prelungite).

ner proiectant principal la Institu
tul de proiectări transporturi auto, 
navale și aeriene-București ; 
Costică A. Chițimia, prim-secretar al 
Comitetului de partid al sectorului 
6 — municipiul București ; Ion G. 
Carabogdan, șef de secție la Comi
tetul municipal de partid București; 
Iulian I. Cirțină, șeful Secției pro
pagandă a Comitetului municipal de 
partid București ; Ion A. Cociuba, 
secretar al Comitetului de partid al 
sectorului 2 — municipiul București; 
Alexandru Mihai D. Floreșteanu, di
rector la Trustul energoconstrucția- 
București ; Dumitru I. Gheorghe, 
prim-secretar al Comitetului de par
tid al sectorului 5 — municipiul 
București ; Paula I. Minciunescu, 
mașinistă la Fabrica de țigarete — 
București : Vasile I. Mladin, director 
la întreprinderea mecanică de ma
terial rulant „Grivița roșie" — 
București; Corneliu C. Nicoda, prim- 
secretar al Comitetului de partid al 
sectorului 4 — municipiul București; 
Petre Potop, șef de laborator la 
ICECHIM-București ; Nicolae I. Popa, 
prim-vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului popu
lar al municipiului București 1 
Marilena T. Preda, secretar al Comi
tetului de partid al sectorului 3 — 
municipiul București ; Nicolae M. 
Sandu, președintele Colegiului muni
cipal de partid București ; Ștefan A. 
Sotfnea. forjor la întreprinderea „23 
August" — București ; Dumitru N. 
Stoian. director general al întreprin
derii de transporturi — București ; 
Gheorghe Stuparu, președintele Con
siliului municipal al sindicatelor — 
București: Alexandru V. Teodorescu, 
șef de atelier proiectare la Institu
tul de cercetări și proiectări pentru 
industrializarea lemnului — Bucu
rești ; Petre A. Țăruș, prim-secretar 
al Comitetului de partid construcții— 
București ; Marin P. Voinea, instruc
tor de specialitate la Comisia eco
nomică a Comitetului municipal de 
partid București.

Articolul 4. — Se conferă ordinul 
..MERITUL ȘTIINȚIFIC" CLASA A 
II-A tovarășilor : Apostol Spiliadis, 
cercetător științific principal la 
ICECHIM-București ; Felicia Stoe- 
nescu. cercetător științific principal 
la ICECHIM-București : Silvia Bitt- 
man, șef de secție la ICECHIM- 
București.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

♦
partid și de stat din județele, între
prinderile și instituțiile care au fost 
distinse pentru rezultatele obținute 
in anul 1973 in întrecerea socialistă.

aorecieri și mai inalte din partea 
conducerii de partid și de stat.

Distincția primită este un simbol 
al prețuirii pe care conducerea de 
partid și de stat, dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o acordați întot
deauna colectivelor de oameni ai mun
cii care iși consacră întreaga putere de 
muncă și pricepere înfăptuirii pro
gramului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
pâmintul României — ti spus Du
mitru Necșoiu, prim-secretar al Co
mitetului de partid al sectorului 7 
din Capitală.

Sintem mindri că la rezultatele 
valoroase obținute in Capitală in 
1973 au contribuit și întreprinderile 
și institutele de cercetare din secto
rul nostru și care, pentru activitatea 
rodnică desfășurata, au fost distinse 
cu inalte ordine ale Republicii So
cialiste România.

Succesele obținute de colectivele de 
oameni ai muncii se datorează con
ducerii ințelepte și clarvăzătoare a 
partidului și statului nostru, in frun
te cu dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Vă mulțumesc din toată inima 
pentru cinstea și onoarea ce ne-ați 
acordat-o și vă asigur, in numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din sectorul 7 al Capitalei, 
că vom face totul pentru a ne res
pecta angajamentul luat de a înfăp
tui cincinalul in patru ani și jumă
tate. intimpinind cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei și 
Congresul al XI-lea al partidului cu 
rezultate cit mai bune.

Fclicilind cu căldură pe cei de
corați, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea rostită de secretarul 
general al partidului a fost subli
niată cu vii aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de stat 
s-au întreținut, apoi, intr-o atmos
feră prietenească, cu cei decorați.

POLITICA PARTIDULUI
NOSTRU EXPRIMĂ 
SPIRITUL VIU, 
CREATOR AL 
MARXISMULUI

Aniversăm azi. împreună cu cla
sa muncitoare de pretutindeni, cu 
Întreaga omenire progresistă. îm
plinirea a 156 de ani de la naște
rea lui Karl Marx, genial gîn- 
ditor revoluționar și conducător al 
proletariatului internațional, care 
și-a consacrat viața cauzei eliberă
rii de exploatare și asuprire a cla
sei muncitoare, a tuturor celor ce 
muncesc, cauzei socialismului.

Actualitatea și vitalitatea nepie
ritoare a ideilor marxiste sint azi 
mai evidente decit oricind ; ele 
și-au dovedit justețea și și-au 
confirmat valabilitatea istorică, 
imensa lor forță transformatoare 
prin victoriile dobindite de popoa
rele celor 14 state socialiste pe 
drumul făuririi noii orinduiri so
ciale. prin creșterea impetuoasă a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. prin formarea a 
zeci de noi state independente pe 
ruinele sistemului colonial al impe
rialismului. prin avîntul fără pre
cedent al luptei popoarelor pentru 
pace, democrație, independență și 
progres social.

Adevărat deschizător de drumuri 
noi in gindirea omenească, Marx a 
intrat in istorie, alături de Engels, 
prin fundamentarea concepției ma
terialismului dialectic și istoric, 
concepția despre lume și societate 
a proletariatului, prin crearea eco
nomiei politice științifice, a comu
nismului științific.

Măreția lui Marx, rolul său pro
digios in istoria umanității se da- 
toresc minunatei osmoze dintre ca
litățile de genial teoretician și cele 
de neobosit militant revoluționar, 
de organizator al proletariatului, el 
fiind, împreună cu Engels, înteme
ietorul partidului comuniștilor.

Marx are meritul nepieritor de 
a fi arătat dc la început și de a fi 
subliniat cu toată claritatea că el 
a conceput teoria revoluționară nu 
ca o colecție de adevăruri eterne, 
ca o concepție dogmatică. închisă 
in sine, ci ca o teorie veșnic vie, 
in continuă confruntare cu prac
tica. permanent și larg deschisă 
spre noile date ale vieții, ale cu
noașterii științifice și experienței 
sociale. El nu a considerat că lu
crările sale vor da răspunsuri imua. 
bile, în formă finită și definitivă, 
problemelor viitorului ; in legătură 
cu înseși principiile enunțate in 
..Manifestul Comunist", in prefața 
la ediția din 1872, Marx și Engels 
apreciau că. față de schimbările 
intervenite în lume in răstimpul 
celor 25 de ani de la apariția pri
mei ediții, „programul acesta este 
pe alocuri învechit", subliniind tot
odată că „aplicarea lor practică va

MARX SUBLINIA...
...Revoluția socialistă

„...Primul pas in revoluția 
muncitorească este ridicarea 
proletariatului la rangul de 
clasă dominantă, este cucerirea 
democrației.

Proletariatul va folosi domi
nația lui politică pentru a smul
ge. pas cu pas, burgheziei în

„Pentru scopul comun — 
mijloace de acțiune potrivite 

condițiilor11
.,Intr-o bună zi muncitorul va 

trebui să ia puterea politică în 
miinile sale pentru a statornici 
noua organizare a muncii ; el 
va trebui să răstoarne vechea 
politică pe care se sprijină ve
chile instituții... Dar noi n-am 
afirmat niciodată că pentru a

„Valahii, sau daco-românii... 
sinț un popor care vorbește o 
limbă de origine latină, in multe 
privințe asemănătoare cu itali
ana. Cei din Moldova și Valahia 
— singurele două principate in 
care rasa daco-română a dobîn- 
dit o existență politică — au 
propriii lor principi... instituții 
politice proprii. In pofida tuturor 
eforturilor (dominației otomane 
și reacțiunii interne — N.R.), 
spiritul revoluționar a pătruns și 
în aceste principate, așa cum a 
dovedit-o revoluția din 1848. Nu

EDITAREA OPERELOR LUI
• Primele traduceri în limba 

română din operele lui Marx 
datează din anul 1382, cind zia
rul „Emanciparea" a publicat 
fragmente din „Capitalul".

• In anii următori au mai 
fost tipărite: „Manifestul .Co
munist" (prima ediție in 1892), 
„Discurs asupra liberului- 
sebimb" (1893), „Muncă sala
riată și capital" (1902 și 1912), 
„Salariu, preț, profil" (1912) 
etc. In perioada activității ile

depinde pretutindeni și întotdeauna 
de împrejurările istorice date".

Continuată de Engels, dezvol
tată de Lenin in noile condiții isto
rice alo imperialismului, continuu 
îmbogățită prin aportul comun al 
tuturor detașamentelor mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, învățătura marxistă se afir
mă in zilele noastre ca un instru
ment revoluționar de neprețuit in 
opera de transformare revoluțio
nară a societății, iși dovedește 
permanent capacitatea de a da răs
punsuri științifice noilor probleme 
ale contemporaneității.

Este un temei de îndreptățită sa
tisfacție pentru comuniștii români 
faptul că, incâ de la începuturile 
ei, la jumătatea secolului al 
XIX-lea, mișcarea noastră socialis
tă și-a însușit ideile marxismului, 
iar crearea P.S.D.M.R. in 189.3 a 
marcat nașterea partidului revolu
ționar marxist al proletariatului 
din România, unul dintre cele mai 
vechi din lume. Fidelitatea față de 
principiile socialismului științific
— in sensul stimulării creativității 
în domeniul teoriei și practicii re
voluționare, al respingerii oricărei 
anchilozări și rigidității dogmatice
— constituie una dintre trăsăturile 
definitorii ale evoluției mișcării 
muncitorești din țara noastră, pro
ces care avea să fie ridicat pe o 
treaptă calitativ superioară prin 
crearea Partidului Comunist Ro
mân in mai 1921.

Tocmai pe temeiul asimilării or
ganice a marxismului și aplicării 
sale creatoare la condițiile specifi
ce societății românești a izbutit 
partidul să conducă lupta poporului 
pentru victoria insurecției naționa
le antifasciste armate din august 
1944. pentru cucerirea de către* * cla
sa muncitoare, in alianță cu ma
sele țărănimii, a puterii de stat și 
lichidarea oricăror forme de ex
ploatare. pentru făurirea noii orin
duiri sociale.

Cea mai prețioasă concluzie des
prinsă de partidul nostru din asi
milarea esenței învățăturii mar- 
xist-leniniste constă in înțelegerea 
obligației primordiale de a porni 
întotdeauna de la realități, ca, pre- 
misă a elaborării unei po
litici realiste, științifice. Dacă as
tăzi se poate aprecia ca un adevăr 
evident că perioada marcată de 
Congresele al IX-lea și al X-lea 
ale P.C.R. s-a dovedit cea mai fer
tilă din întreaga istorie a țării, a- 
ceasîa se datorește in măsură de
cisivă faptului că în acești ani s-a 
materializat la un nivel superior 
integrarea spiritului viu, dinamiza
tor, al marxismului înțeles ca un 

treg capitalul, pentru a centra
liza toate uneltele do producție 
in miinile statului, adică in mii- 
nile proletariatului organizat ca 
clasă dominantă și pentru a 
mări, cit se poate dc repede, 
masa forțelor de producție".

(1848) '

atinge acest scop trebuie folosite 
în toate cazurile mijloace iden
tice. Noi știm că trebuie să se 
țină seama de instituțiile, mo
ravurile și tradițiile existente in 
diferite țări".

(1873)

DESPRE ROMÂNI
încape îndoială că spolierea și a- 
suprirea la care a fost supusă 
populația... au contribuit la creș
terea spiritului revoluționar. Și 
dacă intr-adevăr așa stau lu
crurile, naționalitatea valahă ar 
putea să joace un rol important 
in rezolvarea definitivă a pro
blemei acestor teritorii".

(1853)
„Valahii doboară vechiul gu

vern și-l înlocuiesc cu un nou 
guvern provizoriu. Ei vor să 
schimbe întregul lor sistem și

gale a P.C.R., lucrările lui 
Marțc au continuat să fie tipă
rite și difuzate în țara noastră, 
P.C.R. văzind constant în stu
dierea lor un mijloc important 
d? educare comunistă a mem
brilor de partid, a maselor de 
oameni ai muncii.

• După eliberare, tipărirea o- 
perelor lui Marx a căpătat o 
mare amploare și un caracter 
sistematic. Numai ..Capitalul" a 
aDărut in cinci ediții, totalizing 
circa 295 000 de exemplare. In 

îndemn la aplicarea creatoare a 
principiilor sale fundamentale, 
potrivit particularităților țârii 
noastre, la căutarea unor so
luții care să corespundă spe
cificului societății românești, sta
diului ei actual de dezvoltare, ce
rințelor evoluției ei de viitor. Este 
ceea ce secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
u exprimat limpede, subliniind că 
legea dezvoltării comunismului 
științific ,.a fost și rămine împros
pătarea neincetatâ a esenței sale 
din izvorul gindirii și cunoașterii 
universale, din cuceririle tuturor 
științelor, din experiența socială 
inepuizabilă și in continuă ampli
ficare a societății omenești. Aceasti 
cere o receptivitate maximă față 
de tot ce este nou și progresist în 
lume, sintetizarea roadelor între
gii cunoașteri, găsirea răspunsului 
iu problemele pe care viața le ri
dică neîncetat în fața oamenilor, pe 
care le pune evoluția in perspecti
vă a societății. Numai in felul a- 
cesta filozofia clasei muncitoare va 
putea să acționeze in sensul afir
mat de Marx — de a nu se rezu
ma Ia a explica lumea, ci de a 
contribui la transformarea ei".

Acest spirit și-a găsit o străluci
tă expresie prin însuși exemplul 
gindirii social-politice a secretarului*  
general al partidului nostru — care 
a adus și aduce o contribuție ho- 
târitoare la insuflarea unui spirit 
viu, novator, întregii activități i- 
deologice și practice a partidului, 
la elaborarea celqr mai bune solu
ții pentru dezvoltarea multilatera
lă a României socialiste, la inter
pretarea materialist-dialectică a 
noilor fenomene ale contempora
neității, întreaga sa operă constitu
ind un remarcabil aport la genera
lizarea teoretică de către P.C.R. a 
experienței revoluției socialiste in 
România, la îmbogățirea tezaurului 
universal al teoriei marxiste.

Efortul laborios al partidului pen
tru aplicarea creatoare a marxis
mului se reflectă,- în actuala etapă, 
in strategia generală a făuririi so
cietății socialiste multilateral dez- 
voltate.

Călăuzindu-se cu consecvență de 
concepția socialismului științific, 
privitoare la rolul hotăritor al ba
zei materiale a societății, partidul 
a situat pe primul plan al obiecti
velor acestui program creșterea in
tensă a forțelor de producție, crea
rea unei economii avansate, prin 
asimilarea principalelor cuceriri 
ale științei și tehnicii contempora
ne, dezvoltarea ramurilor de virf 
ale progresului tehnic, utilizarea a- 
decvată a tuturor pirghiilor in mă

„Legile echității să reglementeze 
relațiile dintre națiuni11

„Legile simple ale moralei și 
echității, care trebuie să regle
menteze relațiile dintre persoa

„In fiecare parte a lumii, misiunea 
comuniștilor prezintă 

aspecte specifice"
„De fapt. Internaționala nici 

nu este un organ cirmuitor al 
clasei muncitoare, ea este mai 
degrabă o uniunb, decit o forță 
care comandă. ...Asociația nu 
dictează o anumită formă de 
mișcări politice ; ea cere doar 
ca aceste mișcări să fie orien
tate spre realizarea aceluiași 
scop... In fiecare parte a lumii, 
misiunea noastră prezintă as
pecte speciale, iar muncitorii de 
acolo țin seama de acest lucru

să se conducă după modelul po
poarelor civilizate".

(1848)
....Ar trebui să urmărești mai 

atent evenimentele din Princi
patele dunărene. Dacă revoluția 
din Franța va fi deocamdată in- 
frintă — și mișcarea de acolo 
va putea fi înăbușită pentru 
scurt timp — atunci din răsărit 
va începe în Europa un nou 
război. Prin urmare, atenție in 
această direcție."

(1871)

KARL MARX ÎN ROMÂNIA
colecția „Biblioteca marxist-lc- 
ninistă" s-au publicat, in ediții 
separate, „Luptele de clasă in 
Franța" (45 000 de exemplare). 
„Muncă salariată șl capital" 
(161 000 de exemplare), „Sa
lariu, preț, profit" (180 000 
de exemplare). „Optsprezece 
Brumar al lui Ludovic Bona
parte" (75 000 de exemplare), 
„Bazele criticii economiei poli
tice" partea I (partea a II-a 
urmind să apară in cursul a- 
cestui an). 

sură a asigura acel nivel superior 
de productivitate a muncii de na
tură să asigure trecerea spre faza 
superioară a socialismului.

Asimilarea organică a concepției 
materialismului dialectic și istoric 
se reflectă grăitor in ansamblul 
măsurilor adoptate de partid in 
ultimii ani pentru asigurarea con
cordanței intre dezvoltarea forțelor 
de producție și caracterul relațiilor 
de producție, desfășurind un amplu 
proces de îmbunătățire continuă a 
cadrului instituțional, de perfec
ționare a organizării și conducerii 
vieții economice și sociale, de în
făptuire a' conceptului marxist de 
democrație ca putere’a poporului, 
ea guvernare a poporului de către 
popor.

In spiritul viziunii umaniste pro
priu marxismului, partidul nostru 
acționează pentru aplicarea riguroa
să a prevederilor programului de 
educare comunistă, urmărind înră
dăcinarea in conștiința tuturor 
membrilor societății a eticii și echi
tății socialiste, a înaltelor principii 
ale ideologiei și moralei comuniste.

Privind in urmă drumul stră
bătut în cei 30 de ani care 
au trecut de la eliberare, a- 
pare pe deplin evident că factorul 
politic fundamental care a asigurat 
și chezășuiește înaintarea victori
oasă a României pe calea socialis
mului este dezvoltarea și perfec
ționarea continuă a conducerii so
cietății de către Partidul Comunist 
Român.

însuflețit de vibranta chemare a 
lui Marx și Engels „Proletari din 
toate țările uniți-vă partidul 
nostru a purtat și poartă neabătut 
stindardul internaționalismului pro
letar, situează în centrul politicii 
sale externe eforturile statornice 
pentru dezvoltarea legăturilor fră
țești cu toate țările socialiste, cu 
toate partidele comuniste și mun
citorești, cu mișcările de eliberare 
națională, extinde colaborarea cu 
celelalte organizații democratice 
și progresiste, acționează cu con
secvență neabătută pentru întări
rea unității țărilor' socialiste,' a 
coeziunii mișcării comuniste, â cla
sei muncitoare internaționale, a în
tregului front antiimperialist.

Omagiind amintirea lui K$rl 
Marx, întregul nostru popor își re
afirmă hotârirea de a-și consacra 
toate forțele înfăptuirii politicii 
Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, contribuție mar
cantă a României socialiste la tri
umful cauzei păcii, democrației și 
socialismului in lume.

nele particulare, să devină legi 
supreme in relațiile dintre na
țiuni". (1870) 

și pășesc pe propria lor cale la 
înfăptuirea ei. Organizațiile 
muncitorilor nu pot fi intru totul 
identice, pină in cele mai mici 
detalii, la Newcastle și la Bar
celona, la Londra și la Berlin. 
Alegerea unei căi sau alteia 
este treaba clasei muncitoare 
din această țară. Internaționala 
nu-și permite să dicteze in a- 
ceastă chestiune și nici măcar 
să dea sfaturi".

(1871)
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! FAPTUL 
DIVERS
De ținut 
minte, cînd 
intrați 
în parc...

Gcrrroa&A ți exuberant*,  pri- I 
ara a inundat parcurile «1 I 

t âdinile cu flori fi verdeața, I 
i’ ' fiecărui bucureștcan . 

invitația tentantă de a petrece I 
ore de tihnă fi rccreere recon- I 
fnrtantă Intr-o promenadă pe

-r. p.i;pe o I 
bancă proaspăt vopsită, intr-o I
r ? îl p lacul limpede al Ht- i 
râstrfiului sau printre minunile I 
. Expoflorei" multicolore... Invi- I 
tați a se adresează, deopotrivă, 
și spiritului nostru gospodăresc. I 
Cu alte cuvinte, sâ nu uităm, I 
cind ne plimbăm pe aleile par- ’ 
cuiul, că există și coșuri pentru | 
l-.rrii. că resturile de la m3sa I 
,1a Iarbă verde", ambalajele do | 
inghoLită și cartonașele pentru . 
mititei trebuie strlnse cu grijă. I 
că aleile nu sint cimpuri de se- I 
mânat ..bomboane agricole", că

• sădite sâ ne in- I 
cinte privirile, nu să le călcăm I 
!n picioare sau să le rupem. • 
C > a doua r. parcul trebuie să i 
arate la fel de proaspăt, de fru- I 
mos. de îmbietor. Pentru noi, I 
pentru toți semenii noștri...

„Față de cele 1 
arătate...

PREOCUPĂRI ALE INDUSTRIEI UȘOARE

|" xm/iNi:mărfuri mereu mai multe

...propunem pentru previi ere 
excepțională pe mecanicul de 
locomotivă Gheorghe Mihal- 
cea..." Așa se încheie adresa 
trimisă de Regionala C.F.R. 
Craiova. către Departamentul 
Că tor r.-r-:,. Mecanicul Gheor- 
ghe Mihalcea, care conducea 
trenul de persoane 2011. apropi- 
i-du-se in viteză de o haltă 
fără oprire, a observat, deoda
tă. că linia pe care a fost diri
ja" să circule era ocupată de 
- n marfar. Cu spirit de prezen
ță și rapiditate uimitoare, el a 
reușit să frineze la numai cîțiva 
centimetri de ultimul vagon al 
mărfarului.......Ca urmare a a-
cestui fapt, evenimentul de cale 
ferată n-a avut loc".

I

Nu dăm 
amănunte

— îmbrăcămintea ji încălță
mintea. multe din obiectele ce 
ne inconjoară, in căminele 
noastre. poartă marca între
prinderilor dc industrie ușoară, 
lată de ce opinia publică este 
>• ’ rrfotă. țară îndoială, să afle 
care sint preocupările actuale 
ale acestor întreprinderi fi cum 
se vor reflecta strădaniile lor in 
ansamblul eforturilor ce se lac 
pentru îmbunătățirea continuă 
a aprovizionării populației.

— 1974 are pentru noi o importan
ță deosebită. Vă amintiți, desigur, de 
angajamentul luat dc colectivele de 
muncă din centralele industria
le. de a realiza cincinalul in 
4 ani și 6 luni, respectiv să dea pes
te plan, pe întreaga perioadă 1971- 
1975, o producție suplimentară de 36 
miliarde iei. 1974 fiind penultimul 
an al aoestui cincinal, toată atenția 
și eforturile noastre sint îndreptate, 
in primul rind. spre realizarea pla
nului pentru această perioadă, care 
prevede o creștere de 17 la sută 
f iță dc anul trecut, spor ce trebuie 
obținut in proporție de 50 la sută pe 
seama productivității muncii.

în toate adunările generale ale 
oamenilor muncii a fost exprimată 
h Mărirea de a munci cu pricepere și 
devotament pentru ca bilanțul aces
tui an să fie pozitiv.

— După cum se știe. In 
această importantă ramură e- 
conomică muncesc foarte mul
te femei, l’-cm ruga sâ vă re
feriți, în mod special, la măsu
rile luate pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă ale femei
lor.

— Intr-adevăr, femeile reprezintă 
60 la sută din totalul lucrătorilor din 
industria ușoară (sint sectoare in 
care acest procent este mult depă
șit : in industria confecțiilor, de pil
dă. ponderea lor atinge 81 la sută), 
iar in urma hotăririi Plenarei C.C. 
al P.C.R. din iunie 1973, acționăm 
pentru creșterea acestei ponderi 
pină in 1980 la aproape 70 la sută. 
E firesc, deci, să ne preocupe tot 
ce ține de crearea unor condiții cit 
mai bune de muncă pentru femei. In 
acest sens am întocmit un program 
de măsuri, multilateral și complex. 
O prezentare exhaustivă nu este po
sibilă. de aceea voi da doar ci
teva exemple.

Se știe, de pildă, că în întreprin
derile noastre se angajează zeci de 
mii de tinere fete din mediul rural 
sau din alte localități. Pentru ele 
găsirea unei gazde, a unui adăpost 
este, adesea, o problemă greu de 
rezolvat. Pentru a le scuti de aceas
tă grijă, ne-am concentrat atenția 
spre construcția de cămine pentru 
nefamiliști. Anul acesta se vor da 
in funcțiune 25 cămine cu 5 730 
locuri și va începe construcția a 
incâ 50 cămine, cu 9 774 de locuri.

Interviul nostru cu 
ing. Gheorghe CAZAN, 

ministrul industriei ușoare

Tontru perioada 1975-1980 sint pre
văzute. de asemenea, 328 cămine cu 
59 000 locuri. 80 la sulă din capaci
tatea acestor cămine va fi atribuită 
fotelor. Ținind seama de această 
destinație, proiectanții au in vedere 
ca aceste cămine să nu fie doar sim
ple dormitoare, ci adevărate cămine 
pentru fetele care se află departe 
dc familie. Firește, pină cind ele 
insele Își vor Întemeia propriile lor 
cămine, devenind, la pndul lor. so
ții și mame, așa cum sint zeci de 
mii dintre colegele lor. Pentru a- 
cestea din urmă planul prevede con
strucția și amenajarea, pină in 1980. 
a 41 600 locuri in creșe și grădinițe, 
care. adăugindu-se la cele 21 400 
existente, va ridica numărul lor la 
63 000 locuri, respectiv un loc la 7 
femei, față de un loc la 16 femei, 
in prezent.

Pentru a veni in Intîmpinarca so
licitărilor de program redus. în
cepem prin a stabili numărul efec
tiv al acestei categorii de salariate, 
paralel cu determinarea acelor locuri 
de muncă adecvate aplicării unui 
program diferențiat. De asemenea, 
vom determina activitățile și forme
le de muncă la domiciliu, in care 
poate fi antrenat un număr cît mai 
mare de femei.

în planul amintit sînt cuprinse o 
serie de măsuri menite să modifice, 
in bine, mediul și condițiile în care 
femeile își desfășoară activitatea : 
asimilarea unui mobilier industrial 
care să le ușureze condițiile de mun
că este inclusă intre obligațiile cen
trului nostru de ergonomie ; zgomo
tul din țesătorii, combaterea conse
cințelor lui constituie un alt obiec
tiv din acest plan : halele blindate 
sint dotate cu plafoane fonoabsor- 
bante, reperele metalice zgomotoase 
ale războaielor sint înlocuite treptat 
cu repere de cauciuc sau din mase 
plastice, mergindu-se pină la elimi
narea unor mașini de țesut clasice și 
înlocuirea lor cu războaie fără su
veică, silențioase : a început asimi
larea vatei fonoabsorbante pentru 
dopurile antifonice. Prevederi inte
resante se referă la îmbunătățirea 
echipamentului de protecție și de 
lucru, la asigurarea condițiilor igie- 
nico-sanitare la locurile de muncă 
prin proiectarea și dotarea anexelor 
sociale.

Cu sprijinul organelor sindicale și 
al comisiilor de femei vom urmări , 
îndeplinirea, punct cu punct și la 
termenele fixate, a prevederilor a- 
cestui plan, considerind că realiza
rea lui va avea o contribuție im
portantă la antrenarea intr-o și mai

mare măsură a femeilor tn sectoa
rele de lucru ale industriei ușoare.

— Evident, toate acestea se 
vor reflecta, In mod pozi
tiv. asupra rezultatelor acti
vității in întreprinderile in
dustriei ușoare. Se va produce 
mai mult, mai bine, mai fru
mos. Ke vom bucura, mai 
mult decit in anul trecut, de 
roadele priceperii, hărniciei și 
bunului gust ale lucrătorilor din 
industria ușoară ?

— Răspunsul nu poate fi decit a- 
firmativ. Fondul pieței va beneficia, 
In 1974, de importante creșteri can
titative. Populația va avea la dis
poziție cu 30,8 la sută mai multe 
covoare, cu 55.5 la sută — prosoape, 
cu 76,1 la sută — perdele ; se va du
bla cantitatea de confecții pentru 
copiii pină la un an și vor spori cu 
16 la sută confecțiile pentru copiii 
intre 1-14 ani. Dacă ați remarcat, 
din lungul șir de exemple ce le pu
team da. le-am ales pe acestea toc
mai pentru că (cititorii știu mai 
bine) respectivele mărfuri au avut 
un anumit caracter deficitar.

O foarte îndreptățită obiecție a 
cumpărătorilor se referea la calita
tea unora dintre produsele noastre, 
la monotonia ofertei altora. Iată de 
ce programele noastre de lucru — 
întocmite conform indicațiilor pri
mite personal din partea tovarășului 
secretar general, cu prilejul ședin
ței de analiză a activității industriei 
ușoare, la Mangalia, in iulie 1973 
— conțin măsuri demne de reținut. 
Să exemplificăm, cu determinarea 
tipologiei dimensiunilor, pe bază de 
noi cercetări antropometrice la ni
vel republican și, în consecință, îm
bunătățirea normelor interne și a 
standardelor de dimensiuni pentru 
îmbrăcăminte și încălțăminte, in 
special la aceea destinată femeilor, 
tineretului, copiilor ; cu alte cuvin
te. tot mai mulți cumpărători vor 
găsi îmbrăcăminte și încălțăminte 
pe măsură. Iar ca să le fie și pe 
plac, se vor asimila. în acest an. 
noi țesături, în peste 7 600 desene 
și poziții coloristice. Aceasta va în
gădui creatorilor elaborarea a pes
te 7 000 de articole șî modele noi dc 
confecții și tricotaje, din țesături și 
fire ușor de întreținut : se va lărgi 
gama sortimentală a ciorapilor de 
tot felul : se vor crea circa 4 000 
modele noi de încălțăminte. O serie 
de produse ce se vor realiza — din 
sticlă, porțelan, faianță — vor în
frumuseța, sperăm, căminele. Toate 
aceste noutăți realizate în labora
toarele de creație ale întreprinderilor 
ministerului nostru sint stabilite in 
strînsă colaborare cu Ministerul Co
merțului Interior, reprezentantul 
consumatorilor.

Interviu realizat de
Rodica ȘERBAN

La lași a început

IAȘI (corespondentul „Scin- 
teii" Manolc Corcaci). Intre 
3 și 10 mai a.c., la Iași se des
fășoară „Săptămină muzicii ro
manești", ediția a Il-a, manifes
tare cultural-artistică de am
ploare, organizată de comitetul 
județean de cultură și educație 
socialistă și instituțiile muzicale 
din Iași, in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei și Congresului al XI-lea al 
partidului. Alături de. instituții
le muzicale ieșene — Filarmo
nica și Opera de stat, Conserva
torul și corul ..Gavriil Musices- 
cu“ — participă și renumitul cor 
„Madrigal", cvartetele ..Atene- 
um“ și „Muzica" ale Filarmo
nicii „George Enescu**  din Bucu
rești, orchestra Filarmonicii de 
stat din Cluj. Programul Săp- 
tăminii muzicii românești este 
alcătuit din spectacole și con
certe, care ilustrează dezvoltarea 
muzicală din țara noastră in 
ultimii 30 de ani. In concertul 
inaugural orchestra simfonică, 
corul ..Gavriil Musicescu" și co
rul Operei de stat din Iași au 
prezentat un concert simfonic 
dirijat de Ion Baciu. Cu prilejul 
„Săptăminii muzicii românești" 
vor fi prezentate peste 30 de 
lucrări muzicale în primă au
diție.

Manifestarea mai prilejuiește 
organizarea unui simpozion 
„Muzicologia românească și ro
lul ei in dezvoltarea culturii 
muzicale din țara noastră" — la 
care participă muzicologi din 
Iași. București și Cluj — o serie 
de concerte și acțiuni de educa
ție muzicală in întreprinderi in
dustriale. la casele de cultură 
etc.

Supermagazinul „Studio" din Buftea
? Printre cele mai noi și mai 
) moderne unități ale cooperației
i de consum din apropierea Ca-
’ pitalei, aprovizionate din abun-
| dență cu produse industriale șl
i agroalimentare, se numără și
j supermagazinul „Studio" al coo-
l perativei de consum Buftea,
’ amplasat lingă studioul cinema-
ț tografic „București". Superma-
i gazinul „Studio**  de la Buftea
i dispune de raioane specializate,
I care oferă cumpărătorilor o
J gamă largă de articole electro-
1 tehnice, cultural-sportive, obiec

■'I 
I

te de uz casnic, articole de i 
mercerie, parfumerie, galanterie, ) 
tricotaje și altele. Zi de zi, su- l 
permagazinul „Studio**  cunoaș- ’ 
te o mare afluență de cumpără- 
tori nu numai localnici, ci și i 
lucrători din cadrul studioului ) 
cinematografic, precum și nu- L 
meroși turiști. BUna aprovizio- , 
nare șl promptitudinea servi- I 
clilor fac din supermagazinul 
„Studio**  de la Buftea o unitate i 
prestigioasă a cooperației de ’ 
consum. )

Filme de scurt - metraj pe ecranele Capitalei
(6—12 mai)

Patria : Sfatul omeniei ; Sca
la : Simeze ; Luceafărul, Melo
dia : Mari succese ale ecranu
lui ; Capitol, Favorit : Măști ; 
București : Foamea de energie ; 
Festival : Orizont științific nr. 
374 ; Victoria : Zimbiți, vă rog ; 
Central : Rodeo ; Lumina : Ă- 
mintiri din filmotecă ; Doina : 
Noul sat (Ruginoasa de la sat 
la oraș) ; Excelsior : Trandafirii 
din Lidice : Feroviar (Nord), 
Modern : Oamenii și zgomotul ; 
Grivița : In fiecare zi ; înfră
țirea : Pietonul, Fiecare calorie 
in plus ; Buzești : Letopisețul 
lui Hrib : Dacia, Lira : Memo
ria trandafirului ; Bucegi : Re
vista premierelor (III) ; Unirea: 
Mircești in pastel ; Drumul 
Sării : Vechimea unui oraș ; 
Ferentari : Rex, cățelușul pom
pier ; Giulești, Miorița, Arta :

Conferința pe țară a cadrelor 
de conducere din agricultură și 
unități socialiste : Cotroccni : 
Curtea veche ; Pacea : Hora 
talentelor ; Crrngași : Sărbătoa
rea nepoatelor ; Floreasca : 
Curticica ; Volga : Zburați cu 
TAROM ; Viitorul : Descoperi
rea picturii ; Gloria, Aurora, 
Flacăra : Un pahar prea plin ; 
Moșilor : Ajutați-i pe bătrini ; 
Popular : Aspirina : Munca : 
Formica vorbește ; Cosmos : A- 
partamentul ; Vitan : Din fluvii 
izvorăsc . lumini : Rahova: Trei 
iepurași ; Progresul : Formica ; 
Flamura : Universul artistului 
(Ion Jalea) ; Club. Uz. Rep. : Pi
cătură + picătură =" viață ; 
Doina : Program copii : Naică, 
Naică și veverița. Naică pleacă 
la București, Naică și barza.

Se numesc Vasile Simon, loan I 
Țicală și Dorel Tărnaș. Toți trei I 
locuiesc pe aceeași stradă — I 
Dobrc'geanu-Gherea — din Vi- | 
șeu dc Sus (Maramureș). Toți I 
trei sint elevi in clasa a IV-a. | 
]ntr-o zi. cei trei au găsit un . 
portmoneu plin cu bani. Cu I 
foarte mulți bani ! Dacă nu spu- I 
nem suma, o facem din pricină • 
că. de mai bine de o săptămină, I 
căpitanul de miliție Ignat Rob, I 
căruia cei trei i-au predat port- | 
noneul, il tot caută pe păgu- . 
baș. fără să-i dea de urmă. Pe I 
unde o fi umblind ? De ce n-o I 
fi sesizat pină acum nici un 
organ de miliție ? Pină una. al- I 
ta. ofițerul a adresat, deopotri- I 
va. felicitări părinților și profe- I 
.< ri/or celor trei școlari. La care ■ 
<e adaugă și ale noastre.

Pasiune 
„migra- 
toare“

Tn timpul său liber, profeso- I 
rul de biologie Beldi Miklos ba- • 
te cringunle și cimpurile -din I 
împrejurimile Clujului, in cău- I 
tarea păsărilor migratoare. Este 1 
marea pasiune a vieții lui : să I 
le inelcze și sâ le urmărească I 
apoi colindul pe meridianele | 
globului. Numai in ultimii doi .

: a inelat peste 2 000 de I 
păsări de cele mai felurite spe- I 
cu. Despre itinerarele multora ’ 
dintre ele primește vești de la I 
m i de kilometri. Pasiunea lui I 
este si o foarte utilă cercetare | 
științifică, intrucit simțul deo- . 
sc bit de orientare și itinerarele I 
păsărildr migratoare mai consti- I 
tuie incâ, in bună măsură, o e- 
nigmă pentru specialiști.

Singur 
si-a făcut-o

Vrind să-și ocrotească de frig I 
puii abia icșiți din găoace, un 
cetățean din comuna Urziceni I 
(Satu-Mare) și-a confecționat I 
singur un ..încălzitor" electric I 
pe care l-a pus sub tensiune cu . 
ajutorul unei instalații improvi- I 
zate. Un. scurt-circuit și... insta- I 
lația a luat foc. în loc să încăl
zească puii, aceasta i-a ..prăjit" I 
de-a binelea. în afară de cele I 
70 dc ..ghemotoace aurii", care I 
6-au făcut scrum, incendierea ■ 
locuinței i-a provocat o pagubă I 
de aproape 20 000 lei. Și-a fă- | 
cut-o cu mina lui.

3 din 275
Timp de citeva ore, echipaje I 

ale Inspectoratului județean I 
Gorj al Ministerului de Interne ■ 
au supravegheat, cu ajutorul ă- I 
paralelor radar, circulația pe | 
c'rumul național Tirgu-Jiu . — 
JUmnicu-Vilcea. O veste im- I 
bucurâtoare : din cele 275 de I 
autovehicule înregistrate pe e- < 
cranul radarului, numai 3 au i 
depășit viteza legală. In rest, I 
nici o abatere, cit de mică, de | 
la regulile de circulație. Deci, 
se poate !

RubrlcO redactata de
Petre POPA
Gbeorqhe DAVID
țl corespondenții „Scintell*

Sîmbătă 4 mai
9.00 Jubileul Cravatelor roșit.

10.00 ..Mindră zi de primăvară" — 
cintece și jocuri populare de 
pe întreg cuprinsul țârii.

10.49 Muzică de promenadă.
11,00 Glasul tinereții. Concert cu 

public.
12,00 Pagini de umor : Aventuri 

in epoca de piatră.
12.50 Avanpremieră.
13.00 Album distractiv.
16.00 Magazin sportiv.
17.45 Farmecul muzicii — specta

col muzical-coregrafic.
18.45 Lumea copiilor.
19.20 1001 de seri : Povestea lui 

P.umcajs.
19.30 Telejurnal.
20.00 „Zi de mai" — montaj lite- 

rar-muzical.
20.30 Avanpremieră.
20.35 Film serial ..Columbo".
21.35 Parada duetelor — telespec- 

tacol umoristic-muzlcal.
22.50 Telejurnal.

Duminică 5 mal
PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului • 
Gimnastica pentru toți.

8.40 Cravatele roșii.
’ 9,35 Film serial pentru copil :

Daktarl.
10,00 Viața satului.
11.20 Documentar TV: Goticul Ra- 

răului — Pietrele Doamnei.
11.30 Intermezzo muzical.
11 45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13.M Album duminical.
16,00 Marx — 156 de ani de la 

naștere.
16.10 Melodii îndrăgite.
16.20 Film serial „17 clipe ale unei 

primăveri" — producție a 
studiourilor de televiziune 
sovietice. Episodul ni.

17.30 Cintare patriei — concurs 
coral interjudețean.

18.50 Fotbal : Dinamo — Rapid
(Divizia A). Transmisiune 
directă de la Stadionul „23

August". Tn pauză : 1001 de 
seri — Calimero.

20.30 Telejurnal.
1L00 Film artistic „Un șerif la 

New York" sau... șofer im
provizat. Premieră pe țară.

22_10 Telejurnal.
22.20 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
10,00-11,45 Matineu simfonic. Con

certul Filarmonicii de stat 
„George Enescu". Dirijor : 
George Thymis (Grecia). So
liști : Ștefan Gheorghiu și 
Cătălin Ilea.

18.50 Avanpremieră.
18,55 Ce știm și ce nu știm des

pre...
19.25 ,.O viață de cal" — docu

mentar artistic.
19.50 Muzică populară.
20,05 Film serial pentru copil 

..George". Episodul „Coliba 
caprelor".

20.30 Telejurnal. 
21.00 Refrene lirice.
21.20 Film serial „Columbo".

Luni 6 mai
PROGRAMUL I

16.30 Emisiune In limba maghiară. 
19.00 Avanpremiera săptăminii. 
19,05 Melodii populare.
19.20 1001 de seri : Calimero.
19.30 Telejurnal.
20,00 Prim plan : Uzina și oa

menii el.
20.25 Istoria operetei în personale.
20.40 Roman foileton „Educația 

sentimentală". Episodul IV.
21.35 Revista llterar-artistlcâ TV. 
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II
17 30 Telex.
17.35 Album coral.
17.45 Film artistic : „Nu-mi spune

nimic". Regla : Dletrlech
Hauck. Premieră pe țară.

19,20 1001 de seri : Calimero.
19,30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii : 

Daktari.
20.25 Viața economică a Capitalei.
20.45 Jazz la Sibiu.
21,0-3 Filme documentare.
21.35 Film serial ..Urmărirea" — 

producție a Televiziunii Ro
mâne. Episodul 2.

cinema
4—5 mai

G Frații Jderi : PATRIA — 9; 
12: 15: 18: 21. BUCUREȘTI — 8.30; 
11,15; 14,15; 17.15; 20,15, FAVORIT
— 9.30; 12.30; 16: 19.
• Luminile orașului : SCALA — 
9.15: 11.30: 13,45: 16,15; 18.45; 21. 
O Cat Ballou : LUCEAFĂRUL — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20.45. FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20.45.
• Marele maestru : VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30: 10: 18,15: 20.30.
• Hoțul de piersici : CENTRAL
— 9.15; 11,30: 13.45; 16: 18,15: 20.30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45; 
11.15.
Q Salut șl adio : DOINA — 12,30; 
15; 17,15; 19,45.
• Omul din inalta societate : CA
PITOL — 9.15; 11.30; 14; 16.15;
18.30; 20,45, MODERN — 9; 11.15: 
13,30; 16; 18,15; 20.30. CASA FIL
MULUI (bd. Magheru nr. 29) — 
15; 17.30; 20.
• Porțile albastre ale orașului :
LUMINA — 9: 11.15; 13.30; 16 :•
18,30; 20,45. ARTA — 15.30; 17.45;
20.
a Valea prafului de pușcă : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11.15; 
13.30; 16; 18.30; 20.45.
• Trei scrisori secrete : DACIA
— 9: 11,15: 13,30; 16; 18.15; 20,30.
GLORTA — 9; 11.15: 13.30: 16;
13,15; 20,30.
• Ce drum să alegi : GRIVITA —
9; 11.15: 13.30; 16: 18.15; 20.30.
FLAMURA — 9: 11.15; 13.30; 16;
18,15; 20.30.
• Un comisar acuză : BUCEGI
— 15.45; 18: 20.13. COTROCENI — 
13.45; 16; 18,15; 20.30. VOLG/X — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15.
• Uraganul — 10: 12, Femeia dis
părută — 14.30. Tinerețea lui Lin
coln — 16.30, Colega mea, vrăji
toarea — 13.45, Sabotaj — 20,45 : 
CINEMATECA (sala Union).
a Rio Lobo : AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, FLA

CĂRA — 9; 11.15: 13,30: 15,45;
18,15; 20.30.
© Secretul Iui Buddha: PACEA — 
15,30; 18; 20.15.
O Marele premiu : DRUMUL SA
RI!.— 10; 15,30; 19.
A Păcală : FERENTARI — 11:
15,30; 19. POPULAR — 11.30; 16; 
19
© Cidul : BUZESTI — 9: 12.30:16;
19.30, FLOREASCA — 10: 15.30; 19. 
© Țarul Ivan își schimbă profe
sia : LIRA — 15,30; 18; 20.15.
© Le Mans : GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,15, MOȘILOR — 9; 11,15;
13,30: 16; 18,15: 20.30.
© Călărețul fără cap : COSMOS
— 15.30; 18; 20,15.
O Sambizanga : UNIREA — 15,45; 
18; 20,15:
o Omul din La Mancha : VIITO
RUL — 15,30; 18.
O Nunta do piatră : VIITORUL
— 20,15.
© Fantastica aventură a lui 
„Neptun" : MUNCA — 16; 18; 20, 
PROGRESUL — 15.30; 18; 20.15.
© Al șaptelea cartuș : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20.15.
• Bună seara, doamnă Campbell: 
CR1NGAȘI — 16; 18,15.
© Aurul negru din Oklahoma : 
VITAN — 15,30; 18: 20,15.
© Cintecul Norvegiei : RAHOVA
— 15.30: 19.
e Omul care știe prea multe —
14.30, Sabotaj — 16,30. E departe 
pină la cer — 18,45, Speranța — 
20,45 : CINEMATECA (sala Union)
— duminică 5 mal.

Luni 6 mai
e Lady Caroline : PATRIA — 15; 
17,45; 20.30.
a Frații Jderi : MODERN — 9; 
12; 16; 19. MELODIA — 9; 11,45: 
14.30; 17.15; 20. EXCELSIOR — 9; 
12,30; 16; 19.30.
© La Est dc Java : SALA HALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete —
5049) , 20,15 (seria de bilete —
5050) .
© Afacerea „Prințul negru" : 
CENTRAL — 9.15; 11,30; 13.45; 16; 
18.15; 20.30.
© Bani de buzunar : BUCUREȘTI
— 9; 11.15; 13,30; 16,30; 18,45; 21.
© Luminile orașului : SCALA — 
9.15; 11.30; 13.45; 16,15; 18,45: 21.
CAPITOL — 9; 11; 13; 15; 17; 19;

21. FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18.15: 20.30.
© Cat Ballou : LUCEAFĂRUL — 
9; 11.15; 13.30; 16; 18,30; 20,45,
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20.45.
© Omul din malta societate : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18.15; 20.30.
A Păcală : FLOREASCA — 10;
15,30; 19, VICTORIA — 9; 12,30;
16; 19,30.
© Asediul : LUMINA — 9: 11.15; 
13.30; 16; 18.30: 20.45.
A Valea prafului de pușcă : GLO
RIA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30, VOLGA. — 9: 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 9; 
11.30; 13.15; 16; 18,15; 20,30.
q Ce drum să alegi : BUZEȘTI 
— 9; 11.15; 13,30; 16: 18.15; 20.30. 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15.
a Un comisar acuză : DACIA — 
9; 11.15; 13.30: 16; 18,15; 20,30,
LIRA — 15.30; 18; 20,15.
© Năicâ ; Năicâ și veverița ; Năi- 
ci pleacă la București ; Năică și 
barza — 9.45: 11,15. Valurile Du
nării — 12,45; 15,30; 18; 20,15 :
DOINA.
© Rebecca — 14,30: 16.30, Căpita
nul Korda — 18,45, Patrula sub
marină — 20,45 : CINEMATECA 
(sala Union).
A Cidul : BUCEGI — 15,30; 19, 
GIULEȘTI — 9.30; 16; 19,30.

teatre
Sîmbătă 4 mal

A Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Geor
ge Thimls (Grecia). Soliști : Ște
fan Gheorghiu — vioară — Cătă
lin Ilea — violoncel — 19.30.
a Opera Română : Povestirile lui 
Hoffmann — 19.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bălan" — 10.30, Contesa Maritza 
— 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Un fluture pe lampă — 10.30,

Coana Chirlța — 19,30. (sala mică): 
Părinții teribili — 19,30.
• Teatrul de comedie : Volpone
— 19.30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg —
19.30, (sala Studio) : Lozul cel 
mic — 19,30.
o Teatrul Mic : După cădere —
19.30.
e Teatrul ,’.c. I. Nottara» (sala 
Magheru) : Cel șase — 19.30, (sala 
Studio) : Bărbați fără neveste — 
19.
e Teatrul Giulești ; Comedie cu 
olteni — 10,30, Copacii mor în pi
cioare — 19.30.
a Teatrul satiric-muzical ..C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar •“ — 19,30, (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Vino 
să ne vezi deseară — 19.30 (la 
Teatrul de vară „Herăstrău") : 
Trftsnitul meu drag — 20.
0 Teatrul de revistă și comedie 
..Ion Vasilescu" ; Mitică Popescu
— 19,30.
n Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Meleaguri fermecate
— 19.30.
o Circul „București" : Intilnire la 
circ — 16; 19,30.

Duminică 5 mai
• Filarmonica7 de stat „George 
Enescu" (Ateneul Român — sala 
Studio) : in cadrul _ Ciclului 
„După-amlezele muzicale ale ti
neretului" recital do pian susținut 
de Ștefan Agoston și recital de 
violoncel susținut de Dan Cavassi
— la plan Irina Gavrllovici — 19. 
o Opera Română : Don Pasqualle
— 11, Frumoasa din pădurea a- 
dormltă — 10.
o Teatrul de operetă : Vfnt de li
bertate — 10.30, Mătușa mea, 
Faustina — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Beckct — 10,30, Zodia Taurului
— 19.30, (sala mică) : Năpasta ; 
Conu Leonida față cu reacțiunca
— 10,30, Trei frați gemeni vene- 
țleni — 15.30. Să nu-țl faci pră
vălie cu scară — 19.30.
a Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 10, Volpone — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Intre noi doi n-a fost

decit tăcere — 10. Pygmalion —
14.30. Chițimia — 19.30, (sala Stu
dio) : Noile suferințe ale tînâru- 
lui „W“ — 10; 14,30, Lozul cel 
mic — 19.30.
a Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon ? — 10.30, Vreți să jucați 
cu noi ? — 15,30, După cădere —
19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 10, Paradisul — 19,30, 
(sala Studio) : Hotelul astenicilor
— 10.30; 19.
• Teatrul Giulești : Scufița ro- 
șio — 10, Omul care a văzut 
moartea — 15, Copacii mor in 
picioare — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Elcfănțelul 
curios — 11, Punguța cu doi bani
— 11.
o Teatrul dramatic „Bacovia" din 
Bacău (la sala Studio din Piața 
Amzei) : Trecere prin veranda 
Verde — 19,30. ,
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Bucătăria — 20.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar !“ — 19.30, (sa
la din Calea Victoriei nr. 174): 
Vino să ne vezi deseară — 19,30. 
(la Teatrul de vară „23 August"): 
Trăsnitul meu drag — 19.30.
o Teatrul de revistă și domedie 
„Ion Vasilescu**  : Eu sint tatăl 
copiilor — 10; 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Meleaguri fermecate 
— 19.30.
• Circul „București" : Intilnire la 
circ — 10; 16; 19,30.

Luni 6 mal
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Ciclul „Laureați ai con
cursurilor Internaționale" — Re
cital de plan susținut de Con
stantin Iliescu — 19.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19.30.
• Teatrul dramatic „Bacovia" din 
Bacău (In sala Teatrului Mic) : 
Totul fntr-o noapte — 19,30.
e Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu", (sala Savoy) : 
Pardon... scuzați.., bonsoar 1“ — 
19,30.

C
• ADNOTĂRI • ADNOTĂRI • ADNOTĂRI • ADNOTĂRI • ADNOTĂRI • ADNOTĂRI — de Gopo

— E un bdiat talentat, 
Cervantes âsta...

...Sâ treci dincolo de pa
ginile câr(li I Versuri astrale

y



SClNTEIA — Simbătă 4 mai 1974 PAGINA 5

Plecarea delegației economice 
guvernamentale a R.A. Siriene 
conducă de Muhamad Haydar, virepremier pentru problemele 

economice in guvernul sirian
' meri dimineața a pftrâsit Capl- 

mrri'-.iă a Republicii Arabe Siriene*,  
pr. m .r pentru problemele econn- 
TT,ir‘‘ in guvernul «in an. care ne-a

P. aeroportul Otopenl, oaspeții nu 
salutau de Ion Pumn, vice pi m- 

min'"tru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării

Am avut cinstea ca. in decurs da 
cinci zile, pe care le-am petrecut 
In România, să fiu primit d< două 
ori de Excelenta Sa. președintele 
Nicolae Ceauțescu, a declarat vice- 
prcmicrul pentru problemele r<v>no- 
nu " in guvernul sirian, Muhamad 
Haydar, r< dactorului ..ARerpres". 
loan Ivan ici, Inainto de a părăsi 
Bucureștiul.

Pnma datâ pentru a lnmlna pre
sei - «- lui Republicii Socialiste
Romania un mesaj din partea Exce- 
lentei Sale, președintele Hafez Al 
Ass.id. $i sânt fericit că pot spun» 
câ ■i'oastâ Întrevedere mi-a oferit 
posibilitatea de a fi un mesager al 
sentimentelor reciproce de respect 
?: dorinței de colaborare pe care le 
nutresc cei doi conducători, care iși 
1 .țr ină*  eforturile binelui popoarelor 
s promovării relațiilor de prietenie 
frățească între toate țările lumii. Cu 
prilejul celei de-a doua întrevederi
— a continuat vicepremien.il sirian
— Excelenta Sa. președintele 
Ceaușescu a avut amabilitatea de a 
se intilni cu toti membrii delegației. 
Cu acest prilej ne-am convins. încă 
o dată, de umanismul $i modul de 
a jzindi al conducătorului României 
socialiste, care a ajuna la inima fie
cărui cetățean din România, ca și la 
inima fiecărui membru al delegației 
siriene.

Rcferindu-se la vizita recentă fă
cută de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Republica .Arabă Siriană, interlo
cutorul a subliniat că ea se înscrie 
ca un eveniment de mare importan
tă in istoria relațiilor româno-sirie- 
r.e. deoarece a pus bazele fundamen
tala ale colaborării dintre cele două 
țări in toate domeniile de activitate. 
Aceste relații — a relevat Muhamad 
Haydar — pornesc, in primul rind, 
de la convingerile și ideile pe care 
le nutresc conducătorii celor două 
țâri, de la dorința comună de a dez
volta continuu legăturile de priete
nie in folosul popoarelor noastre.

Cronica zâfeî
Manifestările prilejuite de „Zilele 

cultuni cehoslovace", care se desfă
șoară in țara noastră, intre 3 și 10 
mai. au debutat, vineri seara, cu o re
trospectivă a filmului cehoslovac, in 
cadrul căreia a fost prezentat la Ci
nematecă filmul artistic _... $i salută 
rindunelele". Au participat persona
lități ale vieții noastre culturale, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, membri ai Am
basadei Republicii Socialiste Ceho
slovace la București, un numeros 
public.

în filele următoare, la același ci
nematograf, sint programate incâ 3 
creații ale cineaștilor din țara prie
tenă : „Colega mea vrăjitoarea". 
„Căpitanul Kurda" și „E departe 
pină La cer". 

□ □□□□□□□□□□□O □ □□□□□E3E3OQEJ0D

economice internaționale, Nicolae 
Ghenea, adjunct al ministrului ata
ce mior externe, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezcnțl, de asemenea, 
Fmilian Manciur. ambasadorul Româ
niei Ir Damasc, și Muhsen Sayacll, 
însărcinat cu afaceri ad-interim nl 
Republicii Arabe Siriene la Bucu
rești.

(Agerpres)

★

Cu prilejul vizitei au fost semnate o 
serie dc acorduri de colaborare in
tre România și Siria, unele din ele 
inccpind să fie aplicate de pe acum. 
Cele mai importante acorduri și în
țelegeri la care am ajuns in acest 
răstimp, a spus viccpremierul guver
nului sirian, vizează ramura petro
lieră. Este vorba de acordul de fo
rare și prospectare pe termen lung, 
în baza căruia Siria beneficiază de 
utilaje și de experiență românească, 
și de proiectul construirii unei noi 
rafinării in tara noastră, care va 
contribui la creșterea capacității de 
prelucrare a țițeiului pentru consu
mul local și pentru export. în do
meniul îmbunătățirilor funciare, a 
spus Muhamad Haydar, in afara a- 
cordului semnat anterior, au fost 
semnate noi protocoale, a fost în
ființată. de asemenea, o societate 
mixtă româno-siriană în acest do
meniu. în ce privește industria, a 
f >st încheiată o convenție pentru con
struirea a trei fabrici de ciment. în 
domeniul schimburilor comerciale a 
fost semnat un nou acord pe termen 
lung, care-1 înlocuieștee pe cel sem
nat la Damasc. în ianuarie 1965, și 
care este de natură să contribuie la 
creșterea ritmului de dezvoltare e- 
conomlcă a celor două țări, pe baza 
operațiunilor de import și export, 
s rvind astfel obiectivele remarcabile 
ale planurilor lor de dezvoltare.

în încheierea declarației sale. Mu
hamad Haydar s-a referit la obiecti
vele economice vizitate în timpul 
șederii in România, remarcind expe
riența și competenta tehnică a spe
cialiștilor români. Sperăm, a subli
niat el, ca experiența românească pe 
care am întilnit-o in cadrul sectoa
relor vizitate să ne fie de mare folos 
și totodată să găsim alte noi domenii 
ds colaborare economică și tehnică, 
in spiritul principiilor jalonate de 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al Assad, spre binele popoare
lor noastre.

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 5, 
6 și 7 mai. în țară : Vremea va fi 
călduroasă, mat ales In prima parte a 
intervalului. Cerul va fi variabil. Inno- 
rări mai accentuate se vor produce In 
vestul țârii, mai ales in a doua parte 
a intervalului, clnd vor cădea ploi 
locale. în rest, averse izolate. VInt slab, 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse Intre 4-14 grade iar 
maximele între 15-25, Izolat mai ridi
cate. în București : Vreme relativ căl
duroasă, cu cer variabil, favorabil ploii 
de scurtă durată spre sfirșitul inter
valului. Vint slab, pină la potrivit. 
Temperatura sa menține ridicată In 
primele zile.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Boxeri din 14 țări laASTĂZI, ÎN CAPITALĂ

Finala unei mari competiții de masă:

„CROSUL TINERETULUI"
Finalele pe țară «le „CROSULUI 

TINERETULUI", una dintre cele 
mai mari competiții sportive de 
masă ale anului, vor avea loc. după 
vum am mal anunțai, astăzi in Ca
pitală. Evenimentul — o adevărată 
sărbătoare sportivă — este așteptat 
cu justificat interes, firește, în pri
mul rind, de finaliști, dar și de spec
tatorii bucurcșteni. La această ulti
mă etapă a popularei intreceri atle
tice vor lua parte 720 de concurenți 
(cile 120 do fete și băieți la fiecare 
din cele trei categorii de virstft). ca
lificați in etapa anterioară — pe ju
dețe și municipiul București. Star
tul se va da, la fiecare probă, din 
fața pavilionului Expoziției econo
miei naționale, sosirea urmind a se 
face in Piața Scinteii.

Sosiți de ieri in Capitală, Analiș
tii șl-au continuat antrenamentele 
in majoritate in zona Parcului He
răstrău. unii făcind și o recunoaște
re (vizuală) a traseului pe care as
tăzi vor lupta pentru cucerirea ti
tlului de campion pe 1974 al „Cro
sului tineretului". Mai inainte am 
amintit de locurile de start și sosire. 
Traseul cuprinde, in funcție de dis
tanța probelor, și Șoseaua Kisclef.de 
la Piața Scinteii spre Arcul de 
Triumf.

într-o discuție cu tov. Tltus Deae, 
șef de secție la C.C. al U.T.C., s-a 
subliniat faptul că, in acest an. 
„Crosul tineretului" a găsit un larg 
e^ou in rindul tinerilor și tinerelor 
din intreaga țară, nu numai pentruÎN CÎTEVA RÎNDURI

JUDO. — Primii medaliat! ai cam
pionatelor europene (le la Londra. 
La categoria grea titlul a fost cu
cerit de Sola Onașvili (U.R.S.S.) care 
l-a învins in finală, prin „ippon", pe 
olandezul Chris Dolman. După ce in 
tururile preliminare a obținut trei 
victorii consecutive, sportivul român 
Iacob Codrea s-a calificat in semi
finale. unde, in recalificări, a fost 
întrecut de Wolfgang Zuckschwerdt 
(R. D. Germană). în clasamentul fi
nal al categoriei. Iacob Codrea s-a 
clasat pe locul 4—5, la egalitate, cu 
cehoslovacul Nowak. La categoria se
migrea medalia de aur a revenit iu
goslavului Goran Zuvela. La cate
goria mijlocie titlul a revenit fran
cezului Jean Paul Coche, care a dis
pus in finală de polonezul Anton 
Reiter.

TENIS. — A fost definitivat pro
gramul turneului final al Circuitu
lui W.C.T. pentru proba de simplu, 
competiție care se va desfășura la 
Dallas (Texas) între 8 și 12 mai. în 
prima zi : Stan Smith (S.U.A.) — 
Rod Laver (Australia) si John 
Newcombe (Australia) — Tom Okker 
(Olanda). în ziua de 9 mai : Ilie 
Năstase (România) — Jan Kodes 
(Cehoslovacia) și Arthur Ashe 
(S.U.A.) — Bjorn Borg (Suedia).

PENTATLON MODERN. — Dună 
patru probe, in clasamentul general 
pe echipe al „Cupei Europei" la 
pentatlon modern, competiție care 
se desfășoară în localitatea vest-ger- 
manâ Warendorf, conduce Ungaria 
cu 14 842 puncte. Formația României 
— pe locul șase (14 002 puncte). Li
derul clasamentului individual este 
maghiarul Zsigmond Villany — 4 026 
puncte, secundat de Boris Oniscenko 
(U.R.S.S.) — 4 000 puncte. Proba de 
tir a fost ciștigată de vest-germanul 
Gerhard Werner (1 033 puncte), iar 
cea de inot de polonezul Zbigniew 
Pacelt (1 256 puncte) ț Sportivul ro
mân Albert Covaci — locul patru 
(1 116 puncte). 

că alergarea, crosul, constituie forma 
cea mai simplă șl mal accesibila de 
mișcare fizică in aer liber, ci și 
pentru că organizarea in sine a unor 
a'-tfel de competiții sportive rezer
vate Începătorilor înseamnă o bună 
propagandă făcută sportului, In ge
neral.

Organizatorii (C.C. al U.T.C., Con
siliul Central al U.G.S.R. și 
C.N.E.F.S.) au luat măsuri ca între
cerile finale să se bucure de succes 
deplin. în zona de disputare a ac
tului final al marii competiții au 
fost asigurate, totodată, și condiții 
pentru ca publicul spectator să 
poată urmări cit mai bine finalele, 
întregul program polisportiv. In 
acest sens este dp subliniat că. oca
zionat de finalele „Crosului tinere
tului". au mal fost prevăzute (după 
defilarea sportivilor ora 9) : un 
cros de masă pentru tinerii bucu
rcșteni (sc contează pe participarea 
a circa 10 000 de concurenți și con
curente), o cursă a veteranilor, la 
startul căreia vor fi prezenți foști 
mari campioni dc fond șl maraton, 
în frunte cu maeștrii emeriți • ai 
sportului Dinu Cristea, Radu Ioniță, 
Ion Baboie, iar in încheiere — un 
mare concurs de carting, la care 
participă 100 de tineri „ași ai vola
nului" din diferite orașe.

Iată, așadar, un program polispor
tiv foarte interesant, care constituie 
și o invitație pentru bucurcșteni.

I. D.

FOTBAL. — Uniunea europeană de 
fotbal (U.E.F.A.) a desemnat arbitrii 
care vor conduce finalele cupelor 
europene. Finala „Cupei campioni
lor europeni" (15 mai. la Bruxelles, 
Bayern Miinchen—Atletico Madrid) 
va fi condusă de belgianul Vital 
Loraux, iar finala „Cupei cupelor" 
(8 mai. la Rotterdam. A.C. Milan — 
F.C. Magdeburg) de olandezul Arie 
van Gemert.

ȘAH. — în runda a 13-a a tur
neului internațional de șah de la 
Las Palmas (insulele Canare), al 
cărui lider este in continuare 
marele maestru iugoslav Liubomir 
Liubojevici cu 10 puncte, s-au înre
gistrat rezultatele : Liubojevici-Ka- 
valek 1—0 : Bellon-Quinteros 1—0 , 
Hartston-Pomar remiză ; Ribly-Be- 
liavski remiză ; Browne-Andersson 
remiză.
• Meciul de sah dintre marii maeș

tri sovietici Anatoli Karpov și Boris 
Spasski, care iși dispută la Lenin
grad una din semifinalele Turneului 
candidaților la titlul mondial, a con
tinuat cu partida a 9-a. Partida s-a 
încheiat la mutarea 35-a cu victoria 
lui Karpov, care conduce cu scorul 
de 3—1 (plus 5 remize) și mai are 
nevoie de un punct pentru a se ca
lifica in finală. După cum s-a anun
țat. în semifinala de la Odesa cali
ficarea a fost obținută de marele 
maestru Victor Korcinoi.

LA TRA- 
1974

41 11 15 4

LOTO
S- NUMERELE EXTRASE 

GEREA DIN- 3 MAI
EXTRAGEREA I ; 31 8 

74 35 48
EXTRAGEREA A II-A : 19 17 34

70 23 45 26 49 68
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

1 122 425 lei

„CENTURA 
DE AUR"

• Prima gală — luni, O mal
Săptâmlna viitoare, Inceplnd de 

luni, in incinta patinoarului artifi
cial din parcul sportiv „23 August" 
din Capitală, sc vor desfășura reu
niunile celei dc-a IlI-a ediții a com
petiției internaționale de box „Cen
tura de aur'*.  La întreceri și-au con
firmat prezența boxeri de certă va
loare, unii cu un foarte frumos pal
mares, din 14 țări : Bulgaria. Ceho
slovacia, Cuba, R.D. Germană. Gre
cia, Iran, Irlanda, Iugoslavia, R.P. 
Mongolă, Polonia, Turcia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică și România. Din
tre oaspeți menționăm pe cubanezii 
Tcofllo Stevenson, campion olimpic 
la categoria grea, și Gilberto Carillo, 
finalist olimoic la categ. semigrea, 
Fuclgiev (Bulgaria) și Weidner 
(R.D.G.), vicccampioni europeni, so
vieticul Evgheni Gortskov, campion 
unional la categ. grea etc. Din lotul 
țării noastre fac parte, printre alții, 
binccunoscuții Calistrat Cuțov, Paul 
Dobrescu, Const, Grulescu. Ion 
Alexe, Alee Năstac, Gabriel Pomet- 
cu șl tinerii Niță Robu, C. Dafinoiu, 
P. Dragu, D. Cimpoieșu, C. Buzdu- 
geanu, care se pregătesc pentru 
Campionatele europene de lineret.ee 
vor avea loc luna viitoare la Kiev.

Ieri dimineață, cu ocazia unei con
ferințe de presă, organizatorii au 
comunicat programul reuniunilor. 
Luni, marți și miercuri — citc două 
reuniuni preliminare (la ora 15 și 
la ora 19). Joi și vineri — semifina
lele (dc la ora 18,30). Finalele la 
toate cele 11 categorii vor avea loc 
duminică, 12 mai, de la' ora 10. Bi
letele au fost puse in vinzare la pa
tinoar. Elevii — ne-a spus secreta
rul general al federației de box — 
vor avea intrarea liberă la galele 
preliminare.

CICLISM ■ Start în 
„Cursa munților/
Ieri s-a dat startul la Sinaia în 

cea de-a 15-a ediție a com
petiției cicliste „Cursa munților", 
organizată de clubul Dinamo Bucu
rești. Alături de cicliștii fruntași 
din țara noastră, la întrecere parti
cipă rutieri ai cluburilor Dinamo 
Moscova, Ruda Hvezda Praga și Dy
namo Berlin — in total 79 de 
alergători. Prima etapă, desfășu
rată pe traseul Sinaia-Chichiș-Si- 
naia (135 km) a fost ciștigată de ci
clistul sovietic Serghci Morozov, 
cronometrat cu timpul de 3hl8‘09”. 
Pe locul doi a sosit L. Gruner (Dy
namo Berlin) — 3h 18’26”. iar locul 
trei a fost ocupat de Teodor Vasile 
(Dinamo București) — 3h 18'33".

„Cursa a început sub frumoase 
auspicii" — ne spunea aseară la te
lefon tovarășul Al. Ghenovici. mem
bru în comisia de organizare. în 
marea lor majoritate, cicliștii s-au 
dovedit foarte combativi pe tot tra
seul. Acest fapt a dinamizat între
cerea 6pre satisfacția generală, in
clusiv a numerosului public ce a 
ținut să-i vadă și să-i aplaude pe 
concurenți. Sperăm că in acest fel 
se vor desfășura lucrurile și in etapa 
a doua. Sinaia-Bănești-Sinaia (85 
km), cu startul la ora 14,30.

□ □□□□□□

Puternică reafirmare 
a solidarității militante 

cu lupta dreaptă 
a poporului cambodgian

Țara noastră a avut în aceste zile 
oaspeți de scamă din Cambodgia 
luptătoare : delegația Frontului Unit 
Național al Cainbodgiei și Guvernu
lui Regal de Uniune Națională al 
Cainbodgiei, condusă dc Khieu 
Samphan, membru al Biroului Poli
tic al Comitetului Central al F.U.N.C., 
viccprim-ministru și ministrul apă
rării naționale al G.R.U.N.C., coman- 
danlul-șef al Forțelor armate popu
lare de eliberare națională.

înstriindu-se in coordonatele fun
damentale alo politicii .externe a 
partidului și statului român — de 
solidaritate militantă și sprijinire ac
tivă a luptei popoarelor pentru eli
berare națională și socială, Împotri
va imperialismului, pentru afirma
rea și respectarea dreptului inalie
nabil al fiecărui popor de a-și hotărî 
destinele potrivit propriei voințe — 
prezența delegației a constituit o 
nouă expresie a relațiilor de prie
tenie și colaborare româno-cambod- 
gienc.

Dialogul româno-cambodgian —- 
potențat de intilnirile și convorbirile 
fructuoase dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și șeful statului cambod
gian. președintele F.U.N.C., prințul 
Norodom Sianuk — a evidențiat și 
de dala aceasta satisfacția reciprocă 
față.de evoluția mereu ascendentă a 
raporturilor dihtre cele două țări și 
popoare, hotârirca comună de a le 
intensifica și adinei continuu. Cu pri
lejul primirii oaspeților de către to
varășul Nicolae Ceaușescu, moment 
esențial al vizitei, conducătorul par
tidului și statului nostru arăta : 
„Aș dori să exprim, încă o datâ, de
plina noastră solidaritate cu lupta 
poporului cambodgian, cu forțele de 
eliberare națională, cu Frontul Unit 
Național al Cainbodgiei, cu Guver
nul Regal de Uniune Națională și să 
vă urez dumneavoastră, tuturor lup
tătorilor, succes deplin in lupta pe 
care o duceți și să obțineți victoria 
cit mai curind !" La rindul său, vi- 
ceprim-ministrul Khieu Samphan a 
ținut să sublinieze : „Delegația Fron
tului Național Unit al Cambodgici 
și a Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgici este deose
bit de fericită pentru ocazia dc a vi
zita România și de a mulțumi prin 
viu grai poporului român, eminenți- 
lor conducători ai României, pentru 
sprijinul frățesc pe care ni l-au a- 
cordat".

De altfel, întreaga desfășurare a 
vizitei, convorbirile pe care delega
ția cambodgiana lo-a avut cu dele
gația română condusă de tovarășul 
Manea Mănescu, prim-ministru al 
guvernului Republicii Socialiste 
România, impresionantul miting de 
la uzinele „23 August" din Capita
lă au prilejuit reafirmarea senti
mentelor de caldă simpatie nutrite 
de poporul român față de lupta po
porului cambodgian pină la victoria 
finală. Opinia publică din țara noaSi 
trâ urmărește cu viu interes și sa
tisfacție succesele pe frontul de luptă 
ale patrioților carribodgieni. care, 
dind lovituri grele forțelor clicii tră
dătoare a lui Lon Noi, au eliberat 
mai mult de 90 la sută din terito
riul național, zonă în care trăiesc 
peste 5 milioane și jiynătate de lo
cuitori.

România, care a recunoscut de Ia 
început G.R.U.N.C. ca unic repre
zentant legitim al Cambodgiei și 
care se pronunță pentru restabilirea 
locului ce revine de drept acestui 
guvern la O.N.U., consideră că sin

□ □□□□□□□□□□□□

gura cale dc reglementaro a proble
mei cambodgiene o constituie pune
rea in aplicare a celor cinci puncte 
ale declarației din 23 martie 1970 a 
prințului Norodom Sianuk, precum 
și a programului politic al F.U.N.C. 
Șl pe viitor, așa cum se arată in co
municatul comun publicat la Înche
ierea vizitei, guvernul și poporul ro
mân vor acorda „sprijinul lor politic, 
diplomatic, material și moral poporu
lui frate cambodgian pentru reali
zarea aspirațiilor sale juste". Este o 
nouă ilustraic a poziției consecven
te a Rofnânici in sprijinul popoare
lor Indochinei pentru apărarea drep
tului lor sacru de a-și alege singure 
calea dezvoltării economice, regi
mul politic și social.

Dihd expresie solidarității active 
cu lupta popoarelor vietnamez și lao
țian pentru realizarea năzuințelor 
lor fierbinți de libertate și indepen
dență, condamnind Încercările im
perialiste și ale regimului de la Sai
gon de a intirzia și sabota transpu
nerea in viață a prevederilor Acor
dului de la Paris, dialogul de la 
București, a marcat reafirmarea nece
sității de a se aplica integral preve
derile acestui acord și a reliefat sa
tisfacția față de progresele pe calea 
normalizării situației din Laos, astfel 
incit popoarele vietnamez și laoțian 
să se poată dedica in liniște operei 
de reconstrucție și de făurire a unei 
vieți noi.

în general, succesele obținute de 
forțele revoluționare și democratice 
din Asia, Africa și America Latină 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, înve
derează, așa cum a reieșit cu priso
sință și cu prilejul convorbirilor de 
la București, că in lumea do 
astăzi există condiții deosebit de 
favorabile luptei de eliberare na
țională ; firește că popoarele au 
dreptul legitim de a utiliza și îm
bina toate formele și căile de luptă 
— politică și diplomatică, inclusiv 
lupta armată — pentru înlăturarea 
jugului dominației străine, pentru 
afirmarea și impunerea năzuințelor 
de independență și dezvoltare de- 
sine-stătâtoare.

In transpunerea în viață a unor 
asemenea deziderate fundamentale, 
în impulsionarea luptei popoarelor 
împotriva politicii imperialiste de 
agresiune, dominație și dictat, pen
tru așezarea la temelia relațiilor 
dintre statele lumii a principiilor 
respectării stricte a independenței și 
suveranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne, respectului și avantajului re
ciproc, nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța, un rol deose
bit de important — așa cum s-a sub
liniat și in timpul schimbului de ve
deri româno-cambodgian — sint che
mate să-1 joace țările mici și mij
locii. Din acest punct de vedere, dia
logul de la București poate fi, pe 
bună dreptate, considerat ca o eloc
ventă ilustrare a modului de înțele
gere a acestei cerințe.

Salutind vizita in țara noastră a 
reprezentanților poporului cambod
gian eroic, poporul român iși expri
mă convingerea că această vizită va 
contribui la întărirea prieteniei și 
solidarității noastre militante. Este 
un nou prilej de a adresa poporului 
khmer prieten urarea de a obține cit 
mai curind victoria deplină, in lupta 
sa dreaptă.

Eugen IONESCU
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Șomaj: ce înseamnă limite normale ?
o Statele Unite. Potrivit datelor 

Ministerului Muncii din S.U.A., pe 
listele șomerilor figurează peste 
5 milioane persoane, inclusiv 226 000 
de muncitori, tehnicieni și specialiști 
concediați in ultimele luni, ca urmare 
a crizei de energie. Pe de altă parte, 
se prevede o creștere a armatei de 
șomeri in prima jumătate a acestui 
an, care ar putea atinge, potrivit 
aceleiași surse, 5,5 la sută, din tota
lul forței de muncă americane.

Curba accidentelor
Anul acesta, clasa muncitoare din țările 

capitaliste a sărbătorit ziua de 1 Mai în con
diții de muncă și de trai agravate de inten
sificarea exploatării, sub semnul accelerării 
ritmurilor inflaționiste și creșterii vertigi
noase a prețurilor. Oamenii muncii resimt 
profund nivelul scăzut al salariilor, rămase 
cu mult în urma sporirii costului vieții, po
vara grea a înarmărilor; se extinde în

continuare șomajul, persistă ca fenomene 
cu repercusiuni negative inegalitățile de 
salarizare, discriminările față de femeile 
muncitoare, devin tot mai întunecate per
spectivele pentru muncitorii imigranți.

Recunoașteri ca cele de mai jos pot fl In
finite tot mai des în paginile presei occi
dentale, compunînd un tablou în care mi
turile „societății de consum" sint drastic 
dezmințite de realități.

munca

„Mă numesc Chantal, am doi 
copii, primesc 1 020 franci pe 
lună, plătesc pentru locuință 
350 franci, pentru îngrijirea co
piilor 300 franci, îmi mai ră- 
min pentru hrană 370 franci".

Concise, dar cuprinzătoare, 
aceste fișe autobiografice, pur
tate pe pieptul unor femei 
muncitoare care demonstrează 
pe străzile Parisului, (fotogra
fia din stingă), spun totul : sa
lariile lor sint insuficiente pen
tru a face față creșterii conti
nue a prețurilor.

Ziarul austriao „DIe Presse" a publicat desenul de mal sus care re
prezintă, In procente, creșterea prețurilor la articolele de larg consum, 
în principalele țări industriale occidentale, in perioada lanuarie-februa- 
rie 1974, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.

Folosind schema sugestivă a unui convoi de vase, ziarul arată că 
în frunte „navighează" Japonia, cu o creștere de 24,1 la sută, urmată 
de Danerrrârca —,14,6 la sută, Anglia — 13,2 la sută, Italia >— 12.6, 
Franța — 10,9, Elveția — 10,8, S.U.A. — 9,7, Suedia — 8,4, Austria 
8,3, Olanda — 8,2, Belgia — 7,9, R.F. Germania 7,5 Ia sută.

în aceeași perioadă, salariile oamenilor muncii nu au putut ține pa
iul cu scumpetea, ceea ce determină pe „Dle Presse" să constate că 
„anul acesta consumatorul trebuie să-și înfunde mina și mai adine în 
buzunar".

Potrivit experțllor O.E.C.D. (care grupează 21 de țări ale lumii ca
pitaliste), la sfirșitul anului 1974 ritmul creșterii anuale pe ansamblul 
țărilor membre va fi de ordinul a 20 la sută. Aceste previziuni au fost 
obținute pe baza folosirii unor computere ultraperfecționate.

Tragedia „transhumanței umane44
Marea „transhumantă umană a 

muncii" reprezintă unul din fenome
nele proprii societății capitaliste con
temporane. Prinși in angrenajul 
nemilos al „societății de consum" 
vest-europene, muncitorii străini sint 
puși la muncile cele mai grele, pri
mesc cele mai scăzute salarii, locuiesc 
în condiții degradante, sint privați de 
asistență și securitate socială, sint 
cei mai vulnerabili la maladii.

Zguduitoare, din acest ultim punrt 
de vedere, sint dezvăluirile prof. dr. 
Marc Gentilini, de 1-a Facultatea de 
medicină Pitie-Salp£triăre din Paris, 
intr-un studiu publicat in revista

„Science et avenir*'.  Din 2,5 milioane 
muncitori imigranți care trăiesc in 
Franța un număr apreciabil suferă 
de maladii parazitare. Bilarioza, de 
exemplu, lovește 40 la sută din mun
citorii africani ; sifilisul face, de ase
menea, ravagii ; de-a dreptul înspăi- 
mintător apare Bpectrul leprei, de pe 
acum constatindu-se un șir de cazuri.

Extrem de frecventă este tubercu
loza, direct legată de condițiile sub
umane de trai. Muncitorii imigranți 
cad victime ale tuberculozei in pro
porție de 5-10 la sută, in timp ce in 
rindul populației autohtone proporția 
este de numai 0,01—0,03 la sută. _

Egalitatea...
într-un studiu, „Egalitatea în 

drepturi in profesiune ?“, întoc
mit de sociologul Heiga Pross, 
din Giessen (R.F.G.) este anali
zată situația femeii intr-un șir de 
ț-.-i ale Pieței comune : „Există 
o egalitate internațională in ce 
p.-iveșic... inegalitatea șanselor 
femeii In viața profesională. 
Pretutindeni în Europa occiden
tală li se ■ încredințează doar 
munci inferioare si prost re
tribuite... Munca îi aduce fe-

o R.F.G. în întreprinderile in
dustriale vest-germane in medie 
la fiecare 13 secunde are loc un 
accident de muncă, la fiecare 
3 minute un muncitor devine 
invalid, iar la fiecare două ore 
se înregistrează un accident 
mortal. De altfel, anual un mun
citor din zece devine victima 
unui accident in producție. 
(„Unscre Zcit").

® Marea Erilanie. Potrivit da
telor statistice oficiale, din cauza 
accidentelor de muncă sc pierd 
anual peste 23 000 000 de zile de 
lucru.'

o S.U.A. Potrivit datelor fur
nizate de sindicatele americane, 
în fiecare minut 18-20 oameni 
suferă accidente in producție și 
părăsesc lpcul de muncă, unii 
pentru totdeauna. In economia 
americană zilnic iși pierd viața 
55 de oameni, iar 8 500 
invalizi. („A.F.L.
News")

inegalității
meii cele mai mici compensații 
materiale și de altă natură".

Sub titlul „O statistică tristă", 
ziarul „Hanăelsblad" din Am
sterdam arată că „in Elveția sa
lariile bărbaților sînt, in medic, 
cu 58 la sută mai mari decit ale 
femeilor". De asemenea, majo
rările la salariile bărbaților sînt 
mai mari decit la salariile fe
meilor, ceea ce menține sau 
chiar adinccște diferențele.

• Piața comună. Comisia Pieței 
comune apreciază că numărul con
siderat „normal/ de șomeri in țările 
membre — 2 milioane — va crește 
în cursul acestui an pină la 4 mili
oane sau chiar mai mult. Deosebit 
de amenințați, potrivit acelorași ești- ' 
mări, sint muncitorii imigranți — in 
număr de circa 6 milioane in țările 
membre ale C.E.E.

o Japonia. Inflația și restringerea 
producției in unele ramuri au de
terminat un spor al șomajului, care 
trece in prezent de 750 000 de persoa
ne, cu 200 000 mai mulți ca in pe- 

. rioada corespunzătoare a anului 
trecut.

o Canada. Una din cauzele recen
tei mișcări revendicative a muncitori
lor canadieni o constituie rata ri
dicată a șomajului — intre 5 și 6 la 
sută din totalul forței de muncă — 
anual pierzindu-și slujbele peste 
400 000 de oameni.

t '---------------------------------
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a înarmărilor
Aritmetica socială

L

„Un submarin Polar’s costă 
39 000 de locuințe**  — stă seri: 
pancartele purtate de participant! Ia 
recenlul marș dc primăvară de la 
Aldermașton la Londra, ca o ilustrare 
a poverii tot mai apăsătoare a 
c'icliuielilor militare (neste 2 miliarde 
lire sterline anual), care 
nivelul de ' 
engleze.

Alic cifre „....... ,,,
presa britanică : un avion de lupii 
valorează c.t 630 locuințe municipale, 
iar un crucișător — cit construcția 
completă a două noi orașe <— Craw
ley și Hemel Hempsted 1

---- afectează
Irai al muncitorimii

grăitoare publicate în

vicepremien.il
Kisclef.de
lineret.ee
fa%25c8%259b%25c4%2583.de
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IN ITALIA A APĂRUT

0 NOUA LUCRARE CONSACRATA 
ROMÂNIEI SOCIALISTE, 

PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUSESCU

De curlnd a văzut 
lumina tiparului o 
nouă lucrare consa
crată României și 
președintelui său, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Este vor
ba de volumul 
„CEAUȘESCU". clabn- 
r it de prof. Giancarlo 
Elia Valori. secretar 
general ai Institutului 
italian de relații In
ternaționale.

Publicată de editura 
„Bulzoni" din Roma, 
în colecția „Biblioteca 
di Cultura", lucrarea 
evocă pe larg etapele 
rele mai însemnate 
ale vieții și activită
ții revoluționare ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, intr-o sirin
gă interdependență cu 
momentele cele mai 
semnificative ale evo
luției politice, econo
mice și sociale a 
României. Autorul re
levă semnificația ale
gerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
omul-simbol al Româ
niei de astăzi, in frun
tea partidului și sta
tului : „Națiunea ro
mână știa atunci, așa 
cum știe și astăzi, să 
investească încrederea 
sa in omul cel mai 
bun. In omul care și-a 
dedicat acestei națiuni 
și progresului ei in li
bertate și democrație 
fiecare moment al vie
ții. cu un spirit de 
abnegație sortit să 
nu-și piardă niciodată 
intensitatea si purita
tea unor simțăminte 
tinerești".

Lucrarea este struc
turată pe o problema
tică largă, punind in 
lumină rolul și contri
buția președintelui 
Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și înfăp
tuirea consecventă a 
politicii Partidului Co
munist Român și a 
statului nostru de edi
ficare a societății so
cialiste multilateral 
dezvoltate, de promo
vare a relațiilor noi, 
de pace și colaborare 
Intre toate națiunile.

..Oameni ca pre
ședintele Ceaușescu — 
scrie autorul — și-au 
consacrat anii cel mai 
frumoși și energia vie
ții unui ideal plin de 
semnificație : poporul 
român este astăzi, in
tr-adevăr. artizanul 
propriului său destin, 
responsabil pentru pro
priile opțiuni politice, 
pe care le duce înain
te cu fermitate, indivi- 
dualizind perspectivele 
noi de bunăstare so
cială".

Prof. Valori apre
ciază că „un mare 
merit al președintelui 
României — mai bine 
spus al „omului 
Ceaușescu" — este a- 
cela de a avea în 
permanență prezente 
in minte cele mai mari 
și mai importante pro
bleme ale vieții națio
nale și de a le ve
dea așa cum sint, 
Etrins legate intre ele 
prin raporturi inalte
rabile. Astfel el înțe
lege pe deplin impor
tanța principalelor 
componente ale socie
tății românești, forțele 
muncitorești, țărănești 
si intelectuale. dar 
știe, mai ales, să sur
prindă esența profun
delor legături dintre 
ele in oroc^sul con
stant de înaintare a 
națiunii spre realiza
rea deplină a idealu
rilor socialiste".

„Realitatea Români
ei — scrie autorul — 
oferă un exemplu viu 
și care iși găsește ex
presia cea mai semni
ficativă în însăși per
soana președintelui

Ceaușescu, a acestui 
om care a făcut din 
propria sa viață viața 
națiunii, care a făcut 
din interesele poporu
lui propriile sale inte
rese. gata să-i inter
preteze speranțele, 
să-i sugereze liniile 
directoare fundamen
tale de comportare, 
pentru a se putea re
găsi in întregime, îm
preună cu diversele 
naționalități conlocui
toare, gata să culea
gă rodul eforturilor 
depuse, in acești 30 de 
ani, in edificarea pro
priei economii. Pre
ședintele României a 
pus bazele unui viitor 
de progres efectiv, ale 
unui viitor în care fie
care va primi după 
cantitatea și calitatea 
muncii sale și în care 
fiecare se va simți 
participant la succese
le intregii comunități, 
mindru de a fi contri
buit cu propria sa ca
pacitate. prin munca 
sa la potențarea eco
nomiei naționale".

Redind prin citate ex
presive concepția pre
ședintelui Ceaușescu 
despre valorile uma
nismului socialist, u- 
manism în care omul 
nu este conceput ca o 
entitate abstractă, ci 
ca un element vital al 
Întregii comunități u- 
mane. omul social, in 
sensul cel mai profund 
al cuvîntului, prof. 
Giancarlo Elia Valori 
conchide : „Iată încă o 
dată exprimată. cu 
maximum de claritate 
posibilă și cu maxi
mum de coerență, te
ma centrală, tema con
ducătoare a intregii 
gindiri a președintelui 
Nicolae Ceaușescu ; 
iată in sinteză întrea
ga atitudine a unui 
om aflat in fruntea a- 
cestei vechi — tinere 
națiuni. România, față 
de unica realitate pe 
care o consideră el 
demnă de acest nu
me : realitatea lumii 
umane".

O parte substanțială 
a lucrării este dedica
tă politicii promovate 
de România și pre
ședintele Nicolae
Ceaușescu pe plan in
ternațional. Autorul 
trece in revistă rapor
turile de largă colabo
rare pe care România 
le întreține cu țările 
socialiste, cu țările 
care au pășit recent 
pe calea dezvoltării 
independente, cu cele
lalte state ale lumii, 
indiferent de orindui- 
rea lor social-politică. 
Cu un deosebit simț 
al nuanțelor, sint de
finite pozițiile politicii

agențiile de presă transmit:
La sediul misiunii per

manente a României pe 
lingă Națiunile Unite * avut 
Joc semnarea acordului comercial 
si a acordului pe termen lung 
de cooperare economică, indus
trială și tehnică intre Republica So
cialistă România și Republica El 
Salvador. Cele două acorduri au fost 
semnate din partea țării noastre de 
ambasadorul Ion Datcu, reprezentan
tul permanent al României la Națiu
nile Unite, iar din partea salvado- 
riariă â?- ambasadorul Reynaldo Ga
lindo PohL

CEAUSESCU
externe a României, 
principiile, orientările 
și dimensiunile acti
vității neobosite a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, îndrepta
te spre înfăptuirea 
dezarmării, realiza
rea securității pe con
tinentul european, 
transformarea Balca
nilor intr-o zonă a 
păcii, eliminarea ulti
melor „puncte fier
binți" de pe glob, de
mocratizarea relațiilor 
internaționale.

Autorul consacră un 
capitol special evo
luției favorabile a ra
porturilor româno-ita- 
liene, subliniind că 
vizita pe care pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu a efectuat-o 
în Italia, in primăva
ra anului trecut, „a 
constituit un moment 
important, cu bogate 
semnificații pentru is
toria relațiilor d© 
Înțelegere și colabo
rare intre cele două 
țări".

Volumul este prefa
țat de Giovanni Moș
ea, viceȚsecretar al 
Partidului Socialist 
Italian. „Imaginea sub 
care este cunoscut 
Nicolae Ceaușescu în 
Italia — scrie Gio
vanni Moșea — este 
aceea a unui om care 
a știut să lupte cu de
plină angajare pentru 
independența și suve
ranitatea României 
socialiste, pentru ne
amestecul in afacerile 
interne ale altor state, 
pentru accentuarea 
destinderii internațio
nale pe baza princi
piului că in raportu
rile dintre state tre
buie interzisă recurge
rea la forță și la ame
nințarea cu folosirea 
forței". Apreciind că 
„acestei imagini, 
Nicolae Ceaușescu i-a 
rămas întotdeauna 
credincios", autorul 
prefeței reliefează 
punctele de vedere a- 
firmate du vigoare de 
președintele Republicii 
Socialiste România in 
problemele de însem
nătate majoră și strin
gentă actualitate ale 
vieții internaționale și 
arată, in încheiere, că 
eforturile României 
și ale președintelui 
său constituie, deci, 
„un exemplu concret 
de ceea ce poate face 
o țară mică pentru a 
contribui la instaura
rea in Europa a unui 
climat de încredere, 
de colaborare și des
tindere intre toate po
poarele".

R. BOGDAN
Roma

Delegația Frontului Unit 
Național al Cambodgiei și 
a Guvernului Regal de U- 
niune Națională, condusâ d« 
Khieu Samphan, membru al Birou
lui Politic al C.C. ăl F.U.N.C., vice- 
prim-ministru și ministru al apără
rii naționale al G.R.U.N.C., coman- 
dantul-șef al Forțelor armate popu
lare de eliberare națională, aflată în 
vizită oficială la Alger, a fost pri
mită de președintele Houari Boume- 
diene.

ÎNCHEIEREA SESIUNII EXTRAORDINARE 

A ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

Este necesară așezarea relațiilor 

economice internaționale 
pe baze juste și echitabile

NAȚIUNILE UNITE (Corespondență do la C. Alexandroaie). — 
Joi seara, la New York au luat sfirșit lucrările celei de-a Vi-a se
siuni extraordinare a Adunării Generale a O.N.U.

Sesiunea a avut ca unic punct al 
agendei „studierea problemelor ma
teriilor prime și dezvoltării", iar la 
lucrările sale au participat, in di
verse etape ale dezbaterilor, șapte 
șefi de state, doi vicepremieri și 111 
șefi de delegații cu rang de minis
tru.

Principalele documente adoptate la 
plenară — „Declarația asupra creării 
unei noi ordini economice interna
ționale", „Programul de acțiune" Și 
„Programul special de măsuri pen
tru ajutorarea grupului statelor sub
dezvoltate" — au ca menire princi
pală reformarea structurilor relațiilor 
economice, comerciale și monetare 
internaționale, in scopul așezării lor 
pe baze juste și echitabile, pentru 
facilitarea progresului economic și 
social al popoarelor și, în special, ai 
țărilor in curs de dezvoltare, pentru 
extinderea cooperării internaționale 
pe multiple planuri.

După adoptarea documentelor de 
către plenară, 39 de reprezentanți ai 
statelor au luat cuvintul pe margi
nea conținutului acestora. Majorita
tea delegațiilor celor 135 de state 
membre a luat notă, cu regret, de 
rezervele in legătură cu diverse 
puncte ale declarației și programu
lui, anunțate —,in ultimele trei șe
dințe plenare — de șefii multor de
legații ale statelor occidentale indus
trializate.

Conferința pentru securitate 
si cooperare în Europa

Intervenția șefului delegației române
GENEVA 3 (Corespondență de la 

C. Vlad). La capătul celei de-a 
doua săptămini de la reluarea lu
crărilor Conferinței pentru securita
te și cooperare in Europa, partici- 
panții au procedat la o primă eva
luare a progresului înregistrat pină 
în prezent și la evidențierea căilor 
care să asigure un ritm mai susți
nut, astfel ca faza finală să aibă loc 
fără intirziere.

Luind cuvintul în cadrul dezbate
rilor, șeful delegației române, am
basadorul Valentin Lipatti, a subli
niat importanța acestei etape a lu
crărilor pentru elaborarea de docu
mente conținind prevederi complete, 
clare și precise, pentru toate cele 
patru puncte ale ordinei de zi : secu
ritatea, cooperarea economică, schim
burile culturale și urmările institu
ționale ale conferinței. Pentru a- 
ceasta — a spus el — trebuie să se 
ia în considerație toate propunerile 
făcute de delegații și să se manifes
te voința politică necesară ca for
mulările să reflecte interesele legi
time ale tuturor statelor participan
te. Voința politică și spiritul de. 
înțelegere sint hotărâtoare — a apre
ciat vorbitorul. în același timp insă 
— a adăugat el — trebuie să se ia 
și unele măsuri în vederea soluțio
nării unor probleme mai dificile care 
blochează progresul ' in redactarea 
textelor privind unele probleme. In 
acest sens — a spus reprezentantul 
României — un rol deosebit revine 
Comitetului de coordonare, forul po
litic cel mai important în această

ORIENTUL APROPIAT
© Turneul secretarului de stat al S.U.A. © Incidente pe înălțimile 

Golan și la frontiera israeliano-libaneză
DAMASC 3 (Agerpres). — Secre

tarul de stat american Henry Kissiti- 
ger a sosit, vineri, la Damasc, unde 
a avut o intrevedere cu președintele 
Siriei, Hafez Al-Assad. Potrivit 
agențiilor de presă, problemele 
abordate cu acest prilej s-au referit 
la posibilitățile realizării unui acord 
de dezangajare a forțelor pe înălți
mile Golan, secretarul de stat ame
rican prezentind șefului statului si
rian concluziile convorbirilor avut© 
cu oficialitățile israeliene.

★
La plecarea din Tel Aviv, unde a 

conferit, vineri dimineața, cu pre
mierul Golda Meir, Henry Kissin
ger a declarat că a discutat cu ofi
cialitățile israeliene, în mod foarte 
amănunțit, „toate considerațiile pri
vind un acord de dezangajare".

DAMASC 3 (Agerpres). — In zona 
înălțimilor Golan continuă să se În
registreze schimburi de focuri între 
forțele siriene șl cele israeliene — 
informează un comunicat militar, dat 
publicității la Damasc.

Parlamentul suedez ■ 
adoptat hotărirea de a reduce virsta 
majoratului civil de la 20 la 18 ani. 
Cu toate că legea va intra in vigoa
re la 1 iulie, participarea la alege
rile legislative și comunale va fi 
permisă tinerilor de 13 ani abia la 
1 ianuarie 1975

In intervalul 20-25 a- 
pnlÎB forțele Administrației de 
la Saigon au săvîrșit peste 2 300 de 
acțiuni de incâlcare a încetării fo
cului in Vietnamul de sud, Infor
mează agenția de presă „Eliberarea".

Lucrările au fost încheiate prln- 
tr-un discurs rostit de președintele 
sesiunii extraordinare a Adunării 
Generale, Lcopoldo Benites, care a 
declarat că, din dezbaterile care au 
avut loc, a reieșit dorința majorității 
statelor de a determina o rearanjare 
a relațiilor economice dintre state.

Referindu-se, in Încheiere, la prin
cipalele realizări ale sesiunii, Leo- 
poldo Benites a subliniat că, așa 
cum la apariția Națiunilor Unite 
ideea de imperiu a fost abolită din 
relațiile politice internaționale, după 
această sesiune ea va fi abolită și 
din relațiile economice interstatale, 
prin stabilirea dreptului deplin și su
veran al statelor de a-și exploata 
propriile lor resurse naturale, fie 
direct, fie prin forme de asociere li
beră și echitabilă cu întreprinderi de 
stat, naționale sau extranaționale su
puse jurisdicției lor interne.

★

Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, referindu-se la cele două 
documente adoptate de Adunarea 
Generală a O.N.U. în cursul recentei 
sesiuni extraordinare, a făcut o de
clarație In cadrul căreia a subliniat 
că documentele adoptate „constituie 
un început bun pentru un sistem 
economic internațional nou și mai 
echitabil".

fază a conferinței, pe care miniștrii 
de externe l-au învestit cu sarcina 
îndrumării activității desfășurate in 
diferitele organe de lucru. De ase
menea, după opinia delegației ro
mâne. comitetul de coordonare ar 
trebui să treacă mai frecvent în re
vistă stadiul in care se află munca 
de redactare, pentru a putea inter
veni mai eficient atunci cînd apar 
anumite greutăți de natură să îm
piedice desfășurarea generală a lu
crărilor.

Pe măsură ce lucrările în subco
misii progresează, apare necesar ca 
în Comitetul de coordonare să se 
analizeze — pe baza discuțiilor din 
grupul de lucru — forma in care se 
vor concretiza urmările conferinței. 
De asemenea, se apropie vremea 
examinării problemelor organizatori
ce pe care le ridică ținerea celei de-a 
treia faze — preconizată să se des
fășoare la Helsinki — la nivel înalt, 
precum și structura documentelor fi
nale ce vor fl semnate cu această 
ocazie.

Reprezentanții U.R.S.S., Poloniei, 
Olandei, Franței, Elveției, Suediei, 
precum și ai ailor state, accentuind 
asupra necesității imprimării unui 
ritm’mai accentuat lucrărilor, au 
formulat propuneri concrete în acest 
sens.

Luind cuvintul în încheierea dez
baterilor, reprezentantul Finlandei, 
ambasadorul J. Ilonieml, a declarat 
că țara sa este gata să găzduiască 
cea de-a treia fază a conferinței, la 
orice dată asupra căreia participan
ts vor cădea de acord.

TEL AVIV 3 (Agerpres). — In 
noaptea de joi spre vineri, precum și 
în cursul zilei de vineri, pe frontul 
de pe înălțimile Golan au avut loc 
dueluri de artilerie siriano-israellene 
— a anunțat un purtător de cuvint 
militar israelian.

BEIRUT 3 (Corespondența de la 
C. Ionescu) : Ministerul libanez al 
Apărării a dat publicității un comu
nicat în care se arată că, la 2 mai, 
localitatea Ain Attar a fost ținta 
tunurilor de campanie israefiene, al 
căror tir a avariat șase case. In 
aceeași zi, două avioane „Phantom" 
israeliene au violat spațiul aerian al 
Libanului, la nord-vest de localita
tea Chebaa. și au bombardat mal 
multe poziții libaneze. Patru soldați 
au fost ușor răniți, iar un civil a 
fost grav rănit. Seara, artileria Is- 
Taeliană șf-a reluat bombardamentele 
asupra unor poziții libaneze. „For
țele noastre — menționează comuni
catul — au ripostat, bombardind 
bateriile israeliene de la Chahar și 
Saddaneh".

In Sahel, 6 milioane de 
oameni amenințați de ur
mările Secetei. Conducătorul 
operațiunilor inițiate de F.A.O. pen
tru ajutorarea victimelor secetei din 
regiunea Sahelulul a relevat, lntr-o 
declarație făcută la Lagos, că 6 mi
lioane de persoane sint amenințate 
de urmările secetei. Tara cea mai 
afectată, a subliniat el, este Nige
rul, unde 2 milioane de oameni su
feră din cauza lipsei îndelungate a 
ploilor.

Un grup de experțl ita- 
IÎ6H1 ln Pr°blemele comerțului ex
terior și ale finanțelor s-au întru
nit, joi, la Roma, pentru stabilirea 
listei produselor afectate de recenta 
hotărire a guvernului de a reduce 
volumul total al importurilor.

LONDRA

Convorbiri româno-britanice
Oaspeții români primiți de premierul Harold Wilson

LONDRA (Corespondență de la 
N. Flopcanu). — Vineri, primul mi
nistru al Marii Britanii, Harold Wil
son, a primit pe tovarășii Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. șl 
Vasile Pungan, consilier al președin
telui Republicii Socialiste România, 
care întreprind o vizită in Marea 
Brilanie.

Cu această ocazie, tovarășul Ștefan 
Andrei a transmis premierului Ha
rold Wilson din partea președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, un mesaj 
prietenesc de salut, precum șl cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, iar poporului Marii 
Britanii, cele mai sincere urări de 
progres, prosperitate și pace.

Primul ministru al Marii Britanii 
a mulțumit călduros pentru mesaj și 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu salutări prietenești și cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, iar poporului român 
urări de prosperitate și noi pro
grese.

în timpul convorbirii, care s-a des

Evoluția situației din Portugalia
O Fostul ministru de externe va fi transferat în insula Madeira 
© Deținuți politici eliberați din închisorile Insulelor Capului 
Verde și din Angola © Măsuri pentru împiedicarea transferurilor 

de capital în străinătate
LISABONA 3 (Agerpres). — „Jun

ta salvării naționale care a preluat 
puterea in Portugalia nu și-a definit 
încă poziția in ce privește soarta foș
tilor conducători portughezi, dar ea 
nu exclude posibilitatea judecării 
lor publice**  — a declarat purtătorul 
oficial de cuvint al juntei, Martiz 
Fernandez. El a precizat, cu același 
prilej, că fostul ministru de externe, 
Rui Patricio, va fi transferat, in cu- 
rind, in insula Madeira.

Deținuții politici care se aflau în 
închisorile din Insulele Capului Ver
de, dintre care unii fuseseră transfe
rați din Angola sau Guineea Bissau, 
au fost eliberați.

în capitala Portugaliei s-au anun
țat dispoziții noi in ce privește 
tranzacțiile financiare legate de co
merțul exterior, care prevăd stabili
rea unor limite pentru suma care

ÎN TOT MAI NUMEROASE ȚĂRI 

Măsuri pentru 
economisirea hîrtiei
Din diferite țări ale lumii sosesc, în continuare, știri 

despre scăderea disponibilităților de hîrtie și — ca o 
consecință — creșterea prețurilor acestei materii prime 
și a tipăriturilor, reducerea numărului de pagini și a 
apariției diverselor publicații etc., despre măsurile în
treprinse pentru raționalizarea consumului.

Celuloza de la 309 
la 400 și 800 dolari tona

o Potrivit publicației de specia
litate ,,PULP AND PAPER INTER
NATIONAL", prețul celulozei pe 
piața mondială a sporit de la 300 
de dolari tona, in decembrie 1973, 
la 412 dolari in cursul lunii apri
lie. în același timp, pentru contrac
tele ocazionale, prețul celulozei a- 
junge in prezent pină la 800 de do
lari tona.

Scade numărul de pagini, 
cresc prețurile ziarelor
• Numeroase cotidiene din Ro

ma, Milano și din alte orașe italie
ne și-au redus numărul de pagini, 
au renunțat la diferite supliment© 
sau pagini speciale. Această situa
ție s-a creat in primul rind dato
rită faptului că Italia este nevoită 
să-și asigure aproape în întregime 
necesitățile de celuloză și pastă de 
hirtie din import, in condițiile 
unei sporiri considerabile a prețu
rilor de achiziție. Consiliul de mi
niștri și comitetul interministerial 
pentru prețuri au luat din nou in 
discuție problema creșterii prețului 
de desfacere a tipăriturilor. Se aș
teaptă ca, chjar în aceste zile, 

' Neues Papier wird 
knapp und teuer..
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„Șl acum a venit rindul hirtiei", „Hirtla mal scumpâ șl Insuflclentâ", 
„«Le Monde» se vinde acum cu 90 de centime" — asemenea titluri, in- 
tîlnlte tot mai des in paginile presei Internaționale, sint edificatoare 

pentru preocupârile generate de criza de hîrtie

fășurat intr-o atmosferă cordială, s-a 
realizat un schimb de păreri privind 
unele probleme internaționale de in
teres comun și 6-a subliniat necesi
tatea dezvoltării și lărgirii pe multi
ple planuri a schimburilor și coope
rării româno-britanice.

A fost prezent Pretor Popa, am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Londra.

în aceeași zi, tovarășul Ștefan An
drei s-a intllnit cu James Callaghan, 
președintele Partidului Laburist, mi
nistrul de externe al Marii Britanii. 
In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, s-a făcut un 
schimb de păreri asupra principale
lor aspecte ale vieții internaționale. 
S-a apreciat evoluția pozitivă a re
lațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Laburist, dintre 
Republica Socialistă România și Ma
rea Britanie, exprimindu-’se dorința 
comună de a le dezvolta în conti
nuare, ca reprezentind o contribuție 
la accentuarea cursului spre destin
dere, cooperare și securitate In Eu
ropa și in lume.

poate fi scoasă''din țară fără o apro
bare specială,, eliberată de Banca 
Națională; Aceste măsuri au fost de
cretate pentru a împiedica transfe
ruri importante de capital in străi
nătate.

LUANDA 3 (Agerpres). — Auto
ritățile portugheze din Angola au 
eliberat, vineri, aproximativ 1200 
de prizonieri politici, deținuți in În
chisoarea Remote.

RIO DE JANEIRO 3 (Agerpres). — 
Miguel Urbano Rodrigues, lider al 
Mișcării Democrafice Portugheze, 
aflat de 17 ani in exil în Brazilia, a 
declarat că organizația sa este în 
favoarea negocierilor directe cu 
mișcările de eliberare africane, care 
sint adevăratele reprezentante ale 
acestor popoare.

prețul ziarelor să crească de la 100 
la 150 de lire.

• Cu cîteva zile în urmă, săptă- 
minalul „SUNDAY TIMES" a pu
blicat in pagina intii următoarea 
notiță : „Din cauza sporirii substan
țiale a prețului materiei prime, 
prețul ziarului nostru „Sunday' Ti
mes" va crește, incepînd de dumi
nică, 5 mai, cu 2 pence".

Acesta este cel de-al treilea ziar 
londonez care se vede nevoit să-și 
sporească prețul în ultimele săp- 
tămini pentru a putea face față 
masivelor șl repetatelor creșteri ale 
prețului hirtiei de ziar.

• In Franța, prețul hîrtiei de 
ziar a crescut de două ori in acest 
an. La 1 ianuarie s-a înregistrat o 
sporire de 20 la sută, Iar la 1 mar
tie s-a adăugat o nouă creștere de 
12,02 la sută. Ca urmare, prețul 
ziarelor și publicațiilor franceze a 
urmat aceeași curbă ascendentă. 
Așa, de pildă, cotidianul economic 
„Les Echos" s-a scumpit de la 1 fr. 
Ia 1,80 franci. Potrivit unor apre
cieri, se așteaptă o nouă scumpire 
s ziarelor in acest an.

• Ca urmare a acordului inter
venit intre editorii din Croația, 
Serbia și Macedonia, prețurile zia
relor au sporit încă de la sfîrșitul 
anului trecut de la 1 la 1,50 dinari 
exemplarul.

• „REPROGRAFIA" IN 
PERICOL Au trecut oara 
vremurile bune al© tehnicii do 
fotocopLat acte ? Un mijloc de 
Împiedicare a reproducerii do
cumentelor la mașina de copiat 
a fost pus la punct in S.U.A. 
Principiul descoperirii se ba
zează pe un pigment fluores
cent aplicat, pe baza tehnicii 
aerosolilor, asupra documentu
lui respectiv. Pigmentul devine 
strălucitor, dacă- asupra lui se 
proiectează o sursă luminoa
să, împiedicind astfel reprodu
cerea documentului prin mij
loace fotografice. Prin generali
zarea folosirii acestei descope
riri, uriașa industrie a „repro- 
grafiei" (știința, sau mal bine
zis tehnica reproducerii) este 
amenințată cu dispariția. La 
prima vedere pare surprinzător 
că tehnica anticopie a fost pusă 
la punct tocmai de către „Rank 
Xerox", societatea căreia ii re
vin 60 la sută din profiturile 
industriei mondiale a reprodu
cerii documentelor. De fapt, fir
ma nu face decit să țină seama 
de îngrijorarea caselor edito
riale, întreprinderilor și unor 
instituții față de proliferarea 
unor documente destinate cir
culației restrinse. Ironia soartei: 
descoperirea firmei „Xerox" a 
devenit cunoscută — iar ulte
rior confirmată oficial — ca 
urmare a unei indiscreții stre
curate Intr-o scrisoare confi
dențială, tipul de publicitate 
care, după cum s-a arătat, „su
feră cel mai mult de pe urma 
reprografiei".

• IN APĂRAREA LIM
BII NAȚIONALE. După pu
blicarea in buletinul oficial a 
unei liste de noi termeni teh
nici francezi, la Paris a apărut 
un mini dicționar englez-fran- 
cez cuprinzind noțiuni din do
meniul informaticii. Este un 
prim pas în acțiunea lingviștilor 
de combatere a ceea ce ei nu
mesc „frangleza", un limbaj 
alambicat, care tinde să se ex
tindă ca urmare a invaziei ter
minologiei tehnice, îndeosebi din 
S.U.A. Concomitent, au apărut 
două liste, una cuprinzînd ter
meni a căror folosire este obli
gatorie în textele oficiale, a 
doua — termeni recomandați. 
Acțiunea pentru bararea căilor 
de acces ale „franglezei" și a- 
părarea purității limbii națio
nale continuă.

• APA IN DEȘERT. 
Geologii egipteni afirmă că 
aproximativ o treime din 
pustiul aflat pe teritoriul 
Egiptului este străbătută de iz
voare subterane de apă, fapt 
care poate duce la dezvoltarea 
agriculturii, mai ales că Egiptul 
este cunoscut ca fiind o țară 
care duce lipsă de terenuri 
cultivabile. Potrivit ziarului 
„Al Ahram", cu prilejul fora
jelor efectuate in oaza Siva și 
în apropierea marelui lac de 
acumulare Nasser s-au desco
perit numeroasa rezerve sub
terane de apă.

• RIMELE Șl POLUA
REA SOLULUI. Rimele 
sint cunoscute pentru faptul că 
absorb și acumulează in țesu
turile lor microparticule de 
pesticide. O anchetă americană 
asupra poluării solului dovedeș
te că rimele pot să absoarbă și 
metale, cum ar fi plumbul, ni
chelul, zincul și cadmiul conți
nute in sol. Revista franceză 
„Science et avenir" care semna
lează acest fapt, subliniază că 
metalele respective sint foarte 
toxice pentru animalele care se 
hrănesc cu rime, de pildă, pă
sările, putindu-le cauza moar
tea. Analizele făcute au dove
dit, de asemenea, că rimele a- 
cumulează maximum de D.D.T., 
adică 4 mg la 1 kg de hrană 
lunar. Astfel, rimele devin ve
ritabile „revelatoare" ale po
luării solurilor.

• N.S.M.; ÎNLOCUI
TORUL TUTUNULUI. 
Prima fabrică de tutun sLntetic 
va fi construită in Scoția, ur
nind să devină productivă a- 
nul viitor. „New Smoking Ma
terial" (noul ’ produs de fumat), 
cum este denumit tutunul sin
tetic sau pe scurt N.S.M. s© 
obține din pulpa de lemn natu
ral care, după ce . este supus 
unui șir de procese chimice este 
transformată in fibre de celu
loză aproape pură, de culoare 
gri deschis, asemănătoare cu fi
rele de tutun. N.S.M. produce 
mai puțin gudron decit tutunul, 
și nu conține nicotină, substan
ța care stimulează deprinderea 
de a fuma. Un alt avantaj : da
torită noului produs, Anglia nu 
va mai depinde de import ; cele 
350 milioane de țigări ce se vind 
zilnic in Marea Britanie — res
pectiv 90 000 tone tutun anual 
—. provin in totalitate din im
port.

• CĂSĂTORIA Șl 
LONGEVITATEA. » •• 
munca, căsătoria, îndeosebi 
dacă este fericită, contribuie la 
menținerea sănătății șl prelun
girea duratei vieții. Această 
concluzie aparține unul cerce
tător american, dr. Leaf, și se 
bazează pe un studiu întreprins 
asupra a trei grupuri etnice, a- 
vlnd fiecare un mare număr de 
longevivi ce au depășit virsta 
de o sută de ani, ajungind 
chiar pină la 130—140 ani. Cva- 
sitotalitatea centenarilor sint 
bărbați și femei căsătorițL
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