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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit un grup de profesori
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Montarea utilajelor Interviul acordat

și studenți ecuadorieni
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tehnologice
pe șantiere

Ritmul lucrărilor condiționează
acum termenele multor

investiții
Pe multe din șantierele de in

vestiții productive, primele patru 
luni ale anului s-au încheiat cu 
bune rezultate, cu un rodnic bi
lanț. In unitățile Ministerului 
Construcțiilor Industriale, de pildă, 
in intervalul 1 ianuarie — 30 apri
lie s-au montat cu 16 000 tone 
utilaje tehnologice mai mult de
cit in perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Au fost racordate la 
circuitul productiv al economiei 
naționale aproximativ 130 de nai 
obiective și capacități de produc
ție. douăsprezece dintre ele in- 
trind in funcțiune înainte de ter
men. Totodată, realizări demne de 
remarcat au obținut și șantierele 
ailor ministere care au unități 
proprii de construcții — Ministe
rul Industriei Metalurgice. Minis
terul Energici Electrice, Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor : pe multe din aceste șantiere 
pianul de investiții a fost îndepli
nit și depășit, in ramurile respec
tive punindu-se în funcțiune noi 
ți importante capacități productive.

Planul de stat din 1974 preci- 
te-izJ că m3i mvlt de o treime din 
sporul producției industriale din 
acest an trebuie să fie obținut pc 
seama capacităților noi prevăzute 
să intre in funcțiune. în strînsă le
gătură cu această prevedere se 
impune precizat că eșalonarea ter
menelor de finalizare a unor noi 
obiective este neechilibrată pe tri
mestre și. de aici, necesitatea exe
cutării. in acest semestru, a unui 
volum cit mai mare de lucrări, 
pentru a se evita ..virfurile" de 
predări, care duc La eforturi supli
mentare și fac incertă respectarea 
termenelor planificate. Rezultă, 
deci, că agenda de lucru a tuturor 
factorilor cu răspundere in acest 
domeniu este foarte încărcată, iar 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
ce le revin impune maximă exi
gentă în solutionarea integrală și 
cu promptitudine a diferitelor pro
bleme privind finalizarea noilor 
obiective si capacități productive.

I

învățămintele desprinse din acti
vitatea pe patru luni demonstrează 
elocvent că numai prin organizarea 
întregii munci de execuție, în 
funcție de urgentele reale ale lu
crărilor și. in primul rind. de ce
rința predării la timp a unor fron
turi corespunzătoare pentru acce
lerarea ritmului de montai tehno
logic. devin posibile scurtarea du
ratelor de realizare a noilor ca
pacități și respectarea sau devan
sarea termenelor de intrare in 
funcțiune. Mai ales că, in lunile 
mai și iunie, volumul și complexi
tatea lucrărilor de montaj se am- 
plifică substanțial, pe toate marile 
platforme de investiții de la Tirgu- 
Mures. Pitești, Rimnicu-Vilcea, 
Tirgovlște, Slatina. Săvineștl ș.a. 
activitatea mentorilor fiind in a- 
ceastă perioadă hotăritoarc pentru 
conectarea rapidă a unor noi și im
portante obiective, capacități si In
stalații la potențialul productiv al 
tării.

Stă pe deplin in puterea con
structorilor și mentorilor, a bene
ficiarilor să facă față acestor ce
rințe majore, cu condiția să pună 
și mai mult in valoare rezervele 
de care dispun, să acționeze in co
mun. cu mai multă energie si fer
mitate. pentru înlăturarea tuturor 
dificultăților, mari sau mici, cu 
care sint confruntați In prezent. 
Experiența șantierului Combinatu
lui de îngrășăminte chimice din 
Arad constituie o probă temeini
că in acest sens. Comparativ cu 
lunile anterioare, activitatea de ne 
șantier a cunoscut o substanțială 
schimbare in bine în ultima vre
me. concretizată in asigurarea 
fronturilor de lucru necesare mon- 
torilor și celorlalte subantreprize. 
Este de așteptat ca asemenea pro
grese substanțiale să se înregistre
ze si pe șantierele fabricilor sau 
liniilor de ciment, aflate in con
strucție la Hoehiz. Deva si Chiș- 
cădaga, unde stocurile actuale de
(Continuare in pag. a III-a)
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de președintele 
Nicolae Ceaușescu

reprezentanților ziarelor „Die Welt“, 
„Le Monde“, „The Times“, „La Stampa“

După cum s-a anunțat, la 10 aprilie tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar generai al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a primit pe trimișii spe
ciali ai ziarelor „Die Welt" — Hans Stollhans, „Le Monde" — Ma
nuel Lucbert, „The Times'* — Richard Davy, și „La Stampa" —Re
nato Proni, cărora le-a acordat un interviu pentru suplimentul 
lunar editat de aceste cotidiane.

ÎNTREBARE; Domnule 
președinte, de curind au avut 
loc in țara dumneavoastră im
portante schimbări în condu
cerea statului și partidului. 
V-am Ți recunoscători să cu
noaștem ce consecințe are 
această nouă structură pe pla
nul politicii interne, precum ș’ 
în domeniul politicii externe ?

Trebuie să spun că este 
vorba de o structuri cu ade
vărat unică in lumea socia
listă și ne-ar interesa care sint 
rațiunile specifice românești 
in legătură cu aceste schim
bări.

alte cuvinte de a înfăptui neabă
tut dezvoltarea țării, politica de 
pace și de colaborare internațio
nală, așa cum sînt ele trasate de 
organele conducătoare ale parti
dului.

ÎNTREBARE: România a 
fost prima țară membră a 
C.A.E.R. care a obținut pre
ferințe vamale din partea Co
munității Economice Euro
pene. Ce foloase a adus Româ
niei pină acum cooperarea 
economică cu C.E.E. și cu sta
tele membre ale C.E.E. ? Au 
fost satisfăcute așteptările 
dumneavoastră ?

>s-- 1;

RĂSPUNS: Instituirea funcției de 
președinte al Republicii Socialiste 
România și alte măsuri organiza
torice, luate recent de Comitetul 
Central al partidului și de Marea 
Adunare Națională, fac parte 
din preocupările pentru mai buna 
organizare a activității, pentru 
simplificarea și evitarea unor pa
ralelisme, In scopul creșterii efi
cienței și spiritului de răspundere 
în toate domeniile de activitate. 
De aici și alegerea mea în funcția 
de președinte al Republicii Socia
liste România, care nu este deloc 
unică pentru că mai sint țări so
cialiste care au instituit cu mult 
înaintea noastră această funcție.

în ce privește alegerea unui nou 
prim-ministru, ea este determinată 
de satisfacerea cererii fostului 
prim-ministru. Ion Gheorghe Mau
rer, de a ieși la pensie din motive 
de boală și de vîrstă. Ea apare deci 
ca o necesitate a asigurării conti
nuității în conducerea Consiliului 
de Miniștri.

Țelul tuturor acestor măsuri este 
de a asigura înfăptuirea politicii 
interne și externe elaborate de 
Congresul al X-lea și de Confe
rința Națională ale partidului, cu

RĂSPUNS : Într-adevăr, înce- 
pînd de la 1 ianuarie 1974 Româ
nia beneficiază de preferințe va
male din partea Comunității Eco
nomice Europene. Prin aceste pre
ferințe dorim să creăm condiții 
mai bune pentru exportul româ
nesc în țările Pieței comune, să 
facem competitive și din punct de 
vedere economic produsele româ
nești cu produsele similare de pe 
piața acestor țări. In acest fel spe
răm să creăm condiții și pentru 
extinderea importurilor noastre 
din aceste țări, deci pentru o dez
voltare mai accentuată a relațiilor 
economice reciproc avantajoase.

Sîntem de abia la început și de 
aceea este greu de făcut o apre
ciere.

Pot însă să menționez că față 
de 1973 au fost acordate facilități 
de export la un număr mai mare 
de produse românești, dar nu în 
măsura în care ne așteptam noi. 
De aceea, sperăm ca în continuare 
să se țină seama de necesitatea ca 
și la alte produse românești să 
fie înlăturate obstacolele care mai

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, au primit, luni la 
amiază, grupul de profesori și stu
denți de la Universitate? Centrală 
din Quito — Ecuador, in frunte cu 
decanul Facultății de economie, prof. 
Guerrero Fausto, care se află intr-o 
vizită in țara noastră.

La întrevedere au participat tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, Cornel 
Burtică, Ștefan Andrei, Ion Traian 
Ștefânescu, prim-seeretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, Nicu Ceaușescu, vice
președinte al Consiliului Uniunii A- 
sociațiilor Studenților Comuniști din 
România, Niță Dobrotă, prorector al 
Academiei de studii economice.

Prezentindu-i pe oaspeți, 
trul Ion Traian Ștefănescu a 
vat 
lor 
au

minis- 
........ .. , rele-
caracterul fructuos al călătoriei 
in tara noastră, timp in care ei 

vizitat institute de invățămint

superior, obiective social-culturale, 
au purtat convorbiri rodnice cu co
legii români. „Intilnlrile, discuțiile 
dintre studenții români și ecuado
rieni — a subliniat el — s-au des
fășurat intr-un spirit prietenesc, 
reflectind dorința reciprocă de 
a colabora mai strins.

Vizita cadrelor didactice și stu
denților din centrul universitar 
Quito se înscrie in contextul bune
lor relații dintre cele două țări și 
popoare, relații care cunosc o nouă 
și importantă dezvoltare după vizita 
președintelui României, tovarășul 
Nioolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu in Republica E- 
cuador.

Tineretul studios din România își 
reafirmă, și cu acest prilej, voința 
de a intensifica legăturile priete
nești cu tineretul studios din Ecua
dor. in interesul unei mai bune 
cunoașteri, al apropierii dintre po
poarele noastre".

Luind cuvîntul, prof. GUERRERO 
FAUSTO a spus : Dorim să vă a- 
dresăm, domnule președinte, mulțu
mirile noastre profunde pentru po
sibilitatea pe care ne-ați oferit-o de 
a vizita România, de a ne intilni cu 
dumneavoastră și de a vă exprima 
cu acest prilej salutul nostru 
țese. *

Am vrea ca înainte de a părăsi 
această țară, acest popor prieten, 
să mulțumim, prin intermediul 
dumneavoastră, întregii națiuni ro
mâne pentru ocazia de a cunoaște 
succesele și experiența sa, care 
ne-au fost împărtășite in mod tovă- 

. rășesc in tot timpul vizitei.
Nouă ne este clar că amabilitatea 

deosebită cu care am fost înconju
rați constituie un omagiu adus po
porului ecuadorian și ne revine în
datorirea de a ne exprima gratitu
dinea pentru aceasta prin activlta-
(Continuare in pag. a V-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

și prieteni,
exprim satisfacția 
care delegația stu- 

care

fră-

(Continuare in pag. a V-a)

Folosirea rațională a HÎRTIEI-o cerință imperioasă ÎN PAGINA A ll-A

CÎT CONSUMĂM? 
CÎT RECUPERĂM?

HOTĂRÎREA SECRETA- 
RIATULUI C.C. AL P.C.R. 
cu privire la îmbună
tățirea activității pre
sei și la raționalizarea 

consumului de hîrtie

CIT RISIPIM? ÎN PAGINA A III-A
în continuarea anchetelor „Scînteii" consacrate acestei probleme, dăm astăzi 

cuvîntul factorilor de răspundere din cîteva ministere direct vizate.
In numerele viitoare ale ziarului vom publica atit puncte de vedere ale con

ducerilor altor foruri, cit și propuneri și sugestii primite de la cititori.
Opinla noastră publică 

este la curent, desigur, cu 
apariția și accentuarea ra
pidă a dezechilibrului in
tre cererea și oferta mon
dială de celuloză și hîrtie. 
Chiar dacă necesitatea 
adoptării unor măsuri care 
să restabilească echilibrul 
intre consumul și produc
ția de hirtie nu a apărut 
abia acum, pe zi ce trece 
preocuparea in acest sens 
devine o actualitate tot 
mai stringentă, concen
trind pretutindeni în lume 
aceeași atenție și aceleași 
eforturi, ca și criza ..auru
lui negru". Cum s-a ajuns 
la această situație ? Po
trivit opiniilor exprimate 
de către Specialiști, s-a 
ajuns aid datorită faptu
lui că ritmul galopant in 
care a crescut consumul 
industrial și casnic de 
hirtie și carton a depășit, 
evident, atit posibilitățile 
de refacere corespunză
toare a resurselor natu
rale de materie primă, cit 
și ritmul de dezvoltare a 
capacităților de producție 
pentru celuloză papetară. 
Statisticile internaționale 
vin și ele să întărească 
acest punct de vedere, 
demonstrind că in Eurooa 
— ca să dăm un exemplu, 
dar situația nu este dife
rită nici pe celelalte con
tinente — de la o proper-

ție de 29.37 milioane tone 
producție față de 28,86 
milioane tone consum, in 
1965 se ajunsese Ia o pro
porție de 38,1 mii. t. pro
ducție față de 38,2 mii. t 
consum in 1970, estimin- 
du-se ca in 1975 să se 
ajungă la 49,5 mii. t. pro
ducție față de 50,9 mil. L 
consum! Pornind de la a- 
semenea constatări, cercu
rile de specialitate apre
ciază, totodată, că insufi
ciența celorlalte sortimen
te de celuloză va conduce 
la creșterea cererii pentru 
celuloză din foioase — 
care, de fapt, și ea este 
limitată.

în această conjunctură 
internațională se caută 
noi și noi mijloace pentru 
a se frina ritmul de creș
tere a consumului, rațio- 
nalizlndu-se, in prima or
dine, hlrtia de ziar și hir- 
tia papetară. Ziarele in
sele (din S.U.A., din An
glia, din Franța și chiar 
din unele țări mari pro
ducătoare și exportatoare 
de hirtie) ne aduc vești 
despre masurile luate 
drept consecințe ale pe- 
nuriei : reducerea numă
rului de pagini, micșora
rea tirajelor, scumpirea

prețului de vlnzare, su
primarea unor hebdoma
dare sau chiar a unor cu
noscute cotidiene.

Țara noastră, care se 
numără printre producă
toarele de hirtie, este ne
voită, totuși, să mai im
porte. Raportindu-ne la 
alte țări, se constată 
insă că ritmul consu
mului de hirtie a cu
noscut la noi o creștere 
mult prea, mare, total 
disproporționată nu nu
mai față de posibilitățile 
proprii de refacere a re
surselor de materie pri
mă, dar chiar și față de 
ritmul înregistrat pe alte 
meridiane. Statisticile 
arată că. 'dacă in anul 
1938 consumul la noi era 
de 3.5 kg pe locuitor, in 
1947 el a devenit 4,9 kg, 
în 1960 — 9,3 kg, în 1970 
— 23,1 kg, ajungind in 
1974 să treacă la 30 kilo
grame ! Altfel spus, dacă 
ritmul mediu anual de 
creștere a fost, in pe
rioada 1960—1974 de 3,4 
la sută In lume și de 4,3 
la sută in Europa occi
dentală, in România el a 
fost de 8,5 la sută ! !

Evident, s-au luat și se 
iau in continuare măsuri 
de evitare a risipei, de 
raționalizare a consumu-

lui — dar se impun, tot
odată, și măsuri ferme 
pentru recuperarea hitiei, 
valorificarea deșeurilor 
care, la ora actuală, se 
pierd fără ca cineva să 
se intereseze de ele. 
„Scînteia" s-a mai referit 
la acest aspect — care 
nu numai că nu e de 
neglijat, dar capătă pe 
zi ce trece dimensiuni 
noi — in articolele „Gră
mezile deșeurilor de 
hirtie cresc mai repede 
decit pădurile. Ce-i de 
făcut ?" (din 17 martie 
a.c.) și „Hirtia este 
puțină și scumpă. Să în
vățăm, deci, a prețui și 
folosi deșeurile" (din 11 
aprilie). De data aceasta 
ne-am adresat factorilor 
de răspundere din clteva 
ministere direct intere
sate, solicitindu-le să ne 
precizeze măsurile care 
le-au stabilit și care se 
impun incă, pentru ca 
acțiunea de recuperare șl 
valorificare a deșeurilor 
să se desfășoare mai 
bine, mai organizat și

© Județele țârii in marea 
întrecere socialistă : Su
ceava — pină la 23 Au
gust patru luni avans in 
cincinal • Ce dezbate, 
cum decide comitetul 
oamenilor muncii • A- 

genda economică

Dragi tovarăși
Aș dori să-mi 

pentru vizita pe _ .
denților din Quito — printre 
se află și decanul Facultății de eco
nomie — o face in România. Doreso - 
să vă salut aici, pe păminlul Româ
niei. după ce am avut prilejul să ne 
intilnim in Quito și să cunosc cite 
ceva din preocupările dumneavoas
tră, ale poporului ecuadorian.

Sper că vizita pe care ați făcut-o 
in România, intilnirile avute cu stu
denții români — și cu alți cetățeni 
din țara noastră — v-au oferit po
sibilitatea de a cunoaște unele din 
preocupările poporului român, din 
realizările sale in făurirea societății 
socialiste. Ați putut cunoaște preo
cupările poporului român privind 
dezvoltarea învățămintului, științei și 
culturii — și sper că din convorbi
rile pe care le-ați avut cu reprezen
tanții sludențimii, cu cadrele didac
tice v-ați putut crea o impresie cit 
mai aproape de realitate despre fe
lul in care profesorii și studenții ro
mâni — ca de altfel iiitregul popor 
— înfăptuiesc neabătut politica 
Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Fără îndoială că dezvoltarea rela
țiilor de colaborare dintre popoare
le noastre a căpătat o dimensiune 
nouă cu prilejul vizitei pe care am 
făcut-o în Ecuador, al convorbirilor 
pe care le-am avut cu președintele 
Lara si alți conducători ai poporu
lui ecuadorian. al întîlnirilor cu oa
menii muncii, cu populația, cu stu
denții si profesorii universitari. Prin 
rezultatele sale, vizita a reprezentat 
un moment important in evoluția re
lațiilor dintre poporul român și po
porul ecuadorian.

Trebuie să vă spun că, de atunci, 
aceste relații au continuat să se dez
volte. Au fost delegații române in 
Ecuador — este adevărat mai mult 
pe probleme economice ; de aseme
nea au fost si delegații din Ecuador 
in România. Sint perspective bune 
pentru o largă colaborare în dome
niul petrolului și in alte sectoare dc 
activitate, ceea ce va așeza relațiile 
dintre țările noastre pe o bază și mai 
trainică.

In politica României și Ecuadoru
lui există multe puncte de apropie
re. Am constatat cu multă satisfac
ție preocuparea Ecuadorului de a a-

G. MITROI 
Al. PLAIEȘU

(Continuare 
in pag a II-a)

sigura realizarea unor relații noi, 
bazate pe egalitate, pe respect re
ciproc. pe neamestec in treburile in
terne. eforturile sale de a face ca 
bogățiile naționale să se afle in între
gime in mina poporului ecuadorian șl 
să fie folosite in interesul dezvoltării 
cconomico-sociajc independente, al 
bunăstării și fericirii întregului 
popor. Desigur, aceste preocupări 
nu pot decit să ne bucure și, așa 
cum am spus și la Quito, ele creează 
condiții pentru o strînsă colaborare 
între România și Ecuador. România 
acordă o mare atenție afirmării aces
tor principii in relațiile internațio
nale.

Desigur, ne preocupăm ca în viața 
poporului român principiile socialis
te să se afirme cit mai puternic, ca 
tot ceea ce facem să servească inte
reselor întregii națiuni, să asigure 
creșterea continuă a bunăstării sale, 
atit materiale, cit și spirituale.

Ceea ce realizăm noi in România 
este rezultatul eforturilor întregului 
popor. Am pornit de la un nivel de 
dezvoltare destul de scăzut. Mai a- 
vem incă mult de făcut pentru a 
realiza societatea socialistă multila
teral dezvoltată, care să asigure din 
plin soluționarea tuturor probleme
lor. Dar ceea ce am realizat demon
strează că atunci cînd un popor este 
stăpin pe destinele sale poate rezol
va orice problemă ; că atunci cind 
un popor este hotărit să trăiască li
ber, să lichideze asuprirea de orice 
fel poate realiza acest lucru. Desi
gur. este nevoie de solidaritatea și 
unitatea, tuturor forțelor progresiste 
din fiecare (ară și — dacă vă reamin
tiți •— de aceasta am vorbit și la 
Quito, precum și în alte țări ale 
Americii Latine. Aceasta este expe
riența poporului român, care, tocmai 
datorită faptului că a acționat in 
strînsă unitate, a reușit să realizeze 
asemenea rezultate pe calea dezvol
tării sale economico-sociale. Este, de 
asemenea, nevoie de o colaborare 
strînsă intre toate națiunile, între 
toate forțele care doreso o dezvol
tare economico-socială independen
tă, care vor să fie lichidată vechea 
politică de asuprire și exploatare, 
de inegalitate.

Ne bucură faptul că în America 
Latină — în ciuda celor intimplate 
în Chile — forțele progresiste conti
nuă să se consolideze, demonstrind

că unele insuccese, cum au fost cele 
din Chile, nu pot opri avintul luptei 
de eliberare, al luptei forțelor care 
se pronunță pentru progres social ; 
dimpotrivă, cîteodată, anumite in
succese duc la unirea mai puternică 
și la impulsionarea luptei, pentru a 
evita asemenea evenimente.

Noi sintem convinși că șl In Chile 
forțele progresiste vor reuși să-șl 
reintărcască poziția și să asigure po
porului chilian o dezvoltare nouă. 
Oricum, avem convingerea că po
poarele Americii Latine și poporul 
ecuadorian vor înregistra noi succese 
pe calea dezvoltării cconomico-so- 
cialc independente, a făuririi unei 
vieți libere și independente.

Apreciem că și dezvoltarea colabo
rării pe linia universității, a tinere
tului și studenților constituie o par
te importantă a dezvoltării solidari
tății forțelor progresiste, antiimpe- 
rial’ste de pretutindeni. Pornim de 
la faptul că tineretul are de jucat un 
rol important în dezvoltarea fiecărei 
națiuni, in făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Iată de ce nu pot decit să salut do
rința pe care ați manifestat-o — și 
pe care au împărtășit-o și profesorii 
și studenții români — de a pune ba
zele unei colaborări mai strinse.

Aș dori, de asemenea, să salut ini
țiativa de a constitui un centru ccua- 
doriano-român și sper că și studen
ții români vor face același lucru, a- 
ceasta reprezentînd un început pen
tru constituirea unei organizații sau 
a unor asociații româno-ecuadorieno
— atit In România, cit șl în Ecuador
— pentru a acționa și pe această 
cale în vederea dezvoltării relațiilor 
de colaborare dintre popoarele noas
tre.

Cu aceste ginduri doresc, încă e 
dată, să vă adresez dumneavoastră — 
și, prin dumneavoastră, tuturor pro
fesorilor și studenților, întregului 
popor ecuadorian prieten — succese 
tot mai mari în toate domeniile de 
activitate, pe calea unirii forțelor 
progresiste din Ecuador pentru noi 
transformări economico-sociale, pen
tru consolidarea și întărirea Ecuado
rului, pentru o viață liberă și fericită 
întregului popor ecuadorian, pentru 
dezvoltarea continuă a prieteniei și 

, colaborării întro popoarele noastre.
Vă doresc succes și multă sănăta

te .' (Aplauze puternice, îndelungate).

ACTUALITATEA ÎN AGRICULTURĂ
o Plantarea legumelor în cîmp ® Pregătirea 

pășunaîului
Semănatul porumbului s-a încheiat sau este pe terminate in ma

joritatea județelor, dar mal sînt de insămințat unele suprafețe, îndeo
sebi in județele din nordul Moldovei. Lucrările trebuie continuate 
pentru a se insămința in Întregime suprafețele prevăzute a se cultiva 
cu porumb. Acum este in toi plantatul legumelor în cîmp, lucrare 
care trebuie să se execute ținîndu-se seama de graficele întocmite de 
I.L.F. pentru a se realiza eșalonarea producției. Odată cu răsărirea și 
dezvoltarea plantelor este necesar să se intensifice lucrările de Între
ținere a culturilor ; de asemenea, intrucit in urele zone se menține 
deficitul de apă din sol, trebuie continuate irigațiile, respcctindu-se 
programele stabilite de specialiști. Totodată, deoarece peste citeva zile 
începe pășunatul animalelor, trebuie încheiate toate pregătirile pentru 
ca pășunile și izlazurile să fie gospodărite cu pricepere și răsnundere.

In pagina a 111-a Caidul nostru pe tema plantării legumelor șl 
articolul despre pregătirea și organizarea pășunaîului.

IN PAGINA A III-A
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HOTĂRÎREÂ ÎN JUDEȚUL ALBA

Secretariatului C. C. al P.C.R. PREGĂTIREA
Telex cetățenesc

PENTRU AGENDA DV

cu privire la îmbunătățirea activității presei
si la raționalizarea consumului de hîrlie

Recent, 
PC.R. a 
din țara 
activității publicațiilor centrale și 
locale, raționalizarea consumului 
de hirtie destinat acestora.

S-a apreciat și cu acest 
contribuția pe care presa o 
la transpunerea In viață a 
ticil generale a Partidului Comu
nist Român, a programului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, la afirmarea 
principiilor eticii si echității so
cialiste, a ideilor înaintate In toa
te domeniile vieții și activității so
ciale.

Analiza a pus în evidență. în a- 
celași timp, existența unor nea
junsuri și paralelisme în activita
tea ziarelor și revistelor, a consta
tat înmulțirea exagerată a publi
cațiilor și sporirea fără temei real 
a numărului de pagini la unele 
ziare și reviste, folosirea nejustifi
cată a unor soluții grafice costisi
toare.

Numărul mare de publicații edi
tate, sporirea dimensiunilor și ti
rajelor acestora au dus la un con
sum exagerat de hirtie, care nece
sită an de an sacrificarea unor 
mari suprafețe din patrimoniul fo
restier al țării, scoaterea din cir
cuitul industrial a unor mari can
tități de masă lemnoasă, la creș
terea continuă a importurilor de 
hirtie.

Existența gravei penurii de hir
tie pe plan mondial, creșterea 
vertiginoasă a prețurilor acesteia 
determină astăzi, in întreaga lume, 
preocupări susținute pentru redu
cerea consumurilor și folosirea cit 
mai rațională a hîrtiei.

Secretariatul C.C. al P.C.R. a 
adoptat hotăriri corespunzătoare 
în vederea îmbunătățirii continue 
a conținutului, pentru creșterea 
combativității ziarelor și revistelor

Secretariatul C.C. al 
analizat structura presei 

noastră. Îmbunătățirea

prilej 
aduce 
poli-

fi sporirea continuă a rolului pre
sei în înfăptuirea programului 
Ideologic al partidului. S-au stabi
lit măsuri privind perfecționarea 
structurii presei, lichidarea para
lelismelor $1 stabilirea unul profil 
adecvat pentru fiecare publicație, 
în funcție de problematica abor
dată și categoriile de cititori că
rora li se adresează. Totodată, 
Secretariatul C.C. al P.C R. a ho- 
tărlt reducerea la strictul necesar 
a volumului de pagini, a tirajelor, 
formatului și numărului de apa
riții la o serie de ziare și reviste, 
încetarea apariției unor publicații 
care nu se justifică, utilizarea cu 
ericiență sporită a mijloacelor ma
teriale și financiare puse la dispo
ziția presei, precum și a cadrelor 
din redacții.

în acest sens s-a hotărît ca zia
rul „Scînteia" să treacă la 6 apa
riții. pe sâptămînă în loc de 7, re- 
duetndu-și, totodată, și numărul 
de pagini ; să își reducă, de ase
menea, numărul de pagini ziarele 
,,România liberă" și „Scînteia ti
neretului" ; cotidianele „Munca" 
și „Satul socialist" să apară în 
viitor ca publicații săptămînale.

în ce privește presa locală, vor 
continua să apară gazete cotidiene 
într-un număr de 8 județe ; în ce
lelalte județe, gazetele cotidiene 
vor deveni săptămînale ; atit coti
dianele, cit și gazetele săptămînale 
județene vor apărea cu un număr 
de pagini redus și in format mic.

în cadrul măsurilor de stabilire 
a unei mai bune profilări a fie
cărei publicații s-a hotărît ca re
vista „Contemporanul" — organ al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste — să devină revistă po
litică, al cărei obiectiv principal 
este de a milita pentru propagarea 
în mase a

• a concepției
a partidului nostru despre viață și 
societate ; sâptămînalul „Flacăra14

va deveni revistă ilustrată a Fron
tului Unității Socialiste de prezen
tare a realizărilor României so
cialiste în edificarea noii socie
tăți în toate domeniile, de promo
vare a noului în activitatea eco
nomică, de stimulare a introdu
cerii cuceririlor științei și tehnicii 
în producție ; „Magazin" va fi re
vistă a Frontului Unității Socia
liste de răspindire a cunoștințelor 
științifice în rîndul maselor.

Se vor lua măsuri pentru anu
larea abonamentelor la ziare, re
viste și alte publicații plutite din 
fondurile organelor și organizații
lor de partid, de stat și obștești, 
ale întreprinderilor și instituțiilor. 
In viitor, exceDtînd cazurile strict 
necesare care se vor stabili în mod 
concret, se va interzice efectuarea 
de abonamente din fondurile sta
tului, iar stabilirea tirajului fie
cărei publicații va fi strîns legată 
de solicitările efective ale citito
rilor.

Secretariatul C.C. al P.C.R. își 
exprimă convingerea că aceste 
măsuri vor contribui la Îndeplini
rea în condiții tot mai bune a 
înaltelor îndatoriri ce revin pre
sei, la sporirea eficienței sociale a 
întregii ei activități, la creșterea 
aportului tuturor ziarelor și revis
telor în înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru.

ALBA IULIA (Corespondentul 
„Scinteil", Ștefan Dinicâ). — 
Alături de dezvoltarea și mo
dernizarea rețelei comerciale 
din județul Alba, un obiectiv 
important al activității direcției 
comerciale județene il consti
tuie pregătirea și perfecționa
rea profesională a lucrătorilor. 
Anul acosta se vor califica prin 
cursuri de pregătire de gradul I, 
fără scoaterea din producție, 
55 lucrători pentru magazinele 
alimentare șl unitățile do ali
mentație publică. în acest sec
tor vor fi incadrați și alți 13 
vinzători de oroduse alimen
tare, 5 cofctari-patiseri, 6 os
pătari, 3 bucătari, toți «absol
venți ai unor școli profesionale 
de specialitate. Prin școli pro
fesionale sint pregătiți vinză
tori și pentru sectoarele tcxtile- 
incălțăminte și metalo-chimice. 
Multe dintre noile cadre vor 
lucr.a in unitățile comerciale 
care se vor da in folosință in 
Alba Iulia și alte orașe ale ju
dețului. în același timp, o aten
ție deosebită se acordă perfec
ționării pregătirii profesionale 
a lucrătorilor din unitățile co
merciale. Pentru gestionarii și 
șefii de unități din alimentația 
publică, sectorul industria.’., au 
fost organizate la Alba* Iulia și 
Zlatna cursuri de perfecțio
nare frecventate de 75 lucrători. 
Un număr dc 90 vinzători din 
unitățile de desfacere a produ
selor industriale urmează 
cursuri de îmbogățirea cunoș
tințelor de specialitate.

• 22 01 01. Pentru rnșchctarea sau lustruirea parchetului, cooperativa 
meșteșugărească „Constructorul" a înființat o unitate specială care exe
cută lucrări la domiciliul clienților.

• 12 60 53. La acest număr de telefon se poate solicita ajutorul fe
meilor de serviciu pentru efectuarea muncilor gospodărești.

o 1166 21 șl 16 26 71. Coi ce doresc să-și aranjeze mobilierul din 
apartament — incit să obțină maximum d^ funcționalitate — pot suna 
la ncocte numere, iar specialiștii in decorațiuni interioare ni cooperației 
meșteșugărești le stau la dispoziție.

NOU
• Bucuroșii, str. Buzcști 44. Aici s-a deschis recent o nouă policlinică, 

cu plată, profilată in exclusivitate pentru lucrări do stomatologie.
• Un nou tip dc mașină de gătit. Cooperația meșteșugărească a 

pregătit pentru cumpărătorii «ăi un nou tip de mașină do gătit în
zestrată cu termostat și rotisor, precum și cu cuptor adaptabil bucătă
riilor modulate.

o „Pescarul" de Cluj. Tn Cluj, pe strada Universității, a fost deschis 
un elegant restaurant cu bar — „Pescarul". In acest an In Cluj s-au 
moi deschis patru unități „Gospodina", un „Expres" model, iar in săp- 
tăminile ce urmează se vor mai deschide 4 cofetării modernizate, un 
bar de zi, două cantine-restaurant și mai multe bufete cu preparate reci 
și calde in incinta întreprinderilor.

• O bază sportivă de cartier, prevăzută cu 6 terenuri pentru tenis, 
volei, handbal, baschet etc., se amenajează în cartierul „1 Mai" din 
Craiova. La amenajarea ei participă activ în primul rind cei cărora 
le este destinată : tinerii din cartier și studenții Facultății de medicină.

INITIATIVE
• O interesantă expoziție de mobilă șl articole de uz Îndelungat (cu 

vinzare) s-a deschis, recent, in 9 apartamente, situate in blocul de 
locuințe, proprietate personală, de pe strada Mărăști nr. 2 din Timi
șoara. Fiecare din cele peste 40 de încăperi, cite alcătuiesc expoziția, 
este mobilată intr-un anumit fel, sugerind diferite posibilități de mo
bilare a apartamentelor. Reținerea se face pe bază de prenotare, prin 
magazinele do specialitate.

o Trandafirii Orșovci. Din inițiativa celor mai tineri locuitori ai 
orașului — pionierii — în Orșova au fost plantați nu mai puțin de 
23 000 do trandafiri (față de 5 000 cit erau planificați), precum și 5 000 
de pomi ornamentali. Tuturor — un „bychet" de felicitări.

VĂ INTERESEAZĂ?
o Aviz părinților. Organizatorii comerțului bucureștean anunță 

deschiderea unei noi unități specializate in desfacerea articolelor pentru 
copii. Adresa : str. Băcani nr. 3—5.

(Urmare din pag. I)

mnrxism-leninismului,
materialist-dialectice

cu rezultate mai eficiente, 
inlâturîndu-se neajunsurile 
caro au existat și mai per
sistă.

MIHAI MARTINESCU, 
adjunct al ministrului 
aptovizionârii tehnico- 
materlale și controlului 

gospodăririi fondurilor fixe :

DIVERS
Poarta care
nu se va 
deschide

In portul Constanța a acostat! 
cargoul „Dolj", care a transpor
tat. de la Galați o încărcătură 
specială : poarta docului de 
construcție a navelor dc mare 
tonaj. La prima vedere, un fapt 
obișnuit. Neobișnuită este insă 
mărimea porții, care cintă- 
rește... 500 000 de leg ! Și tot ne
obișnuit a fost și transportul ei. 
Pentru ca să încapă pe puntea 
cargoului, poarta a fost împăr
țită Tn „portițe" de cite 40—50 
de tone. Dar chiar in aceste 
condiții, drumul a fost deosebit 
de anevoios, ntyrea fiind agitată 
de o furtună de gradul 7. Parcă 
presimțea și ea ce i se pregă
tește. Uriașa poartă, de 60 metri 
lățime și 12 metri înălțime, va 
opune o dirză rezistență mării, 
care va bate in permanență in 
ea cu o putere de 2 900 tone. Va 
bate, dar... nu i se va deschide !

Acțiunea
♦

Martin44

I
I

pe litoral
In aceste zile, oficiile jude

țene de turism din Întreaga tară 
au pus In vinzare bilete pentru 
odihnă in stațiunile de pe lito
ral, la tarife reduse, in scrii de 
12 zile, cu incepere de la 14 mai 
pină la 30 iunie. Posesorii bile
telor beneficiază de 50 la sută 
reducere la tariful de transport 
pe C.F.R.

...Fie o zi de muncă oarecare — 
poate chiar ziua cind citiți aceste rin- 
duri — să zicem in zori.

Fie, de asemenea, intinderea țârii, 
cuprinsă de gindul nostru ca o hartă 
vie. la scara unu pe unu.

Unde să facem primul popas ?
Respectind o ordine care vi se va 

lămuri de la sine, primul popas il 
facem la...

Periș. La spitalul din localitate 
începe activitatea zilnică. Medicul 
stomatolog Radu Gloria (44 de ani) 
Își mai potrivește o dată halatul ca 
laptele, apoi spune asistentei, ca-n 
fiecare zi : ..Să intre primul pacient".

Stroiești. La aceeași oră, Elena Bu
toi (42 ani), casnică, tocmai a termi
nat dereticatul de dimineață și plea
că spre răscrucea din coltul uliței, pe 
unde trece de obicei po$*’$ul. căruia 
are să-i dea două scrisori : una pen
tru băiat — elev la o ș~oală de ofi
țeri : cealaltă pentru fată — liceană 
la Pedagogic la Pitești.

Măldârești. La aceeași oră. Ion 
Popa (40 de ani), economistul-șef al 
I.A.S. Măldârești, intră in ședința 
operativă a conducerii întreprinderii.

Constanța. La aceeași oră, mecani
cul Gheorghe Popa (33 ani), de la 
întreprinderea locală de construcții, 
dă bunul de pornire unui excavator 
ieșit din reparație.

București. La aceeași oră. medicul 
neurolog Constantin Popa (35 ani), de 
la Spitalul Colțea, își Îmbracă și el 
halatul alb.

Craiova. La aceeași oră. Aurel Popa 
(33 ani), cercetător la Facultatea de 
viticultură, responsabilul sectorului 
de cercetări al stațiunii experimen
tale a cadrelor didactice, coboară in 
mijlocul unui gruo de studenți. către 
mica „sală de curs“ din valea încon
jurată de terase cotropite de araci 
din beton.

Rm. Vilcea. La aceeași oră. Mihai 
Popa (29 ani), contabil la U.J.C.A.P.. 
se apleacă asupra coloane’or cu cifre 
ale bilanțului pe ultima lună.

Tg. Jiu. La aceeași oră, Ioan Popa 
(24 de ani), tehnician comercial, se

In lunile mai și iunie, oficiile 
județene de turism organizează 
excursii de scurtă durată pentru 
vizitarea stațiunilor de pe lito
ral. Procurarea biletelor și în
scrierea in excursii se fac la 
oficiile județene de turism din 
țară și la filialele întreprinderii 
de turism, hoteluri și restauran
te din București.

înfățișează la locul de muncă, în aș
teptarea clienților.

Iată opt puncte pe intinderea țârii, 
pulsind de viață, de muncă. De 
munca in care sint implicate efortu
rile a doi medici, unei gospodine, 
unui muncitor, unui economist, unui 
contabil, unui cercetător științific, 
unui tehnician al comerțului. Opt oa
meni ob'șnuiți, aplecați asupra mun
cii lor zilnice. Tot atîtea universuri 
de e”istență profesională, civică, fa
milială, deschizind, în locurile unde

Ministerul nostru, impre- 
u ' \ cu ministerele, econo
mice și cu unele institute 
de cercetări și proiectări, 
a elaborat un plan de mă
suri privind extinderea co
lectării și valorificării de- 
ș'urilor. Astfel, pentru a- 
nul 1974, la colectarea de- 
ș .'urilor de hirtie prevede
rile reprezintă o recupera
re de 25% din hirtia con
sumată, cantitate ce poate 
înlocui 640 mii mc masă 
lemnoasă. Considerăm insă 
că slnt posibilități de rein
troducere in circuitul eco
nomic a unor cantități mult 
mai mari de astfel do de- 
ș'uri. în unele țări, ca 
R.’G.. Ungaria. Franța — 
de exemplu — in anul 1972
— cind penuria de hirtie 
nu era încă atit de acută
— gradul de recuperare a 
deșeurilor de hirtie 
de 28—33%.

Ministerul nostru 
țiat o largă acțiune 
rificare a modului 
sint

rezultă deșeuri, pot să in
tre in relații directe cu fa
bricile de hirtie și cartoa
ne. iar activitatea Centra
lei de preindustrializare și 
achiziții ar urma să se or
ganizeze in snccial pe re
cuperarea deșeurilor de la 
pooulnție. de la micile uni
tăți, din unitățile care pri
mesc multe ambalate etc. 
De aceea, considerăm util 
să se extindă numărul 
punctelor de colectare în 
cartierele intens popula‘e 
și să se doteze cu tonete 
(rulote), care de la început 
și-au demonstrat utilitatea.

De' asemenea, vom con
tinua acțiunea de donistare 
a tuturor surselor de ma
culatură, iar pentru perfec-

terului nostru, împreună 
cu Centrala de preindus
trializare și achiziții au 
întocmit un plan de ma
suri în care s-a prevăzut 
lărgirea rețelei de colecta
re in special pe teritoriile 
orașelor, stabilirea unor re
lații de mai strinsă colabo
rare cu organizațiile de 
masă (U.T.C.. pionieri, de 
femei), atit pe plan central, 
cit și local etc.

Recent am rcanalizat po
sibilitățile de sporire a can
tităților de maculatură re
cuperată, in special de la 
populație. Astfel, printre 
principalele măsuri, am 
prevăzut majorarea numă
rului de rulote incă in a- 
cest an *de la 50 la 90, am

să spunem că dotările pre
văzute la începutul actua
lului cincinal — in H.C.M. 
nr. 1 436/1970 — nu au fost 
Încă asigurate. Sperăm să 
dispunem acum de spriji
nul necesar.

In prezent, facem pregă
tirile necesare in vederea 
stabilirii unor condiții op
time pentru această activi
tate in cincinalul următor.

ION RÂM3U, 
adjunct al ministrului 
economiei forestiere 

și materialelor 
de construcții:

Dispunem de un amplu 
program de dezvoltare a

a fost

a ini- 
de ve- 

cum 
gospodărite resursele 

de hirtie. Pină in prezent 
au fost verificate 20 uni
tăți economice din munici
piul Bucurcș i. Rezultatele 
arată că sarcinile de colec
tare stabilite pe anul 1974 
au fost mai mici cu circa 
3 000 tone față de posibili
tățile reale, fapt pentru 
care unitățile respective au 
fost obligate să încheie 
imediat contracte supli
mentare cu Centrala de 
preindustrializare și achizi
ții.

După aorecierile noastre, 
volumul de maculatură re
cuperabilă de la populație 
este de circa trei ori mai 
mare față de realizările ac
tuale. Ministerul nostru va 
stabili măsuri care să con
ducă la o simplificare a re
țelei de colectare. Astfel, 
apreciem că marii consu
matori de hirtie, de la care

specia- 
rețete 

cantități
ționarca stimulării 
liștilor ce folosesc 
care utilizează 
mai mari de deșeuri, vom 
elabora — în colaborare cu 
Ministerul 
restiere și 
Construcții 
Industriei 
regulament

Ne mai propunerp să ac
ționăm și in direcția valo
rificării unor deșeuri as
tăzi nerecunerabile — hirtii 
metalizate, bituminate, pa
rafinate — cit și în sensul 
lărgirii gamei de sortimen
te valorificabile pentru rea
lizarea unor hirtii de cali
tate superioară.

în paralel, vor fi necesa
re îmbunătățiri ale actua
lelor reglementări legale, 
care să prevadă : stimulen
te și preturi echitabile în 
funcție de calitatea deșeu
rilor predate. precum și 
sancțiuni pentru cei care 
distrug maculatura in loc 
s-o predea.

Economiei Fo- 
Mnterialelor de 

și Ministerul 
Ușoare — un 

corespunzător.

NICOLAE ENEA, 
prim adjunct al ministrului 

Industriei ușoare :
încă la începutul aces

tui an conducerea minis-

asigurat posibilități de pre
luare operativă a deșeuri
lor din școli și diverse 
puncle de colectare ale or
ganizațiilor de masă in ter
men de 48 d' ore de la 
comunicarea că dețin can
tități ce pot fi transporta
ta cu mijloace auto. Am 
făcut noi demersuri la 
Consiliul popular al muni
cipiului București ca să 
sprijine atit repartizarea 
de spații pentru înființarea 
a 23 noi centre de colecta
re, cit și dezvoltarea capa
cităților de depozitare a 
deșeurilor (demersuri ase
mănătoare se fac și in alte 
orașe), s-au comandat ci- 
teva instalații suplimentare 
de balotare a hîrtiei. Au 
fost desemnați îndrumători 
pe cele opt sectoare ale 
Capitalei cu atributiuni de 
depistare șl mobilizare a 
tuturor surselor de de
șeuri.

Buna desfășurare a aces
tei activități. realizarea 
sarcinilor pe acest an, spo
rirea volumului d^ recupe
rări in perspectivă sint 
Însă condiționate de exis
tența unui parc coresoun- 
zător de mijloace de trans
port. în acest sens trebuie

sectorului hirtie, in cadrul 
căruia se pune un accent 
deosebit pe mai buna va
lorificare a deșeurilor. Tn 
trimestrele doi și trei din 
acest an intră în funcțiune 
două instalații de descer- 
nelizare (la fabricile de 
hirtie din Bușteni și Pia
tra Neamț) și una de sor
tare a maculaturii la fa
brica din Scăieni—Prahova. 
Ele creează posibilitatea 
unei valorificări superioare 
a maculaturii pentru rea
lizarea unor sortimente 
mai valoroase de hirtie. 
Pină acum deșeurile erau 
folosite doar pentru mu
cavale, carton asfaltat și 
sortimente de cartoane șl 
hirtie mai puțin preten
țioasă. De asemenea, in 
cursul acestui an va intra 
în funcțiune o nouă insta
lație de carton duplex la 
Turnu-Severin, care poate 
utiliza maculatura In pro
porție de pînă la 70 la 
sută, iar in anul viitor in
tră în funcțiune trei Insta
lații de fabricat mucavale 
pentru ambalaje — la Mo
lid (Județul Suceava), 
Ghimbav (județul Brașov) 
și Cluj.

Pentru cincinalul următor 
preconizăm o sporire a pro
ducției cu circa 60% și o 
creștere corespunzătoare a 
dotării. Noile instalații ri
dică imperios problema u- 
nei sporiri accelerate a vo
lumului de deșeuri colec
tate. La intilnirea repre
zentanților forurilor intere
sate (din C.S.P., Minis
terul Industriei Ușoare, 
Ministerul Aprovizionării 
Tchnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fon
durilor Fixe, ministerul 
nostru și I.S.B.), intilnire 
care a avut loc după apa
riția in „Scînteia" a anche
tei despre deșeurile de hir
tie, furnizorii au arătat că 
abia in anul viitor vor fi 
in stare să ne livreze de- 
șjurile la nivelul prevăzut 
pentru acest an, adică se 
vor afla cu vreo cincispre
zece mii de tone sub nece
sar.

Cred că s-ar putea ob
ține o valorificare mult 
mai bună a deșeurilor, 
dacă acestea ni s-ar livra 
sortate pe clase și calități. 
Dintr-o tonă de deșeuri 
clasate, valorificabile su
perior, se pot obține pro
duse cu o valoare de două, 
trei ori mai mare decit a- 
tunci cind se folosesc la 
mucavale. Sint in curs cer
cetări aplicative, urmărind 
stabilirea de rețete cu pro
cente cit mai mari de ma
culatură. Avem însă și u- 
nele greutăți. STAS-ul 
nostru prevede cinci clase 
de deșeuri, iar nouă ni se 
livrează doar două — a- 
mestecătură de toate felu
rile și saci. (In străinătate 
maculatura se colectează și 
livrează in 15-30 sorti
mente). Cel puțin ziarele, 
revistele ar trebui predate 
ca sortiment separat. De a- 
semenea, este necesar ca 
maculatura să fie livrată 
ritmic — doar și deșeurile 
se produc în ritm continuu 
— și balotată, pentru a nu 
ocupa mari spații de depo
zitare și a nu solicita mul
tă mină de lucru la sorta
re și manipulare, ceea ce 
scumpește și frlnează uti
lizarea lor.

în județul Argeș, la Vidraru 
și Riușor-Bratia, urmează să ia 
ființă două mari rezervații de 
cerbi și ursi. La apelul argeșe
nilor au răspuns toate județele 
care dispun de un bogat fond 
cinegetic. Pentru început, in ju
dețele respective au fost de- 
pi tați ursuleții născuți _ in 
timpul iernii (și care s-au făcut 
dolofani), abandonați din motive 
necunoscute de către ursoaice și 
crescuți de pădurari cu bibero
nul. Pină acum — după cum 
sin'.em informați de direcția de 
resort din M.E.F.M.C. — au fost 
găsiți 40 de „moși martini" in 
miniatură, care vor lua drumul 
rezervațiilor argeșene. unde li 
se... rezervă de pe acum condi
ții dintre cele mai bune de 
creștere. La mai mare !

La volan 
corectitu
dinea

Vineri, 3 mai, șoseaua inter- 
■ națională E—15 a fost luată cu 
asalt de turiști din toată țara, 
veniți in stațiunile de pe Valea 
Oltului. Echipaje ale serviciului 
de circulație al miliției vilcene 
au vegheat pentru prevenirea 
accidentelor. Pentru prima oară 
in ultimii ani s-a înregistrat un 
adevărat ,/record" la capitolul... 
corectitudine : din cele 4 000 de 
autovehicule, nici unul — abso
lut nici unul! — nu a depășit 
viteza legală. Și incă un record : 
tot in cursul zilei de 3 mai nu 
s-a''înregistrat, pe Valea Oltului, 
nici o altă -încălcare a regulilor 
de circulație. Totul a mers 
pe roate".

A făcut o
de... capră

„Ca

Faptul s-a petrecut de Anul 
nou, dar il relatăm abia acum, 
pentru că acum s-a pronunțat 
sentința definitivă Intr-un caz 
mai puțin obișnuit. In noaptea 
de revelion, lui Vasile Coca, din 
Dornești-Suceava, i-a venit nă
strușnica idee să plece cu ura
tul pe la casele gospodarilor cu 
o... capră adevărată, în carne și 
oase, pe care o luase din ograda 
Aglaiel Burlă. Cum însă capra 
nu era învățată să joace și să 
clămpăne, Vasile i-a dat pe git 
o porție bună de rachiu. A doua 
zi, Aglaia și-a găsit capra mah
mură, fapt pentru care l-a acțio
nat in judecată pe Vasile Coca. 
Instanța l-a obligat să plătească 
500 lei despăgubiri. Corecție 
bine venită, pentru că cine știe 
ce idee i-ar fi venit pentru 
viitorul revelion.

Virtutea oamenilor Vîlcii de Sus — 
oameni de rocă și pădure, de dru
muri lungi in căutarea muncii și pii- 
nii, de întoarceri statornice la vatra 
ancestrală... Moș lacob Popa este un 
asemenea om.

Pe el, cele două războaie mondiale 
nu l-au chemat in miezul lor de foc. 
Pentru cel dinții era prea tinăr. pentru 
cel de-al doilea —prea virstnic. Dar 
le-a trăit intens, zi de zi,, văzind 
cum se umple satul de lacrimi, cum 
se preface foamea in moartQ. cum

pentru că ni se intimplă. nu o dată, 
pe traseele treburilor reportericești, 
să Întâlnim tinere cupluri familiale 
care isi mărturisesc, cu ..lucidă o- 
biectivare", principii „moderne" de 
existentă („nu vrem să avem copii, 
ca să ne putem trăi viața" : „a avea 
si a crește copii presupune eforturi 
de care nu ne simțim capabili" etc.), 
am socotit de cuviință să punem in 
fata unor asemenea ..principii" argu
mentul concret al acestei familii, al 
omeniei si dăruirii soților Popa, al

învățat, de asemenea, că omul ade
vărat iși făurește singur destinul — 
bineînțeles, prin mijloace cinstite — 
că nu trebuie să aștepte mila celor 
din jur. Iată un exemplu : sora 
noastră cea mare, aflată intr-un mo
ment greu, s-a hotărît să plece 
„in lume", adică la București, 
unde aveam o mătușă, soție de mun
citor. Dar aceștia n-au ajutat-o, n-au 
luat-o „sub aripă", cum era de aș
teptat, ci i-au spus neted că trebuie 
să caute să se descurce singură. In-

viețuiesc. noi ramuri de viață cres
cute din unul și același trunchi. Căci 
cei opt însumează 12 copii (o studen
tă. opt elevi, trei preșcolari) care sint 
veri buni intre ei, părinții lor fiin- 
du-și frați, ramuri din aceeași tul
pină.

...Din nou Stroiești. La aceeași oră. 
moș lacob Popa (7G ani) iese in ogra
da casei lui mărunte. își privește so
ția, Maria Popa (69 de ani), cum dă 
de mincare la orătănii, apoi în
stărește un lânțete la gard, mai 
‘schimbă o vorbă cu consătenii care-i 
trec prin fața casei... După care in
tră in odaia cea bună, ia din cui 
goarna bătrină, de alamă, cu muștiu
cul tocit, cu cornul un pic turțlt, și 
iese cu ea afară, în lumina vibrantă 
a nrimâveri:, răsoindită rece orin a- 
ceste locuri submontane, unde pă- 
mintul este zțîrcit și unde însăși 
dăinuirea așezărilor omenești, prin 
sute de ani, reprezintă o virtute...

se împuținează lumea, cu fiecare plic 
cernit venit de pe fronturi, cu fie
care listă neagră afișată la primărie. 
„Ascultați și înțelegeți ! Să se pre
zinte toată lumea la primărie, spre 
luare de cunoștință

E strigătul trudei lui de o viață. 
Pentru asemenea trudă, moș lacob 
Popa este acum pensionar al statu
lui.

Doi oameni, patru brațe, o goar
nă... Opt copii ridicați oameni și 12 
nepoți care au tot ce le trebuie spre 
a nu întuneca bucuria bunicilor, 
spre a continua lucrarea cinstită a 
părinților lor... Patru brațe, o goar
nă. 20 de urmași...... Ascultați și în
țelegeți".

Nu intenționăm o prezentare ro- 
manescă a vieții și evoluției acestor 
Popa din Stroieș'ii Vilcii. compo
nent! ai unei familii cum sint atîtea 
ne cuprinsul tării, celule de sănăta
te li forță ale devenirii națiunii. Dar

neodihnei lor in a-și crește si educa 
urmașii pentru a face din ei cetățeni 
de nădejde ai țării, al trainicei lor 
concepții despre menirea familiei, 
concepție izvorind din milenara în
țelepciune a poporului și integrin- 
du-se armonic normelor de muncă 
si viată înscrise de către Partidul 
Comunist Român pe flamura spiri
tuală a timpului nostru.

Cum și-au crescut copiii soții Po
pa ? Ce impulsuri etice au dat ei. 
oameni 6impli, de piatră și pădure, 
fiilor lor? Ne răspunde cercetătorul 
științific Aurel Popa (căruia ii mulțu
mim pentru că ne-a Îngăduit să 
transcriem și să facem publice de
talii intime ale familiei sale) :

— Sigur, părinții noștri ne-au de
prins pe toți, de mici, cu munca. 
Dar n-au făcut-o sperilndu-ne ca de 
o grozăvie, ci integrindu-ne firesc 
in fluxul efortului familial, in spi
ritul unei echități fără echivoc și 
fără concesii. In acest context ne-au

gratitudine ? Abia peste ani aveam 
să aflăm că cel care-i îndemnase să 
procedeze așa, printr-o scrisoare, 
fusese însuși tata. „Copiii mei sint 

• sănătoși, puternici, i-am crescut așa 
cum se cuvine ; mila oricui, fie și a 
unei rude, i-ar strica. Să munceas
că, să-și facă singuri viața, nu mă 
tem că vor da greș".

Această încredere in rodul străda
niilor sale educative a fost răsplăti
tă. Sora noastră, astăzi medic sto
matolog, a Început, cu aproape trei 
decenii in urmă, prin a spăla pode
lele spitalului Colțea (acolo unde as
tăzi funcționează tot ca medic, unul 
dintre frații noștri). Apoi a muncit 
ca soră, și-a făcut studiile, și-a luat 
diploma, și-a Întemeiat un cămin... 
O evoluție care n-a fost importantă 
doar pentru ea, ci și pentru noi, cei
lalți frați. Nu atit în sensul sprijinului 
material — de acum vremurile se 
schimbaseră, ni se deschideau tutu

ror în față infinite posibilități — cit 
in acela al exemplului etjc, care ne 
era oferit, al ambiției, al devenirii 
către care trebuia să năzuim...

Tata nu ne-a vorbit niciodată des
pre asta — el ne oferea exemplul 
concret de muncă și cinste. Doar 
mama, cum termina unul dintre noi 
cursul elementar, il chema lingă va
tră și, in timp ce rupea uscături cu 
degetele ei deformate de muncă, il 
întreba tihnit, discret, cu o căldură 
pe care n-am s-o uit niciodată : 
„Acum tu ce ai de gind ? ce drum 
ai hotărît să apuci ?" Uite, frații tăi 
mai mari și-au aflat rostul ; e rîn
dul tău să arăți ce poți..." înțele
geți ? ne lăsa pe noi să hotărim — 
tata n-a dat niciodată „decrete" in 
familie ; ne comportam potrivit unor 
legi pe care parcă le aveam în sin
ge — iar prin aceasta ne stimula 
și gindul și ambiția...

De pildă, eu, cind am reușit la 
examen la profesională, n-am mai 
avut răbdare să aștept cursa. Am 
venit de la Drăgășani la Stroiești, 70 
de kilometri, pe jos, o zi și o noap
te — ca să le aduc vestea cea bună. 
Mama a lăcrimat, dar tata mi-a spus 
doar atit : „Greul abia acum înce
pe, abia de-acum Încolo se vede dacă 
e ceva de capul tău“. Ei bine, toc
mai asta reprezintă ceea ce aș numi 
„măiestria pedagogică" a tatălui 
nostru.

Despre asemenea învățăminte ar 
putea vorbi fiecare din surorile și 
frații mei. Ne intilnim uneori cu 
toții acasă și numai despre asta dis
cutăm, iar tata ne ascultă și ride, 
zicind că parcă am fi ia ședință de 
partid și că nu ne mai rămine decit 
să alegem un birou și un secretar. 
Sigur, e o glumă, dar, ducind-o mai 
departe, noi am hotărît că, dacă s-ar 
pune problema unei alegeri, tata ar 
obține unanimitatea. Și asta, am ar
gumentat noi, pentru meritele Iul 
deosebite In creșterea tinerelor ca
dre. Glume de familie.

Pfctre DRAGU

Minciuna 
nu iartă

Salariat la întreprinderea de 
panificație Herăstrău. N.C. a 
avuț o altercație cu responsabila 
unui centru de pline, motiv 
pentru care a ajuns în fața in
stanței. Aici, N.C. a venit și cu 
doi martori : Ilie Ionică și Ion 
Bugan, care au declarat precum 
că N.C. e nevinovat. Adevărul 
era însă altul. In consecință, 
pentru mărturie mincinoasă, cel 
doi au fost condamnați la opt 
luni și, respectiv, un an închi
soare.

Nota bene : în vreme ce pe
deapsa dată lui N.C. a fost gra
țiată, cei doi „martori" și-o 
ispășesc. Minciuna nu iartă.

Lalele, 
lalele...

Nu e vorba de cunoscuta me
lodie, deși s-ar potrivi de mi
nune expoziției de flori de la 
Grădina Botanică din Capitală. 
Printre mulțimea de flori de 
aici și-au deschis petalele nu 
mai puțin de 40 de varietăți de 
lalele, in cele mai diverse cu
lori și nuanțe, de la alb imacu
lat, pină la mov-negru. Notăm, 
ca o curiozitate, și înflorirea 
Paulowiliei (arbore originar din 
Japonia), cu flori lilas, asemă
nătoare ca formă cu „gura leu
lui". Ne oprim aici cu noutățile, 
lăsindu-i pe vizitatori să le 
descopere singuri pe celelalte. 
Și sint destule ! ,

Rubrică redactată de 
Petre POPA 
Gheorqlie DAVID 
și corespondenții „Scinteil"

I
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Leșu Ursu- 
iluL iacobenl.

ÎN CINCINAL

vin pentru acrM rlnrlnal pină ret 
rin 30 iunie 1974. Și minerii 

atunci wgux
milare din țară, planul a fost In
el plinit și depășii in primul tri- 

’-u la toți indicatorii. Iar in 
e, cadențele munrit s-au ac- 

Cu puțin timp In urmă, 
I combinatului, recva- 

o dată rezervele și
ctic globula 
de 91 mlll- 
a productl- 

lu-
ndrul minei Arșița, 
inaci din brigada Iul 

\ asile Vornicu dau atac după atac,

aprilie, 
cel era t ( 
colectivul 
luinri inc* ___ ___ ___
potențialul de care dispune, a ho- 
lAril Râ-și dubleze angajamentul 
asumat Inițial, anunțind eă va da 
pe te nivelul planificat al| produc* 
pci globale pe anul J974 o produc
ție suplimentară

JUDEȚELE ȚĂRII ÎN MAREA

ÎNTRECERE SOCIALISTĂ

SUCEAVA:

Pină la 23 August

capacită- 
produc- 

orificarea 
si supe- 

resurse- j
materii

existente 
județ, pro-

■ de mo-
? a utilajelor și de asi- 
i pieselor de schimb prin 
re. reducerea termenelor 
iție pe șantierele de con- 
Industriale — iată citeva 
cțiile de bază în care se 

acționează acum pe frontul mun
ch, cu dorința fermă de autodepă- 
șîre și cu un înalt spirit de auto- 
exg-nță. ..Azi mai bine ca ieri, 
miine mai bine ca azi" este deviza 
de muncă a tuturor colectivelor 

industriale din județul

prime 
in 
ocupărih 
deraizar

de
a

unității 
nostru.

...Reporterii, 
sucevene ale 
și-au umplut

PATRU LUNI AVANS

in valoare de 22 
milioane Iei. ..In 
fiecare zi trebuie 
să ne depășim pe 
noi înșine. Fieca
re zi trebuie Bă 
reprezinte o zi 
record 1" — no
spunea Ing. Oti- 
lia Popescu, se
cretara comite
tului de partid al 
combinatului. Iar 
sensul viu, palpa
bil al acestei a- 
prccieri 1-nm des
lușit in realizări
le colectivului. O 
seamă de măsuri 
luate pentru creș
terea productivi
tății muncii șl 
îmbunătățirea ca
lității permit să 
se estimeze de pe 
acum depășiri a- 
nuale substanția
le ale capacități
lor de producție 
proiectate : cu
5 500 tone la ce
luloză și 3 500 
tone la hirtie.

CEI MAI BUNI 
NU SE DEZ- 

Puterni- 
de

In- 
fo- 
ex-

porniți pe itinerare 
competiției muncii, 

carnetele cu însem
nări. din oare reproduc doar citeva

ne

ULTIMUL TRIMESTRU AL 
CINCINALULUI. Ne aflăm la Ex
ploatarea minieră Vatra Dornei. 
La sediul întreprinderii din cu

cuta stațiune de odihnă... gra
ficele întrecerii socialiste indică 
prima decadă din noiembrie 1975. 
Nu, nu e nici o greșeală : la sfâr
șitul lunii aprilie, minerii dornenl 
lucrau în contul primelor zile din 
penultima lună a anului viitor. 
Eroii acestei performanțe au ho- 
tărit să încheie sarcinile ce le re-

mențirundu-se constant la un In
dice de realizare a sarcinilor de 
producție intre 114—120 La sută. 
Intr-un alt abataj — 4 Nord, la o 
altă mină — Lcșu Ursului Nord, 
tot 12 ortaci conduși de Tănaso 
Cociorvan dau o replică bărbăteas
că tovarășilor lor dc la Arșița, ți- 
nindu-se aproape. Și tot in aceste 
zile „de virf", la atelierul mecanic 
central din Iacobeni, maiștrii Eu
gen Țiflea și Toader Hatneanu, 
cunoscuți specialiști și inovatori, 
se întrec Ln a asigura condițiile 
necesare bunului mers al lucrări
lor in subteran, ca și la suprafață.

UN PANOU AL FRUNTAȘILOR 
te intimpină de cum ai intrat pe 
porțile Combinatului de celuloză 
și hirtie din Suceava. Vă prezen
tăm pe cîțiva dintre ei : Dumitru 
Siminiccanu conduce schimbul 
fruntaș pe februarie. In luna mar
tie, maiștrii Pavel Mirt de la sec
ția de fabricație hirtie și Cornel 
Dumitrescu de la secția de confec
ții saci se află ln' frunte. In apri
lie, Întrecerea a continuat foarte 
strâns, evidențiindu-se noi și 
colective. In acest combinat, 
unde a fost lansată chemarea 
întrecere către toate unitățile

Combinatul pentru exploatarea și Industrializarea lemnului 
Suceova

SE 
MINT, 
cui colectiv 
muncă de la 
treprlndcrea 
reslleră dc 

ploatare și transport a fost deco
rat, recent, cu „Ordinul Muncii" 
clasa I. Un imbold în plus ca 
marea bătălie pentru valorificarea 
superioară și Integrală a masei 
lemnoase să cunoască in aceste 
zile noi izbânzi.

— In primele 4 luni ale anului — 
ne spune ing. Gheorghe Rotaru, 
directorul tehnic al întreprinderii — 
am obținut un spor la producția 
globală in valoare de 40 milioane 
lei, iar la producția-marfă de 50 
milioane lei.

Vrednicia forestierilor suceveni 
Iși are, intre altele, suportul In 
perfecționarea tehnologiilor de lu
cru atât in parchetele de pădure, 
cit și in fabricile de industriali
zare. Iată citeva exemple edifica
toare surprinse La fața locului.

Gura de exploatare Obcioara. 
Aici, brigada condusă de Petru 
Rubaniao aplică metoda exploatării 
arborilor cu coroană. Nu se pier
de nimic. Totul este valorificat. 
Pină și crengile care erau sortite 
putrezirii acum sint împachetate 
și trimise la fabrica de PAL din 
Fălticeni. Aceeași tehnologie de 
inalt randament este utilizată și
de către muncitorii din brigada lui 
Vasile Ursu, de la Dornișoara. 
Pină acum, 
tehnologii, 
volum de 
283 000 mc.

Fabrica _  _______
Schimbul de gateriști, condus 
Mircea Puiu, se menține in frun
tea întrecerii. Ca și la fabrica de 
cherestea „Doma-Foresta" din 
Vatra Dornei, aici a fost generali
zată o nouă tehnologie — debita
rea in carote. Ciștigul cel . mai 
mare : reducerea consumului spe
cific datorat in special 
prin rumeguș, de la 1Ț 
6,46 la sută, precum și 
a ponderii cherestelei 
superioară de la 50 la 
la sută. Forestierii suceveni 
să onoreze așa cum se cuvine ti
tlul de fruntași in marea întrecere.

...Sint dovezi semnificative ale 
hărniciei, priceperii și abnegației 
in muncă ale sucevenilor, care 
prefigurează noi fapte și izblnzl 
de seamă in marea întrecere pen
tru realizarea înainte de termen a 
cincinalului.

, de la
prin extinderea 

a fost exploatat un 
masă lemnoasă

noii
de

de cherestea Vama, 
de

pierderilor 
la șută la 
o creștere 
de calitate 
sută la 59 

țin

Gheorghe PARASCAN 
Viorel POPESCU

/--------------------------------------------------
Ce dezbate, cum decide AGENDA ECONOMICĂ

Comitetul oamenilor CALCULATOARELE Șl ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

muncii
La Comitetul Jude

țean Satu-Mare al 
P.C.R. «intern infor
mați : planul pc 4 luni 
a fost îndeplinit, pe 
ansamblul județului, cu 
3 zile mai devreme ; 
pe această bază s-a 
obținut o produclie in
dustrială suplimentară 
in valoare de 38 mi
lioane lei.

— Este de relevat — 
arăta tov. loan I'oriș, 
secretar al comitetu
lui județean de partid 
— că unele Întreprin
deri — „23 August44, 
„UNIO", „Solidarita
tea". „Drum nou44, 
„Ardeleana" ș.a. — au 
consemnat de acum un 
avans de 63 pină la 
380 de zile in îndepli
nirea sarcinilor de 
plan din actualul cin
cinal, că la o parta 
din acestea Încă In 
1974 se întrevede po
sibilitatea încheierii 
cincinalului.

; Acesta este ritmul In 
care muncesc colecti
vele din industria ju
dețului Satu-Mare. Iar 
„cheia" bunelor re
zultate : sporirea efi
cienței activității poli
tice, a competenței cu 
care organele și orga
nizațiile de partid, co
mitetele oamenilor 
muncii conduc sl or
ganizează producția în 
întreprinderi, in secții 
și ateliere.

Comitetul oamenilor 
muncii de la între
prinderea „23 August44, 
de pildă, a încetățenit 
In practica sa o largă 
consultare a lucrători
lor șl specialiștilor in 
măsură să contribuie, 
prin ideile și propu
nerile lor, la luarea 
celor mai bune decizii 
pentru perfecționarea 
activității întreprinde
rii. Cu 3—4 zile îna
intea fiecărei ședin
țe sa anunță ordinea 
de zi, iar materialele 
ce urmează să se dis
cute sînt puse la in- 
demina tuturor mem
brilor din comitet. 
Ne-a reținut atenția și 
faptul că ședințele co
mitetului oamenilor 
muncii sint caracteri
zate de spirit critic. în 
ședința din 26 martie 
a.c.. de pildă, lăcătușul 
Cornel Mendrea a fă
cut o severă critică 
conducerii fabricii 
pentru că aproape o 
lună nu s-a ocupat de 
montarea și punerea 
In funcțiune a unei 
noi mașini de tăiat 
ronduri.

— Și critica a folo
sit ?

— Chiar a doua zi 
a început montajul, a- 

v

flăm de ia tov. 
Adalbert Nyegrai, 
rectorul întreprinderii.

La ultima
a

adunare 
rcprezrn- 
oamenilor 
făcut nu- 
propuneri

generali 
tanților 
muncii s-au 
meroase 
menite să contribuie la 
îmbunătățirea ritmici
tății in aprovizionarea 
tehnico-materială, pen
tru a se preveni sal
turile In producție ș.a. 
Din cele 14 propuneri 
trecute atunci pe agen
da de lucru a comite
tului, 11 s-au și con
cretizat. Și celelalte se 
vor finaliza In trimes
trele II și III a.c. loan 
Pop II, strungar, mem
bru In comitetul oa-

In

întreprinderi 
din Satu-Mare

menilor muncii, ne 
spunea :

— In ședințele comi
tetului, dezbaterile sint 
sincere și străbătute 
de dorința fiecărui 
participant de a-și e- 
xercita, cu deplin spi
rit de răspundere, o- 
bligațiile și drepturile 
prevăzute de lege. Pa
sivitatea, indiferența 
nu pot prinde „rădă
cini" la noi.

Numeroși Interlocu
tori, printre 
subinginerul 
Pașca, șeful 
acoperiri, ne-au 
să scriem următoarele: 
dacă comitetul oame
nilor muncii șl centra
la (CIACUT-București) 
se vor îngriji să asi
gure Întreprinderii o 
bună aprovizionare cu 
oțel pentru scule, bare 
trase. robineți ș.a., 
există atunci posibili
tatea ca sarcinile cin
cinalului să fie înde
plinite aici în numai 
patru ani și patru luni.

...La „UNIO", mais
trul Mihai Pop, Erou 
al Muncii Socialiste, 
șeful secției forjă, 
sublinia din capul lo
cului meritele" comite
tului oamenilor mun
cii, al cărui membru 
este.

— Acest lucru se re
flectă și în faptul că 
tn prezent, față de sar
cinile cincinalului, la 
„UNIO" s-a înregistrat 
un avans de 179 de 
zile. In primul trimes
tru din acest an între
prinderea și-a onorat 
toate prevederile

Cooperatoarele din Tuluceștl,
județul Galați, plantează,
migală- și atenție, răsadurile 

roșii timpurii

ACTUALITATEA ÎN AGRICULTURA
. Plantarea legumelor în cimp •Pregătirea pășunatului

După ce au terminat de plantat 
ceapă, cartofii și rădâcinoasele. unde 
s-au înregistrat chiar unele depășiri 
de suprafețe, legumicultorii ialomi- 
ț -ni și-au îndreptat atenția spre 
plantarea in cimp a răsadurilor de 
roșii, ardei, vinete etc. Pină ieri, din 
cele 399 ha tomate timpurii, au fost 
plantate 310 ha. Concomitent, peste 
100 ha tomate au fost semănate di
rect in cimp. Lucrările sint avansate 
îndeosebi in cooperativele agricole 
d:n comunele Amara. Borcea, Făcă- 
ieni. Bordușani, Miloșești, Ulmu, 
Lehliu și altele. ,.In ce privește fa
solea verde și castraveții de vară — 
al căror termen limită de semănat 
e-te 7—8 mai — in momentul de față 
se insămințează ultimele suprafețe" 
_ ne_a Spus mg. Lucian Silișteanu, 
directorul I.L.F. Ialomița.

Cooperatorii de la ferma de legu- 
m-3 a cooperativei agricole din co
muna Gheorghe Lazăr au plantat in 
întregime suprafețele prevăzute cu 
tomate timpurii. -Am ajuns la ferma 
in momentul cind se făcea recepția 
lucrărilor executate de echipa con
dusă de Ana Simlonescu. Cei circa 
120 de oameni din ferma legumicola 
plantau răsadurile și le legau de 
-- -i L=> coooer-itiva agricola Gheor- 
che Lazăr. ca de altfel in majon- 
ta’ea fermelor legumicole, se mun
cește cu răspundere pentru obținerea 
unor producții mari. Datorită organi
zării și retribuirii muncii in acord 
global, cu plata la mia de lei pro
ducție, peste tot se remarcă preocu
parea pentru executarea unor lucrări 

cea mai bună calitate. Rezultate 
bune s-au obținut și la cooperativa 
vecină din comuna Ograda. Lucrările 
F - încadrează in grafic, toți coopera
torii din fermă erau in cimp. A iosi 
prășită întreaga suprafață cu ceapa, 
au fost plantate tomatele timpurii și 
se pregătește terenul pentru cele de 
vară.

In scopul bunei aprovizionări_  a 
populației din Capitală, in cooperati
vele agricole din județul Ilfov se vor 
cultiva in acest an 10 600 ha cu le
gume in ogor propriu și incă 3 836 
ha in cultură succesivă.

Lucrările in grădini sint avansate. 
In cooperativele agricole, de exem
plu. pină vineri 3 mai a fost insă- 
mințată cu legume o suprafață de 
7 880 ha. Din acestea, 2 250 ha au fost 
semănate cu tomate de vară și de 
toamnă, direct in cimp. Intrucit pe
ricolul brumelor a trecut, iar după 
p!oi solul din grădini are suficientă 
umezeală, s-a trecut cu toate forțele 
la plantarea răsadurilor de roșii, ar
dei. vinete: Din ultimele date furni
zate de I.L.F. Ilfov rezultă că pină 
la 3 mai in cooperativele agricole au 
și fost plantate 320 ha roșii timpurii, 
din cele 625 ha prevăzute a se culti
va. In multe locuri a început plan
tarea ardeilor și a vinetelor. De ase
menea, din cele 500 ha fasole au fost 
insămințate 288 ha.

Luni de dimineață, deși cu o zi 
In urmă plouase, in grădinile de le
gume se lucra de zor Ia plantat. La 
cooperativa agricolă din Vărăști, de 
exemplu, unde se cultivă 200 ha cu 
legume, lucrările sint avansate. „A- 
cum scoatem răsadurile in cimp — 
ne spunea'ing. Cornel Bernard, pre
ședintele cooperativei. Plantările le 
executăm conform graficului pentru 
a realiza eșalonarea producției și a 
răspunde as .fel nevoilor de consum 
ale populației. Plantatul roșiilor s-a 
încheiat, iar de miine lucrăm la ar
dei". Și in cooperativele agricole 
Valea Dragului. Fierbinți, Nuci — 
cele mai mari producătoare de le
gume din județ — se constată aceeași 
preocupare pentru executarea planta
tului conform graficelor incheiatej:u 
unitățile • -*■—
plantate 
bine.

contractante, iar răsadurile 
in cimp se dezvoltă foarte

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scinteil'

Peste citeva zile va începe pășuna- 
tul pe cede peste trei milioane hec
tare de pășuni naturale, 6ituate în 
cea mai mare parte in zonele de deal 
și de munte ale țării.

In această primăvară, din Inițiativa 
comitetelor județene de partid Cluj, 
Sălaj, Bacău. Sibiu, Brașov, Caraș- 
Severin și altele, au fost organizate 
acțiuni de masă pentru îmbunătățirea 
izlazurilor, la care au participat zeci 
de mii de cooperatori și țărani din 
6atele de munte necooperativizate, 
numeroși tineri,.elevi. în județul Si
biu, bunăoară, încă înaintea ploilor, 
s-au administrat îngrășăminte pe 
mail suprafețe de pajiști naturale. 
Concomitent, o suprafață de 5 600 ha 
a fost redată pășunatului prin defri-> 
șarea de arborete și mărâcinișuri, 
planul anual fiind de pe acpm depă
șit datorită muncii a numeroși locui
tori ai satelor. Pe pășunile de la 
Crinț, Șelimbăr, Birghiș, Roșia, Aței, 
Avrig și altele s-au aplicat lucrări in 
complex — fertilizare, tarlalizare și 
suprainsămințare cu semințe de ier
buri perene — pentru a se obține mi
nimum 15—20 tone de masă verde la 
hectar. într-o sesiune a consiliului 
popular județean, in care s-a analizat 
modul cum sini gospodărite pajiștile, 
s-a stabilLt un plan de măsuri pentru 
punerea in valoare a potențialului de 
producție atit in zone de șes, cit și 
la munte.

Acum, in timpul scurt care a mai 
rămas pină la inceperea pășunatului, 
trebuie urgentate pregătirile necesa
re, aoordindu-se prioritate lucrărilor 
de curățire a izlazurilor, captării sur
selor de apă și amenajării adăpători
lor, peste tot acolo unde este nevoie. 
Bine au procedat conducerile unități
lor agricole și consiliile populare din 
județul Cluj, care au organizat exem
plar munca pentru tăierea vegetației 
lemnoase nefolositoare, imprăștierea 
mușuroaielor etc. Pregătirile făcute 
constituie o garanție că, in perioada 
de pășunat, se vor obține producții 
sporite de carne și lapte.

în scopul folosirii raționale a în
tregii producții de masă verde, este 
necesar ca în aceste zile să fie con
tinuate fi urgentate acțiunile pentru

tarlalizarea pășunilor. In județul Ar
geș au fost tarlalizate circa 25 000 
hectare, ceea ce permite organizarea 
pășunatului animalelor prin rotație. 
In alte județe însă, suprafețele tarla
lizate sint incă destul de reduse ; în 
multe locuri se așteaptă fonduri și 
materiale pentru delimitarea tarlale
lor cu garduri de sirmă. Nu mai este 
timp de așteptat șl, de aceea, este 
necesar să se folosească gospodărește 
mijloacele aflate la indemină pentru 
tarlalizare sau chiar simple jaloane 
puse la locuri vizibile. Important este 
să se asigure o bună instruire a În
grijitorilor atît în ce privește pășuna- 
tul rațional, cit și pentru respectarea 
celorlalte reguli de îngrijire a anima
lelor și evitarea, pierderilor.

Pornind de la necesitatea folosirii 
judicioase a întregii producții de iar
bă, 'înlăturării cazurilor de risipă, 
specialiștii au obligația să stabilească 
Încărcătura de animale pe fiecare 
tarla, in funcție de producția de masă 
verde, să asigure aplicarea pășunatu
lui porționat, pentru a restringe cir
culația inutilă a animalelor și degra
darea izlazurilor. In scopul utilizării 
cu chibzuință, cu maximum de rezul
tate economice a nutrețurilor verzi, 
conducerile unităților agricole, consi
liile populare au datoria să întoc
mească grafice de pășunat pentru fie
care turmă sau cireadă de animale și 
pentru fiecare trup și taria de pășune.

O atenție specială se cere acordată 
creării condițiilor pentru exploatarea 
normală a pășunilor din zonele de 
munte. Strins legat de aceasta, este 
necesar să se urgenteze repararea și 
construirea de adăposturi simple pen
tru protecția animalelor pe pășunile 
mal îndepărtate de localități, folosin- 
du-se materiale locale și soluții 
constructive cit mai economice.

Buna gospodărire a pășunilor natu
rale, sporirea potențialului lor de 
hrănire a animalelor sint sarcini im
portante care trebuie să preocupe In 
momentul de față toate unitățile agri
cole și consiliile populare, toate orga- 
nizațiile de partid de la sate.

care si 
Iaeob 

secției 
cerut

plan, a livrat supli
mentar produse la ex
port in valoare de 
aproape un milion de 
lel valută șl a expe
diat, in plus, 511 tone 
utilaje pentru indus
triile chimică și meta
lurgică.

— Vedeți, am avea 
suficiente motive să ne 
declarăm mulțumiți de 
activitatea comitetului 
oamenilor muncii de la 
noi. apreciază ing. Mi
hail Dumilrașcu, direc
tor tehnic. Insă nu pu
tem fl pe deplin mul
țumiți...

— De ce 7 La ce vă 
referiți ?

— Uneori ordinea 
de zi a ședințelor 
comitetului este prea 
Încărcată. Sint situații 
cind unele ședințe mai 
durează 5—6 ore pină 
ce oamenii obosesc. 
Potrivit instrucțiunilor, 
«intern obligați să „tre
cem" prin comitetul 
oamenilor muncii a- 
proape toate circulare
le, adresele și ordinele 
pe care le primim de 
La forurile de resort — 
centrală și minister.

— Sperăm că lucru
rile se vor îndrepta — 
ne relata 
comitetului de partid, 
Alexandru ** 
Trebuie să 
in viață 
date de ___
Nicolae Ceaușescu 
consfătuirea _
de partid și dc stat din 
ministere și instituții 
centrale, unde și mi
nisterul nostru de re
sort a fost criticat pen
tru că emite numeroa
se instrucțiuni, circu
lare, ordine și adrese.

De aceeași părere au 
fost și Alexandru Olah, 
șef de echipă in secția 
a 5-a utilaj tehnologic, 
membru in comitetul 
oamenilor muncii. Ilie 
Gita, președintele co
mitetului sindicatului.

Ne-am referit doar 
la citeva din aspectele 
activității comitetelor 
oamenilor muncii din 
cele două unități. Ceea 
ce se cuvine subliniat 
insă este că in ambele 
Întreprinderi aceste 
organisme de decizie 
și conducere colectivă , 
militează cu tărie, pen
tru creșterea eficienței 
activității economice, 
pentru sporirea opera
tivității in soluționarea 
problemelor de care 
depind bunul mers al 
producției, îndeplinirea 
planului și a angaja
mentelor asumate in 
acest an jubiliar.

secretarul
Coroiu. 

traducem 
• Indicațiile 

tovarășul 
la 

activului

Ca in multe alte domenii, calculatoarele au un rol Important 
și in activitatea de Investiții. La Centrul de calcul pentru in- 
uustria chimică se afla in fază finală de elaborare un program 
privind urmărirea activităților de comandare, contractare, exe
cuție și livrare a utilajelor necesare lucrărilor de investiții. Prin 
aplicarea acestui program se vor obține numeroase avantaje 
care se reflectă, In ultimă instanță, in efectuarea la timp a 
lucrărilor de investiții și chiar in reducerea termenelor de exe
cuție. în curlnd, acest program va deveni operativ, calculatorul 
urmărind îndeaproape stadiile de realizare a c^ca 1 200 dejlti- 
laje necesare diferitelor lucrări de Investiție aflate ln curs de 
execuție ln acest an.

COLABORARE FRUCTUOASA INTRE CERCETARE 
Șl PRODUCȚIE

Institutul da cercetări și proiectări electrotehnice din Bucu
rești colaborează cu peste 300 de Întreprinderi din țară con
lucrare pe baza căreia se realizează anual un spor de producție 
evaluat la circa 600—700 milioane lei. Prin colaborarea cu spe
cialiștii institutului, întreprinderea bucureșteană „Electromagne
tica" și-n creat condițiile necesare pentru producția in serie a 
mașinilor electrice cu rotor disc destinate echipării mașinilor- 
unelte cu comandă program. Tot pe baza acestei colaborări, 
Întreprinderea „Electroputere44 Craiova a asimilat contactoarele 
de 6 kV și 100 A pentru motoarele electrice de Înaltă tensiune, 
iar întreprinderea „Electroceramica44 din Turda a trecut la con
fecționarea izolatorilor de tip ceramit, rezistenți la temperaturi 
înalte. La rindul său, colectivul întreprinderii „Electroprecizia 
din Săccle a preluat unele soluții elaborate de institutul bucu- 
reștean vizind raționalizarea consumului de metal.

UN „FOARTE BINE" PE DEPLIN MERITAT
Recent, citeva noi Întreprinderi industriale și secții principale 

de producție aparținind Ministerului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții au primit, după efectuarea probelor, 
calificativul „foarte bine“ din partea beneficiarilor. Acum, aceste 
obiective — este vorba de Fabrica de produse pentru construcții 
pe bază de polimeri de la Buzău, de secțiile de plăci aglome
rate din cadrul combinatelor de prelucrare a lemnului de la 
Arad și Bistrița, de întreprinderea de carton ondulat din Bucu
rești și de Exploatarea mecanizată a balastierei de la Călărași 
— se află in funcțiune. Circa 80 la sută din echipamentul tehnic 
necesar acestor unități industriale a fost livrat de uzinele din 
țară. Noile unități vor contribui la sporirea substanțială a pro
ducției in sectorul economiei forestiere și al materialelor de 
construcții.

CREȘTE NUMĂRUL MINERILOR
Ritmul de creștere a extracției de cărbune In bazinul Văii 

Jiului necesită noi cadre calificate de mineri. In acest scop, 
conducerea Centralei cărbunelui Petroșani a întreprins acțiuni 
eficiente pentru retrutarea de muncitori din județele cu forță 
de muncă, excedentară și pentru folosirea unor metode adec
vate de instruire și pregătire profesională a viitorilor mineri. 
Anul trecut au fost calificați aproape 2 000 de muncitori in 
meseria de miner, iar anul acesta vor absolvi cursurile 2 600 
de tineri. Calificarea și pregătirea tinerilor mineri se face, de 
asemenea, prin școlile profesionale, liceele industriale de spe
cialitate, cursurile postliceale și ucenicia la locul de muncă, 
forme în care sînt cuprinși peste 2 900 de elevi.

MOMENT STATISTIC
l-a• Cea de-a 8-a lini® d« 

dotare a minereului cuprifer 
de la Bălan și-a atins, înain
ta de termen, parametrii pro
iectați O linie similară ur
mează să completeze actualul 
potențial al flotației.

• Colectivul celui mal tînăr 
obiectiv industrial de pe plat
forma siderurgică de la Ga
lați — oțelăria electrică, -in
trată in funcțiune anul acesta 
— a raportat elaborarea celei 
de-a 10 000-a tone de oțel. In 
intervalul scurt care a trecut 
de la elaborarea șarjei inau
gurale, la oțelăria electrică 
de la Galați au fost asimilate 
25 mărci de oțeluri cu carac
teristici superioare.

miilor, al 8-lea milion kWh. 
Economiile s-au realizat prin 
reducerea pierderilor in sis
temul de transport și mă
rirea siguranței in exploatare 
a stațiilor și liniilor de distri
buție din județele Arad, _Ca- 
raș-Severin și Timiș.

• Prin realizarea celor mal 
- ridicați Indici de utilizare a 

agregatelor, colectivele Lami- 
noarelor de profile și benzi 
de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara au produs supli
mentar, in patru luni, o can
titate de oțel echivalentă cu 
metalul necesar pentru fabri
carea a peste .2 300 tractoare 
sau 4 200 combine de recoltat 
cereale.
reni au îndeplinit 
de plan și angajamentele cu 
un consum de energie electri
că mai mic cu 1 400 000 kWh 
decât cel planificat

• La întreprinderea de ra
țele electrice din Timișoara a 
fost înscris, In caietul econo-

Sever UTAN
Octav GRUMEZA

Laminatorii hunedo- 
sarcinile

utilajelor tehnologiceMontarea
(Urmare din pag. I)

C. BORDEIANU

utilaje, acumulate in principal din 
cauza răminerilor in urmă ale con
structorilor. au luat proporții. Pre
tutindeni, constructorii trebuie să 
tină seama de faptul că ei nu 
muncesc pentru a raporta doar 
realizarea valorică a planului, cl 
— in principal — pentru a pune 
in funcțiune cit mai grabnic ca- 
facitătlle de producție respective, 
n acest context, și pe linia preocu

părilor permanente ale conducerii 
Ministerului Construcțiilor Indus
triale. de a imprima un ritm e- 
nergic de montaj tehnologic, se 
cere ncintirziat generalizată expe
riența constructorilor noilor obiec
tive de pe platforma Combinatu
lui de îngrășăminte chimice din 
Turnu-Măgurele, care au elaborat 
o serie de măsuri și metode de 
urmărire riguroasă a asigurării 
fronturilor de lucru și executării 
montajelor pe fiecare obiect și 
stalatie in parte.

Cerințe tot mai mari au de 
făptuit șl montorii. Asigurarea 
timD a forței de muncă calificate 
prin completarea efectivelor ac
tuale, organizarea lucrului in mai 
multe schimburi sint măsuri 
trebuie Imediat cuprinse in 
gramele de acțiune ale tuturor 
șantierelor și, in special, ale celor

in-
în- 
din

ce 
pro-

din industria chimică, metalurgie, 
industria materialelor de con
strucții. De stringentă actualitate 
este și problema aprovizionării cu 
anumite materiale speciale — con
ducte, fitinguri, armături ș. a. — 
care condiționează decisiv mersul 

’ lucrărilor de montaj de la fabricile 
de amoniac din Arad, Tumu-Mâ- 
gunele și Craiova, precum și de la . 
noile capacități de pe platforma 
petrochimică piteșteană.

Pe același plan al preocupări
lor trebuie să se afle și problema 
asigurării utilajelor și echipamen-. 
telor tehnologice, in sfrînsă core
lație cu termenele de monta.) și 
cele de punere in funcțiune. Ma
joritatea titularilor și beneficiari
lor de investiții iși îndeplinesc o- 
bligațiile cu răspundere, au stabi
lit împreună cu cele două minis
tere constructoare de mașini pro
grame concrete de acțiune. Mal 
sînt însă și acum de lămurit o 
serie de necorelări de termene, dar 
mai ales rămîne deschisă proble
ma respectării de către fiecare 
furnizor in parte a datelor de li
vrare pe șantiere a tuturor utila
jelor contractate. Direct vizate în 
această privință sânt întreprinde
rile bucureștene „Grivița roșie'4 și 
„Vulcan44, precum și întreprinde
rea de utilaj chimic din Ploiești, 
datoare la ora actuală cu un im-

portant volum de utilaje tehnolo
gice de bază. Toate restanțele tre
buie grabnic recuperate și fără in- 
tirziere trebuie livrate utilajele 
tehnologice destinate noilor capa- 1 
cități de la Combinatul chimic din 
Rrmnicu-Vilcea, Combinatul petro
chimic Pitești, Uzina de fibre sin
tetice Săvinești și altele, ale căror 
termene de punere în funcțiune 
sint foarte apropiate.

Trimestrul al doilea al anului 
este o perioadă de maximă in
tensitate și efort pe toate șantie
rele de investiții ale tării. De-a 
lungul acestei perioade, ca și 
in continuare, urmează să fie 
realizat un volum deosebit de lu- , 
crări de construcții si montaj teh
nologic. să fie puse in funcțiune 
alte zeci de noi capacități indus
triale. Pentru aceasta, dificultățile 
care mai persistă pe alocuri tre
buie eliminate integral și cu rapi
ditate. Măsurile preconizate de 
constructori și montori. de furni
zori și beneficiari, ca și sprijinul 
concret ce sint datoare să-1 acor
de, in permanență, ministerele ti
tulare de investiții, organele jude
țene de partid, trebuie să confere 
garanția că la toate obiectivele din 
plan vor fi create neintirziat con
diții normale in vederea punerii 
lor în funcțiune la termen, în cel 
de-al patrulea an al cincinalului.



PAGINA 4 SCÂNTEIA — mărfi 7 mai J974

Responsabilitatea artistică
a tinărului compozitor PnOQHAMUL I

fi oo TeleșcoalA.
9 30 Extemporal la limba română.

10.00 Cur.* do limba germană. Lec
ția 91.

10.30 Curs do limba franceză. Lec
ția Dl.

11,00 Film pentru tineret : „Clinele 
sălbatic Dingo".

16,00 Curs de limba rusă. I«ec- 
țla 90.

16.30 — 17.C0 Curs de limba cngle- 
7Jl Lecția (».

17.30 Telex.

Petrașcu
cinema

afirmare a creației mu
late Implică 
orațiilor de 

flux continuu de 
de idealuri oste
•oMă. de enerr 
Proprlu-zis, fi

fie

n temporarul ar 
creator autentic 

Ic maturității de gin- 
dizare este In mod 

obligatoriu o individualitate cu su
fletul tinăr. viguros, puțind numai 
astfel să fructifice bogata experiență 
umană si artistică acumulată. Vor
bind insfl In sens istoric, fiecare ee- 
nerațio are un timn al ei. o me
nire specirică pc scara progresului 
do ansamblu al culturii și artei și a- 
coasț.n legitimează, face chiar strict 
necesară, o privire de ansamblu asu
pra profilului, personalității, drumu
lui pe care un grup artistic, o școa
lă. o generație pășesc încă din zo
rile tinereții lor.

Venind s\-$i manifeste aptitudinile 
creatoare intr-un moment in care 
cuttura noastră muzicală se află in 
cel mai înfloritor st idiu din inlrea- 
ga sa istoric, generația tinără de as
tăzi are o menire importantă și no
bilă. pe măsura Însăși a acestei as
censiuni, a valorilor moștenite, pre
cum și pe măsura resurselor, a posi
bilităților obiective superioare 
care această generație dispune.

Una dintre caracteristicile funda
mentale ale tinerei generații de com
pozitori care activează astăzi in țara 
noastră este atașamentul larg, pro
priu celei mai mari părți a acesteia 
față de genurile comolexe — simfo
nic. vocal-simfonic. de muzică de 
cameră, de operă și balet. Aceasta 
reflectă deopotrivă nivelul înalt, se- 
riooâtatea școlii noastre de 
tie. ca și solicitarea timpurie a auto
rilor spre amintitele genuri.

Sub imperiul evoluției concepției 
si tehnicii muzicale pe plan mondial 
și datorită spiritului înnoitor ce de- 

jn modul cel mai firesc tî- 
năra generație, se tinde spre realiza
rea unei întrepătrunderi a genurilor 
și formelor clasice, spre o sinteză a 
mijloacelor de expresie, spre o anu
mită universalizare a tehnicii si lim
bajului muzical, spre un nou sincre
tism al artei. In acest proces legitim 
de înnoire — in care de fapt sint

angajați tot-i creatorii de prestigiu 
ai generațiilor mature — există 
mulți tineri compozitori care se stră
duiesc cu bune rezultate să-și defi
nească in același contexl un stil șl o 
gindire originale, proprii.

Resursele cele mai ccncronsp șl 
viabile pentru obținerea originali
tății sint si pentru generațiile de azi 
oferite in primul rind dc experiența 
școlii muzicale naționale, de tezaurul 
inepuizabil al melosului st 
orizontul borat șl propriu 
spirituale a poporului, dc 
luptei pentru libertate și 
dusă de națiunea română. 
Indu-și In ‘această direcție 
o gindire specifică, tinerii compozi
tori lși asigură nu numai o continui-

tribun. de 
al vieții 
tematica 

propășire 
. Constitu
ții stil și

la

de

puncta de vedere
tale logică, necesară in contextul 
culturii muzicale naționale căreia n- 
parțin, dar și o identitate certă, du
rabilă in universal.

In ultimii ani. compozitori aparți- 
nind tinerei generații au reușit să-și 
ridice creații din faza de atelier, de 
ucenicie, in aceea dc maturitate, de 
notorietate artistică. Sint dc relevat 
pentru semnificația majoră a teme
lor abordate, pentru valoarea și ori
ginalitatea expresiei, pentru adinci- 
rea gîndirii și personalitatea 
zării lucrări ca ..Tulnice". ___ «...
ale istoriei" de Mihai Moldovan : o- 
pera Zamolxe, de Liviu Glodeanu ; 
„Motive maramureșene" de Corne
lul Dan Georgescu ; balada ..Pintea 
Viteazul" de Nicolae Brânduș : can
tata „Izvoarele păcii" de Nicolae Co- 
man : „Elogiu" de Lucian Mețianu ; 
„Priviți, se construiește lumea noas
tră" de George Draga ; „Memoria!" 
de Octavian Nemescu : ..Noapte de 
august" de Irina Odăgescu ? „Croni
ca" de Cornoliu Cezar : piesa simfo
nică ..Frescă" de Liviu Dandara ; 
..Izvoade" de Anton Zeman : „Mu
sics festiva" de Ștefan Zorzor. A- 
ceste creații și multe altele, confir
med activitatea unei generații deo
sebit de bogate in talente, se bucură 
de o prezență susținută in sălile de 
concert, pe scena teatrelor de operă, 
fiind aoreciate în țară și peste ho
tare. Ele pun in evidență participa
rea intensă a autorilor la viața spi
rituală a contemporanilor, receptivi
tatea vie față de problematica cui-

reali-
..Trepte

A apărut: „ERA SOCIALISTSir
nr. 9/1974

Numărul se deschide cu 
ticolele : „Realitatea socială 
dezvoltarea contemporană 
marxism-leninismului' 
MITRAN ; „Stilul de muncă 
de la concept la realitate" de 
ANDREI CERVENCOVICI ; „Or
ganizația comunistă de tineret 
in fața unor răspunderi și exi
gențe sporite" de ION TRAIAN 
ȘTEFANESCU : „Bazele struc
turale ale stabilității preturilor 
în economia României" de 
GHEORGHE GASTON MARIN; 
..Implicații sociale ale dezvol
tării științelor mecanice și aero- 
spațialo" de ELIE CARAFOLI ; 
„Colaborarea și integrarea eco
nomică socialistă" de CON-

ar
și 
a 

de ION

STANTIN MOISUC și „Statutul 
filozofiei marxist-leniniste in 
dezbaterile teoretice actuale" de 
ION FLOREA.

• La rubrica „PAGINI DE IS
TORIE" DAMIAN HUREZEA- 
NU publică „România modernă 
in perspectiva procesului istoric 
european", iar VICTOR CAL
CAN și ION CURIEVICI sem
nează. la ru.brica „ȘTIINȚA- 
INVAțAMÎNT", respectiv „An- 
ti--limitele creșterii»44 (II) și 
„Ingineria pe planul creației".

In încheiere, obișnuitele ru
brici „VIAȚA INTERNAȚIO
NALĂ". „CÂRTI $1 SEMNIFI
CAȚII". „REVISTA REVISTE
LOR".

furii noastre socialiste, sentimentul 
responsabilității artistice umaniste și 
patriotice. Pc drumul adincirli con
cepției, experienței dc viață și de
creație a tinerilor compozitori. un 
rol do seamă revine Uniunii compo
zitorilor. secțiilor de creație, cena
clurilor dedicate tinerilor compozi- 
t >ri. O preocupare sporită se mani
fest i m ultimul timp in ce privește 
colaborarea dintre Uniunea compozi
torilor și conservatoarele de muzică 
pentru orientarea și stimularea crea
torilor aflați încă pe băncile școlii in 
direcțiile cerute de dezvoltarea cul
turii noastre socialiste, de menirea 
contemporană a acestei generații. 
Recenta inițiativă a Uniunii compo
zitorilor in conlucrare cu catedra de 
compoziție a conservatoarelor de a 
institui un concurs periodic pentru 
lucrările valoroase, semnificative ale 
sludentilor-compozitori este de na
tură să fructifice eforturile acestora. 
Succedind concertelor organizate in 
cadrul „Tribunei tinerilor compozi
tori", concertele-dezbatere, care au 
loc in stagiunea artistică actuală in 
studioul Radioteleviziunii, aduc la lu
mină lucrări aparținlnd ‘
generații de autori, punînd 
accentul pe ______________
ceea ce este, desigur, lăudabil, 
impune insă ca, atit discuțiile desfă
șurate cu prilejul acestor manifes
tări, cit și referințele cuprinse in 
cronicile care apar in presă să do
vedească un real spirit de discernă- 
mlnt, reliefind cu competență aspec
tele noi, cu adevărat caracteristice 
pentru principiile culturii noastre 
socialiste contemporane prezente in 
aceste creații, militind cu fermitate 
pentru orientarea tinerilor compozi
tori pe drumul progresului artistic 
autentic. In acest sens este de sub
liniat necesitatea de a asigura, prin 
colaborarea Uniunii compozitorilor 
cu Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, Ministerul Educației și 
Invățămintului. Uniunea Tinere
tului Comunist, a unui contact mai 
viu șl mai susținut al tinerilor com
pozitori cu viața și activitatea oa
menilor muncii, cu cerințele spiri
tuale ale tineretului care muncește 
in fabrici, pe șantiere, in cooperati
ve agricole, in școli și universități. 
Se impune, totodată, adincirea cu
noașterii de către tinerii compozitori 
a valorilor melosului național.

Experiența dintotdeauna a școlii 
noastre muzicale arată că depășirea 
limitelor impuse de fetișismul teh
nicii al limbajului, depășirea ca
drului de atelier, a investigațiilor 
înguste, chiar dacă laborioase, pasio
nante. concentrate insă exclusiv asu
pra limbajului, in favoarea partici
pării cu generozitate și cu o viziune 
largă, la efortul de tălmăcire prin 
artă a marilor aspirații ale contem
poraneității reprezintă calea sigură 
de ridicare de la ucenicie la măies
tria artistică, calea spre dobindirea 
identității creatoare. Toate genera
țiile de compozitori care au activat 
și activează in patria noastră — de 
la „precursori din veacul trecut" la 
Enescu. Jora, Paul Constantinescu, 
apoi la generațiile care cu P. Ben- 
toiu. W. Berger, Th. Grigoriu, St. 
Niculescu. T. Olah, A. Stroe. C. Ță- 
ranu. A. Vieru au atins maturitatea 
— și-au limpezit profilul definin- 
du-și unitatea in diversitate datorită 
tocmai înscrierii lor cu pasiune 
fermitate in ' ’ ’ 
in viața și 
nostru de-a 
tori ce.

Tinerețea 
tribut permanent 
tineretul creator __
un simbol viu. direct al contempo
raneității. Pe acest drum există pre
mise optime ca elanul său compo
nistic să cunoască o valorificare in 

•lucrări de puternică vibrație artis
tică, de adevărată măiestrie și apti
tudine înnoitoare, la înălțimea ce
rută de evoluția vieții spirituale a 
poporului nostru.

17.33 VIrstele peliculei — magazin 
dc culturi! cinematografică.

16.30 Legile țării — legile noastre
16.40 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
19.25 1001 de seri : „Calimero".
19.30 Telejurnal.
30.00 Revista economică TV.
20.20 Scară de teatru : „Petru Ra- 

reș" de Horla Lovinescu. 
22.15 24 dc ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial : „Jule, Julia, Ju

liana". Episodul IV.
20.40 Desene animate.
20,45 Muzică ușoară cu Angola 

Stoencscu șl Nicolae Nlțescu. 
21.00 Telex.
21.05 Prtm-plan : Uzina și oame

nii 'el.
21.30 Roman foileton : ..Educația 

sentimentală". Episodul III.

— Pe ușă — o in
scripție obișnuită : ca
binet și muzeu de bio
logie. In interior — un 
aspect cu totul inedit : 
pe un perete citeva 
cLiorame prezintă plas
tic zonele de munte, 
cimpie și mare, cu flo
ră și faună specifică. 
Apoi dulapuri cu co
lecții de insecte, ani
male si păsări împăia
te. mici diorame exe
cutate de elevi, un ac
variu. Pretutindeni, in 
vase, plante de diferite 
soiuri. Atmosfera este 
înveselită de ciripitul 
unei perechi de sticleți 
care zboară prin încă
pere, de penajul multi
color al unui mie pa
pagal... Un cadru de
osebit de plăcut și in
structiv pentru lecțiile 
de științe naturale, 
amenajat de profesoa
ra Elena Degel și ele
vii săi la liceul din 
Ciacova, județul Timiș. 
Si mai ales eficient, 
pentru că. după cum 
ne relatează profesoa
ra, nici una din clasele 
la care predă nu are 
corigenți la științe na
turale. Mai mult, o 
altă profesoară de 
științe naturale din 
școală este fostă ele
vă a liceului, după ab
solvirea facultății s-a 
întors să lucreze in 
comuna natală.

La fel de bine ame
najate sint și cele
lalte laboratoare din 
școală — de fizică, 
chimie, geografie — cu 
instalațiile necesare 
de apă. forță, ga’-, cu 
table magnetice. Ca și 
sala de festivită'i (cu 
scenă, cabina pentru 
actori și toate amena
jările de rigoare, unde 
Opera din Timișoara 
prezintă periodic spec
tacole, pe bază de con
tract), ca și sala de 
gimnastică și micul 
stadion.

— Cum ați realizat 
toate acestea ?

— Prin munca noas-

tră, a tuturor, profe
sori, elevi, părinți — 
ne răspunde prof. Ele
na Degel.

— Există in cabinete 
și multe aparate și 
instalații care nu pu
teau fi confecționate 
in școală. Cum le-ați 
achiziționat ?

— Principala noastră 
sursă de venituri este 
micro-C.A.P.-ul școlii. 
In anul 1973, de exem
plu. s-au realizat circa 
130 000 lei (mai sint 
încă de valorificat cir
ca 70 000 lei) din creș
terea viermilor de mă
tase, a porcilor — in 
microferma de anima
le, din culturile de 
cimp, din participarea 
la munca de întreține
re a culturilor și de 
recoltare in unitățile 
agricole din localitate 
etc. In privința insta
lațiilor și a mobilieru
lui, să știți că părinții 
elevilor noștri, perso
nalul școlii sinț foarte 
pricepuți și harnici.

Ne convingem de a- 
ceasta urmărind lucrul 
citorva părinți : unul 
instalează prizele la 
noul laborator de fizi
că pentru clasele V— 
VIII, altul montează 
mobilierul in viitorul 
laborator fonic, mai 
mulți ajută la con
strucția noului internat 
al liceului — toate rea
lizate prin valorifica
rea gospodărească a 
unor condiții și posibi
lități locale.

— Cind ne văd pe 
noi. profesorii, că sin- 
tem mereu prezent i 
in Școală — pen
tru că toate acestea nu 
se pot face cu girdul 
La trenul sau LT auto
buzul de navetist — 
părinții vin și ei cu 
bucurie să ne ajute, 
după priceperea și pu
terea lor de muncă, 
convinși că fac un lu
cru util pentru copiii 
lor. pentru comună — 
adaugă prof. Pctcu 
Trifu, directorul liceu
lui.

După exemplul celor 
maturi, elevii se întrec, 
la rindul lor, să contri
buie la dotarea școlii. 
Din colectarea sticlelor 
și a deșeurilor de 
hirtie au procurat li
noleumul cel nou din 
cabinetul de biolo
gie. Munca in micro- 
C.A.P. se desfășoară 
cu rigurozitate pentru 
a realiza producții su
perioare și de calitate, 
in vederea valorificării 
lor 
la — —
ateliere șeoală ale li
ceului care-participă la 
au’.odotare.

în numeroase școli 
din județul Timiș, ca 
ș; din alte părți ale 
țârii — Alba, Galați, 
Brașov ș.a. — atelie
rele și laboratoarele 
școlare își desfășoară 
activitatea pe baza 
unor programe concre
te, cu sarcini de pro
ducție și autogospoda- 
rire, strâduindu-se să 
așeze întregul proces 
de invățâmint pe baze 
economice, pe princi
piul educației prin 
muncă și pentru mun
că a elevilor. Consem
năm experiența liceu
lui din Ciacova tocmai 
ca o replică adresată 
acelor colective didac
tice care solicită con
tinuu și aș.captă fon
duri de la forurile de 
invățâmint, de la con
siliile populare, pentru 
r' zolvarea unor pro
bleme gospodărești cu- 
r nte ; acelor unități 
unde, din iipsă de ini
țiativă, in colaborarea 
școală-familie sint prea 
puțin puse in valoare 
experiența și compe
tența profesorilor, a 
părinților, interesul și 
dragostea de muncă ale 
elevilor, pentru moder
nizarea cadrului de 
desfășurare a procesu
lui

corespunzătoare ; 
fel și in celelalte

instructiv-educativ.

Florica
DINULESCU

diferitelor
.......... ’ totuși 

creații ale tinerilor. 
........................... Se
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actul de cultură major, 
lupta duse de poporul 
lungul atitor etape

creației este 
al 
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un 

artei, 
și rămine

Dr. Vasile TOMESCU

• Filarmonica stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Pala
tului) : „Limbajul muzicii și tai
nele Iul" — prelegere — audiție 
susținută de George Bălan — 19.
• Opera Română : Don Carlos
— 19.
• Teatrul de operetă ; Oklahoma
— 19.30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Un fluture pc lampă — 19.30, (sala 
mică) : Cui l-e frică de Virginia 
Woolf ? — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Chlțimla — 19.30. (sala 
Studio) : Lozul ccl mic — 19.30.
o Teatrul Mic : Subiectul erau 
trandafirii — 19,30.
e Teatrul Giuleștl : Comedie cu 
olteni — 19.30.
A Teatrul dramatic „Bacovîa" din 
Bacău (In sala Maghcru a Teatru
lui ,.C. I. Nottara") : Intrigă și 
iubire — 17; 19.30.
A Teatru! „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Povestea timpu
lui pierdut — 17, (sala din str. 
Academiei) : Punguța cu doi bani

• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
• Teatrul de revistă si comedie 
„Ion Vasllescu" : Siciliana — 19,30.
• Circul „București" : Intilnlre la 
circ — 19.30.

Comcmorindu-1 pe pictorul Gheor- 
ghe Petrașcu, 6-ar putea să ne sur
prindem In fin moment dat că re
petăm despre el citeva lucruri de 
mult știute. Si n-ar fl de mirare. 
El a creat deopotrivă pentru con
temporani și pentru posteritate ; 
era firesc, deci, ca, fără să-șl exer
cite acțiunea de eroziune, frec
ventă in istoria artei, timpul să con
firme. dimpotrivă, in cazul lui Pc- 
trașcu, multe judecăți dc valoare, pe 
cit de subtile pe atit de exacte, e- 
mise In chiar timpul vieții artistu
lui. Dar cu toate că la acestea s-au 
adăugat mereu alte Încercări dc c- 
xegeză, slntem Încă departe de a 
putea considera vasta operă petraș- 
ciană pe denlln deslușită in multi
tudinea ei de fațete și dc sensuri. De 
aici, desigur, și interesul constant pe 
care ea 11 suscită In continuare.

Dintre virtuțile esențiale ale aces
tei opere, în literatura dc speciali
tate a fost foarte insistent relevată 
originalitatea — o originalitate au
tentică și profundă, ce-1 singulari
zează pe artistul nostru nu numai în 
epocă și in context național, ci și la 
scara mai mare a secolelor derulate 
în plan universal. Dovada cea mai 
bună a acestei realități o fac dificul
tățile ce se ivesc ori de cite ori se 
încearcă a i se găsi pictorului ro
mân corespondențe in arta europea
nă. măcar că. pc anumite laturi, el se 
apropie de un Chardin, de un Mon- 
ticelli, de un Rouault.

Dar ceea ce este și mai interesant, 
originalitatea despre care am vorbit 
— acest privilegiu atit de rivnit in 
trecut ca si astăzi — i s-a oferit lui 
Petrașcu oarecum de la sine, fără ca 
cl să alerge după ea. fără siluiri si 
ostentative salturi. Descins, cum se 
știe, ca metodă, din Grigorescu. el 
se angajează fără grabă și fără em
fază, măsurind fiecare pas și tru
dind din răsputeri, pe un drum ce 
va fi numai al său. Un drum ane
voios. presărat cu tentații sau. mai 
bine zis, cu numeroase capcane di
simulate de aparente ademenitoare. 
Intr-o epocă de orgie postimpresio- 
nistă, în care accentul s-a pus pe 
culoarea pură șl de efect, pe pito
rescul facil sau, alteori, pe experi
mente îndrăznețe de ultimă oră. me
nite să epateze, Petrașcu a avut tă
ria să refuze moda și să nu rupă 
niciodată punțile cu arta de veche 
tradiție. Dimpotrivă, a acționat toc
mai in spiritul ei, izbutind să fie 
modern și clasic în același timp.

O luptă acerbă cu materia caracte
rizează în chip decisiv creația sa. 
Pictind la început ca și înaintașii, cu

bitumuri, cl s-a concentrat răbdător 
si tenace asupra pinzei. reușind să 
decanteze, cu vremea, din minereul 
opac și amorf al culorilor brute „fru
museți și prețuri noi", de o strălu
cire care ne fascinează.

O coordonată majoră n creației 
lui este propensiunea pentru miri
fica lume minerală, cu toate conse
cințele ce decurg de aici pentru vi
ziunea, motivele, mijloacele de ex
presie. ca si pentru factura picturii 
sale cu dramatismul ei subiacent, cu 
vibrația șl farmecul ei indicibil. A- 
devărul este că. într-o artă ca a 
noastră, a românilor, in care lemnul 
și nu piatra a reținut in primul rind 
atenția țăranului-artist. iar pădurea, 
iarba, frunza, floarea — laitmoti
ve ale unei întregi literaturi popu
lare — au descins și au prins rădă
cini într-o pictură care de un secol 
cultivă cu predilecție universul ve
getal intr-o adevărată euforie vita- 
listă — corolar al unei sensibilități 
lirice si al unui animism de străveche 
obirșie. opera lui Petrașcu pare a se 
sustrage regulii $1 a omagia mai cu 
seamă materia neînsuflețită, prezen- 
tindu-se astfel ca o adevărată „lau
dă a lucrurilor". Este in orice caz 
In aspectul ei de piatră scumpă o 
trăsătură prea des subliniată ca să 
mai insistăm. Iar de aici însăși ale
gerea motivelor dobindește timbrul 
specific : Q se vedea frecvența in
terioarelor cu. aspect încremenit, a 
naturilor moarte, a peisajelor în care 
domină arhitectura zidirilor seculare 
(Tirgoviște, Sighișoara, yVeneția, To
ledo).

Printre factorii permanentl care au 
determinat demersul artistic respec
tiv. ducînd la stările de spirit ce se 
iscă in preajma operei lui Petrașcu, 
mai există desigur remarcabilul său 
simț pentru formă și ritm, buna ști
ință a gospodăririi spațiului pictu
ral. neîntrecuta măiestrie a orches
trării valorilor tonale. Și. să nu ui
tăm, temperamentul său, stăvi
lit in afară și concentrat patetic înă
untru spre a conferi o deosebită 
noblețe lumii imaginate de marele 
artist.

Și, totuși, mai mult decît orice, un 
lucru mi se pare cu deosebire pil
duitor in superba zbatere spre lu
mină și frumos a acestui truditor al 
paletei. Anume imensul orgoliu, pa
radoxal modest, pe care-1 încerca 
știlndu-se pictor, adică artizan, adi
că homo-faber. Este marea lui lec
ție de morală.

o La Est de Java ! SALA PALA
TULUI — 17,15 (scria de bilete — 
5051). 20,15 (seria de bilete — 5062).
• Lady Caroline : PATRIA — 
9.30; 12.15; 15: 17,45; 20.30.
O Frații Jderi : MODERN 
12; 16; 10. MELODIA — 
14,30; 17.15; 20, EXCELSIOR 
12,30; 16; 19.30.
« Afacerea „Prințul negru" : 
CENTRAL — 9,15; 11.30; 13.45; 16; 
ÎS,15; 20,30.
o Hani de buzunar : BUCUREȘTI
— fi; 11,15; 13,30: 16,30; 18,45; 21.
• Luminile orașului : SCALA — 
9,15; 11,30; 13.45; 16.15; 10.45; *' 
CAPITOL — 9; 1-1; 13; 15; 17;
21, FAVORIT — 9,15; 11,30; " 
16; 18.15; 20.30.
• Cat Ballou : LUCEAFĂRUL — 
9; 11.15; 13,30: 16; 18.30; 20.45. FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 1G; 18,30; 
20.45.
o Omul din înalta societate : 
GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 16;
ÎS,15: 20,30.
• Păcală : FLOREASCA — 10; 
15,30; 19, VICTORIA — 9; 12,30; 16;
19.30.
e Asediul : LUMINA 
13,30; 16; 18.30; 20.45.
• Valea prafului dc pușcă : 
RIA — fl; 11,15; 13,30; 16;
20.30. VOLGA — 9; 11.15;
15,45; 18; 20,15, FLAMURA 
11,30; 13,15; 16; 18.15; 20.30.
o Ce drum să alegi : BUZEȘTI — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 20.30. AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 
20,15.
• Un comisar acuză : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, LIRA
— 15.30; 18; 20,15.
• Năică ; Nălcă și veverița ; Nălcl
pleacă la București ; Nâieă și bar
za — 9.45; 111.15, La patru pași do 
Infinit — 12,45; 15,30; 18: 20,15 î
DOINA.
• Conflict conjugal — 14,30, Dru
mul destinului — 16,30; 18,45, Ti
nerețea lui Lincoln — 20,45 : CI
NEMATECA (sala Union).
O Ciclul : BUCEGI — 15.30; 19, 
GIULEȘTI — 9.30; 16; 19.30.
o Trei scrisori secrete : FLA-
CARA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 19;
20.15. , ,
• Porțile albastre ale orașului : 
UNIREA — 15,45: 18; 20,15.
• Rlo Lobo : ARTA — 15.30; 18;
20.15, MOȘILOR — 9; 11,16; 13,30; 
15,45; 18; 20.15.
• Secretul Iul Buddha : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18; 20.15.
• Acea pisică blestemată : FE
RENTARI — 15,30; 18: 20.16.
o Adio, arme ! : POPULAR — 
15,30; 19.
O Salut șl adio : RAHOVA — 16; 
io; 20.
© Cintecul Norvegiei i COSMOS
— 15.30; 19.
• Samblzanga : MUNCA — 16; 8. 
o Tarul Ivan Iși schimbă profe
sia : MUNCA — 20.
• Marele maestru : PROGRESUL
— 15.30: 18; 20,15.
• Antoniu și Cleopatra : COTRO- 
CENI — 13,45; 16.45; 19.30.
o Aurul negru din Oklahoma : 
PACEA — 15,30; 18; 20,16.
© Mal tari decît moartea : VI- 
TAN — 15,30; 18: 20,15.

21, 
-. 19; 
13,45;

9;

.ROMANIS-FILM" prezintă: AFACEREA „PRINȚUL NEGRU

Vasile FLOREA
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ț 
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Producte a studiourilor Mosfiîni 1973. Regia: Anaîoli Bobrovski. Cu : Ghennadi Korolkov, Vsevolod Sa 
ncev, Nikolai Grițenko, Tamara Siomina
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Sportivi români in întreceri

0 SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR

in localitatea vest-germană Bad 
Reichenhal s-a desfășurat un concurs 
internațional de lupte greco-romane, 
la care au participat sportivi frun
tași din România, Turcia, R.D. Ger
mană, Franța, Danemarca, Polonia, 
Suedia și R.F. Germania.

Printre protagoniștii întrecerii ș-au 
situat reprezentanții României, care 
au ocupat locul întii la trei categorii : 
Nicu Gingă (52 kg). Ion Păun (62 kg) 
și Nicolae Marlinescu (100 kg). 
Ion Dullcă a ocupat locul doi la ca
tegoria 57 kg.

® TINERII TENISMANI ÎNVINGĂTORI LA VARȘOVIA

Comentatorii agențiilor de presă 
subliniază comportarea excelentă a 
„greului" Nicolae Martinescu, care a 
reușit să întreacă pe Albrecht 
(R.D. Germană) și pe polonezul 
Skrzidlewski, clasați în această or
dine la categoria respectivă.

Dintre ciștigătoril la celelalte cate
gorii s-au evidențiat Leif Andersson 
(Suedia), Dietmar Hinz 
Drechsel
Theobald (R.F. Germania).

și Bernd
(R.D. Germană), Fred

Intilnirea amicală de tenis dintre 
selecționatele mixte de tineret ale 
României și Poloniei s-a încheiat la 
Varșovia, după trei zile de întreceri, 
cu scorul de 10—8 în favoarea spor
tivilor români.

O comportare foarte bună a avut 
jucătorul Traian Marcu, învingător

® ÎNAINTEA TURNEULUI FINAL DE LA DALLAS

în toate cele trei partide susținute. 
In ultima zi a meciului, Marcu l-a 
învins cu 6—0, 6—3 pe Gursczak.

La fete, Simona Nunweiller a cîști
gat cu 6—4, 3—6, 6—2 partida 
nută în compania jucătoarei 
tanowicz.

Turneul internațional de tenis de 
la Portland a fost cîștigat de Die 
Năstase, care l-a învins in finală cu 
4—6, 6-^-1, 6—4 pe jucătorul englez 
Roger Taylor.

In continuare, campionul român

„Cupa Davis ■

Meciurile din turul al treilea al zo
nei europene a competiției de tenis 
„Cupa Davis" s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Iugoslavia—Belgia 
3—2 ; Franța—Portugalia 5—0 ; R.F. 
Germania—Danemarca 5—6 ; Repu
blica Arabă Egipt—Anglia 5—0 ; 
Austria—Noua Zeelandă 3—1 (al 
doilea joc de simplu a fost între
rupt) ; Spania—Norvegia 5—0. Co
mentatorii sportivi subliniază perfor
manța echipei Austriei, care a reușit 
să elimine formația Noii Zeelande,^ în, 
care jucau Onny Parun 
Simpson. Echipa Republicii 
Egipt, cu Ismail el Shafei în

și Jeff
Arabe

_ ______ __ _____ ... mare 
formă, a surclasat cu 5—0 formația 
Angliei, care a aliniat pe frații David

CICLISM

„Cursa munților ",

o cursa...

FOTBAL: Mîine, derbiul campionatului

DINAMO-UNIVERSITATEA CRAIOVA

susți- 
Kae-

va evolua la turneul final al 
cuitului W.C.T.", programat 
8 și 12 mai la Dallas (Texas), 
prima partidă, la 9 mai, Ilie Năstase 
il va intilni pe Jan Kodes (Ceho
slovacia).

Turul al treilea

„Cir- 
între 

în

și John Lloyd. Un meci strlns a fost 
cel de la Bruxelles intre echipele 
Iugoslaviei și Belgiei. Victoria a foci 
decisă în ultima partidă de simplu, 
Nikola Pilici ciștigind cu 7—5, 8—6, 
3—6, 6—2 in fața lui Hombergen.

ir
Finala zonei orientale a „Cupei 

Davis'* va opune săptămina aceasta, 
la Calcutta, selecționatele Indiei și 
Australiei. In semifinale, India a în
vins cu 4—1 echipa Japoniei, iar 
Australia a cîștigat cu 3—2 întllnirea 
cu reprezentativa Pakistanului, dar 
punctele gazdelor au fost obținute 
fără joc, australienii cedind ultimele 
două partide de simplu fără a se 
prezenta la teren.

Disputată timp de trei zile, pe un 
traseu insumind 368 km, „Cursa 
munților" din acest an s-a încheiat 
cu victoria cehoslovacului Jindrich 
Marek (la individual) și a primei 
formații a clubului Dinamo București 
(pe echipe). întrecerea în sine a 
fost destul de animată ; singurul 
punct de încercare l-a constituit, in 
finalul primelor două etaoe, urcușul 
de la Furnica — trei kilometri de 
ascensiune in serpentine parcă fără 
sfirșit. In rest, organizatorii s-au 
arătat și de această dată destul de 
„înțelegători" la sugestia unor antre
nori, de a scurta etapele și a alege 
un traseu relativ plat, numele com
petiției decurgin.d astfel mai degra
bă din aceea că întrecerea s-a des
fășurat... între munți, pe Valea Pra
hovei, de la și pină la Sinaia.

Media orară generală (peste 42,500 
km) poate fi apreciată ca bună. Ea 
insă nu arată decît potențialul frun
tașilor cursei, cițiva, ce pot fi nu
mărați pe degete. Observind și mai 
departe lucrurile, trebuie amintit că 
între animatorii etapelor, între pri
mii clasați pe etape și în clasamen
tul final s-au aflat — deși in ca
ravană numărul lor era majoritar — 
foarte puțini cicliști români, practic 
doar Vasile Teodor. De neînțeles a 
fost comportarea celorlalți compo
nent! ai lotului pentru „Cursa Păcii", 
care s-au complăcut într-un cvasi- 
anonimat, deși pentru ei, pentru an
trenorul Constantin 
munților" însemna 
înaintea plecării la 
ție internațională.

Constatarea aceasta, ușor sesizabi
lă de toți cei ce au insolit caravana, 
nu poate fi deloc liniștitoare pentru 
specialiștii cluburilor și ai federa
ției, chiar dacă ne aflăm la început 
de sezon și chiar dacă adesea cicliș
tii noștri sint mulțumiți (și antre
norii lor ii felicită l) dacă... termină 
etapa ! 1

Miine vor avea loc meciurile eta
pei a XXVII-a din divizia A la fot
bal. La București, pe stadionul „Di
namo". echipa gazdă (locul II in cla
sament — 31 puncte) va' intilni pe 
liderul categoriei. Universitatea Cra
iova (locul I — 36 p.). Partida va 
începe la ora 17 și va fi televizată 
in direct. Tot la București, pe sta
dionul „Steaua", echipa locală (locul 
VIII — 27 p.) va juca cu Politehnica

Timișoara Oocul X — 26 p.). Un meci / 
foarte interesant se va disputa și la 
Arad între UTA (locul VI — 28 p.) 
Si F. C. Constanta (locul III — 30 p.). 
In celelalte partide, care vor începe 
toate la ora 17, se vor întrece : Stea
gul roșu — C.S.M. Reșița ; S. C. Ba
cău — „U“ Cluj ; C.F.R. Cluj — 
Sportul studențesc ; F. C. Petrolul — 
F .C. Argeș ; A.S.A. — Rapid și Po
litehnica Iași — Jiul.

BOX „Centura de aur“
Luni după-amiază, pe ringul pati

noarului acoperit din parcul sportiv 
„23 August" a fost inaugurată cea 
de-a 3-a ediție a competiției de box 
„Centura de aur", la care participă 
pugiliști din 14 țări. La categoria 
„muscă", camoionul european C. 
Gruiescu a obținut o aplaudată vic
torie la puncte in fata turcului Arif 
Dogru. La aceeași categorie. Robu 
N:ță a trebuit să se întrebuințeze 
serios pentru a dispune la puncte de 
Balabajar (R. P. Mongolă). Alte re
zultate înregistrate : cat. semimuscă: 
Cosma Remus (R) b.p. Bayram Ka- 
rasahin (Turcia) ; cat. muscă : I. 
Faredin (R) b.ab. 3 pe Atanasov 
(Bulgaria) ; Gertenbach (R.D.G.) b.p. 
Dinu Teodor (R) ; Dugurjav (R. P. 
Mongolă) b. ko 1 pe Akbar (Iran) ; 
St. Băiatu (R) b.p. Toma Mihai (R) ; 
cat. ușoară : P. Dobrescu (R) b.ab. 
2 Virgil Sirbu (R) ; C. Hoduț (R) 
** "’* ’pe Farshit Entegaihi (Iran).

ÎN CÎT EV A
Pe poligonul de la Tunari, 
ultima zi a competiției in- 

de tir pentru

b.ab. 1

Seara. Gabriel Pometcu (pană) a 
dispus prin abandon in repriza a 2-a 
de Batabileg (R. P. Mongolă). Un alt 
reprezentant al tării noastre. C. Ște- 
fanovici (pană), a cîștigat la puncte 
meciul cu polonezul Stanislawski. 
Celelalte rezultate înregistrate: pană: 
Fiii Jaban (Iran) b.p. Palfalvi (Un
garia) ; Bakrusoris (Grecia) b.p. Ca- 
meio (Cuba) ; Ploieșteanu (R.) b.p. 
Butișeagă (R.) ; semimijlocie : Popa 
(R.) b.p. Oancea (R.) ; Cimpoieșu 
(R.) b.p. Fugidjiev (Bulgaria) ; Ilie 
Tirilă (R.) b.k.o. 2 pe Aii Bahri 
(Iran) ; semigrea: Văran (R.) b.p. 
Hambusunian (Iran).

Astăzi au loc alte două gale cu în
cepere de la orele 15,00 și 19,30. în 
gala de astă-seară, campionul olim
pic la cat. grea, T. Stevenson (Cuba) 
va primi replica lui Al. Mureșan, iar 
sovieticul Ev. Gorstkov îl va intilni 
pe Ilie Dascălu.

Voicu, „Cursa 
un ultim test 

marea compcti-

I. DUM1TR1U

TIR.
luni, în ....  ... __ _ ___
ternaționale de tir pentru ' „Cupa 
Steaua", proba de pistol sport a re
venit țlntașei dinamoviste Anișoara 
Matei, cu 576 puncte. Proba de armă 
cu aer comprimat a fost cîștigată de 
Gh. Vlădan (Dinamo) — 379 puncte, 
la masculin, iar la feminin de Me
lania Petrescu (Dinamo) — 376 
puncte.

FOTBAL. BRAZILIA — IRLANDA 
2—1. Selecționata de fotbal a Brazi
liei a intîlnit pe stadionul „Maraca- 

, na" din Rio de Janeiro, in prezența 
a 75 000 de spectatori, reprezentativa 
Irlandei; pe care a învins-o cu sco
rul de 2—1 (2—0) după o evoluție 
apreciată ca superioară celor prece
dente. Scorul a fost deschis in mi
nutul 49 de Lelvinha, care a reluat 
cu capul o centrare a lui Jairzinho.

RÎNDUR1
După cinci minute. Rivelino a majo
rat scorul șutind imparabil de la 
circa 20 m. In plină dominare a gaz
delor, echipa irlandeză a reușit să 
reducă scorul în urma unui contra
atac finalizat de fundașul central 
Mancini.

ATLETISM. Cu prilejul unui con
curs desfășurat pe stadionul „Coîom- 
bes" din Paris, atletul francez Guy 
Drut a cîștigat proba de 110 m gar
duri cu performanța de 13’T/IO. A- 
cest rezultat constituie un nou record 
european al probei, dar nu va putea 
fi omologat, deoarece în timpul cursei 
Guy Drut a beneficiat de vînt favo
rabil (3,50 m pe secundă).

Recordul mondial al probei este de 
13” (Rod Milburn), iar cel european 
aparține, din anul 1959, vest-germa- 
nului Martin Lauer, cu 13”2/10,
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Interviul acordat de președintele 
Nicolae Ceaușescu (Urmare din pag. I)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit un grup de profesori 

și studenți ecuadorieni
(Urmare din pas. D

exists, ceea ce este In avantajul 
fi al României, și al țărilor respec
tive.

ÎNTREBARE: Durfl o- 
pinia dumneavoastră, reali- 
zarea schimburilor cu C.E.E. 
ar trebui oare sâ fie urmărită 
de C.A.E.R. ca entitate și cum 
ar trebui să se desfășoare o 
asemenea colaborare ?

RĂSPUNS: Noi ne pronunțam 
pentru realizarea schimburilor cu 
Virile Pieței comune de către fie- 
c~re țară in parte. Nu considerăm 
că acestea pot fi realizate prin In
termediul C.A.E.R. Apreciem că 
sint însă anumite probleme care 
ar putea fi soluționate prin discu
ții directe intre cele două orga
nisme ; am in vedere probleme de 
liberalizare a schimburilor, o se
rie de facilități reciproce, care pot 
fi soluționate de principiu între 
cele două organisme, urmînd Insă 
ca în practică fiecare țară să-și 
realizeze direct relațiile economice.

ÎNTREBARE: Vedeți fn 
politica C.E.E. aspecte care, 
după părerea dumneavoastră, 
îngreuiază realizarea unor 
schimburi economice mai pu
ternice intre cele două părți 
ale Europei și. invers, ce as
pecte politice ale comunității 
statelor socialiste ar putea fi 
reconsiderate în sensul unor 
soluționări convenabile pen
tru ambele părți ?

RĂSPUNS : Fără îndoială că 
sint anumite aspecte în politica 
Pieței comune care îngreuiază dez
voltarea schimburilor economice 
între țările care fac parte din 
această organizație și țările socia- 
1 ste. Ele sint de mai multe fe
luri : în primul rind, cele legate de 
o serie de restricții cantitative, cu 
privire la importul mărfurilor și 
produselor din țările socialiste, 
precum și suprataxele care se 
adaugă la unele din acestea. Sînt 
apoi aspectele, intervenite în ul
timul timp, legate de dorința de a 
se încheia acordurile economice 
prin intermediul organismelor Pie
ței comune ; acestea creează foarte 
multe greutăți și de aceea sperăm 
ca problemele respective să fie 
reconsiderate și soluționate în cel 
mai scurt timp.

în ce privește țările socialiste, 
nu există asemenea restricții, por
nind de la faptul că fiecare țară so
cialistă tratează direct cu țările 
respective din Piața comună și, 
ca atare, nu apar probleme care 
să îngreuieze extinderea colaboră
rii reciproce. Desigur, în fiecare 
țară socialistă, ca urmare a res
tricțiilor aplicate în cadrul Pieței 
comune, sînt luate o serie de mă
suri ; acestea se pot soluționa prin 
tratative directe pentru înlăturarea 
tuturor barierelor.

Noi considerăm că trebuie să ac
ționăm pentru schimburi libere, 
întemeiate pe principiile egalită
ții, respectului și avantajului re
ciproc și, desigur, pe această bază 
se pot găsi soluții pentru toate pro- 
•blemele.

ÎNTREBARE : România și-a 
propus să devină un stat in
dustrial, cu o creștere anuală 
de 14 la sută in actualul plan 
cincinal. Credeți că acest ritm 
înalt de creștere va fi atins 
și cum anume ?

La realizarea acestui țel 
sint avute in vedere și socie
tățile mixte, întreprinderi 
comune, cu un capital străin 
— inclusiv occidental — de 
pînă la 49 la sută. în ce ra
muri industriale este țara 
dumneavoastră interesată in 
mod deosebit ?

RĂSPUNS: România este o țară 
în curs de dezvoltare, din punct 
de vedere economic. Pentru a avea 
o bază materială trainică, în ve
derea înfăptuirii principiilor so
cialiste în toate domeniile vieții 
sociaje, este necesar să asigurăm 
o dezvoltare în ritm intens a în
tregii economii și, în primul rînd, 
a industriei. De arci și preocupă
rile noastre pentru dezvoltarea în
tr-un ritm înalt a economiei. Vă 
pot spune că în cei trei ani ai ac
tualului cincinal prevederile de 
dezvoltare a industrie? au fost 
realizate cu o depășire destul de 
însemnată. Avem toate condițiile 
ca și în următorii doi ani, 
1974—1975, să se obțină depă
șiri importante, îndeplinindu-se 
astfel prevederile cincinalului ceva 
mai devreme decît am avut în ve
dere inițial.

Fără îndoială că aceasta cere 
eforturi serioase. Alocăm în sco
pul dezvoltării circa 32—33 la sută 
din venitul național, dar aceasta

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Miron Constantinescu. a adresat o 
telegramă de felicitare președintelui 
Adunării Legislative a Republicii 
Costa Rica. Alfonso Carro Zuniga, cu 
prilejul alegerii sale in această func
ție. f

*
Tovarășul Florian Dănălache. pre

ședintele Uniunii Centrale a Coo©'- 
rației Meșteșugărești, a plecat luni 
duDă-amlază în R. P. Bulgaria, unde 
va participa la conferința președinți
lor de uniuni centrale ale coopera- 

ne dă posibilitatea să asigurăm o 
creștere continuă a nivelului de 
trai. Pot menționa în acest sens 
faptul c.’i. pe baza măsurilor Iunie 
pină acum, veninurile reale ale 
oamenilor muncii vor crește cu 
2—3 procente mai mult față de 
coca ce s-a prevăzut inițial, ajun- 
gtnd la 22—23 la sulă in loc de 
20 la sutft.

în ce privește societățile mlx'e 
cu capital strain, inclusiv occiden
tal. ele nu au în prezent o pon
dere în realizarea acestor obiec
tive ; sîntem, de altfel, de-abia la 
începutul constituirii unor aseme
nea întreprinderi comune. Apre
ciem insă că ele pot fi avani a- 
joase și pentru România, și pen
tru țările, partenere, contribuind 
la dezvoltarea mai accentuată a 
unor ramuri industriale, în dome
niul construcțiilor de mașini1, ma- 
șinilor-unelte, utilajelor. Desigur, 
putem realiza asemenea Întreprin
deri și în alte domenii.

Trebuie să menționez că, în ace
lași timp, noi realizăm asemenea 
societăți mixte și în alte țări — 
îndeosebi1 in țările în curs de dez
voltare — participarea României 
mergînd in aceste cazuri pînă Th 
49 la sulă. Apreciem că această 
formă de colaborare economică 
corespunde noilor condiții pe plan 
internațional si răspunde cerințe
lor unei extinderi în forme noi a 
relațiilor economice.

ÎNTREBARE: Considerați că 
o asemenea colaborare intre o 
economie socialistă, planifi
cată, șl una capitalistă, de 
piață, poate funcționa practic 
restînjenit. spre folosul țării 
dumneavoastră și spre mul
țumirea investitorilor ?

RĂSPUNS: Colaborarea d?ntre 
întreprinderile românești și între
prinderile capitaliste nu ridică 
practic nici o problemă care sâ 
stânjenească în vreun fel înfăptu
irea programului de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării.

Societățile mixte constituite în 
România se supun legilor româ- 
neștl, așa cum cele constituite cu 
participare românească în alte 
țări se supun legilor țărilor res
pective. Evaluarea rezultatelor e- 
conomice se asigură pornind de la 
prețurile internaționale, ceea ce 
creează de la început relații clare 
între cei ce intră în colaborare; 
întreprinderile românești au posi
bilitatea de a obține din aceste re
zultate partea ce li se cuvine în 
raport cu participarea lor, iar în
treprinderile capitaliste pot să be
neficieze de partea ce le’ revine 
potrivit cu contribuția ne care au 
adus-o. Economia românească nu 
are decît de cîștigat, deoarece be
neficiază de realizarea într-un 
timp ma? scurt a unor Investiții, 
de accesul mai rapid la o serie de 
tehnologii modeme — întreprinde
rea cu care colaborăm fiind și ea 
interesată ca producția pe care o 
realizăm în România să fie la ni
velul tehnicii celei mai bune. Tot
odată, întreprinderea capitalistă 
respectivă are din această activi
tate beneficii corespunzătoare, 
deci colaborarea asigură avantajul 
reciproc.

ÎNTREBARE: Ce efecte 
poate avea cooperarea cu e- 
conomii nesocialiste pentru 
economia și pentru populația 
țării dumneavoastră ?

RĂSPUNS : Îmi face impresia 
că am răspuns la această pro
blemă.

Dacă se realizează pe baza prin
cipiilor de care am vorbit și con
tribuie la o dezvoltare mai rapidă 
a unor industrii în România, a- 
ceastă cooperare nu poate avea 
decît o influență pozrtivă. Ea se 
va reflecta în dezvoltarea mai ra
pidă a economiei românești, în 
creșterea venitului național și, 
deci, va avea efecte pozitive asu
pra creșterii nivelului de trai al 
poporulu?, neavînd nici un fel de 
influență negativă asupra dezvol
tării activității sociale în Româ
nia. Aș putea spune că, într-un 
fel, ea contribuie la construcția 
socialismului in România.

ÎNTREBARE: Evoluția in
flaționistă de proporții mon
diale, precum și scumpirea 
masivă a prețului energiei și

* mai ales al petrolului și al ma
teriilor prime au efecte dău
nătoare asupra României și 
asupra planurilor sale de 
dezvoltare ?

RĂSPUNS: Fenomenele infla- 
țion?ste care au loc îndeosebi în 
țările capitaliste dezvoltate — dar 
care au repercusiuni mult mai 
largi — ca și, mai ales, creșterea 
masivă a prețului petrolului și al 
altor materii prime ridică, des?-

țiilor meșteșugărești din unele țări 
socialiste care se desfășoară la So
fia intre 6 și 12 mai.

★

Tn cadrul planului de schimburi 
culturale dintre Republica Socialistă 
România si R. D. Germană, luni a 
sosit in Capitală o delegație a Secre
tariatului de stat pentru invățămin- 
tul profesional și tehnic din R. D. 
Germană, condusă de Kuhn Horst, 
secretar de stat.

★

La Ateneul Român s-a deschis, luni 
la amiază, expoziția de pictură con

gur. o scrie de probleme și pentru 
România.

Ne străduim însă ca efectele 
creșterii prețurilor energiei, pe
trolului și materiilor prime să nu 
afecteze in vreun fol planurile de 
dezvoltare în continuare a țării 
noastre, Prin măsurile luate pină 
acum, sperăm să evităm ca aceas
tă situație să aibă efecte dăună
toare asupra dezvoltării țârii.

Problema este, desigur, mult 
.mai generală. Trebuie să se ajun
gă la o așezare mai bună, mai 
echitabilă a raporturilor între pre
țurile produselor industriale șl 
cele ale materiilor prime, la un 
progres mai rapid al țărilor în 
curs de dezvoltare de aceea, ne 
preocupă în mod deoseb?t felul în 
care trebuie să fio soluționate a- 
ceste probleme care confruntă 
astăzi omenirea.

ÎNTREBARE: Dumneavoas
tră ați vizitat recent mai 
multe țări arabe. Ce succese 
concrete apreciați că ați putut 
obține prin această vizită în 
Orientul Apropiat pentru țara 
dumneavoastră și pentru o e- 
voluție spre pace trainică in 
această zonă ?

RĂSPUNS: Vizitele realizate la 
începutul acestui an în patru țâri 
arabe, ca și vizitele anterioare 
în alte țări arabe, au dus la o dez
voltare mai accentuată a colabo
rării între România și aceste state. 
Trebuie să menționez că și cu pri
lejul vizitei recente s-au realizat 
înțelegeri bune pentru extinderea 
colaborării economice, tehnico- 
științifree și culturale dintre Româ
nia și toate aceste țări.

In general, relațiile României 
cu țările arabe au cunoscut în ul
timii ani o dezvoltare foarte ac
centuată. Fără îndoială, în cursul 
acestor vizite — deci șl în cursul 
recentei vteite — au fost discutate 
pe larg situația din Orientul Apro
piat, căile pentru realizarea unei 
păci drepte și trainice.

Am convingerea că, prin pozi
ția sa, România a adus și își aduce 
o contribuție poz?tivă la o soluție 
trainică, dreaptă, care să ducă la 
retragerea trupelor israeliene di a 
teritoriile ocupate, Ia garantarea 
independenței și integrității tutu
ror statelor din această zonă, in
clusiv la rezolvarea probleme? po
porului palestinean, corespunzător 
năzuințelor sale. După părerea 
mea, o asemenea evoluție și o a- 
semenea soluționare corespund atît 
intereselor tuturor țărilor din 
Orientul Apropiat, cît și interese
lor țărilor europene, intereselor 
tuturor popoarelor lumii.

ÎNTREBARE: De mai mulți 
ani — mult mai devreme decit 
alții— România s-a angajat in 
direcția unei diminuări a în
cordării dintre blocurile din 
Est și Vest. Corespunde aștep
tărilor dumneavoastră stadiul 
actual al discuțiilor privind o 
reducere echilibrată de trupe 
și o securitate mai mare in 
Europa ?

RĂSPUNS: Intr-adevăr, Româ
nia a miTitat și militează în mod 
constant pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre țările din Europa și 
din întreaga lume pe baza prin
cipiilor coexistenței pașnice, s-a 
pronunțat și se pronunță constant 
pentru diminuarea rolului blocu
rilor militare și pînă la urmă des
ființarea lor — atît a N.A.T.O., cît 
și a Tratatului de la Varșovia — 
considerînd că trebuie înlocuita 
confruntarea printr-o politică de 
colaborare multilaterală, de asi
gurare a unei păci trainice în 
Europa și în întreaga lume.

Pot spune că această politică a 
obținut succese importante. înseși 
începerea și desfășurarea pînă 
acum a lucrărilor Conferinței ge- 
neral-europene demonstrează acest 
lucru. Realizarea cursului destin
derii pe plan internațional, afirma
rea cu tot mai multă putere a 
principiilor egalității, respectului 
independențe? și suveranității, 
neamestecului în treburile interne 
dovedesc că popoarele doresc sâ 
se pună capăt cu desăvîrșire ve
chii, politici și să se înfăptuiască 
o politică nouă, de colaborare și 
de pace.

Fără îndoială, sîntem abia la 
început. Considerăm că ceea ce 
s-a realizat pînă acum impune o 
intens?ficare a acțiunilor politice, 
diplomatice din partea tuturor sta
telor, a tuturor popoarelor, în ve
derea accentuării noului curs, în
tăririi securității, care să ducă la 
măsuri efective de dezarmare — 
pînă la urmă la retragerea trupe
lor străine de pe teritoriile altor 
state, la reducerea trupelor națio
nale —- măsuri care corespund, 
după părerea noastră, ?ntereselor 
tuturor popoarelor.

temporană din Republica Populară 
Mongolă. Organizată sub auspiciile 
Consiliului Culturii si Educației So
cialiste. expoziția grupează peste 60 
de tablouri, cu o tematică bogată și 
diversă, ilustrind prin procedee si 
tehnici specifice artei plastice aspecte 
din viata si activitatea oamenilor 
Mongoliei socialiste, pitorescul pei- 
salului acestei țări.

La yernisaj au fost prezenți Du
mitru Ghișe. vicepreședinte al Con
siliului Culturii si Educației Socia
liste. Marin Argint, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie româno-mon- 
golă, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, repre
zentanți ai Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, ar- 

tea noastră închinată luptei pentru 
progresul patriei, pentru formarea 
tinerei generații. In special a tine
retului universitar.

Domnule președinte, aici, în 
România, noi nc-am putut convinge 
in mod concret de felul cum un 
popor unit constrtileșie o țnră, o so
cietate multilateral dezvoltată. A- 
ceasti reprezintă, fără îndoială, 
pentru noi toți un exemplu, tui im
bold in lupta pentru realizarea idea
lurilor noastre. Iată de ce a cunoaște 
popoarele frățești — și pe această ba
ză sâ găsim soluțiile cele mai adec
vate pentru situația noastră — con
stituie pentru noi, îndeosebi pentru 
tineretul universitar, o sarcină de 
onoare.

Noi dorim să se stabilească relații 
și mai strinse intre popoarele noastre 
și sperăm ca in domeniul universitar 
să se ajungă, intr-un viitor apropiat, 
la semnarea unui acord cultural, ceea 
ce va oferi posibilitatea unor schim
buri și mai intense la nivel studen
țesc. un contact mai intens intre 
institutele politehnice și universitare 
din țările noastre și. de asemenea, 
ca foarte mulți compatrioți ecuado
rieni care studiază in țara dumnea
voastră să poată contribui apoi ca 
specialiști, cu o temeinică pregătire 
primită in țara dumneavoastră, la 
propășirea poporului ccuadorian.

Despărțindu-ne de dumneavoastră, 
domnule președinte, dorim să subli
niem că vizita noastră a constituit o 
valoroasă experiență, un puternic 
stimulent pentru preocupările noastre 
de a ridica nivelul cultural și știin
țific al tineretului ecuadorln, pentru 
lupta noastră de consolidare a inde
pendenței naționale.

în numele studențimii ecuadoriene, 
Washington Arevalo a reînnoit 
mulțumirile exprimate Întregului 
popor român do decanul Facultă
ții de economie, din Quito și a 
adresat Invitația ca u.n grup de stu- 
denți români să viziteze la rindul 
său Republica Ecuador.

Zilele neuitate pe care le-am

Încheierea cursului pentru activiști ai organizațiilor 
sindicale din țările Americii Latine

La școala centrală pentru pregăti
rea cadrelor sindicale, din cadrul 
academiei „Ștefan Gheorghiu", luni 
s-a încheiat cursul pentru activiști 
ai organizațiilor sindicale din țările 
Americii Latine, organizat de Con
siliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

Participants la curs au fost salu
tați cu această ocazie de tovarășii 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., și 
Grigore Comartin, prorector al aca
demiei „Ștefan Gheorghiu", care l-au 
felicitat cu prilejul închiderii cursu
lui și și-au exprimat satisfacția pen
tru activitatea depusă in timpul lu
crărilor, pentru interesul manifestat 
față de problemele expuse și atenția 
ce au acoțdat-o cunoașterii și apra.- 
țundărn experienței sindicatelor din 
tara noastră.

Oaspeții au mulțumit, în alocuțiu
nile lor. conducerii sindicale din 
România, academiei „Ștefan Gheor

Se extind bazele cooperării 
prietenești româno-siriene
Cu îndreptățită satisfacție urmă

rește opinia publică dim țara noastră 
dezvoltarea ascendentă a relațiilor 
româno-siriene — expresie a politi
cii consecvente, principiale a Româ
niei socialiste, de solidaritate activă 
și caldă simpatie cu lupta popoare
lor arabe pentru progres, pace și 
bunăstare. In rindurile opiniei noas
tre publice stăruie ecoul deosebit de 
pozitiv al vizitei fructuoase între
prinse in Siria, in luna februarie, 
de către președintele Nicolae 
Ceaușescu, al convorbirilor cu pre
ședintele Hafez Al-Assad, caret au 
marcat un moment istoric in evo
luția raporturilor prietenești dintre 
cele două țări. După cum este cu
noscut, cu acest prilej. pe lingă 
acordurile și înțelegerile importante 
asupra cărora s-a convenit, cei dpi 
președinți au hotărit să însărcineze 
pe reprezentanții autorizați ai țări
lor lor să continue tratativele in ve
derea prospectării de noi domenii 
de colaborare reciproc avantajoasă.

In acest sens, ca un moment în
semnat pentru concretizarea liniilor 
directoare trasate de cei doi pre
ședinți se înscrie vizita întreprinsă 
săptămîna trecută jn țara noastră 
de către delegația economică siriană, 
condusă de vicepremierul Muhamad 
Haydar. Primirea delegației de că
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
a prilejuit reafirmarea dorinței de 
extindere, pe diferite planuri, a con
lucrării reciproce româno-siriene. 
Membrii delegației siriene au dat o 
înaltă apreciere eforturilor pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu In ve
derea adincirii prieteniei dintre ță
rile noastre, activității neobosite a 
șefului statului român Dentru reali
zarea unei păci juste și durabile in 
Orientul Mijlociu, pentru întărirea 
solidarității militante dintre poporul 
român și popoarele arabe.

Simpatia șl solidaritatea poporului 
nostru față de cauza Siriei prietene 
și-au găsit și își găsesc materiali
zarea prin diverse forme de coope
rare, inclusiv prezența specialiștilor 
români, a mașinilor și utilajelor ro
mânești. in sprijinul eforturilor po
porului sirian de a-și crea o eco
nomie puternică. Acum evantaiul 

tisti plastici și critici de artă, aJți 
oameni de cultură, un numeros pu
blic.

în asistentă se aflau, de asemenea, 
șefi de misiuni diplomatice acreditați 
la București si alți membri ai corpu
lui diplomatic.Un alocuțiunile rostite 
la vernisai. Ion Sălișteanu. vicepre
ședinte al Uniunii artiștilor plastici, 
șl Giambyn Niamaa, ambasadorul 
R. P. Mongole la București, au sub
liniat că organizarea acestei expoziții 
reprezintă un nou pas pe calea dez
voltării relațiilor culturale româno- 
mongole si au relevat, totodată, dez
voltarea ascendentă a legăturilor 
prietenești și colaborării multilate
rale dintre tara noastră si R. P. Mon
golă.

(Agerpres) 

petrecut in țara dumneavoastră — n 
spus el in continuare — le vom 
evoca cu multă plăcere la reîntoar
cerea in patrie, in special in cadrul 
universității, organizlnd o „sâptâmină 
românească" la Facultatea dc științe 
economice.

Foarte mulți tovarăși, nu numai 
din cadrul universității, dar și din 
afara acesteia, doresc să albă privi
legiul dc a cunoaște cite ceva despre 
România — și aceasta va fi o sarcină 
de onoare pentru noi. Ne-am pro
pus, de altfel, să creăm Centrul e- 
cuadoriano-român, caro va avea ca 
obiectiv fundamental acela do a fi 
mesagerul prieteniei frățești și dra
gostei pe care le nutrește poporul 
român față de poporul ecuadorian.

Subliniind Însemnătatea deosebită 
a vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Republica Ecuador, 
studentul Rodrigo Albuja a rele
vat : Vizita Excelenței Voastre a 
lăsat amintiri de neșters nu numai 
In rindul studențimii, ci și in rindul 
poporului, al maselor largi din E- 
cuador. în acest context, el a subli
niat cu satisfacție că membrii 
grupului de studenți se numără prin
tre cei ce învață in aula care, in 
semn de omagiu adus personalității 
șefului stalului român, a primit nu
mele „Nicolae Ceaușescu", cu prile
jul vizitei sale la Universitatea din 
Quito.

După ce a adresat călduroase 
mulțumiri pentru cinstea ce li s-a 
făcut de a fi primiți de președintele 
Nicolae Ceaușescu, Rodrigo Albuja 
a spus : Noi purtăm o emblemă și 
considerăm aceasta ca o mare onoa
re. Permiteți-mi, domnule președinte, 
să-mi scot această emblemă a mea și 
s-o prind pe pieptul dumneavoastră, 
ca simbol al fraternității și al iden
tității de interese care, in ciuda 
distanței geografice, unesc poporul 
ecuadorian și poporul român.

în încheierea întilnirii a luat cuvin- 
tul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
alocuțiunea sa fiind urmărită cu 
deosebit interes de oaspeți.

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă de caldă prietenie.

ghiu" pentru organizarea și buna 
desfășurare a acestor cursuri, pentru 
calda ospitalitate cu care au fost în- 
timpinați pretutindeni. Ei au arătat 
că, in timpul șederii la București, cit 
și cu ocazia vizitelor întreprinse in 
țară, au putut cunoaște marile suc
cese obținute de poporul român sub 
conducerea partidului comunist in 
făurirea societății socialiste. faptul 
că sindicatele, oamenii muncii din 
România nutresc sentimente de prie
tenie internaționalistă față de clasa 
muncitoare din țările Americii La
tine, din întreaga lume, că sînt ală
turi de toate popoarele care luptă 
pentru eliberare socială și națională, 
pentru democrație și progres.

I *Un cyrs similar, pentru activiști 
sindicali din țări din Asia,, precum și 
din Australia, a început, luni, la 
Școala centrală pentru pregătirea ca
drelor sindicale din cadrul acade
miei „Ștefan Gheorghiu". , 

acțiunilor de conlucrare se va ex
tinde și mat mult, noile acorduri 
semnate creind cadrul pentru așeza
rea colaborării bilaterale, pe baze 
stabile și de lungă durată. Construc
ția unei noi rafinării și a unor fa
brici de ciment, furnizarea de uti
laje pentru forări și explorări pe
troliere. realizarea unor ample pro
grame de îmbunătățiri funciare vor 
concretiza acordurile încheiate. în 
același timp, noul acord comercial 
pe termen lung este menit să asi
gure dezvoltarea și diversificarea in 
continuare a schimbului bilateral de 
mărfuri. în această privință este 
mai mult decit grăitor faptul că, 
dacă în 1973 volumul schimburilor 
reciproce de mărfuri 6-a dublat, în 
raport cu anul 1972, la sfirșitul anu
lui în curs se va ajunge la un vo
lum de trei ori mai mare .decit in 
anul precedent. Totodată. Comisia 
mixtă româno-siriană de cooperare 
economică, nou constituită, creează 
un mecanism menit să asigure, 
odată cu aducerea la Îndeplinire a 
acordurilor semnate, identificarea de 
noi posibilități de amplificare a re-* 
Lațiilor existente.

Sintetizînd rezultatele vizitei dele
gației siriene, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a declarat : „Desigur, re
lațiile economice reprezintă un fac
tor dc mare importanță in extinde
rea colaborării generale, in întări
rea relațiilor de prietenie dintre ță
rile noastre. De aceea, se poate 
spune că vizita delegației dumnea
voastră contribuie și la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
pe toate planurile dintre popoarele 
noastre".

Salutind rezultatele deosebit de 
favorabile ale vizitei delegației eco
nomice siriene, opinia publică din 
țara noastră este ferm convinsă că 
dezvoltarea relațiilor prietenești 
dintre România și Siria răspunde 
pe deplin preocupărilor ambelor po
poare de a obține noi realizări pe 
calea progresului lor economico-so- 
cial. intereselor dezvoltării colaboră
rii internaționale, pentru consoli
darea păcii și încrederii in lume.

Al. CĂMPEANU

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost in ge

neral instabilă, cu cerul variabil, mai 
mult noros în jumătatea de nord a 
Moldovei, unde au căzut ploi tem
porare și sub formă de averse. în
deosebi in prima parte a zilei. Tem
porar s-au produs innorări și. pe 
alocuri, au căzut averse însoțite de 
descărcări electrice în Crișana. Ma
ramureș. Transilvania, iar în a doua 
Darte a zilei si in zona deluroasă 
din nordul Olteniei și al Munteniei, 
in Bărăgan. Dobrogea și Banat. Izo
lat.- in zona de munte si in partea 
de est a tării s-au semnalat căderi 
de grindină. La munte s-au semna
lat precipitații și sub formă de la-

Maiestății Sale Imperiale
HAILE SELASSIE I

- Împăratul Etiopiei
ADDIS ABEBA

Cu prilejul celei de-a XXXIII-a aniversări a eliberftrli Etiopiei am 
deosebita plăcere ca, în numele poporului român, precum șl al meu pei- 
sonal. să transmit Maiestății Voastre Imperiale cele mai calde felicitări 
și urâri de sănătate personală, de pace și progres poporului etiopian 
prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie existente Intre ță
rile noastre se vor extinde și diversifica, în folosul celor două popoare, 
al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialist» 

România

Președintelui Republicii Socialiste România 

NICOLAE CEAUȘESCU
în numele Asociației Franța—România, vă rog să primiți respectuoa

sele noastre felicitări cu ocazia alegerii dumneavoastră la Președinția 
republicii.

Cu ferventă fidelitate pentru prietenia franco-română,
PIERRE PARAF

Președintele Asociației 
Franța—România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Abia reîntors dintr-o lungă călătorie, mă grăbesc să vă felicit 

călduros cu ocazia alegerii dumneavoastră în cea mai înaltă funcție a 
țării.

Sîntem siguri că îndrumarea continuă a țârii de către dumneavoas
tră va întări pe mai departe poporul dumneavoastră și va îmbunătăți 
continuu nivelul său de trai.

Vă exprimăm speranța și dorința noastră ca providența să vă men
țină, astfei îneît să puteți continua, încă mulți ani, activitatea dumnea
voastră pozitivă. în ceea ce ne privește, noi vom continua să depunem 
eforturi pentru a obține clauza națiunii celei mai favorizate pentru ex
porturile țării dumneavoastră pe piața americană.

Al dumneavoastră respectuos,
LEON RUBIN

Președintele Corporației Atlanta

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România
Delegații participanți la Seminarul internațional Nkrumah, organi

zat cu prilejul comemorării a doi ani de la moartea sa, mulțumesc gu
vernului și poporului României pentru ospitalitatea acordată fostului 
președinte Nkrumah, înaintea morții sale.

Cu salutări frățești,
HANSEN

Președintele comisiei de organizări

Excelenței Sale
Domnului LEO TINDEMANS

Prim-minlstru al Belgiei
Numirea dv. în funcția de prim-ministru al Belgiei îmi oferă plăcu

tul prilej să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de succes 
în înalta dv. misiune.

îmi exprim convingerea că bunele relații româno-belgiene vor con
tinua să se dezvolte în interesul țârilor noastre și al cooperării inter
naționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-Tninistru al Guvernului 
Republicii Socialiste RomâniaIfe moment istoric 

din lupta poporului vietnamez 
pentru libertate

20 DE ANI DE LA VICTORIA DE LA DIEN BIEN FU
în Îndelungata luptă a poporului 

vietnamez pentru eliberarea na
țională de sub jugul colonialismului, 
un moment crucial l-a marcat victo
ria istorică repurtată, acum 20 de 
ani. la Dien Bien Fu. Războiul anti- 
colonial al popoarelor Indochinei in
trase in al optulea an, întinse zone 
din nordul și sudul Vietnamului, ca 
și din Laos și Cambodgia, se aflau 
sub controlul forțelor populare din 
aceste țâri, iar corpul expediționar 
colonial batea în retragere pe toată 
fronturile. în încercarea de a schim
ba in favoarea lor mersul războiu
lui, colonialiștii au elaborat un 
plan strategic, al cărui punct cen
tral il constituia transformarea zo
nei din jurul fortăreței de la Dien 
Bien Fu intr-o puternică bază ope
rațională împotriva regiunilor elibe
rate.

Timp de 55 de zile și 55 de nopți a 
durat ofensiva eroică a unităților 
armatei populare vietnameze, care, 
însuflețită de idealul măreț al eli
berării patriei, au lichidat, la 7 mai 
1954, ultimele puncte de rezistență 
ale trupelor colonialiste. Memorabila 
victorie de la Dien Bien Fu a mar
cat un moment de cumpănă, de 
schimbare a ansamblului situației 
politice și militare din Vietnam, ca 
și din întreaga Indochină. Cucerirea 
acestei victorii a adus o contribuție 
decisivă la succesul conferinței in
ternaționale, care se desfășura in 
acea perioadă la Geneva.

Constituind corolarul politico-juri
dic al victoriei de la Dien Bien Fu, 
acordurile de la Geneva recunoșteau 
in mod solemn „suveranitatea, inde
pendența, unitatea și integritatea te
ritorială" a celor trei țări indochi- 
neze, dreptul sacru al popoarelor 
respective de a-și orindui viața de 
sine stătător, potrivit intereselor 
și aspirațiilor lor naționale.

Așa cum se știe însă, principiile 
Înscrise in acordurile de la Geneva 
au fost încălcate, frustrînd poporul 
vietnamez, în întregul său, de po
sibilitatea de a înainta spre desă- 
virșirea operei de construcție la 
care se angajase imediat după in- 

poviță șl ninsoare. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între 9 grade 
la Joseni și 21 de grade la Băilcști, 
Turnu-Măgurele și Tecuci.

Timpul probabil pentru zilele de 
8, 9 și 10 mai. în țară : Vreme in ge
neral instabilă, mai ales la începu
tul intervalului. Cerul va fi variabil, 
mal mult noros. Vor cădea ploi, care 
vor avea și caracter de aversă. în
soțite de descărcări electrice, mai 
frecvente în estul țârii. Vint potri
vit. Temperatura va scădea ușor. Mi
nimele vor fi cuprinse intre minus 
1 grad si plus 9 grade, iar maxime
le intre 10 si 20 de grade. în zona 
de munte si in regiunea de deal din 
nordul tării vor cădea și lapoviță și 
ninsoare. în București : Vremea va 
fi instabilă, mai ales după-amiaza. 
Cerul va fi temporar noros. Ploi sub 
formă de aversă. Vint potrivit. Tem
peratura va scădea ușor. 

staurarea păcii. Ca rezultat al inter
venției americane în sprijinul admi
nistrației saigoneze, un/nou război, 
și mai greu, avea să se abată asupra 
Vietnamului, asupra întregii Indo- 
chine. Dar și de data aceasta des
fășurarea evenimentelor avea să de
monstreze că nici o forță din lume, 
oricît de puternice ar fi mijloacele 
tehnico-militare de care dispune, nu 
poate îngenunchea un popor care iși 
apără cu dirzenie și eroism ființa 
națională, idealurile supreme ale 
libertății șl independenței. Acordul 
de la Paris a consacrat victoria po
porului vietnamez, a demonstrat ca
racterul anacronic și lipsa de per
spective a folosirii forței in relațiile 
internaționale, a pus din nou in evi
dență că singura cale de soluționare 
a problemelor, oricit de spinoase ar 
fi ele, este calea politică a tratati
velor, pornindu-se de la respectarea 
drepturilor fundamentale ale po
poarelor, de la interesele păcii 
generale.

Poporul din R. D. Vietnam mar
chează a XX-a aniversare a victoriei 
de la Dien Bien Fu, in condițiile 
avintului în munca pașnică pentru 
înlăturarea rănilor pricinuite de 
război, pentru refacerea industriei 
și agriculturii, edificarea bazelor 
materiale și tehnice ale socialismu
lui. In Vietnamul de sud, întinse 
zone se află sub controlul Guvernu
lui Revoluționar Frovizoriu, a cărui 
autoritate a cunoscut o largă și le
gitimă afirmare pe plan interna
țional. Așa. cum au arătat in re
petate rinduri guvernul R. D. Viet
nam și Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, o cerință de stringentă actua
litate este respectarea 6trictă și în
făptuirea întocmai a clauzelor A- 
cordului de la Paris, corespunzător 
intereselor fundamentale ale între
gii națiuni vietnameze, ale destinde
rii și păcii in lume.

Poporul român, care a salutat cu 
profundă satisfacție victoria de la 
Dien Bien Fu, și-a manifestat in 
permanență, în mod activ, profunda 
solidaritate cu poporul vietnamez, 
atit in perioada construcției pașnice, 
a prefacerilor sociale in Nord, cît și 
in anii grei ai războiului, acordindu-i 
sprijinul său hotărit, pe multiple 
planuri. în același spirit al interna
ționalismului și solidarității frățești, 
poporul nostru va acorda poporului 
vietnamez și in noile condiții isto
rice întregul sprijin pentru reali
zarea deplină a păcii, pentru dez
voltarea socialistă a Republicii 
Democrate Vietnam, pentru unifica
rea pașnică a patriei.

Cu prilejul aniversării victoriei de 
la Dien Bien Fu, opinia publică din 
România socialistă iși exprimă în
crederea deplină că eroicul popor 
vietnamez va dobindi noi și mari 
succese în înfăptuirea năzuințelor 
sale fierbinți de pace, libertate, uni
tate națională, progres — năzuințe 
din care a sorbit dirzenia legendară 
a luptelor purtate de-a lungul atitor 
ani pentru eliberarea și apărarea 
patriei.

C. ALEXANDRU



internațională
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ALEGERILE PREZIDENȚIALE DIN FRANȚA

Rezultatele primului tur

Delmas 
obținut 
(15,15 la

de scrutin
:?rne al Franței a comunicat, luni după-amlazfi, re
le primului tur de scrutin din cadrul alegerilor 

la 5 mai in metropolă, in teritoriile și depar-
palii candidați

7 999 voturi

la funcția d? președinte al Franței au obținut 
Francois Mitterrand a totalizat 11 045 936 voturi.

Valery Giscard d’Estaing și Jacques Chaban- 
iali din partea majorității guvernamentale — au 

(32,70 la sută) și, respectiv, 3 858 419 voturi

Așadar, intrucit nici unul din 
candidați n-a întrunit majoritatea 
absolută a sufragiilor, alegătorii 
francezi vor fi chemați din nou in 
fata urnelor duminică 19 mai. pen
tru a opta intre primii doi candi
dați clasați in primul tur : 
Franco s Mitterrand și Valery Gis- 
card d’Estaing.

Rezultatele primului tur de scru
tin al alegerilor prezidențiale au 
suscitat numeroase comentarii din 
partea oamenilor politici și a 
presei. Scoțindu-se in evidență 
victoria detașată a candidatului 
comun al stingii, mulți observa
tori yâd in aceasta o dovadă a 
faptului câ electoratul a răs
puns in mod masiv chemării parti
delor semnatare ale Programului 
comun de guvemămint (comuniști, 
socialiști, radicali de stingă), pre
cum și altor forțe politice raliate 
in jurul acestora. In ce privește 
col de-al doilea scrutin. Mitterrand 
a apreciat, in cadrul conferinței de 
presă pe care a ținut-o duminică 
seara, câ la scrutinul decisiv de la 
19 mai ..candidatul stingii va fi 
singurul in măsură să reunească 
pe toți francezii*'. El a anunțat 
că se va sprijini, ca și pină acum, 
pe voturile masive ale muncitori
lor. precum și ale tuturor catego
riilor sociale dornice de schimbări 
profunde in viața țării.

La rindul său, secretarul general 
al Partidului Comunist Francez, 
Georges Marchais, referindu-se la 
succesul repurtat de către candi
datul stingii. a declarat că „votul 
a plasat pe Francois Mitterrand 
de o manieră foarte clară in frun
tea tuturor protagoniștilor. Larga 
mișcare ce s-a exprimat in favoa
rea candidatului stingii unite. în
trunind cu aproximativ un milion 
de voturi peste totalul sufragiilor 
obținute la ultimele alegeri legis
lative de partidele grupate in ju
rul Programului comun, eviden
țiază evoluția ascendentă a aspi

ORIENTUL APROPIAT
AMMAN. — Secretarul de stat 

american, Henry Kissinger, și-a în
cheiat vizita la Amman, undeaavut 
două runde de convorbiri cu regele 
Hussein al Iordaniei. Un purtător de 
cuvint al delegației americane a de
clarat că in timpul convorbirilor au 
fost 'trecute in revistă posibilitățile 
realizării unui eventual acord de 
dezangajare a forțelor siriano-israe- 
liene pe frontul de pe înălțimile 
Golan, evoluția relațiilor dintre Ior
dania și S.U.A.

TEL AVIV 6 (Agerpres). — După 
convorbirile avute la Amman cu re
gele Iordaniei. Hussein, secretarul 
Departamentului de Stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, s-a reîntors luni 
la Tel Aviv. pentru a conferi, a treia 
oară in ultimele cinci zile, cu repre
zentanți ai ^guvernului israelian în 
legătură cu posibilitățile de realizare 
a unui acord de dezangajare milita
ră pe frontul din înălțimile Golan.

Plenara C.C. 
al P.C. Libanez

BEIRUT 6 (Agerpres). — La Beirut 
a avut loc o plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Liba
nez, in cadrul căreia au fost exami
nate activitatea desfășurată de partid 
in cei doi ani care au trecut de ia 
ultimul congres, precum și rapoartele 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Liba
nez cu privire la situația interna
țională, din lumea arabă și din Liban 
și asupra altor probleme. Plenara a 
aprobat programul festivităților pri
lejuite de aniversarea a 50 de ani de 
la crearea Partidului Comunist 
Libanez.

In rezoluția adoptată de plenară se 
subliniază însemnătatea deosebită a 
rezultatelor obținute in domeniul 
destinderii situației internaționale, 
precum și rolul acestui proces în dez
voltarea luptei antiimperialiste in 
Întreaga lume.

PREȘEDINTELE ALES 
AL COLUMBIEI DESPRE 

POLITICA NOULUI GUVERN
BOGOTA 6 (Agerpres). — Noul 

guvern columbian, care iși va prelua 
funcțiile la 7 august, intenționează 
să continue politica de coexistență 
pașnică cu toate statele lumii, a de
clarat președintele ales al Columbiei, 
Alfonso Lopez Michelsen. intr-un 
interviu acordat agenției T.A.S.S. 
Rezultatele alegerilor din 21 aprilie, 
a relevat el, deschid in fața țării 
perspectiva unor libertăți politice 
mai largi și a dezvoltării economice. 
Noul președinte a menționat că țara 
are nevoie de reforme economice, fi
nanciare și sociale.

Răspunzind la o întrebare referi
toare la poziția sa față de tot mai 
puternica mișcare din America La
tină in apărarea bogățiilor naturale, 
președintele ales al Columbiei a de
clarat că țara sa „trece treptat de la 
concesiile făcute companiilor străine 
la exploatarea in comun a bogățiilor 
naturale**. 

rațiilor francezilor către o schim- 
b.irc reală". Secretarul general al 
P.C.F. a făcut apel la sprijini
rea in continuare a candidatului 
unic al stingi!, considcrind că 
în jurul acestuia se poate rea
liza „unitatea fără sectarism a 
tuturor francezilor dornici de 
justiție socială și independență na
țională".

Ministrul economiei și finanțelor, 
Valery Giscard d’Estaing, in co
mentariile făcute asupra rezultate
lor scrutinului de duminică, a 
apreciat că primul tur de scrutin 
,.a confirmat dorința electoratului 
francez de a se realiza o schim
bare profundă". Actualul ministru 
de finanțe a afirmat in continuare 
că primul tur de scrutin a dat naș
tere ..unei noi majorități", repre
zentată de Uniunea Democraților 
pentru Republică (U.D.R.), Federa
ția Națională a ReDublicanilor In
dependenți. Centrul Democrație și 
Progres și alte grupări care spri
jină programul său electoral.

De altfel. întrunit luni, Biroul 
Executiv al U.D.R. s-a pronunțat 
în unanimitate pentru surijinirea 
la al doilea tur de scrutin a can
didaturii lui Giscard d’Estaing.

In ceea ce-1 privește, președin
tele Partidului Radical Socialist, 
Jean Jacques Servan-Schreiber, al 
cărui partid n-a susținut la pri
mul tur de scrutin pe nici unul 
dintre candidați, a declarat că se 
va întîlni la 7 mai cu Franpois 
Mitterrand și că iși va preciza po
ziția față de cel de-al doilea tur 
vineri, 10 mai.

Campania electorală oficială pen. 
tru confruntarea decisivă din 19 
mai va începe vineri. Evitind orice 
pronostic, observatorii politici din 
Franța consideră câ această con
fruntare va fi foarte strinsă.

Paul DIACONESCU 
Paris

DAMASC 6 (Agerpres). — Duelu
rile de artilerile înregistrate in noap
tea de duminică spre luni in zona 
Muntelui Hormon • s-au extins în 
cursul zilei in toate sectoarele fron
tului, informează un comunicat mi
litar sirian, dat publicității de pos
turile de radio Damasc. Unităților 
do artilerie și blindate li s-a adău
gat aviația. Potrivit sursei de la Da
masc. unitățile de apărare antiaeria
nă ale Siriei au doborit luni patru 
avioane inamice.

TEL AVIV 6 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint militar de la Tel 
Aviv a declarat că forțele siriene au 
continuat bombardamentele de arti
lerie asupra pozițiilor israeliene de 
pe versanții Muntelui Hermon. El a 
menționat că aviația israelianâ a a- 
tacat o serie de poziții militare si
riene si că forțele de apărare an
tiaeriană au respins tentativa a pa
tru avioane siriene de a bombarda 
poziții israeliene. Unul din aparate a 
fost doborit. „A trăi în limitele posibilităților economice reale11 

MĂSURILE ITALIEI DE RESTRÎNGERE A IMPORTURI
LOR ÎN DEZBATEREA CONSILIULUI MINISTERIAL 

AL PIEȚEI COMUNE
Miniștrii de externe ai „celor 

nouă", impreună cu colegii lor de 
la departamentele finanțelor și a- 
griculturii, se reunesc azi. la Bru
xelles, in cadrul unui consiliu lăr
git, pentru a discuta oportunitatea 
si consecințele măsurilor comercia
le restrictive adoptate zilele trecute 
de Italia. După cum se știe, aceste 
măsuri obligă pe importatori să 
depună Ia Banca Italiei, fără do- 
bindă, o cauțiune egală cu 50 la 
sută din valoarea produselor cum
părate din străinătate, timp de șase 
luni. Sint afectate automobilele, 
piesele de schimb, carnea și alte 
produse agroalimentare, care lao
laltă reprezintă 40—45 la sută din 
valoarea totală a importurilor Ita
liei prevăzută pentru anul 1974.

Este vorba de „o stringere a șu
rubului", scrie ziarul „Corriere 
della Sera**, necesară in ve
derea „asanării actualei conjunc
turi economice și financiare", ca
racterizată prin erodarea continuă 
a monedei (lira a pierdut, in ul
timul an, 17 la sută din valoarea 
sa) ; deteriorarea rapidă a balanței 
comerciale (numai in luna ianuarie 
s-a înregistrat un deficit mai mare 
decît in tot anul 1972) ; scăderea 
substanțială a rezervelor valutare 
(in ciuda împrumuturilor contrac
tate in exterior și evaluate la 
3 000—3 500 miliarde de lire). „Da
toriile pe plan extern — declara 
guvernatorul Băncii Italiei, Guido 
Carii — nu pot dura la infinit. 
Trebuie pusă ordine. Nu putem 
continua să trăim dincolo de limi
tele mijloacelor de care dispunem". 
„Criza energiei, a conchis Carii, n-a 
făcut decit să accentueze marasmul 
economiei și finanțelor noastre**. Un 
studiu recent al O.C.D.E. releva, de 
altfel, că intre principalele 9 țări

DEPUNEREA DE COROANE DE FLORI
LA CIMITIRELE EROILOR ROMÂNI

R. S. CEHOSLOVACĂ
FRAGA 6 — (Corespondentă de la 

C. Prisăcaru). Cu prilejul celei de-a 
29-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist, la mo
numentele și cimitirele eroilor ro
mâni din localitățile Humpolcc. Kro- 
meriz. Banov, Brno, Zvolen Luccncc 
Și Picstang, organe locale de part'd 
și de stat cehoslovace, ambasada 
Republicii Socialiste România la 
Praga și consulatul general român la 
Bratislava au depus coroane de flori.

Companii militare au prezentat 
onorul. După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două fări, au fost de
puse coroane de flori in semn de

cambodgia Puternice atacuri 
ah forjelor patriotice

PNOM PENH 6 (Agerpres). — în 
Cambodgia au avut loc acțiuni vi
guroase ale forțelor patriotice de eli
berare desfășurate pe diferite 
fronturi de luptă împotriva trupelor 
regimului de la Pnom Penh.

In zona bazei lonnoliste de la 
Longvek — de mai multă vreme în

Adunare festivă 
la Moscova

Duminică, in Sala Coloanelor 
a Casei sindicatelor din Mosco
va a avut loc o adunare fes
tivă cu prilejul zilei presei so
vietice — 5 mai — dată la care 
se aniversează și apariția pri
mului număr al ziarului „Prav
da**. La adunare au participat 
reprezentanți ai organizațiilor 
de partid și obștești, ai lucră
torilor din redacțiile ziarelor și 
revistelor, ai radioteleviziunii, 
agențiilor de presă și întreprin
derilor poligrafice, ai corespon
denților voluntari din Moscova. 
Despre semnificația zilei și ac
tivitatea presei sovietice în 
procesul de construire a socie
tății comuniste a vorbit redac.- 
torul-șef al revistei „Sovetskaia 
Kultura**, A. V. Romanov.

Cotidienele din Moscova și 
din capitalele republicilor unio
nale au consacrat acestei ani
versări materiale în care se 
subliniază însemnătatea mobili
zării largi a oamenilor muncii 
la îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin in dezvoltarea economiei, 
a științei și culturii, la dobin- 
direa de noi realizări in toate 
sectoarele vieții social-politice. 
Ziarul „Pravda** relevă contri
buția presei la amplificarea în
trecerii socialiste pentru înde
plinirea cu succes a hotăririlor 
Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S., iar „Izvestia" atrage 
atenția asupra uneia din cele 
mai importante direcții ale lup
tei din acest cincinal : soorirea 
eficienței economiei naționale, 
pe baza accelerării progresului 
tehnico-științific.

Adunări festive consacrate 
zilei presei sovietice au mai a- 
vut loc in capitalele republici
lor unionale și in alte mari 
centre ale Uniunii Sovietice.

L. DUȚA

industriale din Occident Italia este 
cea mai dependentă de importurile 
de petrol (79.7 la sută din- necesa
rul său de combustibili). După cum 
arată ziarele italiene, dacă înainte 
pentru a importa o tonă de petrol 
Italia exporta o pereche de pantofi, 
o rochie și o pălărie, acum ea tre
buie să exporte de patru ori mai 
mult. „Este necesar deci, scrie re
vista italiană „Famiglia Cristiana**, 
să consumăm mai puțin, să produ
cem mai mult și la un preț scăzut 
dacă vrem să echilibrăm conturile 
cu străinătatea**.

Descurajînd importurile pentru a 
stimula producția națională, măsu
rile luate de Roma au avut un pu
ternic ecou în rindul celorlalte țări 
membre ale C.E.E. La cartierul ge
neral al Pieței comune, relatează a- 
genția „France Presse", se apret- 
ciază că măsurile respective „dau 
o serioasă lovitură comunității eco
nomice vest-europene“, tocmai în- 
tr-un moment în care aceasta tra
versează o perioadă de grele în
cercări, caracterizate prin dificul
tăți generate de prelungirea crizei 
monetare și inflația galopantă, prin 
cererea Angliei de a renegocia con
dițiile de aderare la C.E.E. etc. Iată 
de ce partenerii din C.E.E. consi
deră că decizia Italiei riscă să dea 
semnalul intr-o cursă a devaloriză
rilor monetare și a protecționismu- 
lui, cu grave implicații pentru Pia
ța comună, Rămine de văzut dacă 
și după reuniunea de azi a miniș
trilor „celor nouă**, decizia Italiei 
va rezista sau se va modela în 
funcție de presiunile exercitate de 
partenerii săi comunitari.

Gh. CERCELESCU 

veșnică aducere aminte a eroilor ro
mâni care și-au jertfit viața pentru 
eliberarea .Cehoslovaciei de sub ju
gul fascist.

R. P. UNGARĂ
BUDAPESTA 6 (Corespondentă de 

la A. Pop). — Cil prilejul zilei de 9 
mal, ambasadorul României la Buda
pesta, loan Cofof, a depus, luni, o 
coroană de flori la Monumentul eroi
lor români care și-au jertfit viata in 
luptele pentru eliberarea Ungariei de 
sub jugul fascist, din orașul Gyor.

Au mal fost depuse coroane de flori 
din partea ambasadei României din 
Budapesta la monumentele eroilor 
români din Debrecen și Oroshaza.

cercuită de patrioți — luptătorii for
țelor de eliberare au lansat, succesiv, 
atacuri împotriva pozițiilor apărate 
de garnizoana inamică, ale cărei efec
tive s-au împuținat simțitor in urma 
grelelor pierderi suferite. Patrioții au 
bombardat baza cu proiectile grele 
de artilerie și cu rachete, iar acest 
tir neîntrerupt a împiedicat aterizarea 
elicopterelor inamice care încercau 
să aprovizioneze baza asediată.

Situația a .devenit deosebit de cri
tică pentru trupele lonnoliste și in 
zona portului maritim Kompong 
Som, din sud-vestul țării, unde, după 
lupte care au durat citeva zile, for
țele patriotice au cucerit, duminica' 
trecută, orașul Veal Rinh, nod al 
unor importante căi rutiere, precum 
și pozițiile inamice din zona Veal 
Thorn. Aceasta a creat posibilități 
favorabile pentru patrioții khmeri de 
a avansa spre aeroportul Kang Keng 
al orașului Kompong Som și spre 
baza maritimă inamică de la Ream — 
perspectivă care îngrijorează profund 
comandamentul lonnolist din zonă.

Patrioții cambodgieni au continuat, 
de asemenea, să exercite o puternică 
presiune asupra garnizoanei inamice 
asediate în capitala provincială 
Prey Veng, unde pozițiile lonnoliste 
au fost supuse unor noi bombarda
mente de artilerie.

Conlrac? ronitmo-nigenan. 
La Lagos a fost semnat un contract 
între Autoritatea federală nigeriană 
pentru construcții de locuințe și In
stitutul român „Romconsult". Institu
tul român urmează să furnizeze ser
vicii de consultări pentru realizarea 
proiectului privind construirea de lo
cuințe in conformitate cu prevederile 
programului guvernului federal mili
tar al Republicii Federale Nigeria. La 
ceremonia semnării au asistat S.O. 
Sodipo, ministru adjunct cu însărci
nări speciale la secretariatul guver
nului militar federal nigerian, și con
silierul economic Benone Ghinea, șe
ful secției economice a ambasadei 
române la Lagos.

Lg Pekin a sos^ intr-o vizită 
oficială, la invitația guvernului R.P. 
Chineze, președintele Senegalului, 
Leopold Scdar Senghor. El a fost 
înlimpinat de premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze. Ciu En-lai, 
și de alte persoane oficiale.

Exportul Austriei în ță
rile socialiste a “e5cut>in ur‘- 
mul trimestru, cu 81 la sută, in com
parație cu perioada ianuarie—martie 
1973, ajungind la nivelul record de 
3,994 miliarde șilingi. In același in
terval al anului 1974, importul Aus
triei din țările socialiste a sporit cu 
39 la sută față de primul trimestru 
al anului trecut, ajungind la 3,551 
miliarde șilingi.

/

Rezultatele alegerilor din 
SgGI'. I*1 landul vest-german Saar 
au avut loc alegeri locale pentru 
desemnarea membrilor consiliilor
comunale, a parlamentelor raionale 
și a parlamentului orășenesc din 
Saarbriicken — capitala landului. 
Rezultatele arată că partidul social 
democrat a obținut 37,4 la sută din 
voturile exprimate, partidul liber 
democrat a totalizat 7.1 la sută, iar 
candidați! Uniunii Creștin-Democra- 
te au obținut 49 la sută din numă
rul total al voturilor.

Premiile „Herder". La Vie- 
na a avut loc decernarea tradiționa
lelor premii internaționale „Gott
fried von Herder" pe anul 1974 unor 
personalități din Europa de est și 
sud-est, pentru activitatea desfășu
rată in scopul promovării relațiilor 
culturale între popoarele continen
tului. Printre laureațil din acest an 
se află compozitorul și muzicologul 
român Zeno Vancea „pentru merite 
deosebite aduse promovării școlii 
muzicale românești".

Rezervate de aur și de
vize ale Argentinei S 3U ,ri- 
plat în perioada de cînd puterea a 
fost preluată de Frontul Justițiallst 
condus de generalul Peron — trans
mite agenția Prensa Latina. Docu
mentul arată că. dacă in 1972 aceste 
rezerve erau de 585,3 milioane do
lari, in prezent ele sint de 1750 
milioane dolari. Creșterea, după cum 
arată comunicatul, se datorează, în 
primul rind, sporirii exporturilor și 
intrării de capitaluri compensatorii.

Evoluția situației din Portugalia
o „Normalizarea politică continuă" — declară purtăto
rul de cuvint al juntei & tloile autorități se pronunță 
pentru relații cu țările socialiste • Turneul lui Mario 

Soares la Roma

DE
LISABONA fi (Agerpres). — Luni, 

cu prilejul unei conferințe dc presă, 
nurtălorul de cuvint al iuntei mili
tare portugheze, comandantul Jos6 
Sanches Osorio, a afirmat că norma-x 
lizarea politică continuă Intr-un cli
mat de deschidere, caracterizat de 
numeroase contacte ale membrilor 
noilor autorități cu diverse persona
lități. In acest sens, el a precizat că 
„termenul de trei săptămîni. incc- 
pind de ia 26 aprilie, fixat de pro
gramul mișcării forțelor armate pen
tru normalizarea situației politice, 
va fi respectat**. Osorio a afirmat că 
este foarte probabil ca anunțarea 
desemnării președintelui provizoriu 
al republicii și a formării unui gu
vern provizoriu să se facă simultan. 
Potrivit declarației purtătorului do 
cuvint. președintele proyizoriu al 
Portugaliei va fi desemnat de către 
membrii juntei militare.

După ce a declarat că „toate per
soanele arestate pentru motive poli
tice au fost eliberate**, Sanches Oso
rio s-a referit la principiile politicii 
externe a viitorului guvern provizo
riu. Aceste principii, prevăzute, de 
altfel, in programuLmișeării forțelor 
armate, după cum a relevat purtă
torul de cuvint. sint „independența, 
egalitatea tuturor statelor, neameste
cul in afacerile interne. apărarea 
păcii, lărgirea si diversificarea rela
țiilor internaționale pe baza priete
niei și cooperării**.

★
„Junta de salvare națională este 

dispusă să stabilească relații diplo-' 
matice cu țările socialiste** — a de
clarat. la Lisabona, purtătorul de 
cuvint al juntei. Anterior, el anun
țase că „noul regim portughez inten
ționează să întrețină relații cu toate 
țările, oricare ar fi ele".

FRELIMO este gata să negocieze 
cu Portugalia

DAR ES SALAAM 6 (Agerpres). 
— Frontul de Eliberare din Mozam- 
bic (FRELIMO) a reafirmat că este 
gata să negocieze cu Portugalia, pe 
baza recunoașterii deplinei indepen
dențe a tării. In editorialul periodi
cului ce aparține organizației „Mo
zambique Revolution". FRELIMO 
subliniază că patrioții mozambicani 
au încercat întotdeauna să obțină e- 
liberarea tării lor prin intermediul 
angajării de negocieri cu Portugalia. 
Dat fiind insă că fostul regim de la

d® presă transmit:
Un tribunal militar chi- 

ISGîl orașul Valdivia a condam
nat la moarte pe Uldaricio Figueroa, 
fost secretar al organizației parti
dului socialist din regiunea Valdivia, 
și Victor Hormazabal, fost secretar cu 
problemele propagandei al organiza
ției regionale a P.S. din Chile. Alte 
patru persoane au fost condamnate 
Ia închisoare pe viață.

Corul de cameră al conserva
torului „Ciprian Porumbescu" 
din București, care participă la 
festivalul internațional de mu
zică corală organizat de centrul 
cultural „Lincoln" din New 
York, a susținut un spectacol 
de gală, cu lucrări aparținind 
unor compozitori români, la 
centrul cultural „J. F. Kennedy" 
din capitala Statelor Unite. 
Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Juriul international al con
cursului „Primăvara la Praga" 
a decernat tinărului concurent 
român Radu Chișu premiul I și 
titlul de laureat al concursului 
la oboi.

CîicialjtățilQ daneze ru 
semnat un contract privind efectua
rea unui împrumut extern in valoare 
‘de 300 milioane de dolari, cel mai 
imoortant imprumut solicitat vreo
dată de Danemarca. Ministrul danez 
care a participat la ceremonia sem
nării contractului a declarat că țara 

DIN ȘURILE DE DUMINICĂ
• PORTUGALIA. Intr-un interviu acordat ziarului „l’Unită", Al

varo Cunhal, secretar general al P.C. din Portugalia, a subliniat că 
„mișcarea forțelor armate a reflectat conștiința populară" ; „avem în
credere in forțele militare, in militarii care reprezintă un curent revo
luționar democratic șl considerăm că ei au încredere în noi, in lupta 
comună pentru reforme democratice ; in alianța dintre forțele armate 
și masele populare se află cheia victoriei definitive". Cuvintul de or
dine al. poporului portughez in legătură cu problemele coloniale este 
„deplina acordare a independenței".

Circa 2 400 deținuți politici din Angola au fost eliberați de către noile 
autorități locale.

o ORIENTUL APROPIAT. Au continuat ciocnirile militare israe- 
liano-siriene în zona muntelui Hermon ; președintele Siriei, Assad, l-a 
primit duminică pe A. Gromiko, care, intr-o declarație făcută presei 
la sosire, a precizat că, in esență, principala temă a schimburilor de 
păreri va fi problema dezangajării forțelor pe frontul siriano-israelian.

O REPREZENTANTUL C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, s-a întîlnit 
la Londra cu Ronald Hayward, secretar al partidului laburist, și cu 
John Gollan, secretar general al Partidului Comunist din Marea Bri
tanie.

• COMITETUL NORDIC PENTRU COOPERARE ÎNTRE PARTI
DELE SOCIAL-DEMOCRATE, întrunit in apropiere de Helsinki, a 
dezbătut „viitorul social-dcmocrației in Scandinavia și cooperarea in- 
terscandinavă in lumina ultimelor evoluții interne și internaționale".

• PRIMA EXPOZIȚIE MONDIALA A MEDIULUI ÎNCONJURĂ
TOR, Expo’74, a fost inaugurată la Spokane (statul Washington), in 
prezența președintelui Nixon.

• COTIDIANUL „WASHINGTON POST** a anunțat că își va re
duce tirajul duminical cu 105 000 exemplare, precum și numărul de 
pagini de reclamă.

ROMA — In cadrul unei conferințe 
de presă ținute la Roma, secretarul 
generai al Partidului Socialist Por
tughez, Mario Soares, s-a pronunțat 
pentru o deplină decolonizare, ca 
principiu dc primă importanță al 
noului guvern ce va fi alcătuit in 
Portugalia. Mario Soares a avut la 
Roma întrevederi cu lideri ai parti
delor socialiste din Italia. In cadrul 
conferinței de presă secretarul ge
neral al P.S. Portughez a afirmat că, 
din momentul în care Portugalia va 
avea un guvern, vor fi Inițiate con
tacte oficiale cu reprezentanții miș
cărilor de eliberare africane. Pe de 
altă parte, el a subliniat că Partidul 
Comunist Portughez trebuie să parti
cipe la viitorul guvern.

Evocind turneul său vest-european, 
Mario Soares s-a pronunțat pentru 
intensificarea procesului de cooperare 
economică și tehnică între țările 
vest-europene și țara sa.

★
LISABONA 6 (Agerpres). — La 

Lisabona s-a anunțat crearea unui 
nou partid politic, denumit „Partidul 
Creștin Social Democrat**, fondat de 
Antonio da Cunha Coutinho și Nuno 
Calvet de Magalhaes — transmite 
agenția France Presse. Programul 
noii formațiuni politice cuprinde, in
tre altele, respectarea drepturilor și 
libertăților esențiale ale persoanei 
umane, repartiția justă a bogățiilor, 
retribuirea justă a muncitorilor, prin 
stabilirea unui salariu minim, sindi
cate libere, educație gratuită în mod 
egal pentru toți, libertatea religiei, a 
presei, autodeterminarea și pacea ca 
soluție a problemei „teritoriilor de 
peste mări", stabilirea de relații di
plomatice cu toate statele care doresc 
aceasta, inclusiv țările socialiste.

Lisabona a refuzat întotdeauna orice 
contact cu reprezentanți ai Frontului 
de Eliberare, singura formă posibilă 
de luptă pentru ciștigarea indepen
dentei rămînea acțiunea armată.

In prezent, arată FRELIMO. noi 
continuăm această luptă, dar sintem 
gata să negociem cu noile autorități 
portugheze de îndată ce acestea vor 
fi dispuse să recunoască voința po
norului nostru de a obține eliberarea 
deplină a MozambiculuL 

sa trece. în prezent, prin momente 
dificile din punct de vedere econo
mic,

Marea Britanie șl Uniu
nea Sovietică au incheia‘ i,n 
acord guvernamental pe termen de 
zece ani, care stabilește măsuri în 
vederea dezvoltării cooperării econo
mice, tehnico-științifice și industriale 
dintre cele două țări.

Lucrările congresului cu 
tema „Cooperarea și dezvoltarea re
giunii mediteraneene" s-au încheiat 
la Milano. La reuniune au participat 
reprezentanții a 18 țări din zona a- 
mintită. Luind cuvintul în ultima zi 
a lucrărilor, secretarul de stat la 
Ministerul italian al Afacerilor Ex
terne, Mario Pedini, a relevat că 
statele din bazinul mediteranean 
trebuie să depună toate eforturile 
pentru asigurarea unui climat de 
pace în această regiune a lumji.

Guvernul federal al Ni
geriei a preluat5513 sulă din 
acțiunile companiei petroliere „Shell- 
British Petroleum*', care activează 
în această țară, realizînd circa două 
treimi din producția petrolieră a Ni
geriei, ceea ce echivalează cu peste 
60 milioane tone de petrol anual.

„Sietele Moscovei", tra- 
ditionalul festival la care Iși dau 
concursul prestigioase formații tea
trale. orchestre simfonice, soliști și 
formații de amatori din întreaga țară 
s-a deschis în capitala sovietică.

• CEI MAI VECHI 
LOCUITORI Al EURO- 
pT|. Pinâ do curind, peștera 
Btranska Skala din Cehoslova
cia. unde au fost descoperite 
unelte datind de circa 700 000 
dc ani, era considerată cea mai 
veche atestare a prezenței 
umane in Europa. Această 
cinste o revendică acum peș
tera „Vizuina bursucului", des
coperită, în 1962, pe coasta me
diteraneană a Franței. Con
form aprecierilor paleontologu
lui Henry de Lumley, strămoși 
ui omului dc azi s-ar fi refu
giat aici cu 1 milion de ani in 
urmă, in condițiile perioadei 
glaciare survenite atunci pe 
continentul european. Deși nu 
s-au descoperit rămășițe aie 
scheletelor locuitorilor peșterii, 
au fost găsite indicii indiscu
tabile ale prezenței lor : topo- 
riști din silex, oase de animale 
cu virfuri ascuțite, coarne de 
cerb utilizate ca unelte. Dacă, 
așa cum se susține, primii ho
minizi ar fi apărut acum 5 mi
lioane de ani in Africa, pe ce 
cale au ajuns ei sau descenden- 
ții lor in Europa ? Să fi existat 
nu unul, ci mai multe leagăne 
ale rasei umane ? se întreabă 
Henry de Lumley.

• ALIAJUL DE ALUMI
NIU SUPERPLASTIC, d<=- 
numit „Supral 150", a fost creat 
de curind in Marea Britanie. 
Proprietățile sale fizice sint 
remarcabile : încălzit la o tem
peratură de aproximativ 450 de 
grade, aliajul iși poate mări de 
10 ori lungimea sa inițială, 
înainte de a se rupe. Folosirea 
acestui aliaj va permite în
locuirea aluminiului intr-o 
largă varietate de produse, in
clusiv în construcția de auto
mobile și in aeronautică.

• UN AVION SOVIE
TIC DE PASAGERI DE 
TIP „TU-144" a Parcurs’ 
cursul aceleiași zile, zburind cu 
viteze supersonice, circuitul 
triunghiular Moscova — Mur
mansk — Kiev, in lungime to
tală de 4 900 kilometri — rela
tează agenția T.A.S.S. Superso
nicul a navigat la o altitudine 
de circa 17 000 de metri, cu o 
viteză de aproximativ 2 200 ki
lometri pe oră. Aparatul a 
efectuat manevre care il apro
piau la numai 30 metri de sol, 
după care se înălța din nou ra
pid in văzduh.

• CVINTUPLI. O femeie 
în virstă de 26 de ani din 
Nancy (Franța) a dat naștere 
unor cvintupli. Medicii spitalu
lui din localitate au anunțat că 
hlarie-France Micheli, impreună 
cu cei patru fii și fiica sa se 
simt excelent.

• IN ARCTICA SI IN 
ZONELE DE DEȘERT. 
După cum relatează publicația 
engleză „New Scientist", in re
giunile polare 'ale Alaskăi au 
fost efectuate probele unui nou 
transportor destinat .zonelor 
arctice. Noul tip de transportor 
utilizează cilindri compresori 
pneumatici. In cadrul probelor, 
trei mașini de tipul amintit au 
parcurs in perioadă de iarnă o 
distanță de 1 100 km cu o vi
teză medie de 17 km/h. Cu a- 
numite modificări, transportoa
rele pot fi utilizate cu succes 
și in zonele deșertice cu nisi
puri mișcătoare.

• UN NOU SISTEM 
DE PENALIZARE a condu
cătorilor auto ce încalcă regu
lile de circulație a intrat in vi
goare în R.F.G. Pentru orice 
infracțiune ce presupune o a- 
mendă mai mare de 40 de 
mărci, contravenientului i se 
atribuie un număr de puncte ce 
variază în funcție de gravitatea 
delictului comis : 1 punct pen
tru parcare nepermisă, 7 punc
te pentru fuga de la locul ac
cidentului etc. Punctele sint în
registrate de un ordinator cen
tral, unde fiecare conducător 
auto are o fișă personală. Con
ducătorul care a acumulat 9 
pundte primește un avertis
ment, la 14 puncte trebuie să 
repete, cel puțin, examenul 
teoretic de conducere, iar dacă 
a acumulat 18 puncte i se re
trage permisul. Punctele care 
reprezintă infracțiuni minore 
se șterg după doi ani, celelalte 
rămîn înscrise pe fișe cel pu
țin 5 ani.

• NOR DE GAZE
TOXICE LA CHICAGO. 
Intr-una din nopțile trecute un 
nor de gaze toxice, lung de 8 
și lat de 2 km s-a abătut asu
pra unuia din cartierele ora
șului. Chicago. Consecințe ime
diate : 15 000 de persoane a
trebuit 6ă fie evacuate, alte 
zeci acuzind puternice dureri 
de cap, greață, accese de tuse. 
Pe trotuare au fost găsite mal’ 
multe persoane leșinate. Cazul 
de la Chicago este o invitație 
în plus, stăruitoare, la măsuri 
ferme de preîntimpinare a po
luării mediului înconjurător.
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