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PARTIDUL
stegarul luptei noastre 
pentru socialism și pace

53 DE ANI DE LA CREAREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

O nouă ..șarjă" de anvelope pără
sește sectoarele de fabricație la 
întreprinderea ..Danubiana" din 

Capitală

-------------------- —----------------------- N
După 1 Mai — spre marea 

sărbătoare de la 23 August!

UN NOU
SI PUTERNIC AVINI 
ÎNTRECERII SOCIALISTE

Comuniștii, întregul nostru popor 
sărbătoresc a 53-a aniversare a în
temeierii Partidului Comunist Ro
mân in atmosfera de puternic elan 
în muncă și efervescență creatoare 

i caracteristică lunilor premergătoare 
celei de-a XXX-a aniversări a Eli
berării și Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

în dezvoltarea societății noastre, 
partidul comuniștilor îndeplinește 
rolul unui uriaș generator de c- 
nergii și catalizator social, asigu- 
rind împlinirea năzuințelor pentru 
care au luptat veacuri in șir cei 
mai înaintați fii ai poporului. A 
fi mereu in frunte, a exprima, nea
bătut cele mai inalte aspirații ale 
poporului, a căuta răspunsuri ce
rințelor progresului social, a des
chide porțile viitorului — aceasta 
a fost și este legea de bază a par
tidului de la întemeierea sa. în 
spiritul ei. înarmat cu cea mai 
înaintată concepție despre lume 
și viață — materialismul dialectic 
și istoric — a condus partidul, in 
anii ilegalității, marile bătălii so
ciale ale clasei muncitoare, țără
nimii. ale întregului popor pentru 
libertate și democrație. împo
triva exploatării capitaliste. pen
tru pămint și dreptate, s-a situat 
in fruntea luptei maselor populare 
împotrivit fascismului, pentru apă
rarea independenței naționale și 
integrității teritoriale a țării, înde
plinind cu cinste rolul de organi
zator al eroicei rezistențe antifas
ciste în anii războiului.

Misiunea istorică a partidului, d© 
forță călăuzitoare a luptei pen
tru salvgardarea destinelor na
țiunii. și-a găsit o strălucită expre
sie in zilele glorioase ale lui au
gust 1944. încununare a luptei se
culare a poporului român pentru 
eliberare națională și socială. în- 
truchipind in cel mai-înalt grad 
gindurile și sentimentele națiunii, 
partidul a raliat in jurul său toate 
forțele patriotice, a conceput stra
tegia revoluționară și a condus lup
ta poporului pentru înfăptuirea in
surecției naționale antifasciste ar
mate — moment crucial in istoria

„Viafa dovedește câ, de-a lungul întregii sale exis
tente, partidul nostru comunist a fost cel mai fidel expo
nent al intereselor clasei muncitoare, ale tuturor oameni
lor muncii de la orașe și sate, indiferent de naționalitate, 
câ el a slujit cu credință neclintită cauze libertății și fe
ricirii poporului. Politica partidului s-a identificat cu cele 
mai avansate năzuințe ale maselor, a dat expresie înseși 
cerințelor obiective ale progresului material și spiritual 
al României. Prin aceasta, prin uriașa muncă politică și 
organizatorică desfășurată pentru construirea socialis
mului, Partidul Comunist Român s-a afirmat, în fapt, 
drept forța politică conducătoare a societății, recunoscut 
ca atare de întregul popor... Niciodată, în milenara sa 
istorie, poporul român n-a avut un asemenea conducător 
călit și încercat în lupte, o asemenea forță în stare să-l 
ducă cu mînă sigură către țelurile spre care aspiră".

NICOLAE CEAUȘESCU

României, care a deschis larg ca
lea dezvoltării noi, democratice, 
profund transformatoare, a țării.

Rolul determinant al comuniști
lor in organizarea și înfăptuirea 
insurecției a pus temelii trainice 
afirmării rolului conducător al par
tidului in revoluția și construcția

socialistă. Bilanțul drumului stră
bătut de țara noastră de-a lungul 
a 30 de ani de la eliberare relevă 
imensa forță mobilizatoare a poli
ticii partidului, justețea liniei sale 
generale, expresie a aplicării crea
toare a marxism-leninismului la 
condițiile specifice, istorice con

crete ale României. Sub steagul 
partidului, poporul nostru a parcurs, 
in răstimpul istoric scurt al celor trei 
decenii, o întreagă epocă istorică — 
de la vechea Românie încremenită 
în înapoiere economică seculară, 
ferecată in lanțurile exploatării ca- 
pitalisto-moșierești, • subordonată 
marilor puteri imperialiste — la 
România socialistă de azi. cu ade
vărat liberă, independentă, in pli
nă înflorire economico-socialâ, 
cucerind mereu noi trepte pe sca
ra civilizației.

Ca clapă nouă in viața partidu
lui și a țării, deschizind căi 
largi progresului patriei, se înscriu 
Congresele al IX-lca și al X-lca 
și Conferințele Naționale ale par
tidului, care au elaborat pro
gramul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Niciodată 
in decursul existenței partidului, 
capacitatea sa de a soluționa 
științific problemele dezvoltării 
economico-sociale a țării, de a 
adopta soluțiile cele mai adecvate 
realităților românești nu a fost 
atit de evidentă ca in perioada 
acestor ultimi ani — pe drept cuvînt 
aoreciată cea mai fertilă din în
treaga epocă ce a urmat eliberării 
patriei.

In conștiința poporului marile 
succese dobiirtlitcin acești ani pe 
toate planurile vieții economice, 
sociale, politice, culturale sint in
disolubil legate de rolul decisiv al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
fundamentarea și aplicarea liniei 
generale a politicii interne și ex
terne a partidului, in promovarea 
unui spirit de lucru caracteri
zat prin realismul și discernămin- 
tul științific cu care sint abordate 
problemele cruciale ale dezvoltării 
societății, permanenta confruntare 
a teoriei cu practica. elaborarea 
programelor de acțiune pe baza
(Continuare in pag. a IV-a)

Ritm intens 
pe șantierele 

de locuințe
Construcția de locuințe se 

desfășoară in ritm intens. După 
date statistice de ultimă oră, 
numai in 20 de orașe ale țârii 
au fost construite de la începu
tul anului și pină acum circa 
10 700 de apartamente. Din ace
leași surse rezultă că in ultimii 
13 ani, fiecare al patrulea ce
tățean al țării s-a mutat in casă 
nouă. numărul beneficiarilor 
depășind in prezent cifra de 
5 milioane. Construcția de lo
cuințe a înregistrat an de an 
creșteri evidente : de la 50 000 
locuințe in 1951 s-a ajuns la 
peste 145 000 in 1973. în perioada 
1961—1965 au fost date in folo
sință 648 800 locuințe, in inter
valul 1956—1970 alte 659 200, iar 
in primii trei ani din actua
lul cincinal 436 400 apartamente. 
Pentru anul in curs se prevede 
ca din fondul statului, al orga
nizațiilor cooperatiste, precum și 
din fondurile’ populației să se 
construiască cu 20 mii mai multe 
locuințe decit in 1973. depășin- 
du-se, astfel, prevederile planu
lui cincinal.

De asemenea, în vederea so
luționării cerințelor manifestate 
de tinerii nefamiliști, numai in 
anii 1973—1974 au fost prevă
zute construcții cu aproape 
75 000 locuri.

(Agerpres)

Am Încheiat o etapă deosebit de 
rodnică, de bogată in realizări, a 
marii întreceri socialiste din acest 
an. In intimpinarca zilei de 1 Mai, 
oamenii muncii din metalurgie, in
dustria cărbunelui, economia fo
restieră și materialele de construc
ții, dintr-o serie dc unități din con
strucția dc mașini, chimie, industria 
ușoară ș.a. au raportat îndeplinirea 
înainte de termen a planului pe 
patru luni. Industria Capitalei, nu
meroase județe au realizat, de 
asemenea, mai devreme planul pe 
această perioadă. Un corolar al 
acestei activități fructuoase si avin- 
tate a clasei noastre muncitoare il 
constituie dinamismul înalt al In
dustriei — in patru luni obținin- 
du-se, față de anul trecut, o pro
ducție mai mare cu circa 15 la sulă. 
Aceste rezultate demonstrează că și 
in acest an planul se înfăptuiește in 
bune condiții, asigurindu-se reali
zarea înainte de termen a cincina
lului, a angajamentelor asumate in 
acest scop de oamenii muncii in 
întrecerea socialistă.

Pe fundamentul trainic al rezul
tatelor de pină acum, oamenii 
muncii sint hotăriți să desfășoare și 
mai puternic întrecerea socialistă, 
să dea tot ce au mai bun ca pu
tere de muncă, pricepere și iniția
tivă, pentru a intimpina prin noi 
și remarcabile realizări cele două 
mari evenimente istorice din acest 
an : a XXX-a aniversare a eliberă
rii patriei de sub jugul fascist și 
Congresul al XI-lea al partidului. 
Colectivele dintr-o serie de unități 
industriale și-au reevaluat posibili
tățile concrete de care dispun și 
și-au suplimentat simțitor angaja
mentele luate inițial in întrecere ; 
alte colective anunță că, pină la 
marea sărbătoare de la 23 August, 
iși vor spori substanțial avansul 
ciștigat în înfăptuirea cincinalului. 
Sint dovezi certe ale entuziasmului 
și abnegației in muncă ale vred
nicei noastre clase muncitoare, care 
prefigurează noi fapte și izbinzi de 
seamă in marea întrecere pentru 
îndeplinirea angajamentului națio
nal — cincinalul înainte de termen!

Numeroase sint direcțiile de ac
țiune ce polarizează energiile și 
capacitățile creatoare ale colective
lor de întreprinderi în întrecerea 
pentru mai mult, mai bine și mai 
eficient, in decadele și lunile ur
mătoare. O maximă grijă trebuie 
acordată realizării ritmice și inte
grale, la toate sortimentele, a pro
ducției planificate, a angajamente
lor referitoare la depășirea planului. 
Este o sarcină ce izvorăște din 
rațiuni majore, din cerințele bine 
fundamentate ale economiei și ex- 
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portului, din planul dinamic șl 
echilibrat dc dezvoltare pe acest 
an. In strînsă legătură cu îndepli
nirea exemplară a planului și a an
gajamentelor la producția indus
trială se ridică necesitatea onoruri! 
la termen și chiar mai devreme a 
contractelor încheiate cu cliențil 
externi. Aceasta constituie o obli
gație de cinste și de Înaltă respon
sabilitate, in marea întrecere din 
acest an, pentru toate colectivele 
care au sarcini de export. Iar reali
zarea planului la export să se îm
pletească organic cu creșterea efi
cienței economice in acest domeniu.

Concomitent cu îndeplinirea pla
nului și a angajamentelor la pro
ducția fizică, un accent deosebit 
trebuie pus pe realizarea indicato
rilor de eficiență : productivitate 
superioară, cheltuieli de producție 
cit mai reduse, consumuri minime 
de materii prime, materiale, com
bustibil și energie, calitate mai 
bună a produselor, beneficii sporite. 
Acestea sint cerințe vitale ale dez
voltării economiei naționale in ac
tuala etapă și cu cit rezultatele in 
acest domeniu vor fi mai substan
țiale cu atit mai mare va fi veni
tul național — fundament trainic 
al progresului și prosperității în
tregii țări.

Este de datoria organelor și orga
nizațiilor de partid dc a analiza 
sistematic, cu maximă răspundere, 
cum se îndeplinesc sarcinile de 
plan și angajamentele asumate de 
fiecare colectiv, determinind luarea 
de măsuri concrete, operative, care 
să asigure in permanență condițiile 
necesare pentru ca întrecerea să se 
desfășoare la nivelul maxim al 
potențialului de care dispun între
prinderile.

Să facem totul pentru ca între
cerea in intimpinarea marii sărbă
tori de la 23 August și a Congresu
lui al XI-lea al partidului să pri- 
lejuiască o desfășurare cit mal de
plină a energiilor și capacităților 
creatoare ale întregului popor, o 
manifestare puternică a inițiativei 
și elanului constructiv al tuturor 
oamenilor muncii, o largă extindere 
a experienței colectivelor fruntașe 
și a fruntașilor in producție, astfel 
ca planul și angajamentele pe acest 
an să fie îndeplinite exemplar in 
toate întreprinderile și ramurile 
economiei naționale. Vom asigura, 
astfel, parcurgerea unei noi și im
portante etape in înfăptuirea pro
gramului elaborat de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
partidului pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră.

ÎN CONSTRUCȚIE LA CONSTANȚA

POLITICA PARTIDULUI — FAPTA POPORULUI
PAGINA A III-A

PRIMUL MINERALIER DE 55 000 t.d.w.
Imagini in premieră de la construcția primului mi
neralier românesc de 55 000 t.d.w., în exclusivitate 
operâ a navaliștilor constânțeni. Lucrările de montaj 
ale navei se derulează într-un ritm accelerat: 
avansul de timp ciștigat de cei 1 600 constructori, 
față de grafice, se ridică la două luni. Practic, două 
treimi din corpul navei a fost montat. Concomitent, 
portul Constanța se dezvoltă rapid, pentru a putea 
primi nave de o asemenea capacitate. Recent, docu- 
rile de mare tonai ou fost terminate și predate 

cu 35 de zile mai devreme

Foto : M. Andrecscu

Suplimentar, importante 
cantități de cărbune

ROMÂNIA - 
în Comerțul mondial

In pagina a ll-a

I M ARI NARII -
| CONSTRUCTORI
' Fără instalațiile acelea, Laminorul de tablă groasă 1 
Ide la Galați nu-și putea inaugura producția. După I 

ce au fost purtate citeva sute de kilometri pe șoselele I 
Europei, ocolind podurile șubrede, le-a preluat un car- I 

Igou românesc, urcindu-le pe Dunăre, pină la locul ■ 
unde laminoarele noi așteptau nerăbdătoare clipa de I 
start. Navigația pină acolo s-a făcut sub semnul unei | 
sporite răspunderi, iar transbordarea pe uscat a pre-

Ițtoasei încărcături a intrat in „bibliografia" marinari- I 
lor fluviali drept „operația cadrelor de ca)ă“ (fiecare I 
„piesă" in sine cintarea aproape 200 000 de kilogra- I 
Ime !). I

S-a adăuqat apoi o altă inedită pagină la această I 
„bibliografie" : transportul, tot pe Dunăre — de alt- |

Strada ne oglindește chipul

PICĂTURA DE CERNEALĂ
fel nici o cale rutieră n-ar fi fost aptă pentru un a- 
semenea voiaj ! — a porților de ecluze pentru hidro
centrala de la Porțile de Fier. Sute și sute de tone, 
purtate lin pe șleaul fără pulbere. Cu aceeași grijă 
ți exactitate marinărească.

In această primăvară a anului jubiliar pe care-l 
trăim și-l încununăm cu succesele muncii noastre, 
mari tronsoane alcătuite in uzinele noastre construc
toare, destinate cauperelor vetrei de oțel de la Du
năre, sint purtate pe trailere speciale pină la Brăila 
ți. de aici, mai departe, din nou cu aportul marinari
lor și al fluviului.

De ce am amintit toate aceste episoade ? Poate fi 
pentru a sugera și o altă imagine decit cea consa
crată despre marinari-, fluviali : aceea de marinan- 
constructori. Pentru că, atunci cind trec prin ecluzele 
„Porților luminii", ori privesc aureolele de șarjare pe 
platoul Smirdanului. ori transportă produsele chimiei 
vilcene etc., vrednicii cărăuși ai fluviului încearcă și 
ei. negreșit, sentimentele satisfacției de ctitorie, atit 
de obișnuite in lumea constructorilor.

Marinani-constructori — iată un însemn nou, confe
rit unei străvechi profesii...

Hie TANASACHE

® Ce hotăra Divanul țării la 23 octom
brie 1790...

• Lăptarul improvizat minca semințe 
O Păstrarea curățeniei - atribut al ci

vilizației

„Șl cel mic, și cel mare 
să stringă gunoiul dinain
tea casei sale și din curți
le sale cu silință să-1 scoa
tă afar din tirg, dar fiindcă 
acest nizam nu se păzește, 
s-a făcut hotărirc in Divan 
ca nu numai cei mici, adi
că prăvăliașii, negustorii, 
rufeturile, mahalagiii, parte 
mireneascâ, cum și biseri
cească, ci și boierii toți de 
obște să stringă dinaintea 
casei sale de două ori pe 
săptămină și să-l scoată a- 
farâ din tirg, pentru care 
s-a rinduit hotărire și 
gloabă de bani la cei ne

ascultători, iar deosebit se 
va metaharisi silă cu ese- 
cuția ostășiască strașnică 
rncit cel mai dinții va sta 
atîta vreme in casa sa ne
slobod pină va fi desăvirși- 
tă acea curățenie, care este 
spre binele obștei".

Așa glăsuia porunca Di
vanului țării. dată in 
București, la 23 octombrie 
1790... Încă cu două veacuri 
in urmă, care va să zică, 
ideea răspunderii directe 
a cetățenilor pentru cu
rățenia orașului lor era 
foarte limpede formulată 
în normele edilitare. Oare

astăzi, cind fiecare urbe 
are un serviciu public de 
salubritate, ideea cu pri
cina să fi devenit anacro
nică ? Dimpotrivă, se poa
te spune că e mai actuală 
ca oricind, deși — din pă
cate — in mentalitatea 
unui număr de cetățeni, ea 
întîrzie, in mod inexplica
bil, să-și ocupe locul cu
venit printre precept°!e 
fundamentale ale vieții 
civilizate.

Un elev de liceu, ajuns 
In pragul bacalaureatului, 
ii ține pentru un ceas lo
cul surorii sale — respon
sabila unui centru de des
facere a laptelui — care e 
plecată pină la policlinică. 
Garnisit cu un impecabil 
șorț alb, tinărul stă, in 
stradă — căci n-are 'deo
camdată clienți — și, min- 
cind semințe de dovleac, 
aruncă cojile pe trotuar. 
Amendat, râmine fără re

plică. îl Întreb ce părere 
are.

— Am fost prins, mi s-a 
aplicat o amendă... Mai 
vreți să și comentez ? x

Pe față i se citește ui
mirea — dar nu datorată 
necunoașterii implicațiilor 
civice ale faptei, sale, ci, 
desigur, constatării că a 
avut (tocmai el !) neșansa 
să fie surprins de un con
trol. Ca el și alți cetățeni, 
cărora le-a intrat in re
flex ca, la adăpostul ano
nimatului garantat de stră
zile marii urbe, să arunce 
— pe trotuar, și nu la co
șul de gunoi — biletul de 
tramvai, mucul de țigară, 
chibritul ars, pachetul de 
țigări, paharul de înghe
țată... Să fie oare vorba 
doar de un soi de amne
zie, de o banală neatenție? 
Mentalitatea contrave
nientului la normele de 
salubritate are, in realita
te, rădăcini mai adinei, iar 
perpetuarea ei e favoriza

tă, in bună măsură, de 
atitudinea celor care, deși 
nu comit asemenea fapte, 
răinin nepăsători, inerți, 
atunci cind in preajma 
lor se produc abateri de 
la normele de civilizație.

Spre deosebire de viața 
comunităților rurale, in 
care, de regulă, nu se a- 
cumulează deșeuri intrucit 
aproape toate produsele ei 
secundare reintră in cir
cuitul ecologic, natural, e»- 
xistența comunității de tip 
urban generează deșeuri 
care nu mal sint reinte
grate naturii, și al căror 
volum poate atinge cifre 
impresionante. Este vorba, 
deci, de un dezechilibru e- 
cologic, cu efecte poluante 
dintre cele mai grave, care 
vizează nemijlocit traiul 
fiecărui individ. Intreprin-

Gheorqhe 
SĂSARMAN

(Continuare in pag. a V-a)

De la începutul 
anului și pină acum, 
industria minieră a 
furnizat suplimentar, 
economiei naționale, 
o cantitate de căr
bune cu ajutorul că
reia s-ar putea pro
duce 188 milioane 
kWh energie electri
că. In cea mai mare 
parte, sporirea pro
ducției de cărbune 
s-a realizat pe sea
ma creșterii produc
tivității muncii in 
sectoarele de extrac

ție. Concomitent, s-a 
îmbunătățit calitatea 
cărbunelui. Astfel, 
lignitul expediat in 
ultimele două săptă- 
mini centralei termo
electrice de la Ișalni- 
ța, de către minerii 
din Valea Motrului. a 
avut un conținut de 
cenușă sub nivelul 
prevăzut, iar puterea 
calorică a crescut in 
medie cu circa 20 
kilocalorii pe kilo, 
gram.

(Agerpres)

PRIORITĂȚI
ACTUALE

In agricultură
• încheierea în 2-3 zile a se
mănatului porumbului O Supra
fețele cu soia, fasole și orez - 
însămînțate pînă la ultimul hec
tar © Atenție lucrărilor de prășit 
și plivit © Nici o încetinire la 

irigații

IN PAGINA A ll-A



PAGINA 2 SC1NTEIA miercuri 8 mai 1974
a

PRIORITĂȚI ACTUALE i\ ACRKIJL1TRĂ
INDUSTRIA NOASTRĂ

CONSTRUCTOARE DE MAȘINI
© încheierea in 2 - 3 zile a semănatului porumbului • Suprafețele cu soia, fasole și orez —
insămințate pină la ultimul hectar ©La prășit și plivit, cu toate forțele® Nici o încetinire la irigații

în sistemul cooperării 
economice internaționale

insămlnțârilor de pri- 
iDroDie de sfirșit Tină 
u fost insăminUte 4.3 
iar? cu diferite culturi. 
>rumbului s-a făcut pe 
are. ceea ce reprezintă 
i suprafețele prevăzute 

erile a- 
sulâ în

a se cultiva in inlreprit 
gncole dc stat $i 94 U 
cooperativele agricole. M. 
Îs M.nisterul Agriculturii. Indus
triei Alimentare si Apelor a avut 
k : o tc’.eonferință cu direcțiile a- 
crieole județene, in cadrul căreia 
au fost analizate rezultatele obți
nut? oină acum si măsurile ce tre- 
bu. întreprinse, in continuare, 
pentru insămlntarea integrală a 
tir?, rar suprafețelor prevăzute a se 
cultiva cu diferite plante agricole.

C; i mai mare atenție trebuie a- 
corlatâ încheierii insămințiril po

le semănat 
iprafețe mai 

coopera- 
? Neamț, 

condiții 
•ine organizată, 
tă lucrare în 
In totalul su- 
insămintat cu 

;e și cele cul- 
aveau o deși- 

150 fire la hectar.

Desigur, este foarte important ca. 
în timpul cel mai scurt, după o 
pregătire corespunzătoare a terenu
lui, sâ se insftmințeze și aceste su
prafețe.

Pe lista priorităților «e înscrie, 
în aceste zile, și cultivarea solei, 
care oină acum s-a insAmințat pe 
77 la sută din suprafețele prevăzute 
în Întreprinderile agricole de stat 
Si pe 56 la sută in cooperativele 
agricole. Lucrările trebuie intensi
fic te îndeosebi in cooperativele a- 
gricole din județele Mureș. Arad, 
Bihor. Neamț. Vaslui și Galați. 
Cooperativele agricole urmează sA 
cultive, de asemenea. 65 000 hectare 
cu fasole in ogor propriu. Este ade
vărat. Insămințarea fasolei incene 
mal tirziu. Dar tocmai pentru că 
este lăsată la urmă, in anii prece
dent! nu 6-au realizat integral su
prafețele 
Pentru 
tuație. 
măsuri 
grală 
acestei 
această
56 la sută, fiind necesar ca semă
natul să fie intensificat mal ales in 
județele Sălaj, Cluj, Vaslui, Caraș- 
Severin. Arad al Timiș.

gătii să continue. De aceea, utila
jele de irigat trebuie menținute in 
funcțiune, iar prin aplicarea unor 
norme corespunzătoare de udări să 
se asigure rezerva de umezeală in 
straturile profunde, care să favori
zeze înrădăcinarea si dezvoltarea 
puternică a plantelor. Nu trebuie 
pierdut din vedere că plantele cul
tivate in condiții de irigare sint 
mal sensibile la secetă, iar dacă nu 
se respectă programele de udări, 
recoltele ce se obțin pot fi mal 
mici chiar decit cele realizate pe 
celelalte terenuri, cum s-a intim- 
plat de altfel in ceilalți ani.

încheierea insămînțărilor pină la 
ultimul hectar și trecerea cu toate 
forțele la executarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor și de iriga
ții sint sarcini de mare răspundere 
care stau in fata organelor de 
partid si de stat, a tuturor oame
nilor muncii
desfășurarea in bune condiții 
cestor lucrări impune, in continua
re. prezența in cimp a cadrelor de 
conducere si specialiștilor din uni
tățile agricole, a membrilor comi
tetelor comunale de partid, care au 
datoria să organizeze cit mai bine 
munca, asigurind folosirea deplină 
a mijloacelor tehnice și a forței de 
muncă.

întruclt orezul are nevoie de mai 
multă căldură, se seamănă mai 
tirziu. Pină acum au și fost insă
mințate circa 5000 hectare, cele mai 
mari suprafețe realizindu-s? in ju
dețele Timiș, Ialomița, Dolj, Ilfov, 
Brăila. Arad. Specialiștii apreciază 
că cele mal bune recolte de orez se 
obțin pe terenurile care se însămîn- 
țează pină la 10 mal. Există con
diții ca acest termen să fie 
respectat.

Odată cu Încheierea însămînțări- 
lor, toate forțele din agricultură 
trebuie concentrate la lucrările de 
intreținerc a culturilor — prășit, 
distrugerea buruienilor din semă
năturile de toamna, combaterea 
dăunătorilor. Cu deosebire, este ne
cesar să se facă de urgență erbici- 
darea și plivitul griului. Mai ales 
in Moldova, după ultimele ploi, au 
răsărit un marc număr de buruieni 
care, dacă nu sint stirpite la timp, 
ar putea înăbuși culturile.

Ploile din ultimul timp nu tre
buie să slăbească cu nimic atenția 
pentru extinderea și buna funcțio
nare a sistemelor de irigații. Intru- 
cit, în majoritatea zonelor, ploile nu 
au întregit rezerva de apă pină la 
limitele normale, ministerul de re
sort recomandă ca lucrările de iri-

• REZULTATE • CITEVA PROBLEME DESCHISE • ...Șl INCA MULTE 
POSIBILITĂȚI NEFRUCTIFICATE

agricultură. Și
a a-

dinprevăzute a se cultiva, 
a nu se repeta această si
este necesar să fie luate 
pentru insămînțarea inte- 
a suprafețelor destinate 
culturi. Or, pină acum, 
lucrare s-a făcut numai pe

Pe ogoarele cooperativelor agricole din județul Bistrlța-Nâsăud se însămințează ultimele hectare cu culturi de primăvară și, totodată, 
se execută lucrările de întreținere Foto : S. Cristian

J

Cooperarea economică internațio
nală este un domeniu de mare in
teres pentru țara noastră, impor
tanța sa fiind relevată In repetate 
rinduri de conducerea de partid și d'> 
stat. „Fără o participare activă la 
diviziunea internațională a muncii, 
fără o largă cooperare internațională 
nu se poate asigura dezvoltarea in 
ritm intens a țării noastre, nu se 
poate ridica nivelul dc trai material 
și spiritual al poporului" — sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU in 
cuvintarea rostită la recenta Consfă
tuire a activului de partid și de stat 
din ministere și instituții centrale. 
Evident, in înfăptuirea acestor 
cini majore industriei con
strucțiilor de mașini din țara 
noastră îl revine un rol deo
sebit. Ce rezultate s-au ob
ținut pină acum și ce trebuie 
întreprins în continuare pen
tru a se înregistra realizări 
superioare in acest domeniu ? 
— aceasta a fost tema con
vorbirii cu tovarășul S. Ma- 
noliu, director adjunct in Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, care 
ne-a spus :

— Construirea, dezvoltarea și mo
dernizarea in România a unor obiec
tive economice, pentru care parte
nerii externi livrează instalații și uti
laje, documentații și asistență teh
nică, rambursabile prin produsele ob
ținute sau in alte forme convenite ; 
fabricarea de instalații, mașini și uti
laje, subansamble și piese, fiecare 
partener reolizind anumite părți din 
produsele obținute ; producerea in 
țara noastră a unor instalații, mașini 
și utilaje, subansamble și piese, pe 
baza licențelor și documentației par- 

. tenerilor, cu plată în produsele re
zultate ; prelucrări și schimburi de 
produse : constituirea în România și 
străinătate de societăți mixte de pro
ducție și comercializare ; construirea, 
in alte țâri, a unor obiective econo
mice. prin participarea unităților 
românești, cu livrări de instalații, 
mașini și utilaje, documentații și 
asistență tehnică, rambursabile prin 
livrări din produsele obținute sau 
prin alte mărfuri convenite ; presta
rea de lucrări de consulting, engine
ering — iată citeva din formele de 
cooperare internațională folosite de 
unitățile industriei noastre construc
toare de mașini.

— V-am ruga să concretizați 
citeva din acțiunile de cooperare 
internațională întreprinse, fn ul
timul timp, de unitățile indus
triei construcțiilor de mașini.

exportului de produse românești 1 
constituirea de societăți ‘ 
producție in 
accesului la

mixte do 
țară, pentru facilitarea 
tehnologia avansată.

sar-

— Intre aceste acțiuni amintesc : 
cooperarea cu Iugoslavia și U.R.S.S. 
in producția generatoarelor elec
trice pentru hidrocentrale ; fa
bricarea in U.R.S.S., cu subansamble 
românești, a prevenitoarelor de erup
ție ; cooperarea cu Ungaria in pro
ducția de vagoane, a unor tipuri de 
mașini-unelte, ca și de motoare 
Diesel ; cu Bulgaria, in fabricarea, 
in România, a unor piese forjate

ROMÂNIA -. 
în Comerțul mondial

probleme vor trebui re- 
pentru ca unitățile din

— Ce 
zolvate , 
industria construcțiilor de ma
șini să obțină rezultate și mal 
bune in domeniul cooperării 
economice internaționale ?

Elemente noi în retribuirea IN INDUSTRIA LOCALA TIMIȘOREANĂ

pentru nave pe baza documentației 
bulgare ; realizarea in țara noastră, 
folosind proiecte poloneze, a nave
lor de 2 800 tdw. Faptul că intre (ara 
noastră șl celelalte țări socialiste s-au 
încheiat, pină in prezent, peste 70 de 
înțelegeri de colaborare șl cooperare 
ilustrează limpede atenția deose
bită acordată de România relațiilor 
de cooperare cu țările socialiste.

Rodnice acțiuni de cooperare s-au 
realizat, de asemenea, cu o serie de 
țări capitaliste dezvoltate. Citeva 
exemple : cooperarea cu Anglia pen
tru construirea in țara noastră de 
avioane „Islander" ; cu firma japo
neză „Koyo" pentru producția de 
rulmenți ; cu firme din R. F. Ger
mania privind realizarea de tuburi 
centrifugale. In toate aceste cazuri, 
plata se face prin preluări de pro
duse. Amintesc, totodată, constitui
rea. cu sediul in țara noastră, a unor 
societăți mixte româno—vest-germane 
„Reșița-Renk" (împreună cu Zahnra- 
derfabric Renk) și româno-americane 
„Romdata" (cu „Control Data Cor
poration").

Se cuvin, de asemenea, evidențiate, 
acțiunile de cooperare inițiate în 
străinătate — mai ales in țări in 
curs de dezvoltare — de unități 
românești din industria construcțiilor 
de mașini. între aceste acțiuni se 
numără fabricarea de tractoare in 
Iran, utilizindu-se subansamblele 
produse in țara noastră și, foarte re
cent. constituirea unei societăți mixte 
in Peru pentru fabricația de mașini- 
unelte.

lucrătorilor din agricultură
Gamă variată de produse industriale

Proiectul Legii remunerării după cantitatea și calitatea muncii 
stipulează numeroase prevederi noi referitoare la sistemul de retri
buire a oamenilor muncii din agricultura de stat și cooperatistă. Asu
pra celor mai importante dintre aceste prevederi ne-am oprit in con
vorbirea cu tovarășul CRISTIAN ANGHELESCU, director in Ministe
rul Muncii.

— Din cite cunoaștem, fn ac- 
t .alul proiect de lege, principiul 
socialist al repartiției îmbracă și 
in agricultură forme perfecțio
nate de aplicare. Ce elemente 
noi survin in retribuirea oame
nilor muncii din unitățile agri
cole de stat ?

— O primă noutate consta în se
pararea celor două activități de bază 
din agricultură — sectorul vegetal 
si zootehnic — din punct de vedere 
al retribuției și in reducerea numă
rului de categorii 
■șapte, cite sint in 
cinci. Astfel, vor < 
atit pentru mun- 

agricoli din 
al vegetal, 

cit și pentru cei 
'dm sectoral zoo
tehnic — cinci 
grupe de retribu
ții. potrivit celor 
cinci grupe de 
lucrări stabilite, 
diferențiate in ra
port cu calificarea . 
acestora ; in grupa I din 
vegetal se vor încadra lucrările neca
lificate. atit din cultura de cimp cit 
și din zootehnie, iar in grupa a V-a

O altă noutate survenită in siste
mul de retribuire din agricultura 
d - -tai constă in reducerea niveluri
lor de retribuire de la patru la trei — 
un nivel de bază și doua trepte t 
t ; : p;i • de La această regulă face 
grupa I. care cuprinde retribuțiile 
lucrătorilor necalificați, mențini.n- 
du-se patru niveluri — adică nivelul 
de bază și trei trepte — ca și in 
ci lelalte unități din economie. La fel 

retribuția 
tarifară lunară minimă a lucrători
lor necalificați din agricultura de 
stat va spori de la 1 000 lei. cit este 
in prezent, la circa 1 140 lei la ni
vel de bază.

De asemenea, constituie un ele
ment nou și faptul că, spre deose
bire de situația actuală, retribuția 
tarilară, la nivelul de bază, a fiecă
rei grupe este superioară retribuției 
tarifare a ultimei trepte din grupa 
anterioară. Este lesne de observat 
că prin departajarea mai substan
țială a nivelurilor de retribuire, se 
c.-igură o mai bună cointeresare in 
cr -ș’.erea calificării lucrătorilor ; ob
ținerea unei retribuții tarifare su
perioare este condiționată de creș
terea nivelului pregătirii profesio
nale. iar in cazul zootehniei — și 
de trecerea de la o activitate mai 
ușoară către alta mai complexă.

tarifare de la 
prezent, la numai 
exista, separat —

zootehnie cere eforturi susținute in 
tot timpul anului, din zori pină 
seara tirziu. Tocmai de aceea s-a 
prevăzut ca retribuțiile tarifare 
pentru zootehnie să fie mai mari 
decit cele in sectorul vegetal, re- 
mediindu-se situația actuală cind 
retribuțiile tarifare sint egale. Ast
fel. muncitorii calificați din sectorul 
zootehnic vor beneficia, in afara 
majorării generale prevăzute pentru 
întreaga economie, de o creștere su
plimentară a retribuției tarifare cu 
circa 10 la sută.

— în sistemul premial survin 
noutăți ?

lucrează la culturile de cimp. 
aceștia vor beneficia de o majorare 
a venitului garantat de la 25 la 35 
lei.

Reflectind aplicarea consecventă a 
principiilor eticii și echității socia
liste. proiectul dc lege stipulează 
prevederea potrivit căreia. în con
diții similare, veniturile totale ale 
unui cooperator rezultate din reali
zarea sarcinilor de plan nu pot 
depăși veniturile lucrătorilor din 
I.A.S. Pentru depășirea sarcinilor 
de plan, veniturile cooperatorilor 
sint practic nelimitate.

în termeni noi pune proiectul de 
lege și problema retribuirii perso
nalului de conducere a C.A.P. Spre 
deosebire de reglementările actuale, 
venitul garantat lunar al acestuia va 
fi diferențiat după mărimea și com
plexitatea unităților respective ; de 
exemplu, președinții cooperativelor 
de gradul I vor

TIMIȘOARA (Coresponden
tul „Scînteii". Cezar Ioana). — 
Combinatul de industrie locală 
din Timiș xira și întreprinderea 
„Timișul" din Lugoj se numără 
printre unitățile aparținind 
Grupului de industrie locală 
Timiș, cu puternice sectoare de 
produse alimentare. Pentru a 
satisface in măsură tot mai 
mare cerințele populației, co
lectivele de aici au intensificat 
acțiunea de diversificare a sor
timentelor, asimilind in fabri
cație o serie de produse reali- 

rețete originale.

C.I.L. Timișoara, bunăoară, 
oferă in acest an cumpărători
lor noi sortimente de napoli
tane cu cremă de fructe și lan- 
te, in pachete de gramaje mici, 
napolitane „Gigei", conținind 
zahăr, grăsime și esență de lă- 
miie, in pachete de 100 gr, pre
cum și napolitane „Bob" — un 
produs din germeni de griu bo- 
gați in vitamine și substanțe 
minerale. Cu valoare nutritivă 
ridicată și un gust plăcut se a- 
nunțâ și noul sortiment de hia
turi pentru tort realizat tot pe 
baza germenilor de

i 
j
i

i 
j 
j
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— Ce proporție din volumul 
exporturilor industriei noastre 
constructoare de mașini se asi
gură prin cooperarea cu alte 
țări ?

— Pe plan internațional, ponderea 
respectivă atinge 10—15 la sută. 
Este un nivel pe care încercăm să-1 
realizăm și noi. Considerăm. îndeo
sebi. că este necesar ca. in viitor, efor
turile să fie concentrate spre acele 
forme de cooperare care contribuie 
in mod eficient la dezvoltarea și 
modernizarea economiei naționale : 
constituirea de societăți 
producție în străinătate, 
rea la realizarea unor obiective in 
alte țări — in promovării

mixte de 
participa-

— Felul in care sint inițiate și 
derulate unele acțiuni de cooperare 
dovedește că, in cadrul unor cen
trale și întreprinderi industriale din 
această ramură, nu și-a făcut loc, 

încă, o concepție clară, pri
vind orientarea activității de 
cooperare, alegerea formelor 
ei concrete dc realizare, in 
funcție de diversitatea intere
selor economiei românești. Se
lectarea domeniilor de coope
rare, a produselor sau a par
tenerilor nu au întotdeauna la 
bază o fundamentare teh-

nico-economică temeinică ; la ni
velul unor centrale antrenate in ac
țiuni de cooperare, nu există studii și 
analize tchnico-economice din caro 
să rezulte direcțiile pe care trebuie 
să se înscrie activitatea de coope
rare in domenii specifice. Aceasta, 
pe de o parte. Pe de altă parte, ac
țiunile de cooperare cu firme occi
dentale sint demarate, in nu puți
ne cazuri, din inițiativa parte
nerilor, întreprinderile românești 
mulțumlndu-se doar să reacționeze 
la propunerile primite. Este evident 
că, in acest mod, acțiunile de coo
perare nu corespund, întotdeauna, 
unei ordini de priorități ale econo
miei noastre, chiar dacă ele se sol
dează cu rezultate pozitive. In fine, 
trebuie aduse in discuție lipsa in 
centralele industriale și unitățile de 
comerț exterior a unor comparti
mente specializate in activitatea de 
cooperare, precum și insuficienta 
preocupare pentru pregătirea cores
punzătoare a personalului necesar 
tratării acțiunilor de cooperare fi 
încadrării societăților mixte.

Ceea ce trebuie subliniat este că, 
astăzi, dispunem de un cadru inter
național corespunzător — acorduri, 
înțelegeri, participări la organizații 
internaționale. Legislația noastră in 
materie de cooperare economică este 
cunoscută prin caracterul ei avansat. 
Ritmurile de dezvoltare economică 
și, mai ales, ale industriei construc
țiilor de mașini românești au o di
namică ascendentă. Așa cum s-a 
arătat șl la ședința Consiliului de 
Stat din 12 aprilie a.c. depinde nu
mai de preocuparea și eforturile lu
crătorilor din această ramură — cu 
sprijinul susținut al ministerului 
nostru — ca activitatea de cooperare 
să marcheze un progres insemnat, 
să creeze condiții superioare pentru 
ca țara noastră să participe mai activ 
la diviziunea internațională a mun
cii, corespunzător cerințelor și po
sibilităților României socialiste.

C-.

PE MARGINEA PROIECTULUI LEGII REMUNERĂRII 
DUPĂ CANTITATEA Șl CALITATEA MUNCII

și complexitatea 
" ' sectorul

— Practic, nu putem spune că sis
temul premial aplicat in agricultura 
de stat s-ar remarca prin elemente 
noi, specifice : prevederile sint simi
lar? cu cele care se vor aplica in 
to:.:e unitățile economice, despre 
cir? s-a reiat-'.’ intr-un recent arti
col aoărut in „Seînteia". (nr. 9858 din 
2 — n.n.).

— Care sint elementele noi 
cuprinse in proiectul de lege in 
ce privește agricultura coopera
tistă ?

— înainte de a ne referi la citeva 
elemente concrete, se cuvine relevat 
că actualul proiect de lege reprezin
tă primul act normativ care crista
lizează pe deplin elementele princi
piale ale retribuției in agricultura 
cooperatistă, plasindu-le ferm intr-un 
context perfecționat al aplicării ce
rințelor repartiției după cantitatea șl 
calitatea muncii.

Ca și in unitățile agricole de stat, 
acordul global a devenit principala 
formă de retribuire, de cointeresare 
in muncă a membrilor cooperatori. 
Pentru a se asigura generalizarea a- 
cestei forme de retribuire, ce a dez
văluit. pe parcursul experimentării, 
avantaje considerabile. proiectul 
legii prevede, in cazul celor care 
lucrează in acord global, majorarea 
venitului garantat lunar.

— V<5 rugăm să exemplificați 
această idee.

— Se impune o precizare : se
pararea celor două activități de 
bază din agricultură — sectorul 
vegetal șt zootehnic — determi
nă diferențieri in retribuție de 
la un sector la altul ?

— Desigur. Separarea lor a fast 
impusă tocmai de necesitatea de a 
evidenția mai bine diferența de 
complexitate a muncii intre un sec
tor și altul. Se știe prea bine că 
desfășurarea unei bune activități in

— In cazul membrilor cooperatori, 
de exem iu, care lucrează in zooteh
nie. venitul garantat lunar sporeș-? 
d? La 1 209 lei. cit este in prezent. 
La 1 300 lei. bineînțeles, in condițiile 
realizării exemplare a sarcinilor de 
producție stabilite. Un venit garan- 
t?.t lunar similar li se asigură 
cooperatorilor din echipele de iri
gare a culturilor, 
lunar al cooperatorilor care lucrează 
in legumicultura, viticultură și po
micultură sporește de la 900 lei la 
1 000 lei ; cit privește pe cel cara

și

Venitul garantat

avea un venit ga
rantat lunar ma
jorat la 2 200 lei, 
cei din cooperati
vele de gradul II 
— la 2 000 Iei. iar 
cei din unitățile 
mici — la 1 900 
lei. De majorări 
importante vor 
beneficia și cele
lalte cadre de 

conducere din cooperative, inclu
siv șefii de ferme și brigăzi ; de 
asemenea, s-a prevăzut asigurarea 
unui venit garantat lunar și între
gului personal tehnic, economic și 
administrativ din C.A.P., in concor
danță cu nivelul de pregătire și 
funcția îndeplinită.

— în cooperativele agricole de 
producție lucrează un mare nu
măr de specialiști care sint re- 
tribuiți de stat. Ce prevederi noi 
conține proiectul de lege in ca
zul acestora ?

generale a 
pentru anii 

majorarea 
cu 1—3

— In afara majorării 
retribuțiilor preconizate 
1974—1975 s-a prevăzut 
retribuției tarifare lunare 
clase pentru inginerii șefi, contabilii 
ș-fi și șefii d? ferme. Astfel, retri
buțiile specialiștilor din C.A.P. 
vor apropia sensibil de cele ale 
cialiștilor cu funcții similare 
întreprinderile agricole de stat.

De asemenea, proiectul de 
prevede că la îndeplinirea 
nuiui de producție retribuția acor
dată de cooperativa agricolă ingine
rului șef care deține și funcția de 
președinte se va majora de La 15 la 
sută la 25 la sută. din normele 
calculate pentru funcția de pre- 
ședinte : in cazul depășirii planului, 
retribuția inginerului șef se va ma
jora de la 95 la sută la 100 la sută 
din retribuția suplimentară calculată 
pentru pr-ședințe.

Subliniem deci că măsurile de per
fecționare a sistemului de retribu
ție din agricultură pun un accent 
soorit p • stimulentele materiale 
directe. 1 gate de producție, d •.er- 
minind ca sporirea veniturilor să se 
realizeze pe baza creșterii produc
ției agricole — vegetale și animale 
— a eficienței economice în unită
țile acestei ramuri de bază a eco
nomiei naționale.

se 
spe- 
din

lege 
pla-

Convorbire realizată de
Ioan ERHAN

Convorbire consemnată de 
Dan MATEESCU

Uzinele „Progresul" din Brăila. Un nou lot de produse gata pentru a fl livrate la export

PROPUNERI DE LA CITITORI
Folosirea rațională a HÎRTI El — o cerință imperioasă

Numeroși cititori șl o serie de instituții au trimis redacției noastre 
scrisori cu rugămintea de a face publice propunerile lor menite să 
contribuie la mai eficienta recuperare și valorificare a deșeurilor de 
hiitie. Publicăm citeva extrase din aceste scrisori.

o Nu am putea preda 
ziarele vechi la chioșc ? 
Cind cetățeanul cumpără diminea
ța de La chioșcul din colț un ziar 
sau o revistă bine ar fi să poată 
oferi ziare și reviste vechi. (Vasile 
Gindac, Drumul Șagului. Timi
șoara).

® Premii pentru macu
latură colectată. Pen,ru sti_ 
mularea copiilor, dar și a maturi
lor. ca să manifeste tot interesul 
pentru recuperarea deșeurilor de 
hîrtie, ținind seamâ că sumele re
zultate din aceste predări sint re
lativ mici, să se aplice un sistem 
de premii sau de loterie cu ciștiguri 
in excursii in tară și străinătate 
mu in obiecte. cum se practică de 
,.Lota-Pronospart“. 
cartierul Floreasca.

© Sac th polietilenă 
pentru maculatura gospo- 
dUTtCi. ai>ociațiile de bloc
se poate lăsa fiecărui locatar un 
sac de polietilenă in care gospodi
nele pot depune toate hîrtiile re
zultate din gospodărie. Săptăminal 
sau decadal acești saci pot fi co
lectați de remizieri. (Elena Marin-

(Paul Trebla, 
București).

clu. cartierul Steagul roșu — Bra
șov).

® Autogunoieră cu a- 
tQȘ. Pentru a nu se amesteca 
hlrtiile depuse separat de gunoiul 
menajer, autogunoierele întreprin
derilor de salubritate ar putea fi 
dotate cu niște remorci mai mici 
(pe două roți) pentru colectarea 
si transportul maculaturii. (Victor 
Jinga, Drumul Taberei — Bucu
ros.i).

® Cutii pentru colecta
rea hîrîiilor. La ,el cum se 
confecționează pubelele pentru gu
noi, ar putea fi realizate cutii me
talice sau din plastic pentru colec
tarea hirtiilor — car? să fie insta
late in curțile imobilelor, școlilor, 
in întreprinderi, in librării, cofetă
rii. restaurante, ele urmind a fi ri
dicate sau golite prin grija unități
lor colectoare, săptămlnal. decedai 
sau in funcție de necesități. Expe
rimentată pe scară rcstrlnsă -- și 
evaluată eficienta ei economică — 
metoda ar putea fi generalizată. 
(Dumitru Mihăilă, Ploiești. Bd. Re
publici 1 97),

© Să nu ss mai permi
tă arderea deșeurilor de hirtie

decit în cazuri bine justificate. 
(Vasilica Ionescu — Iași).

• Imprimate noi, pen
tru hîrtie veche. Sâ se con* 
diționeze — in anumite forme sau 
proporții — aprovizionarea între
prinderilor și instituțiilor cu for
mulare și imprimate de predarea 
deșeurilor de hirtie. (Ravel Ciur- 
daru, muncitor — întreprinderea de 
vagoane Arad).

o Nu ambalați ce nu 
trObuiO ! ‘n.teresul cumpără
torilor, pasămite, diferite articole 
— butoni pentru oglinzi, șuruburi, 
zăvorașe, belciuge, inele — se vind 
in niște plicuri confecționate din 
plastic șl carton. Butonii simoli pen
tru oglinzi sanitare, cu șuruburile 
respective, cind se vind separat ne
ambalați, costă împreună 1.60 lei, 
in ambalajul oferit de I.I.L, 23 Au
gust — Bacău costă 3.65 lei. Păcat 
de banii cumDărâtorilor. de 
cui și cartonul irosite. (N. 
str. Liviu Rebreanu nr. 9 
Bucuroș'l).

O Aproximativ 5 
lloana lei și citeva
de tone de caiete,adică ze,:l 
de tone de hirtie velină, se pot e- 
conomisi punind la dispoziția celor 
peste trei milioane de elevi caiete 
de 8 și 12 file, de 20 și 30 de bani 
bucata, pentru tezele trimestriale. 
Deoarece, de regulă, asemenea ca-

plasti- 
Cionț, 
A —

ms- 
zeci

iete lipsesc, elevii sint nevoiți să 
folosească • caiete de 24 și 48 file, 
adică de 60 bani și 1,10 lei bucata, 
care se aruncă după folosirea par
țială. Caietele subțiri, dacă lipsesc 
in comerț, ar putea fi confecționa
te de elevi. (Prof. Ștefan Sandru, 
Săvirșin — județul Arad).

• Resurse ps șantiere. 
Șantierele obiectivelor industriale 
noi oferă o sursă importantă pen
tru recuperarea de materiale lem
noase si carton provenite din am
balajele mașinilor și instalațiilor 
sosite din import sau din tară. La 
ora actuală multe se risipesc, se 
ard sau se aruncă. De asemenea, 
ar putea fi recuperate ambalajele 
pentru tuburi de neon, becuri, cutii 
pentru detergenți. paste făinoase, 
creme ș.a. In prealabil, ele trebuie 
desfăcute ca să nu ocupe spații 
mari. (Iosup Ilie, Sadului 6 —
București).

o Pravetlerila haa’e 
trebuie cunoscute.
1 438 prevede stimularea salariați- 
lor care se ocuoă cu stringerea. de
pozitarea și predarea d ș 'urilor de 
hirtie (0.15 0,20 bani pentru 1 k” 
deșeuri hirtie predată). La între
prinderea de talpă și încălțăminte 
dm, cauciuc Drăgășmi prevederea 
canâtă an de an altă Interpretare. 
Uneori se acordă ceva, alteori ni
mic. Iar unitatea n-a adus nici
odată la cunoștința salariatilor în 
cauză care sint stimulentele legale. 
(Victor Gatina — Drăgășani).
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POLITICA PARTIDULUI -
FAPTA POPORULUI

r Economia națională - ferm angajată 
pe calea progresului tehnic

„Obiectivul fundamental este lărgirea și perfecționarea conti
nuă a barei tehnico-materiale a țării. Rezolvarea acestui țel major, 
de perspectivă al partidului nostru presupune, in primul rind, creș
terea intensă a forțelor de producție, crearea unei economii avan
sate, a unei industrii și agriculturi moderne, in stare să satisfacă 
cerințele mereu sporite ale societății".

(Din Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul al X-lea al P.C.R.)

Rezultatele orientării consecvent 
Imprimate de partid spre dezvolta
rea puternică a forțelor de produc
ție, spre crearea unei economii 
avansate își qâsesc expresie în re
marcabilele realizări care au lost 
obținute in industrie, agricultură, 
in toate ramurile economiei națio
nale.

• Anul acesta. producția industrială a 
României este de 28 DE ORI MAI MARE 
< \ ÎN 1938 ; in 13 zile din acest an se pro
duce cit in intregul an 1938.

• Vastele platforme industriale de la Pi- 
b ști. Zalău. Bistrița. Găcști, Tirgoviște, Slo
bozia. Vaslui, Miercurea Ciuc. salbele hidro
centralelor de pe Argeș, Olt, Someș, consti
tuie puncte dc referință in marea constelație 
a ■.'•'lor peste 2 500 de obiective și capacități 
productive intrate in funcțiune in perioada 
1966-1973.

lizat in 1973 in circa 2 luni, respectiv in mai 
puțin de 3 luni și jumătate. SUBRAMURILE 
DE VlRF ale progresului tehnic au evoluat 
in această perioadă in ritmuri mult mai 
înalte : volumul producției de fibre și fire 
sintetice din 1965 s-a realizat anul trecut in 
numai 4 săptămini.

• După Congresul al IX-lea S-A NĂSCUT 
PROPRIU-ZIS INDUSTRIA ELECTRONI
CA ROMÂNEASCA ; trecerea la fabri
carea echipamentelor de automatizare, 
a calculatoarelor și a echipamentului de calcul 
marchează pașii înainte care s-au reali
zat in ultimii ani pe acest tărim. A prile
juit „premiere" și dezvoltarea producției de 
utilaj energetic greu, de utilaj tehnologic 
complex, de autovehicule dc mare capacitate.

• în perioada 1966-1970. RITMUL MEDIU 
ANUAL DE CREȘTERE a producției indus
triale a fost de circa 12 la sută. Cotidianul a- 
merican „WASHINGTON STAR“ scria recent 
in acest sens : ..România se dezvolta in
tr-un ritm accelerat, care ii va permite să 
devină un stat industrial avansat. Ea a rea
lizat deja o creștere economică anuală care 
o plasează — ca ritm — in al doilea loc in 
lume, după Japonia".

• Alte citeva date privind ritmurile înalte : 
producția anului 1965 din industria chimică 
și industria constructoare de mașini s-a rea

• AGRICULTURA a parcurs un amplu pro
ces de dezvoltare si modernizare a bazei teh
nico-materiale : numărul tractoarelor a sporit 
de la 81 356 in 1965, la peste 115 000 anul tre
cut : in aceeași perioadă, cantitatea de îngră
șăminte chimice a crescut de la 266 400 tone 
la 715 000 tone, iar suprafețele amenajate 
pentru irigații au sporit de 5,6 ori.

• „OFENSIVA PERFECȚIONĂRII" ESTE 
STRÎNS LEGATĂ DE PĂTRUNDEREA 
LARGĂ A ȘTIINȚEI ÎN PRODUCȚIE : 
numai in ultimii doi ani au fost crea
te numeroase institute centrale de cer
cetare in domeniile de bază ale economiei : 
construcția de mașini, chimie, metalurgie, 
conducere și informatică, energetică, electro
nică, electrotehnică, automatică, mașini-uncl- 
te. mecanică fină, biologie, matematică, 
fizică.

in anii de dupâ Congresul al IX-lea s-au 
trezit la o intensă viață economică sute 
și sute de localități. In fotografie: Com

binatul chimic de la Rm. Vilcea

O semmlicativâ expresie a democratismului nostru socialist: întîlnirile de lucru ale secretarului general 
al partidului cu colectivele de oomeni al muncii

Cetățeanul - la conducerea țării
„O caracteristică fundamentală a regimului nostru este lărgirea continuă a 

democrației socialiste, participarea maselor populare la dezbaterea principalelor 
probleme ale politicii interne și externe a patriei noastre, la opera de construcție 
socialistă".

(Din Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.)

In anii care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R. s-a desfășurat pe un plan 
tot mai larg procesul de lărgire a democra
ției socialiste. Ca una din principalele di
recții ale acestui proces s-a afirmat DEZ
VOLTAREA DEMOCRAȚIEI DIRECTE. Pe 
această linie s-au înscris :

• instituționalizareă ADUNĂRILOR GENERALE 
ALE OAMENILOR MUNCII, ca for suprem de con
ducere in întreprinderi ;

• crearea — la nivelul întreprinderilor, centralelor 
si ministerelor — a COMITETELOR ȘI CONSILIILOR

-OAMENILOR MUNCII. precum și a CONSILIILOR 
DE CONDUCERE ca organe deliberative de lucru :

o crearea CONSILIILOR DE CONTROL MUNCITO
RESC asupra activității economico-sociale ;

o înființarea la nivel județean și al municipiului 
București a COMISIILOR DE PLANIFICARE ECO
NOMICĂ și a COMISIILOR PENTRU PROBLEMELE 
DE EXPORT :

• constituirea unor ORGANISME CU CARACTER 
DUBLU, DE PARTID ȘI DE STAT, forumuri demo
cratice reprezentative, bizuindu-se in principal pe con
cursul obștesc al oamenilor muncii ;

o incetățenirea practicii de A SUPUNE DEZBA
TERII PUBLICE PRINCIPALELE PROIECTE DE 
LEGI SI IIOTARÎRI ;

• ÎNTÎLNIRILE DE LUCRU ALE SECRETARULUI 
GENERAL AL PARTIDULUI cu cadre de conducere 
și cu oameni ai muncii din diferite ramuri și sectoare ;

• CONSFĂTUIRILE PERIODICE. LA NIVEL LO
CAL ȘI REPUBLICAN. ALE SPECIALIȘTILOR ȘI 
ALTOR OAMENI AI MUNCII — consfătuiri la care 
participă frecvent secretarul general al partidului, alți 
conducători de partid și de stat.

Odată cu democrația directă au fost adopta
te multiple măsuri pentru DEZVOLTAREA 
DEMOCRAȚIEI REPREZENTATIVE. Sint sem
nificative in acest sens :

• creșterea rolului organului suprem al puterii de 
stat, MAREA ADUNARE NAȚIONALA ;

• constituirea FRONTULUI UNITĂȚII SOCIA
LISTE — organism politic permanent, larg reprezen
tativ. care unește sub conducerea partidului toate for
țele politice și sociale ale națiunii ;

• SPORIREA ATRIBUȚIILOR ORGANIZAȚIILOR 
DE MASĂ ȘI OBȘTEȘTI, legiferindu-se includerea re
prezentanților acestora in organele colective de 
conducere ale întreprinderilor, centralelor, minis
terelor și comitetele executive ale consiliilor populare 
— proces care merge pină sus, prin includerea condu
cătorilor sindicatelor, organizațiilor de tineret și fe
mei in componența guvernului ;

O LĂRGIREA AUTONOMIEI FUNCȚIONALE A 
CONSILIILOR POPULARE, sporirea competentelor 
lor in rezolvarea problemelor locale :

• instituirea CONGRESULUI DEPUTAȚILOR CON
SILIILOR POPULARE și a CONFERINȚELOR PRE
ȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE COMU
NALE ȘI ORĂȘENEȘTI.

-------------------------------------------- - 
Vasta activitate educativă pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste

„Formarea omului nou, cu o inaltă conștiință socialistă, cu un larg orizont de 
cultură reprezintă un factor de prim ordin in întreaga activitate de transformare re
voluționară a societății, de edificare a socialismului și comunismului".

(Din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971)
Una din trăsăturile fundamentale ale perioadei ce a tre

cut de la Congresul al X-lea o constituie desiășurarea unul 
larg proces îndreptat spre edificarea unui om nou, cu o 
conștiință înaintată, caracterizat prin spirit revoluționar, 
atitudine înaintată în muncă, familie, societate.

Momente deosebite în acest proces au marcat :

o „TEZELE DIN IULIE". Pro
punerile tovarășului Nicolae 
Ceausescu pentru îmbunătăți
rea activi tații politico-ideologice, 
de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii sint adoptate de 
Comitetul Executiv al C.C .al P.C.R.

• PLENARA C.C. AL P.C.R. DIN

Totul pentru om, pentru binele omului
„Congresul insărcinează Comitetul Central să ia toate măsurile pentru a asigura sporirea salariului 

real, a veniturilor țărănimii, îndeplinirea programului construcțiilor de locuințe, îmbunătățirea ocrotirii să
nătății publice, a condițiilor de muncă și de odihnă ale oamenilor muncii, gospodărirea cit mai rațională 
și eficientă a mijloacelor materiale și bănești destinate acestor scopuri, satisfacerea in condiții tot mai bune 
a cerințelor materiale ale tuturor celor ce muncesc de la orașe și sate".

(Din Rezoluția Congresului al X-lea al P.C.R.)

NOIEMBRIE 1971 — care a adoptat 
„Programul pentru îmbunătățirea 
activității ideologice, ridicarea ni
velului general al cunoașterii și 
educației socialiste a maselor, pen
tru așezarea relațiilor din societa
tea noastră pe baza principiilor 
eticii și echității socialiste și co
muniste". Programul a fost însușit 
de Conferința Națională a P.C.R. 
din iulie 1972 ca parte integrantă 
a programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol-
tate.

• Conferința .
1972 car a adoptat „PROIECTUL 
DE NORME ALE VIEȚII SI MUN
CII COMUNIȘTILOR, ALE ETICII 
SI ECHITĂȚII SOCIALISTE" — 
adevărat cod 
in societatea 
a fost supus 
lui partid, a celor 
populare. urmind

Națională din iulie

moral al conduitei 
noastră : proiectul 
dezbaterii intregu- 

mai largi mase 
__  -.....  - să devină, 

după aprobarea sa de către Con
gresul al XI-lea, parte integrantă 
a statutului și programului parti-
dului.

• In acești ani a fost adoptat un 
cuprinzător ansamblu de măsuri 
jndrent-at spre ÎMBUNĂTĂȚIRE \ 
ÎNTREGII ACTIVITĂȚI DE PRO
PAGANDA. legarea strinsă de via
tă a invătâmintului de part.d. ac
centuarea caracterului său mili

tant — concomitent cu INTENSI
FICAREA MUNCII POLITICO-E
DUCATIVE DE MASA. Folosirea 
cit mai eficientă a sistemului de 
pirghii ale activității educative se 
înscrie ca una din preocupările 
centrale ale organizațiilor de par
tid.

• Pe baza unor hotăriri ale con
ducerii de partid, a fost înființata 
Academia de științe sociale și po
litice (februarie 1970). menită să 
coordoneze și să îndrume activita-
tea de cercetare științifică in do
meniul științelor sociale.

• Ca parte integrantă a activită
ții educative din ultimii ani se în
scriu eforturile pentru perfecționa
rea pregătirii politico-ideologice șl 
profesionale a cadrelor. În acest 
scop a fost organizată Academia 
j.Ștefan Gheorghiu" pentru invățâ- 
mint social-politic și perfecționarea 
cadrelor de conducere (octombrie 
1971).

• Principal factor de educație 
socialistă. ÎNVAȚAMÎNTUL DE 
STAT a format obiectul unei aten
ții deosebite din partea conducerii 
de partid, plenara C.C. al P.C.R. din 
18—19 iunie 1973 adoptind un an
samblu de măsuri pentru dezvolta
rea și perfecționarea lui. intre care:

— generalizarea invățămin- 
tului obligatoriu de 10 ani ; 
incepind din anul școlar 
1974—1975 intregul efectiv 
al promovaților clasei a 
VIII-a va fi cuprins in anul 
I de liceu.

— extinderea învățămintu
lui preșcolar. ca parte in
tegrantă a sistemului de in- 
vățâmint.

— dezvoltarea și diversifi
carea învățămintului liceal, 
tehnic și profesional prin 
perfecționarea conținutului 
și structurilor învățămintu
lui ; realizarea unei unități 
organice intre învățămint —
cercetare — producție.

• Pe baza unei hotăriri a Se
cretariatului C.C. al P.C.R. au fost 
înființate in mai 1972, pe lingă 
consiliile Frontului Unității Socia
lite, COMISIILE PENTRU RĂS- 
PINDIREA CUNOȘTINȚELOR ȘTI
INȚIFICE (comisia centrală, comi
sii județene, municipale, orășenești, 
comunale), avind sarcina de a coor
dona îndruma unitar activita
tea tuturor organizațiilor obștești, 
a instituțiilor și organismelor care
au atrjbutii in acest domeniu.

ACEST PROGRAM ESTE ÎN 
PLINA ȘI COTIDIANA ÎNFĂP
TUIRE.

Cartierele noi, moderne, carocterizeazâ peisajul orașelor noastre. în fotografie: vedere panoramicâ a cartierului Plolești-Vest.

Venituri sporite 
pentru toate categoriile 

de oameni ai muncii
Ca urmare a dezvoltării econo

miei naționale, a creșterii venitu
lui național au fost luate in ulti
mii ani măsuri sistematice pen
tru sporirea veniturilor oamenilor 
muncii. începînd din august 1967, 
RETRIBUȚIA TARIFARA minimă 
a sporit de la 570 lei la 700 lei lu
nar. apoi la 800 lei în 1970 și la 
1 000 lei in 1972. In anul 1973 au 
fost majorate toate retribuțiile ta
rifare care depășeau 1 180 lei lu
nar.

• în 1975 va începe aplicarea 
celei de-a doua etape a majorării 
generale a retribuțiilor, urmind ca 
retribuția medie să ajungă la sfir- 
șitul cincinalului la peste 1 950 lei.

o La 1 ianuarie 1967 au fost 
majorate toate cotegoriile de PEN
SII. Incepind cu aceeași dată, peste 

1.1 milioane de membri ai coope
rativelor agricole de producție au 
primit pensii lunare.

• De la 1 noiembrie 1972 s-au 
mărit pensiile de asigurări sociale 
de stat, pensiile I.O.V.R. și ajutoa
rele sociale, precum și pensiile mi
litare de stat.

Condiții de viață 
mereu mai bune

• NUMĂRUL APARTAMENTE- 
LOR construite intre anii 1966— 
1970 este egal cu numărul celor 
realizate in decursul a trei cinci
nale anterioare. In primii trei ani 
ai actualului cincinal s-au dat in 
folosință, in mediul urban, circa 
325 000 apartamente, iar in mediul 
rural circa 127 000 locuințe. Pla
nul de stat prevede construirea in 
anul 1974 a 117 300 apartamente.

• Ca urmare a creșterii venituri
lor bănești, au sporit VlNZARILE 

DE MĂRFURI, fiecare familie a- 
chiziționind in prezent, in medie, 
cu peste 80 la suta mai multe măr
furi decit in 1965. Creșterile cele 
mai substanțiale le-au înregistrat 
vinzările de bunuri de folosință în
delungată.
• Din 1965 pină in 1974 BUGETUL 

SĂNĂTĂȚII s-a dublat. In actualul 
cincinal urmează să se construias
că aproape de trei ori mai multe 
unități sanitare — raportat la nu
mărul de paturi — decit in cinci
nalul precedent și de 12 ori mai 
multe decit între anii 1960—1965,

Grijă pentru ocrotirea 
mamei și copilului

De o atenție deosebită se bucură 
în societatea noastră ocrotirea ma
mei și copilului. In acest sens, in 
perioada 1966—1974 au fost stabilite 
multiple măsuri, între care insti
tuirea indemnizației de naștere și 

introducerea ajutorului sporit de 
sarcină și lehuzie pentru salariatele 
care nasc al treilea copil, precum și 
a ajutoarelor lunare bănești pentru 
copiii familiilor de cooperatori agri
coli

• Ca urmare a majorării, Ince
pind cu 1 septembrie 1971. a ALO
CAȚIEI DE STAT PENTRU CO
PII si a îmbunătățirii regimului de 
acordarea acesteia, numărul copii
lor care beneficiază de alocație a 
crescut cu circa 470 000. In pe
rioada 1971—1975 alocațiile de co
pii vor insuma 31 miliarde lei, 
aproape dublu decit in cincinalul 
trecut.

• Dacă in cincinalul trecut erau 
cuprinși in CREȘE circa 16 000 copii, 
numai intr-un singur an din actua
lul cincinal — 1974 — se constru
iesc creșe cu o capacitate de 25 800 
locuri, urmind ca pină la sfirșitul 
cincinalului capacitatea lor 6ă de
pășească 100 000 locuri
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FAPTUL 
iDiVERSl 
| Stop poluării j 

i fonice !

•ca poluă-

Mulțumiri 
plutonierului

S. ,ira lirziu. între Sibiu șt ] 
Copșa Mică, plutonierul de mi- 1 
l/.i. Gh< rghe Florescu. aflat in I 
misiune, a observat, la lumina I 
farurilor, un grup de oameni și. | 
in mi?l ' ui lor, o femeie zâcind > 
pe marginea șoselei. Accident ? I 
Nu 1 m aștepta ..Salvarea*' I 
s-o ducâ la maternitate. Cum ’ 
situația devenise critică, pluto- I 
nierul a urcat femeia in mașina I 
miliției și, cu toată viteza, a | 
pornit-o spre Sibiu. Abia ajuns ■ 
la marginea orașului, la strigă- I 
tul femeii, plutonierul a oprit I 
mașina. Peste citeva minute, 
avea si vină pe lume o fetiță I 
dolofană, plutonierul acordin- I 
dJ-i primele îngrijiri, pc post I 
de.- moașj. Apoi le-a dus ur- . 
gent — pe mamă și pe fetiță — I 
la maternitate. Atit mama (Ana I 
Pctr șor-Brezoi), cit ?i fetița ei 
— Ana se simt excelent, adre- I 
sind. din inimă, și pe această I 
cale, mulțumiri plutonierului. I

Cine 
îi întrece ? j

Dacă întrebi de cei mai buni I 
producători de sămlnță de sfeclă | 
d ■ zahăr din județul Ialomița ți I 
- 3 răspunde fără... timp de gin- ■ 
dire : pionierii de la microcoo- I 
perativa din satul Mărculeștl. | 
Cantitatea de sămințâ de sfeclă 
de zahăr obținută de ei la hectar I 
a depășit cu 400 kg producția I 
realizată de părinții lor. Si — ’ 
unde credeți ? Chiar la ferma | 
I.A.S. specializată in această I 
cultură. Cu banii încasați, elevii | 
și-au amenajat laboratoare de . 
fizică, biologie, chimie și agri- I 
cultură și și-au propus să intro- I 
ducâ încălzire centrală in școa- • 
lă. Cit privește lucrările ..la zi". I 
micii cooperatori și-au insămin- I 
țat din timp toate cele 10 ha cu I 
porumb, de pe care speră să ob- ■ 
țină cel puțin un vagon la I 
hectar. Cine ii întrece ? |

Pe adresa 
P.T.T.R.-Gorj |

Corespondentul „Scinteii" pen
tru județul Gorj ne trimite o I 
recipisa prin care se confirmă I 
că in ziua de 29 martie a fost 1 
expediată din comuna Săcelu o I 
scrisoare recomandată. Expedi- i 
torul : Ion Săceleanu. Destina- | 
tarul : Inspectoratul școlar fu- . 
dețean Gorj. Recipisa există, I 
expeditorul trăiește, destinata- I 
rul e cunoscut, dar recomanda- 1 
ta n-a ajuns nici in ziua de azi. I 
De atunci, expeditorul a făcut I 
5 drumuri, pină la Tg. Jiu, doar- I 
doar i-o da de urmă. Pentru că, ■ 
in scrisoarea recomandată res- I 
pectivă, omul avea o serie de | 
acte in original. De mai bine de 
o lună s-au rătăcit. Pe unde 7 I 
Și de ce ? 9

Și-a dat 
foc casei

Ion Rada, din comuna Șerbă- 
nești județul Oh. s-a certat ..la I 
cuțite" cu părinții săi. Văzind I 
că nu i se dă dreptate intr-o • 
problemă asupra căreia susținea ■ 
că „așa trebuie să fie cum zic I 
cu, că altfel mă fac foc", a căU; j 
lat, chipurile, să se răzbune. Și 
n-a găsit altceva mai bun de I 
făcut decit să ia un chibrit și | 
să dea foc unor coceni, apoi I 
casei, flăcările amenințind și i 
alte gospodării. Numai interven- I 
țra promp.ă a vecinilor și a | 
pompierilor voluntari a făcut ca 
focul să nu mistuie toată casa. I 
Chiar dacă e vorba de casa lui, I 
tot a fost și el „ars" la buzu- • 
nar. I

„Plinul4* 
cu țuică »

Șofer pe autovehiculul 21-HR- I 
720 al Întreprinderii de indus- | 
tnalizare a cărnii Harghita, An
tal Sandor a poposit ți in co
muna Dăneții pentru un trans
port clandestin de viței. După 
ce ți-a făcut fi el „plinul" cu 
țuică, o pornit spre Miercurea 
Ciuc La o răspintie, un echi
paj al miliției l-a semnalizat să I 
traga pe dreapta. O frină brusca I 
și A.S. sare din cabină, sare țl | 
peste șanț fi o rupe la fugă. 
Hu s-a mai oprit decit in oraț, I 
unde a depus imediat o recla- | 
nație la... miliție precum ca i 
s-a furat mașina. Cum mașina I 
nu era furată, ci abandonată. I 
șoferul a tras, pentru o vreme, • 
pe dreapta. ?

Rubricd redoctotâ de ‘
Petre POPA
Gheorghe DAVID
și corespondenții „Scinteii" i

Restanțe ale constructorilor
și absențe ale... beneficiarilore

Un umplu plan de construcții școlare vino, șl în acest an, să Im- 
bog.'.țcascâ zestrea in\nțămintului, să contribuie la dezvoltarea și mo
dernizarea continuă, in întreaga țară, a cadrului dc desfășurare a pro
cesului inslruelh-educativ. Citeva cifre sint edificatoare : vor fi con
struite din fondurile statului grădinițe de copil cu mai mult de 10 200 
l->.uit ; peste 2 100 noi săli do clasă, ateliere-ș?onlă cu 10 400 locuri de 
practica, internate cu 19 800 locuri se vor adăuga bazei materiale a 
in\ațâmlntului general, liceal și tehnic profesional : nltc 3 000 de locuri 
vor spori spafiul existent in casc de copii și școli speciale. Acum, cu 
patru 
menul de 
se ridică

luni înainte de debutul viitorului nn școlar, de ter- 
d.nre in folosință a majorității obiectivelor școlare planificate, 
întrebarea : care este

Deaki Lorand, care— Ai cuvintul, ____  __ ___
este situația in județul Mureș?

— Ascultați mai inlli ce spun coi 
în cauză. ..Deși realizările din pri
mul trimestru nu sint mulțumitoare 
— afirmă prof, loan Rațiu, inspector 
școlar general — sint convins că și 
in acest an rezultatele finale vor fi 
la fel de bune ca și cele din anul 
trecut. Spun aceasta eindindu-mă la 
faptul că proiectele și amplasamen
tele au fost stabilite și elaborate 
încă din prima parte n anului tre
cut, sint asigurate fondurile și fi
nanțările au fost deschise. Avem 
constructori specializați In asemenea 
lucrări". Ing. Romeo Dumitrașcu, ș - 
ful secției tehnică-investîții de la 
consiliul popular județean, adaugă : 
„Lucrările prevăzute in plan, cu ter
men de predare in luna august, sint 
in prezent începute in cea mai mare 
parte și se găsesc in diferite stadii 
fizice**.

Așa după cum am constatat și pe 
teren, o bună parte — nu toate — 
din sălile de c’asă ce se construiesc 
in mediul rural au fost începute. In 
satul Simbria?, aparțlnlnd comunei 
Hodoșa. toată suflarea satului par
ticipă la ridicarea unei școli cu 4 
săli de clasă, laboratoare, sală de 
gimnastică etc. In schimb, la So- 
Vâta, nici pină "" 
început construcția 
lă și laboratorului 
Constructorul — lotul 202 din cadrul 
T.C.M. — nu a luat măsuri nici mă
car pentru organizarea șantierului. 
Deci reiese că. deocamdată, auto- 
mulțumirea forurilor județene de 
resort nu este intru totul justificată.

— La întrebarea noastră, in jude
țul Argeș am primit unele... justifi
cări.

— Mai concret, Gheorghe Cirstea.
— Investițiile alocate de stat pen

tru construcțiile școlare din județ 
reprezintă 9.1 milioane lei. Din aces
tea pentru trimestrul I s-au pus in 
lucru 1,6 milioane lei. Deși mică, 
dacă o raportăm la valoarea tota'ă, 
cit și la eșalonarea ci pe trimestre, 
din această sumă nu s-au realizat 
decit 887 000 lei. Cauza ? La direc
ția ce investiții a consiliului popu
lar județean se menționează că e 
vorba, printre altele, de o desconsi
derare de către trustul de construcții 
a noilor școli, in raport cu alte lu
crări cu valori mai mari. Dar trustul 
de construcții nu e subordonat tot 
consiliului popular județean, nu pu
tea fi tras la răspundere ? întreba
rea a rămas fără un răspuns precis. 
Consecința ? Pe multe din șantierele 
ș rolare din județ, unde urmează să 
se construiască pină în septembrie 
ș?oli cu 20 săli de clasă, lucrările 
sint mult rămase in urmă, invocin- 
du-se diverse cauze : lipsa materia
lelor de construcții, a forței de mun
că etc. Am adăuga că. pe alocuri, e 
vorba și de lipsa de inițiativă și de

Florlca DINULESCU

astâzi nu s-a 
atelierelor-școa- 

planificRte.

Editura politică

OMAGIU LUI 8 MAI

Un buchet de lucrări de artă 
plastica, dedicate zilei de 8 Mai și 
aparținind artiștilor plastici ama
tori clujeni, reuniți sub numele de 
„Atelier-ll", au fost prezentate in 
una din sălile de expoziție din 
parcul municipiului Cluj. Același 
..Atelier-ll" pregătește o expozi
ție in cinstea zilei eliberării pa
triei și a celui de-al Xl-lea Con
gres al partidului, precum și mai 
multe expoziții itinerante in clu
buri și întreprinderi. (Al. Mure- 
șăn).

„SiMBRA OILOR'

In pitorescul ..amfiteatru verde" 
de La poalele dealului Huța Cer- 
teze s-a desfășurat duminică tradi
ționala sărbătoare a Simbrei oilor 
din Țara Oașului, la care au luat 
parte zeci de mii de oameni al 
muncii din județ si din alte loca
lități din țară, turiști de peste ho
tare.

Prin intermediul unui libret 
muzical-literar-coregrafic intituiat 
..De viață" — transpus scenic de 
ansamblul Centrului județean de 
îndrumare a creației populare și a 
mișcării artistice de masă, in co
laborare cu casa de cultură din 
Negrcș'.i-Oaș — ultima ediție a a- 
cestei atractive și populare mani
festări culturale a reliefat, In ori
ginala viziune a folclorului oșe- 
nesc, principalele momente și etape 
ale vieții omului. Pe scena ..Sim
brei" s-au perindat in continuare 
peste 8G0 de artiști amatori — ro
mâni, maghiari, germani — din 
toate localitățile județului. (Octav 
Grumeza).

CONCERT INEDIT

Numeroși iubitori ai muzicii din 
Bacău, petrochimiști din orașul de 
pe Trotuș au participat la două 
concerte voeal-simfonice de o fac
tură deosebită. Programul primei 
părți a cuprins lucrări de muzică 
românească, in interpretarea co
rului de cameră ..Ateneu", precum 
și Concertul pentru vioară si or
chestră de C. BobescU, interpretat 
de orchestra simfonică a Filarmo
nicii din Bacău. Surpriza a con- 

stadiul construcțiilor școlnrc?

spirit gospodăresc n consiliilor popu
lare locale, a viitorilor beneficiari. 
Astfel stau lucrurile la Mioarele, 
undo școala începută încă din 1971 
— pentru caro s-au dat credite 
rambursabile și materiale de con
strucții — n-a ajuns nici la acoperiș, 
la Vulturești, unde do asemenea 
există fonduri și materiale, dar in 
trimestrul I al acestui an pe șantier 
nu s-a făcut nimic.

— Șl in județul Bislrița-Năsăud 
forurile locale au oferit unele jus
tificări. Citeva din ele mi se par 
întemeiate.

— Te ascultăm, Ion Anghel ; des
pre ce este vorba ?

— Pe ansamblul județului, la fi
nele primului trimestru al acestui an 
s-a realizat doar 22 la sută din pla
nul anual al lucrărilor de investiții 
școlare. Do ce atit de puțin, ne spu
ne tov. Ion Matros, vicepreședinte 
al consiliului popular județean : „La 
majoritatea obiectivelor școlare, cu 
termen de dare in folosință in luna 
august a.c.. activitatea a demarat 
din plin abia in lunile februarie și 
martie, întrucit doar atunci s-a des
chis finanțarea lucrărilor. Se vădesc 
aici consecințele unui viciu mai 
vechi, care privește modalitatea de
finitivării cifrelor de plan pentru 
construcțiile școlare. Actualul sistem, 
de a începe construcția in anul in 
care ea trebuie dată in folosință, 
creează numeroase dificultăți. Ar fi 
de aceea necesară perfecționarea 
metodologici de planificare, astfel 
incit construcția obiectivelor școlare 
să poată fi pregătită. să înceapă 
chiar in trimestrul IV al anului an
terior dării in folosință".

Independent de această opinie, aș 

stituit-o ultima parte a concertu
lui. in care orchestra a avut la 
pupitru pe micul dirijor Radu Pos
tăvari. din Iași, in virstâ de nu
mai 6 ani. Sub bagheta sa au fost 
interpretate lucrări de Ceaikovski. 
Mozart și Bizet. (Gheorghe Baltă).

„SĂRBĂTOAREA 
JUNILOR''

Din timpuri străvechi, in fiecare 
an. in prima duminică a lunii mai, 
la Brașov are loc o manifestare 
cu adinei rezonanțe in viața popu
lației din localitate : „Sărbătoarea 
junilor" sau „Sărbătoarea primă
verii". Și in acest an, alaiul tradi
țional al junilor, format din 160 
de călăreți, orinduiți pe cele 7 gru
pe. au pornit din piața Prundului, 
din cartierul Schel, soro centrul 
istoric al Brașovului. în fruntea 
coloanei se găseau junii tineri, 
urmați de junii bălrini, in splen
didele șl variatele lor costume. Din 
piața 23 August, alaiul junilor s-a 
îndreptat spre pietrele lui Solo
mon, locul unde junii tineri și bă- 
trini s-au prins și de astă-dată in 
tradiționala lor horă. însoțită de 
chiote și aruncări de buzdugane. 
Apoi, peste 10 000 de brașoveni și 
sute de turiști străini au urmărit 
un bogat program artistic. (Nico- 
lae Mocanu).

ÎNTRECERI artistice

In ultimele zile, pe multe din 
scenele localităților din. județul 
Argeș cintecul, jocul și voia bună 
eu fost la Înălțime. La Casa de 
cultură a sindicatelor din Pitești 
localnicii au aplaudat evoluția a 
600 de elevi din licee șl școli pro
fesionale care s-au întrecut in 
etapa județeană a concursului cul
tural-artistic intitulat „Țara mea 
de glorii". Sătenii din Pădureți, 
așezare cu vechi tradiții culturale, 
au fost șl ei prezenți la un con
curs al călușarilor, la care, alături 
de localnici, au participat și călu
șarii din Stolnici, Costeș’-i, Buzo- 
lești, Izvoru, Curtea de Argeș și 
Mirghia. De asemenea, cei din 
Curtea de Argeș au fost delectați 
de artiștii amatori aflați in în
trecerile fazei județene a con
cursului muzical-coregrafic. (Gh. 
Cirstea). 

vrea să semnalez acțiunea biroului 
comitetului județean de partid, care 
a analizai recent modul cum se des
fășoară activitatea pe șantierele 
școlare șl a luat o scrie de măsuri 
operative pentru Impulsionarea rit
mului de lucru, participarea masivă, 
organizată, a tineretului școlar, vii
torul beneficiar, la construcția noilor 
spații de invățăminl.

— La noi. in județul Arad, con
structorii nu se pot plinge că n-au 
fost finanțate la timp lucrările de 
construcții. La unele obiective pla
nificate din orașul Arad — respectiv 
atelierele-școală și laboratoarele de 
la școlile generale nr. 13 și nr. 7 — 
fondurile sint asigurate din luna ia- 
nuario, dar lucrările de execuție sint 
intirzlate.

— Care sint cauzele reale ale a- 
cestor intirzieri, ce spun cei in cau
ză. Constantin Simion ?

— Ing. Vladimir Goraev, din ca
drul direcției tehnice-investiții a 
consiliului popular județean, nc-a 
relatat că I.J.C.M. Arad, constructo
rul deci, n-a asigurat pe șantiere 
forța de muncă necesară, ritmul de 
lucru ce se impune pentru realiza
rea obiectivelor in grafic. Do ce n-au 
fost solicitați să ajute elevii, profe
sorii, părinții pricepuți ? Greu de 
spus I Construcția atelierclor-școa- 
lă și laboratoarelor este tratată aici 
ca a cincea roată la căruță.

Concluzia acestor relatări este 
Una singură : pentru recupera
rea răminerilor in urmă și realiza
rea la termenul planificat a con
strucțiilor școlare este necesar ca 
peste tot consiliile populare județene 
— îndrumate și controlate îndeaproa
pe de organele locale de partid — 
să pună grabnic ordine in propria 
gospodărie ; constructorii și benefi
ciarii, respectiv întreprinderile de 
construcții și inspectoratele școlare, 
le sint direct subordonate. Asigura
rea unei conlucrări normale, rodnice, 
a celor doi parteneri, îndeplinirea 
cu operativitate șl răspundere a 
obligațiilor contractuale, stabilirea 
unor măsuri eficiente pentru inten
sificarea ritmului /de lucru pot 
determina un reviriment pe șantie
rele școlare, oferind premisa unor 

e realizări.

ROMÂNIA - FILM'" prezintă pe

Paul Newman și Lee Marvin in filmul american

Bani de buzunar
Regia : Stuart Rosenberg

în cadrul dialogului am
plu, in multiple forme, din
tre cetățeni și diferitele 
organe de stat sau organi
zații obștești propunerile
— acest inepuizabil tezaur 
de idei — ocupă o arie tot 
mal inlinsă. Numeroasele 
sugestii făcute de cetățeni 
cu diferite prilejuri — în- 
tilniri cu deputății, adunări 
cetățenești, sesiuni ale con
siliilor populare — sau prin 
scrisori și audiențe se re
feră la probleme majore 
care vizează perfecționarea 
activității in toate dome
niile, dezvoltarea complexă 
a localităților.

Pornind de la mal multe 
scrisori primite la redacție, 
să vedem cum sint recep
ționate și transpuse in 
practică asemenea idei va
loroase la unele consilii 
populare sau compartimente 
alo acestora.

— Nu greșesc cînd afirm
— ne spunea tovarășul 
Nlcolae Rozorea, secretar 
al comitetului orășenesc de 
partid și primar al orașului 
Predeal, județul Brașov — 
că opinia cetățenească se 
face simțită in toate sfe
rele dc acțiune ale primă
riei. Și e firesc să fie așa, 
pentru că problemele pri
măriei sint și ale cetățeni
lor. Ba, mal mult, in con
dițiile actuale, buna rezol
vare a treburilor obștești 
este de neconceput, după 
cum se știe, fără partici
parea efectivă a cetățeni
lor, fără să se țină seama 
de opinia și cuvintul lor. 
Acest adevăr iși găsește 
confirmarea practică in ac
tivitatea noastră de zi cu 
zl. De pildă, in planul con
siliului popular pe anul 
trecut nu fusese prevăzută 
construirea unei grădinițe. 
Cetățenii au solicitat insă 
primăriei să aprobe reali
zarea acestui obiectiv prin

t V PARTIDUL
PROGRAMUL I

»,oo TeieșcoRlâ.
10,00 Curs de limbA engleză. Lec

ția 80.
10.30 Curs de limba rusă. Lec

ția f».
11.00 vfrstcle peliculei.
11,55 I>cglle țArll — legile noastre. 
12,05 Gala maeștrilor : Dan lordâ- 

chescu.
17,oo Fotbal : Dlnamo București — 

Universitatea Crnlovn. (Divi
zia A). Transmisiune directă 
de la stadionul Dlnamo.

18,45 Tribuna TV.
1I>,00 Film serial pentru copii : 

.. George".
19,25 1001 de seri : Callmero.
li),3o Telejurnal.
20,00 ,.De ziua partidului" — emi

siune de versuri si cintece.
20.30 Film artistic : „Bariera" — 

producție a studioului clne.- 
matogrnflc București. Regia : 
Mircea Mureșan. Scenariul : 
Teodor Mazilu.

22,05 SlavA strămoșilor vestiți ! — 
emisiune de versuri.

22,13 24 de ore.

(Urmare din pag. I)
realităților, 
formele de 
de acțiune

PROGRAMUL II
20,00 Muzica românească în con

temporaneitate. Profiluri : 
Wilhelm Berger,

20,25 întrebări șl răspunsuri.
21,00 Telex.
21,05 Romanțe.
21.30 Efigii lirice.
21,45 Carusel — muzică ușoară.

A apărut:

Luigi Longo — 
Carlo Salinari

INTRE REACȚIUNE

Șl REVOLUȚIE

Amintiri și reflecții despre 
primii ani de viața ai Par

tidului Comunist Italian

(sub egida Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe 

lingâ C.C. al P.C.R.)

Investigării atento a 
inlăturind fără șovăire 
organizare și metodele 
perimate, structurile rigide, deschi
zător de drum noului. Pentru 
flecare dintre membrii partidului 
constituie un inalt exemplu și im
bold trăsăturile definitorii ale în
tregii activități a secretarului 
general al partidului și președin
telui republicii — strînsa legătură 
cu poporul, pasiunea și principia
litatea revoluționară, devotamentul 
neprecupețit in slujirea intereselor 
națiunii, patriotismul și internațio
nalismul înflăcărat.

Legea de bază a construcției so
cialiste este afirmarea și dezvolta
rea rolului conducător al partidu
lui in societate. Toate succesele 
obținute in întreaga perioadă isto
rică ce a urmat Eliberării sint in
separabil legate de îndeplinirea a- 
ceslui roi, de continua perfecțio
nare a formelor și metodelor prin 
care este exercitat. Ca forță con
ducătoare a societății, partidul tra
sează căile de acțiune și mobili
zează masele la înfăptuirea lor. 
Tocmai datorită faptului că are in 
frunte un asemenea conducător 
clarvăzător lși poate îndrepta po
porul nostru energiile in mod uni
tar și convergent spre soluționarea 
cu deplin succes a tuturor proble
melor de care depinde progresul 
neîntrerupt al patriei.

Adevărat stat major al construc
ției socialiste, călăuzit de teza fun
damentală a marxismului privind 
însemnătatea bazei materiale a 6o- 
cietății, ca factor decisiv al pro
gresului social, partidul a îndepli
nit și Îndeplinește cu succes rolul 
de inițiator și organizator ai ope
rei de industrializare socialistă, do 
dezvoltare intensivă și moderni
zare a agriculturii. înfățișarea de azi 
a României, cu o economie in plin 
proces de dezvoltare și moderni
zare. prin asimilarea celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii mo
derne, realizlnd o producție indus
trială de peste 28 de ori mai mare 
decit cea din 1938, cu forțele de 
producție amplasate rațional in 
toate zonele țării, ilustrează 
roadele acestei orientări, sti- 
mulind. totodată, eforturile crea
toare alo întregului pdpor pen
tru înfăptuirea obiectivului 
daftiOntal stabilit de 

ritmului 
economico-socia- 
unei economii 

mai inainta- 

fun- 
partid 
intre-accelerarea i 

dezvoltări 
făurirea t 

nivelul celor 
țări din punct de vedere eco

nomic. Succesele obținute in marea 
întrecere socialistă pentru realiza
rea cincinalului Înainte de termen 
invederează o dată mai mult marea 
forță de mobilizare a politicii parti
dului, convingerea tot mai adine 
înrădăcinată în conștiința oameni
lor muncii că, pe măsura creșterii 
productivității și reducerii prețului 
de cost al producției, a întăririi 
disciplinei in muncă și generalizării 
inițiativelor valoroase, a metodelor 
moderne de organizare a produc
ției, se realizează noi și noi pro
grese pe calea ridicării bunăstării 
poporului, telul suprem al întregii 
politici a P.C.R.

Partidul este promotorul ferm al 
principiilor democrației, dreptății și 
echității in toate sferele societății. 
Sub conducerea sa, poporul român 
a devenit pentru prima oară în 
anii socialismului stăpinul pro
priilor destine. Pornind de la con
cepția că forța șl superioritatea 
noii orinduiri se afirma nu numai 
prin ritmul rapid al dezvoltării eco
nomice, dar și prin adincirea con
tinuă a democrației socialiste, par
tidul nu a lăsat evoluția vieții de 
stat in voia spontaneității, ci a di
rijat-o consecvent spre direcțiile 
exercitării integrale, efective. a 
principiului suveranității poporului 
— prin crearea cadrului instituțio
nal și structurilor menite să asi
gure participarea tot mai largă a 
maselor la conducerea statului. 
Esențial este ca, pretutindeni, avan
tajele cadrului organizatoric supe
rior să fie pe deplin valorificate, 
iar măsurile stabilite să fie apli
cate pină la capăt, comb&tindu-se 
orice manifestare de formalism și 
birocratism.

Rolul partidului de forță politica 
conducătoare se manifestă preg
nant pe tărimul operei de mode
lare a omului nou, in efortul per
severent de generalizare Ia scara 
intregii societăți a trăsăturilor mo
rale înaintate — devotament față 
de noua orinduire, hărnicie $1 ab
negație in muncă, înaltă responsa
bilitate socială, combativitate im-

muncă patriotică și din 
contribuția lor bănească. 
Cu participarea majorită
ții locuitorilor, noua grădi
niță a fost dată in folosință 
in luna martie. Exemple de 
acest fel sint nenumărate.

După cum ne-am putut 
convinge, la Consiliul popu
lar orășenesc Predeal s-a 
dobindit o bună experiență 
in stimularea propunerilor

De menționat că în primul 
trimestru al anului in curs, 
din cele aproape 4 mili
oane lei economii prevă
zute a se obține prin mun
că patriotică, s-a realizat 
peste un milion. Valoarea 
lucrărilor realizate în ora
șul Predeal, in anul 1973, 
cu sprijinul cetățenilor se 
ridică la aproape 7 mili
oane lei. cu 3 milioane măi

feri și 8 000 arbori orna
mentali, s-a împădurit o 
suprafață de 13 ha etc. Ini
țiativele și propunerile ce
tățenești pe care le vom 
transpune in practică in 
acest an se vor concretiza 
in lucrări social-gospodă- 
rești, executate prin muncă 
patriotică, in valoare de 
7 941 813 lei**.

Așa cum rezultă din

O ANCHETĂ PE URMELE UNOR SCRISORI

Receptivitatea primăriilor 
la propunerile cetățenilor

și inițiativelor cetățenești. 
Astfel, la propunerea și cu 
participarea cetățenilor, in 
cartierul Malul Ursului s-a 
extins conducta de alimen
tare cu apă potabilă ; au 
fost modernizate numeroa
se străzi (Belvedere, Pan
duri, Vasile Alecsandrl 
ș.a.) ; s-au construit și 
amenajat poduri și podețe, 
în cinstea zilei de 1 Mal a 
fost terminată și dată în 
folosință» o bază complexă 
pentru sport Și agrement ; 
in curind va fi gala Încă o 
grădiniță pentru copil. De 
asemenea, tot din Inițiativa 
și cu participarea cetățeni
lor se construiesc un tea
tru de păpuși, o clădire cu 
5 săli pentru activități 
pionierești, o patiserie etc.

mult decit Angajamentele 
asumate.

Se vede, deci, câ acolo 
unde se fructifică cu grijă 
orice sugestie sau propu
nere utilă, foloasele sint 
evidente. „în orașul nostru 
— ne scria tovarășul 
Gheorghe Popoviciu, secre
tarul Comitetului executiv 
al Consiliului popular al 
orașului Dr. Petru Groza, 
județul Bihor — valorifi- 
cindu-se J 
multor cetățeni au fost e- 
xecutate prin acțiuni patrio
tice importante lucrări edi- 
litar-gospodârești. S-au a- 
menajat, astfel, 7 100 mp 
străzi, 600 m p trotuare, 
spații verzi și parcuri pe o 
suprafață de 30 ha, s-au 
plantat 1 250 pomi fructi-

sugestiile mai

multe scrisori și din in
vestigațiile făcute pe ur
mele unora dintre ele, in 
majoritatea consiliilor 
populare propunerile cetă
țenilor sint studiate cu 
atenție, se asigură condiții 
adecvate de aplicare a 
acestora. Există astfel po
sibilitatea confruntării pro
priei activități a consiliilor 
populare cu opinia publică, 
iar spiritul gospodăresc al 
edililor se conjugă cu in
teresul cetățenilor, pentru 
ca satul, orașul in care 
trăiesc și muncesc să fie 
cit mal frumos, cit mai bine 
gospodărit.

— Pe lingă importanța 
ce o reprezintă pentru ac
tivitatea noastră cotidiană 
— ne spunea tovarășul

potriva mentalităților înapoiate, 
capacitate de a se situa in orice 
împrejurare pe poziția intereselor 
generale ale nocletAțil. Transpune
rea in viață a prevederilor progra
mului Ideologic, adoptat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1071, 
va ridica șl mat mult rolul conducă
tor al partidului In societate, va spori 
forța transformatoare a politicii sale, 
lmpulsionlnd Înaintarea țării pe ca
lea socialismului și comunismului. 
Datoria organizațiilor de partid 
este de a acționa perseverent pen
tru ca principiile eticii și echității 
socialiste să devină normă de con
duită cotidiană, să fie efectiv apli
cate de comuniști și de ceilalți oa
meni ai muncii.

Principala concluzie desprinsă de 
poporul nostru din experiența acu
mulată in perioada care a trecut de 
la Eliberare constă in înțelegerea 
legității obiective potrivit căreia 
înaintarea României pe calea edi
ficării societății socialiste multila
teral dezvoltate este indisolubil 
legală de creșterea continuă a ro
lului conducător al partidului. 
Orientarea stabilită in acest sens 
de Conferința Națională a P.C.R. 
din 1972 spre integrarea tot mai 
organică a partidului in viața so
cietății, Împletirea strinsă a activi
tății de partid și de stat, îmbina
rea tntr-un proces unitar a crește
rii rolului conducător al partidului 
și a adîncirii democrației socialiste 
impune fiecărei organizații de 
partid implicarea propriei răspun
deri în organizarea activității și 
adoptarea deciziilor, eforturi siste
matice pentru însușirea și aplica
rea tot mai largă a principiilor 
științei conducerii. Autoritatea și 
capacitatea de mobilizare a organi
zațiilor de partid sint cu atit mal 
mari cu cit flecare comunist se 
manifestă câ participant activ la 
„ofensiva noului", pune umărul 
unde este mal greu și mobilizează 
prin exemplul său pe cei din jur.

înaltul spirit de responsabilitate 
cu care partidul ișl Îndeplinește ro
lul de forță politică conducătoare a 
societății se reflecta grăitor in uni
tatea dialectică a politicii sale in
terne și externe. Prin concentrarea 
eforturilor poporului spre înfăptui
rea sarcinilor construcției socialiste 
ca și prin dinamismul politicii sale 
externe, pusă in slujba cauzei păcii 
și progresului social, prin numeroa
sele inițiative șl acțiuni întreprinse 
pe arena internațională, partidul 
nostru iși îndeplinește cu fidelitate 
atit îndatoririle naționale cit și cele 
internaționale, dezvoltă și ridică pe 
o treaptă superioară tradiția îmbi
nării organice a patriotismului și 
internaționalismului. In spiritul o- 
rientării stabilite de partid, Româ
nia acționează cu succes pentru 
amplificarea și adincirea colaboră
rii cu toate țările socialiste, cu 
noile State independente, cu toate 
țările, fără deosebire de orinduire 
socială, pentru întărirea cursului 
general spre destindere, colaborare 
și pace. Bogata activitate desfășu
rată pe plan internațional, in spi
ritul unei inalte principialități, a 
făcut să crească și mai mult presti
giul României in lume, exprimat in 
înaltele aprecieri făcute pe toate 
meridianele la adresa politicii ex
terne românești, a principalului ei 
autor -și ^exponent, tovarășul -Nicolae 
Ceaușescu, cunoscut și stimat pre
tutindeni in lume, ca militant ne
obosit pentru pace și cooperare 
intre popoare, pentru sprijinirea 
independenței, egalității în drepturi 
și dezvoltării libere a fiecărei 
națiuni.

Victoriile dobindite în cei treizeci 
de ani care au trecut de la Elibe
rare reprezintă temelia trainică a 
unui ritm și mai rapid al înaintă
rii în perioada următoare. Avem o 
economie dinamică in plină dez
voltare, o orinduire puternică, de 
nezdruncinat, ale cărei valențe de 
progres sint amplificate de coeziu
nea și unitatea social-politică a 
întregii națiuni ; călăuză ne este 
eroicul partid al comuniștilor, avînd 
o vastă experiență revoluționară 
și un program pe deplin corespun
zător intereselor vitale ale țării. 
Strins uniți în jurul unui asemenea 
conducător călit și încercat in lupte, 
depinde de energia și perseverența 
noastră înfăptuirea marilor idealuri 
care ne însuflețesc.

La a 53-a aniversare a întemeie
rii sale, urmat cu dragoste și în
credere de toți cetățenii României 
socialiste. Partidul Comunist Ro
mân călăuzește cu clarviziune efor
turile creatoare ale națiunii in 
lupta pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
pămintul României.

Ștefan Croitoru, prim-vice- 
președinte al Comitetului 
executiv al Consiliului 
popular al județului Bacău 
— propunerile și sugestiile 
cetățenilor constituie un 
real sprijin in munca de 
perspectivă. De pildă, pe 
baza celor primite anul 
trecut, comitetul executiv a 
întocmit un studiu cu pri
vire la obiectivele social- 
culturale necesare și posi
bil de a fi construite in pe
rioada 1974—1980. Firește, 
nu se poate spune că in 
domeniul valorificării tu
turor propunerilor am făcut 
totul. Preocuparea perma
nentă a noastră este de a 
scurta cit mal mult drumul 
de la propunere la finali
zarea ei. In acest sens am 
stabilit ca, pe plan local, 
cel puțin o dată pe săptă- 
mină, primarii, vicepre
ședinții, secretarii consi
liilor populare comunale să 
se deplaseze in satele care 
compun comuna și să re
zolve operativ, la fața lo
cului. problemele ridicate 
de Săteni. De asemenea, 
membrii comitetului exe
cutiv al consiliului popular 
județean au obligația ca 
periodic să meargă pe te
ren, in localitățile județu
lui. să ia cunoștință in mod 
nemijlocit de opiniile cetă
țenilor și să găsească so
luții corespunzătoare de 
clarificare a lucrurilor.

Atragerea maselor la con
ducerea treburilor obștești 
nu se poate face fără sti
mularea șl luarea in consi
derare a opiniei cetățenești. 
Fiecaro propunere conține 
o idee, o inițiativă gospo
dărească de larg interes. 
Și cu cit drumul de ia pro
punere la materializarea 
acesteia este mai scurt, cu 
atit eficiența sa sporește.

Alexandru BOGHIU 
Gheorghe PÎRVAN
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Sosirea unei delegații 
a Partidului Comunist Mexican

Plecarea la Sofia a unei delegații 
a U. G. S. R.

TELEGRAME
EXTERNE

?â-amiazft a «osit In Ca- 
•legație a Partidului Cn- 
clcan, formată din lova-

itski Executiv» a C.C. al 
»n. m Rcvnaldo Rcsa>.
CC. al partidului, care.
CC. *1 F.C.R., va faco 

prietenie in țara noastră.

Ia sosire, pe aeroportul Otopanl. 
delegația Partidului Comunist Mexi
can a fost intimpinat* de tovarășii 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. nl 
P C.R.. Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.. 
do activiști de partid.

0 DELEGAȚIE A PARTIDULUI ISTIQLAL 
DIN MAROC A SOSIT IN CAPITALĂ

Marți n plecat l.a Sofia o dole ;.iție 
a Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, condusă do tovarășul 
Mihai Dalea, preș •dintele Consiliu
lui Central, care va efectua o vizită 
de schimb de experiență în R.P. Bul
gari'». la invitația Consiliului Central 
al Sindicatelor din această țară.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost condusă de Gheor- 
gh'* Petrescu, vicepreședinte al Con
siliului Central. Larisa Muntcnnu și 
Pavel Ștefan, secretari ai Consiliu
lui Central, de membri ni Comite
tului Executiv, de activiști ai Consi
liului Central al U.G.S.R.

A fost de față Nicola Kosturski,

însărcinai cu afaceri ad-lnteflm al 
Ambasadei R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

★
Pe aeroportul orașului Sofia, de

legația Uniunii Generale a Sindica
telor din România a fost întimplnatfl 
de Kostadln Ghiaurov, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. nl 
P.C.B.. președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. P. Bul
garia, și de alți membri al condu
cerii C.C.S.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Sofia, Trofln Simedrca.

(Agerpres)

R. P. BULGARIA

Marți a sosit In Capitală, la invi
tația Consiliului National al Frontu
lui Vnit- tn Socialiste, delegația Par
tidului Istiqlal din Maroc, condusă 
d«* Allal EU Fassi, președintele parti

de aeroportul Otopenl. nașpeVi au 
fn<f intimpinati de Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C C. al P.C.R.. 
secretar al Consiliului Național al

Frontului Unității Socialiste. Eugen 
Jebeleanu, vicepreședinte al Consi
liului Național al F.U.S., Nestor 
Ignat, membru in Biroul Executiv al 
Consiliului Național al F.U.S., și 
Dumitru Balalia. membru in Consi
liul Național al Frontului Unității 
Socialiste.

A fost de față Maati Jorlo. amba
sadorul Marocului la București.

ÎN PREAJMA ZILEI NAȚIONALE 
A CEHOSLOVACIEI

Cronica zilei vremea
Marți d mineată. George Macoves- 

cu. ministrul afacerilor externe, a 
primit pe Hani Khasawneh. ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Regatului Has. mit al Iordaniei ir. Re
publica Socialistă România. In legă
tură cu apropiata prezentare a sen
surilor sale de acreditare.

A apărut lucrarea : „BILANȚ 
RODNIC, MOBILIZATOR" care 
prezintă, sintetic și sugestiv. Co
municatul Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Acti
vității Economice. Comitetului 
de Stat al Planificării și Direc
ției Centrale de Statistică cu 
privire la dezvoltarea econn- 
mico-socială a țării noastre în 

anul 1973.
Editura politică

Timpul probabil pentru 9. 10 și 11 
mai. In tară : Vreme răcoroasă la 
început, apoi in curs de încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil, cu in- 
norări mai accentuate in Maramu
reș, Transilvania și Moldova, unde, 
pe alocuri, vor cădea ploi, mai ales 
sub formă de averse. în rest — a- 
verse izolate. Vint moderat. Minime
le vor fi cuprinse între 1 și 11 
grade, iar cele maxime intre 12 și 
22 grade, mai ridicate in sud-est. 
In București : Vremea va fi ușor 
instabilă. Cerul variabil, favorabil 
averselor in primele zile. Vint mode
rat. Temperatura in scădere ușoară 
la început apoi in creștere.

In Capitală s-a deschis, marți, ex
poziția de sticlă artistică și crista
luri din Republica Socialistă Ceho
slovacă. organizată cu prilejul „Zi
lelor culturii cehoslovace". Expona
tele, reprezentînd cele mal noi rea
lizări ale centrelor meșteșugărești și 
ale creatorilor individuali din țara 
prietenă, reflectă tendințele actuale 
ale creației cehoslovace in domeniul 
sticlăriei.

La vernisaj au fost prezenți Du
mitru Ghișe, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, reprezen
tanți ai Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
ai Ministerului Industriei Ușoare, ai 
UCECOM, artiști plastici și decora
tori. critici de artă, alți oameni de 
cultură, un numeros public. în asis
tență se aflau, de asemenea. Miro
slav Sulek, ambasadorul R. S. Ce
hoslovace la București, alți șefi de 
misiuni diplomatice acreditați in ța
ra noastră.

în alocuțiunile rostite la vernisai, 
Costel Badea, secretar al Uniunii ar
tiștilor plastici, și Oliver Racz, ad
junct al ministrului culturii din R.S. 
Slovacă, au subliniat că organizarea 
acestei expoziții constituie un nou 
pis ne calea dezvoltării relațiilor cul
turale româno-cehoslovace.

■ic
La București s-au deschis, marți 

seara. „Zilele filmului cehoslovac", 
manifestare inclusă in suita de ac
țiuni cultural-artistice organizate in

țara noastră cu prilejul celei de-a 
29-a aniversări a eliberării Cehoslo
vaciei de sub jugul fascist. Cu acest 
prilej a fost prezentat filmul „Va
lea". Realizat de regizorul Ștefan 
Uher, după un scenariu de Miloș 
Krno, filmul este inspirat din eveni
mentele insurecției naționale slovace.

La spectacol au asistat loan Jinga, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, regizori, actori și critici de 
film, alți oameni de artă și cultură, 
un numeros public. A fost prezent 
Miroslav Sulek, ambasadorul R.S. 
Cehoslovace la București. In asisten
ță se aflau, de asemenea, șefi de mi
siuni diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic acreditați la 
București.

înainte de spectacol, regizorul 
Mircea Mureșan, vicepreședinte al 
Asociației cineaștilor (ACIN), și 
Miloș Broj, dramaturg la studioul 
„Barandov", conducătorul delegației 
de cineaști cehoslovaci care ne vizi
tează țara, au rostit scurte cuvin- 
tări.

In programul „Zilelor filmului ce
hoslovac". găzduite in Capitală de 
„Casa filmului", mai sint înscrise 
peliculele „Inimă pe fringhie" (regia 
K rel Kachyna) și ..Iubire" (regia O- 
takar Krvina). Aceleași filme vor fi 
prezentate, intre 9 și 11 mai. publi
cului din Baia Mare, iar intre 10 și 
12 mai celui din Satu-Mare.

• ’ * (Agei*pres)

ACTIVITATEA A. E. I. S. 
ÎN ANUL 1973

GENEVA 7 (Agerpres). — Date 
statistice publicate la Geneva de or
ganele Asociației Europene a Liberu
lui Schimb (A.E.L.S.) arată că. in 
anul 1973. deficitul comercial al țâ
rilor membre ale acestei organizații 
s-a redus cu mal mult do jumătate 
în raport cu nivelul anului 1972, In 
condițiile unei evoluții accelerate a 
comerțului exterior al statelor parti- 
cioante.

în 1973, valoarea total* a exportu
rilor* țărilor A.E.L.S. spre exterior a 
ajuns la 37,228 miliarde dolari, mar- 
cind o creștere de 37,5 la sută față 
de 1972. Cit privește importurile In, 
zonă, ele s-au ridicat, în 1973, la 
42,827 miliarde dolari, lnregistrind o 
creștere de 35,5 la sută față de ni
velul anului 1972.

în ce privește repartizarea comer
țului țărilor din A.E.L.S. pe zone 
geografice, principalii lor parteneri au 
fost țările Europei de est, cărora le-a 
revenit 38,7 la sută din exporturile 
A.E.L.S. și care au exportat, la rin
dul lor, mărfuri totalizînd 37,5 la sută 
din importurile A.E.L.S. Urmează, in 
ordine, țările C.E.E. (37,4 la sută din 
exporturile și 31,6 la sută din impor
turile A.E.L.S.) și Statele Unite (21,6 
la sută din exporturi și 28,1 la sută 
din importuri).

„Ideea celor 18 milioane41
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FOTBAL: box = „Centura de aur“
Din nou față în fată Dinamo 

și Universitatea Craiova
Vă mai aduceți aminte de meciul 

Universitatea—Dinamo din octombrie 
trecut ? Se intilniseră atunci, la 
Craiova, fruntașa clasamentului. U- 
niversitatea. și echipa care ocupa lo
cul al treilea, Dinamo. La acea vre
me. diferența era de trei puncte in 
favoarea liderilor, după nouă etape ; 
jocul se încheiase la egalitate (1—1), 
fusese aprig disputat și beneficiase 
de un arbitraj excelent (Nicolae 
Rainea). între asalturile năvalnice 
ale gazdelor și apărarea aglomerată 
— punctată de contraatacuri — a 
oaspeților, la inceput avusese ciștig 
de cauză tactica bucureștenilor. Pro- 
fitind de un moment de joc super
ficial al apărătorilor localnici, Lu- 
cc-scu deschisese scorul in minutul 
13. Apoi, puțin lipsise ca alte două 
contraactiuni să provoace majorarea 
scorului. Le-au trebuit atunci craio- 
venilor nu mai puțin de 70 de mi
nute ca să obțină egalarea ! Bălăci 
șutase mingea puternic, portarul ad
vers respinsese, iar Bălan, care avea 
să devină golgheterul competiției, 
UVrisese plasat.

( u trecut de atunci 15 etape și ia
tă-. pe rivali din nou față în față, 
astăzi, la București, cu prilejul me
ciului — retur. Universitatea conti
nuă și in prezent să fie lider al cla
samentului. Dinamo a avansat pe 
locul secund insă, acum, diferența 
a sporit in favoarea craiovenilor la 
5 puncte ! Chiar și fără greșeala fla
grantă a lui Cornel Dinu din etapa 
precedentă, această diferență tot ar

fi fost mai mare decit la momentul 
respectiv in turul campionatului. 
Deci se parc că fruntașa diviziei A 
va juca mai in liniște partida de 
azi. oltenilor convenindu-lc de astă- 
datâ un scor egal. De partea cea
laltă. dinamoviștii, care nutresc, 
încă, firesc, speranțe, vor încerca to
tul pentru a ciștiga cele două punc
te. Un succes al Universității — 
victorie sau chiar egalitate — riscă 
să pună capăt luptei pentru titlul 
național. In schimb, un eventual 
succes al bucureștenilor ar menține, 
in anumite limite, atenția amatorilor 
do fotbal pentru ceea ce se va mai 
intimpla in partea de sus a clasa
mentului.

Citeva indisponibilități vor marca 
azi cele două formații. Gazdele nu 
sint sigure de particioarea cănitanu- 
lui echipei, Cornel Dinu, accidentat 
in partida de duminică. La Univer
sitatea nu va juca tinărul half Bă
lăci (suspendat), in plus, particioarea 
altor doi jucători de bază — ambii 
atacanți — Marcu și Țarălungă. stă 
la această oră sub semnul îndoielii.

Indiferent de miza întrecerii, indi
ferent de alcătuirea formațiilor, aș
teptăm de la ambele echipe frunta
șe un joc agreabil, dinamic și spor
tiv, pe măsura unui derbi al cam
pionatului nostru. Meciul va în
cepe la ora 17 pe stadionul ,.Dinamo" 
și va fi televizat in întregime.

V. M.

Turneul internațional pentru „Cen
tura de aur" a continuat ieri cu alte 
două reuniuni preliminare. Pe rin
gul instalat la patinoarul „23 Au
gust'* s-a desfășurat gala de după- 
amiază (ora 15). Numeroși spectatori- 
(amintim că pentru .școlari și mili
tari in termen intrarea e gratuită la 
galele preliminare) au aplaudat vic
toriile-lui Al. Tone (România) b.p. 
Todorov (Bulgaria), Buzduceanu (R) 
b.p. Molnar (R), Perez (Cuba) 
b.ab. I pe Fotopoulos (Grecia), Racsay 
(Ungaria) b.p. Rocke (R.D.G.). La- 
zăr (R) b.ab. II Galbarian (Iran). 
După aceste meciuri, toate la catego
ria „cocoș", au urmat patru partide 
la categoria „semiușoară" soldate cu 
rezultatele : Altanciug (Mongolia) 
b.p. Ilie (R), Andrianov (U.R.S.S.)

b.p. Hafez (Iran), Dia (R) b.p. Kolo- 
brat (Cehoslovacia), Vladimir (R) b.p. 
Kasuris (Grecia), această decizie 
fiind îndelung contestată de public, 

în gala de seară s-au înregistrat 
TezulthteierTeoftlo Stevenson (Cuba) 
ba.. prima reprizp. Alexandru 
Mureșan. Iancu Anghel b. k.o. Ab
dul Reza (Iran). Evgheni Gorstkov 
(U.R.S.S.) b.p. Ilie Dascălu. Ion 
Alexa b.p. Meisner (R. D. Germană). 
Alee Năstac b.a. Kanzung (R. P. 
Mongolă). Paul Tănase b.p. Ion Ră- 
ducu. Ion Moldovan b.p. Ion Peter. 
Zimmerman (R. D. Germană) b.p. 
Darvis (Iran). Petre Ganea b.p. 
Aislan (R. P .Mongolă). Turei Ale
xandru b.p. Ansari (Iran). Kiss (Un
garia) b.p. Kozlowski (Polonia).

Reuniunea Consiliului 
ministerial al C. E. E.

BRUXELLES 7 (Agerpres). — Con
siliul ministerial al Pieței comune 
■-a Întrunit, marți, la Bruxelles, 
pentru a discuta oportunitatea și 
consecințele măsurilor restrictive a- 
doptate săptămina trecută de guver
nul italian in domeniul importuri
lor. Alături de miniștrii de externe 
s-au aflat *și cei ai agriculturii. Mi
nistrul italian al trezoreriei, Emilio 
Colombo, a prezentat rațiunile care 
au determinat guvernul său să a- 
dopte măsurile respective.

Consiliul ministerial nu a reușit 
să examineze propunerile Comisiei 
executive pe plan agricol, care vi
zează, in esență, excluderea majo
rității produselor agroalimentare de 
la măsurile restrictive. Se apreciază 
că „cei nouă" nu vor adopta în ac
tuala sesiune decizii concrete cu 
privire la măsurile italiene.

In ultima vreme, in 
cercurile vieții econo
mice a Bulgariei mun
citorii județului Plov
div sini definiți în
deobște prin expresia 
„autorii ideii celor 18 
milioane". Aceasta ca 
urmare a faptului că 
de la ei a pornit pri
ma dată chemarea 
pentru folosirea rațio
nală a materiilor pri
me, materialelor, com
bustibililor și energiei, 
precum și angajamen
tul de a dobindi în 
1974, pe această cale, 
economii in valoare de 
18 milioane leva.

Este o acțiune care 
a avut răsunet in în
treaga țară, cu atit 
mai mult cu cit jude
țul Plovdiv deține, 
după Sofia, locul al 
doilea pe lista centre
lor industriei bulgare. 
De altfel, cu fiecare 
nou cincinal, potenția
lul economic al jude
țului se amplifică in 
mod simțitor. Numai 
in ultimii ani, aici au 
fost date in exploatare 
o uzină pentru produc
ția de panouri mari 
prefabricate, o termo
centrală, hidrocentrala 
„Kricim" și multe alte 
obiective. Zilnic, din 
județul Plovdiv plea
că spre toate colțurile 
Bulgariei lungi trenuri 
de marfă încărcate cu 
produse avind o mare 
însemnătate in econo
mia țării : tractoare, 
mașini pentru prelu
crarea lemnului, apa
ratură electrică, mo
toare electrice, moto- 
care, zinc, plumb, ce
luloză, hirtie, precum 
și țesături de bumbac 
și mătase, conserve și 
multe altele. De aceea, 
programele" de econo
misire a resurselor 
materiale pe care și 
le-a întocmit pentru 
acest an fiecare uni
tate economică a ju
dețului sint implicit 
legate de activitatea 
multor altor întreprin
deri bulgare, exerci- 
tînd — prin puterea 
exemplului — o in
fluență directă asupra 
acestora. Stabilindu-și 
ca obiectiv de ansam
blu cele cuprinse in 
lozinca : „Cu mai pu

ține cheltuieli mate- 
riule — mai multă 
producție de înaltă 
calitate", colectivele de 
muncă inițiatoare ale 
mișcării naționale pen
tru economii au de
monstrat practic exis
tența in fiecare între
prindere a unor posi
bilități de reducere cu 
cel puțin 1 la sută a 
cheltuielilor materiale 
de producție. Or. 1 la 
sută pentru întreaga 
economie bulgară — 
la dimensiunile ei din 
acest an — înseamnă 
economii de cel puțin 
200 milioane leva.

în cadrul acestei 
acțiuni de masă, co-

CORESPONDENȚ A 
DIN SOFIA

leclivclc de muncă 
din județul Plovdiv 
folosesc o largă gamă 
de forme. Astfel, de" 
pildă, muncitoarele de 
la Combinatul textil 
„Marița" au trecut sâ 
lucreze de la 3 la 5 
războaie ; specialiștii 
uzinei pentru mașini 
de prelucrare a lem
nului, in baza unor 
planuri individuale de 
raționalizări și îmbu
nătățiri tehnice, și-au 
propus să economi
sească materiale de o 
valoare echivalentă cu 
propriile lor salarii ; 
la uzina de motocare 
fiecare muncitor are o 
fișă personală in care 
se înscriu economiile 
realizate in producție, 
iar alte întreprinderi 
practică „registrul- 
ștafetă" in care se in
serează periodic cea 
mai valoroasă contri
buție personală la fo
losirea eficientă a re
surselor materiale.

Constructorii nodului 
hidroenergetic „Anto- 
nivanovți" din cadrul 
cascadei de hidrocen
trale „Vicea" au ex
tins ideea economii
lor materiale și a- 
supra economiilor de 
timp. De curind, ei 
s-au angajat să dea 
in exploatare cu 4 
luni înainte de termen

lacul și barajul „Anto- 
nivanovți", electrocen- 
tiala și stația de pom- 
pare-acumulare ale a- 
cestui complex. Ca 
atare, au hotărit sâ 
treacă la o muncă de 
„zi și noapte" pe 
baza unui nou grafic 
de lucrări, in care 
umplerea lacului e 
prevăzută să înceapă 
la 30 mai in loc de 1 
octombrie, iar hidro
centrala să producă 
primele cantități de 
energie electrică nu la 
20 decembrie, ci la 30 
septembrie. S-a calcu
lat că aceste luni ciș- 
tigate înseamnă nu 
mai puțin de 10 mi
lioane kWh energie 
electrică suplimentară 
realizată în acest an.

înfăptuirea obiecti
vului propus nu este 
o treabă ușoară și nici 
simplă. Aceasta deoa
rece. pe lingă măsurile 
de perfecționare a or
ganizării muncii și 
producției și de tre
cere la două și trei 
schimburi, in cele mai 
importante puncte ale 
șantierului, construc
torii acestui complex 
energetic au nevoie de 
sprijinul tuturor în
treprinderilor furni
zoare de materiale și 
utilaje. Iar o scrisoare 
deschisă, adresată de 
ei întreprinderilor res
pective pentru a ur
genta livrările in con
formitate cu angaja
mentul luat, are atitea 
adrese — Haskovo, 
Sofia, Pazargik, Var
na, Kiustendil, Tolbu- 
hin ș.a. — incit, prac
tic, conținutul ei se 
face remarcat pe tot 
cuprinsul țării, contri
buind astfel, odată in 
plus, la intensificarea 
spiritului de emulație.

Am redat doar cite
va din acțiunile între
prinse in ultima vre
me de colectivele de 
muncă din R. P. Bul
garia și care consti
tuie tot atitea mărtu
rii ale voinței con
structorilor socialismu
lui din țara vecină și 
prietenă de a grăbi 
înaintarea patriei pe 
calea progresului.

C. AMARIȚEI

CICLISM:

DEBUT ÎN „CURSA PĂCII“
Astăzi la Varșovia sc va da star

tul in cea de-a 27-a ediție a tradi
ționalei competiții cicliste „Cursa 
păcii", cea mai importantă întrecere 
din lume rezervată rutierilor ama
tori. Anul acesta, „Cursa păcii" se 
desfășoară pe traseul Varșovia—Ber
lin—Praga, in 14 etape, insumind 
peste 1 800 km. La start se vor ali
nia reprezentativele a 18 țări, prin
tre care și România, a cărei selec
ționată a participat la toate edițiile 
de pină acum.

Echipa română este alcătuită din 
următorii șase cicliști : Teodor Va- 
sile. Ion Cernea, Vasile Selejan, 
Nicolae David, Nicolae Andronache 
și Nicolae Gavrilă.

Comentatorii de presă acordă cele 
mai mari șanse echipelor Poloniei, 
R.D. Germane și U.R.S.S., care in 
cursele de verificare din actualul 
sezon au manifestat o formă bună, 
obținind rezultate remarcabile ce a- 
testă valoarea sportului cu pedale 
din aceste țări.

Competiția se deschide cu o etapă 
contracronometru individual, pe dis
tanța de 20 km.

express: La ordinea zilei, CRIZA HIRTIEI
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derea de salubritate bucu
re? teană colectează și eva
cuează zilnic nu mai puțin 
de 5 000 tone de gunoi, 
cheltuind 100 000 000 lei a- 
nual pentru a întreține cu
rățenia străzilor. V-ați în
trebat, oare, stimați citi
tori, ce s-ar intimpla dacă 
această instituție și-ar in- 
ceta activitatea, sâ zicem, 
timp de numai o lună de 
zile ? Evident, presupune
rea este absurdă ; dar este 
cert că, pentru o societate 
aflată în plin proces de 
urbanizare, de industriali
zare. formarea răspunderii 
civice față de starea de 
salubritate, a grijii pentru 
curățenia orașului consti
tuie un comandament edu
cativ de primă însemnă
tate.

— Să mătur și strada ? 
Dar măturătorii ce fac ? — 
protestează responsabila u- 
nui magazin de came și 
preparate din carne de pe 
Calea Griviței.

„Obiectul" in dispută a 
stradela din dosul blocu
lui, pe care sint împrăștia
te hirtii și ambalaje — 
printre altele, și datorită 
depozitării neglijente, in
corecte. a reziduurilor de 
către salaria’ii magazinu
lui. De altfel, responsabila 
unității a mai fost amen
dată, fapt pe care ca 11 
pune in seama „răutății" 
personalului de control al 
I.S.B. Este o optică ciuda
tă : pe de o parte, răs
punderile personale față 
de obște sint contestate, 
iar pe de alta, sancțiunii-.* 
aplicate in numele otștei 
sint etichetate drept... ră
fuieli personale !

— E foarte ușor să aplici 
amenzi... comentează, ofen
sată. responsabila. Dar de 
locatarii de la etajele blo

cului, care aruncă gunoaie 
pe fereastră, ce ziceți ?

Și, ca un făcut, peste 
citeva clipe, de sus cade 
un borcan și se face țăn
dări. Iau la ri.nd aparta
mentele situate pe „verti
cala locului" și, cum era 
de așteptat, nimeni nu re
cunoaște că ar fi aruncat 
borcanul. Bine că nu mi-a 
căzut in cap, îmi zic, și-i 
dau dreptate responsabilei

— Mă adaptez mediului 
— explică el. Acolo, ori
cum, era murdărie...

Ceea ce confirmă zicala, 
cu circulație in rindul sa- 
lariaților I.S.B., cum că 
gunoiul la gunoi trase : 
lipsa de grijă pentru păs
trarea curățeniei nu este 
un mentor prielnic pentru 
formarea la alții a deprin
derilor pozitive, pentru 
manifestarea cu succes a

Strada 
ne oglindește

chipul
de magazin — ceea ce nu 
mă oprește să-i recunosc 
și defectul de a vedea 
„țandăra" din ochii altora, 
dar nu și pe aceea din 
propriii ei ochi.

O fațetă sugestivă a tra
tamentului diferențiat pe 
care unii și-l rezervă in 
materie de păstrare a cu
rățeniei mi se dezvăluie in 
confruntarea cu responsa
bilul unei unități a coope
rativei „Avintul Îmbrăcă
mintei*4, tot de pe Calea 
Griviței. în curiea alătu
rată magazinului era cu
rat : in curtea de peste 
drum Insă, la vedere, e- 
roul nostru a depus molo
zul rezultat de la repara
rea sobei.

exigenței. Și dovedește, 
totodată, că obiceiul de a 
arunca pisica moartă in 
ograda vecinului mai are 
Încă o oarecare răspindire.

Bucureștiul dispune do 
parcuri publice de o certă 
valoare peisagistică și re
creativă. întreținute cu 
sirguințâ de un personal 
puțin numeros, dar harnic 
și talentat. Făcute anume 
pentru desfătarea ochiului, 
in cuprinsul lor sint mai 
stridente și mai supărătoa
re decit oriunde dezordi
nea, lipsa de curățenie. Și 
totuși, destui indivizi cer
tați cu regulile elementare 
ale unei vieți civilizate 
lasă pe alei urmele pângă
ritoarei lor treceri ; la sfir-

șitul zilelor de repaus, mai 
ales, starea unor asemenea 
perimetre este, citeodată, 
vrednică de plins. Iși în
chipuie. oare, cineva că se 
poate pune cite un paznic, 
sau cite un... valet, după 
fiecare ipotetic contrave
nient ?

— Cred că, pentru a ciș
tiga sprijinul unanim al 
cetățenilor in acțiunea de 
păstrare a curățeniei ora
șului, este foarte important 
sâ se pornească de la o 
largă informare, de la 
preocuparea de a asigura 
participarea lor efectivă 
încă din faza elaborării 
proiectelor de sistemati
zare — este de părere 
prof. arh. Nicolae Bădescu. 
Numai formarea conștiin
ței depline, adine înrădăci
nate, că localitatea aparți
ne, de fapt, cetățenilor, că 
destinele ei depind nemij
locit de atitudinea lor, de 
contribuția lor la rezolva
rea tuturor treburilor 
obștești, de la gospodărirea 
propriei locuințe la cartier 
și oraș, poate determina, 
cred eu, activizarea celor 
care trec indiferenți pe 
lingă făptuitorii de contra
venții la adresa vieții civi
lizate și, in ultimă instan
ță, restrlngerea treptată a 
numărului acestora din 
urmă.

Fără Îndoială, e o cale 
lungă, care nu poate fi 
parcursă de la o zi la alta 
și care pretinde eforturi 
coordonate din partea tu
turor factorilor educativi. 
Dar fiecare pas pe acest 
drum — care, in fond, este 
drumul înfăptuirii unei 
noi conștiințe sociale, a! 
edificării civilizației socia
liste — reprezintă un suc
ces important, un succes 
autentic, chiar dacă pare 
anonim, lipsit de specta
culozitate;

ACTUALITATEA 
LA TENIS 

începe turneul de la Dallas 

începind de astăzi și pină dumi
nică, 12 mai, la Dallas (Texas) se va 
desfășura turneul final al „Circuitu
lui W.C.T.", concurs la care vor par
ticipa primii opt clasați in turneele 
celor trei grupe preliminare ale 
competiției. In prima zi de între
ceri sint programate două partide 
de mare interes : John Newcombe 
(Australia)—Tom Okker (Olanda) și 
Rod Laver (Australia)—Stan Smith 
(S.U.A.).

în celelalte două sferturi de fina
lă, care se vor disputa joi, tenis- 
manul român Ilie N&stase va primi 
replica lui Jan Kodes (Cehoslovacia), 
iar suedezul Bjiirn Borg il va in- 
tilni pe americanul Arthur Ashe.

Viitorii adversari ai echipei 
noastre în „Cupa Davis" : 
francezii sau austriecii ?

în sferturile de finală ale zonei 
europene a „Cupei Davis" (grupa A), 
selecționata Franței va intilni, la 
Viena, reprezentativa Austriei. Ciș- 
tigătoarca acestei intilniri va juca 
in continuare cu echipa României, 
calificată din oficiu pentru semifi
nale.

Un meci feminin : 
România—Argentina

în primul tur al noii ediții a Cu
pei federației internaționale de tenis 
pentru echipele feminine, selecțio
nata României va intilni formația 
Argentinei. Iată programul celor
lalte meciuri : Franța—Olanda ; Fi- 
lipine—Austria ; R.F. Germania—Ca
nada : Noua Zeelandă—Spania ; Sue
dia—Danemarca ; Norvegia—Chile ; 
Irlanda—Anglia ; Elveția—Iugosla
via ; Belgia—Italia.

Jucători români Ia concursul 
de la Stuttgart

Săptămlna aceasta, un lot de jucă
tori și jucătoare din România vor 
participa la turneul internațional de 
tenis de la Stuttgart. Au făcut de
plasarea Toma Ovici, Ion Sântei, 
Viorel Sotiriu, Dumitru Hărădău, 
Mariana Simionescu fi Virginia Ru- 
zici.

în domeniul hirtiei, ca și în cel al 
petrolului, s-a declanșat o gravă 
criză, deși in cazul hirtiei nu există 
amenințarea unei penurii absolute, 
în emisfera nordică, in Canada, in 
Peninsula Scandinavică și in Uniu
nea Sovietică există încă imense pă
duri neexp’.oatate. Totodată, o pădure 
se poate regenera in decursul vieții 
unui om. Totuși perspectivele urmă
torului deceniu sint sumbre. Deși 
Franța, alături de R.F.G., se situează 
in fruntea țărilor vest-europene pro
ducătoare de hirtie, ea trebuie să 
importe totuși 10 la sută din lemnul 
și 40 la sută din pasta pe care le 
consumă. Producția sa nu acoperă 
decit trei pătrimi din nevoile globale 
p.le țării și jumătate din consumul 
de hirtie de ziar. Acum, în vinătoarea 
de valută forte, importurile de hirtie 
riscă să intre in concurență serioasă 
cu petrolul.

Criza hirtiei, care se manifestă in 
prezent la scară mondială, se dato
rează faptului că în Ultimii ani pro
ducția nu a mai putut ține pasul cu 
consumul. încă din primul trimestru 
al acestui an, prețul pastei de hirtie 
in Canada — cel mai mare producă
tor mondial — a crescut cu 25 la 
sută, iar in țările scandinave cu 
17—20 la sută. în același timp, lem
nul a ajuns să coste in Întreaga lume 
cu 110—140 la sută mai scump, în 
virtutea situației nou create, cind 
cererile depășesc acum cu mult 
oferta.

Și, cum este nevoie de cel puțin 
trei ani pentru a construi o uzină 
pentru producția de hirtie, penuria nu 
poate decit să se accentueze. în plus,

industria hirtiei necesită mari in
vestiții de capitaluri. Cea mai mică 
mașină de fabricat hirtie costă echi
valentul a 100 milioane de franci. O 
uzină de pastă de hirtie cu o capaci
tate de 200 000 de tone anual costă 
echivalentul a 500 milioane de franci, 
în medie, trebuie investiți doi 
franci pentru a realiza o cifră de 
afaceri de un franc. Actuala criză 
demonstrează cit de greu este să se 
ajusteze o industrie, a cărei capaci
tate progresează in salturi, după evo
luția unui consum capricios.

Japonezii, care in încercarea lor de 
a găsi o ieșire au inceput să producă 
hirtie pe baza maselor plastice, se 
văd acum blocați de criza petrolieră, 
care le inchide și această portiță de 
scăpare. Dimpotrivă, hîrtia riscă să 
reciștige o parte a pieței care-i fu
sese răpită de masele plastice.

La întrebarea dacă industria hirtiei 
este prin natura ei condamnată să 
treacă ciclic de la o criză de supra
producție la una de subproducție — 
specialiștii sint de părere că tre
buie inventate noi mașini, mai puțin 
grele, că trebuie transformată această 
industrie grea intr-o industrie ușoară, 
așa cum era ea la începuturile ei.

„Modelul nordic" al industriei hir
tiei, dispunind de enorme rezerve 
ieftine de lemn, nu poate fi adaptat 
țărilor vest-europene cu climă tem
perată. Vor trebui, in consecință, 
puse la punct procedee simplificate, 
miniaturizate — adaptate dimensiu
nilor mai reduse ale pădurilor vest- 
europene, care să poată face ren
tabilă fabricarea de pastă de hirtie

pe scară redusă — cu atit mai mult 
cu cit marii producători de pastă, 
scandinavii îndeosebi, preferă să-și 
vîndă produsele in stare finită, ob- 
ținind astfel beneficii mai im
portante.

Multă vreme s-a crezut că numai 
arborii rășinoși pot constitui materie 
primă pentru fabricarea hirtiei. în 
fapt, toate speciile sint utilizabile. 
De altminteri, in ultimii 20 de ani, 
proporția de „foioase" utilizate in 
fabricile de hirtie a crescut de la 10 
la 40 la sută. In felul acesta se des
chid perspectivele folosirii unor vaste 
„zăcăminte" de materie primă : pă
durile tropicale și ecuatoriale, pină 
acum neexploatate, cu atit mai mult 
cu cit in regiunile calde copacii 
cresc mult mai iute.

O resursă insuficient exploatată 
este hirtia veche. Franța nu reintro
duce in circuitul productiv decit 
30 la sută din deșeurile de hirtie, in 
timp ce in Japonia procentajul 
respectiv este de 43 la sută. Același 
procentaj ar putea fi realizat și in 
Franța pină în 1980, dacă se va pune 
la punct o acțiune de colectare ma
sivă a hirtiei care pină nu de mult se 
arunca.

Dacă spectrul penurie! absolute va 
fi înlăturat, va rămine pericolul 
unei concurențe din ce in ce mai 
aprige pe piața produselor finite.

Totuși, nici o soluție de moment, 
oricit de ingenioasă, nu poate lichida 
penuria actuală. „Este imposibil de 
prevăzut care vor fi prețurile peste 
6 luni" — apreciază la unison spe
cialiștii.

„NEWSWEEK":

Redescoperirea energiei volantului
Pretutindeni, căutări febrile pentru aflarea unor noi șl economice 

modalități de aprovizionare cu energie. In aceste condiții, volantul 
— cunoscut incă din antichitate — oferă perspective promițătoare, 
prin gama mereu mai largă de aplicații la care se pretează. 
Așa după cum il definesc lexicoanele tehnice, volantul este un organ 
de mașină, de forma unei roți de dimensiuni in general mari, care, 
montat pe arborele unei mașini cu piston sau al unei mașini de lucru, 
are rolul de a uniformiza „momentul motor" sati turația organelor prin
cipale. In legătură cu rolul sporit al volantului, revista americană 
„NEWSWEEK" a publicat următorul articol:

Volantul reprezintă, probabil, cel 
mai vechi dispozitiv mecanic cu
noscut omului. încă din vremea 
antichității el a fost utilizat, sub o 
formă sau alta, de morari, olari, 
țesători și alți meșteșugari. In pre
zent, sub impulsul crizei energetice 
se studiază posibilitățile de a utili
za energia înmagazinată in volan
te, pentru aplicații moderne cit mai 
largi : de la furnizarea de energie 
electrică in perioadele de virf ale 
consumului, pină la asigurarea func
ționării autobuzelor, trenurilor, a 
altor mijloace de transport.

Odinioară, volantul era utilizat 
pehtru a converti o formă de ener
gie in alta — acționînd cu piciorul, 
olarul provoca invîrtirea roții. De 
altfel, orice motor cu ardere internă 
include un mic volant care face ca 
din mișcarea intermitentă a pistonu
lui să rezulte fluxul neîntrerupt de 
energie, antrenind în mișcare arbo
rele cotit. Promotorii de azi ai vo
lantului tind la mai mult : ei văd 
dispozitivul ca un mijloc de inma- 
gazinaro a energiei, care, altfel, s-ar 
irosi.

Cu cit mai mare este masa volan
tului și cu cit mai repede se învir- 
tește acesta, cu atit mai multă ener
gie poate fi depozitată in dispozitiv. 
Numai că viteza de rotire este limi
tată de rezistența materialului vo
lantului. In cazul unei rotiri prea ra
pide, in raport cu masa și materia
lul, oricare volant e posibil să se 
desfacă in bucăți. în ultimii ani, 
tehnologii au sporit cu 1 000 la sută 
capacitatea energetică a volantului, 
prin utLlizarea de materiale de o 
mai mare rezistență — fibre de sti
clă și alte produse sintetice, in lo
cul oțelului. O echipă de cercetători 
de la laboratorul de fizică aplicată 
„John Hopkins" are in vedere cri
terii geometrice pentru realizarea 
unor volante rezistente la sfărimare.

Cit privește publicul, e posibil ca 
el să ia intîia dată cunoștință, con
cret, de energia pe bază de volant 
prin intermediul unui rapid electric, 
in fază avansată de realizare de 
Boeing Vertol Company, primele 
probe cu acest mijloc de locomoție 
urmind să aibă loc anul viitor. Ori 
de cite ori trenul se oprește intr-o

stație, volantele — dispuse dedesubt 
in camere cu vid — se alimentează 
din energia produsă, care in alte 
condiții s-ar fi irosit sub formă de 
căldură. în momentul in care trenul 
se pregătește de plecare, se acțio
nează pentru ca energia stocată in 
sistemul de volante să parvină mo
torului trenului, punindu-1 in miș
care pină la viteza necesară.

Se are în vedere și realizarea 
a două prototipuri de troleibu
ze, utilizînd energia electrică, în
zestrate cu un volant-rezervor. A- 
ceste modele de vehicule, prevăzute 
a circula pe străzile din San Fran
cisco, ar permite îndepărtarea fire
lor de troleibuz din zonele mai aglo
merate ale orașului. Dar cea mal 
atrăgătoare perspectivă îi este ofe
rită volantului în cazul automobile
lor : energia din volant poate suplini 
suprasolicitările intervenite, atunci 
cind șoferul accelerează la urcușuri 
sau depășiri Algirdas Nasvytis, 
inginer din Cleveland. a pro
pus un model de automobil cu o 
singură transmisie, ce va folosi al
ternativ motorul pentru efectuarea 
tracțiunii și volantul pentru încăr
carea cu energie, ca apoi să între
rupă funcționarea motorului, trans- 
ferind cu totul volantului sarcina 
deplasării vehiculului. Nasvytis apre
ciază că, astfel, motorul ar fi folo
sit doar un sfert din timpul necesar 
oricărei deplasări a automobilului 
prin oraș, aspect de natură să re
ducă de circa 4 ori consumul d« 
benzină și emisiile poluante.



viața internațională
Pentru atragerea largă Demisia cancelarului EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN PORTUGALIA

a tineretului la soluționarea
marilor probleme internaționale
Proiect de rezolujie românesc adoptat de Comitetul 

Social al ECOSOC
NAȚIUNILE UNITE 7 (Corcspon- 

dcntâ de La C. Alcxandroale). — Co
mitetul Social al ECOSOC a adop
tat. prin consens, un proiect de re- 
xolutie supus dp România la punctul 
„Căi de comunicație cu tineretul si 
organizațiile internaționale de tine
rel".

în discursul de prezentare a pro
iectului d-- rezoluție, reprezentantul 
român. Nicolae Ropoleanu. n subli
mat că problema multiplicării cana
lelor de comunicație cu tinăra ge
nerație a devenit una dintre preo
cupările principale ale O.N.U. in do- 
ra niul t nm-fului si a subliniat, tot
odată. că tineretul si organizațiile 
sale pot aduce o contribuție impor
tantă la transpunerea in viață a re
zoluțiilor și hotăririlor O.N.U. și că 
România manifestă un interes per
manent fată de dezbaterea problemg- 
1- tineretului in cadrul Națiunilor 
Unite.

Proiectul de rezoluție reafirmă im
portanta și necesitatea creșterii con
tinue a participării tineretului la 
promovarea drepturilor omului și li
bertăților sale fundamentale, a e- 
forturilor spre facilitarea dezvoltării 
naționale |i internaționale, a păcii și

eliberării popoarelor aflate sub do
minație străină, n luptei pentru ex
cluderea politicii de forță și agre
siune din relațiile internaționale.

Documentul evidențiază activitatea 
pozitivă desfășurată de grupul con
sultativ special pentru tineret. din 
care face parte și România. grup 
care a elaborat o serie de recoman
dări practice in domeniul atragerii 
tineretului la viața națiunilor si la 
activitatea Internațiohală a acestora, 
precum și la sprijinirea și promova
rea principiilor și idealurilor Na
țiunilor Unite. Totodată. apreciază 
pozitiv raportul secretarului general 
al O.N.U. in problema multiplicării 
canalelor de comunicație cu tineretul 
lumii și cere ca acest document să 
fie înaintat statelor membre, organi
zațiilor internaționale de tineret și. 
organismelor specializate ale O.N.U.

în încheierea rezoluției se aprobă 
recomandările secretarului general 
privind continuarea pe incă doi ani 
a activității grupului consultativ 
special pentru tineret in vederea stu
dierii în continuare a problemelor 
menționate în raportul secretarului 
general.

Lucrările Comitetului de dezarmare
GENEVA 7 — Corespondentul nos

tru transmite : In cadrul ședinței 
plenare de marți a conferinței Co
mitetului de dezarmare au luat cu- 
vintul reprezentanții Suediei și 
U.R.S.S.

Șeful delegației Suediei. Inga Thors- 
son. a reamintit că pe agenda de 
lucru a comitetului se află proble
me privitoare la elaborarea de mă
suri efective vizind încetarea cursei 
înarmărilor nucleare și trecerea cit 
mai curind la dezarmare în acest 
domeniu, adoptarea altor măsuri de 
dezarmare, precum și examinarea o- 
biectivului dezarmării generale și to
tale sub un control internațional 
strict și eficace. Cu toate acestea, dis
cuțiile purtate in ultimii ani in co

mitet au fost dominate de aborda
rea unor măsuri de dezarmare co
laterale. iar progresele au fost lente 
și marginale, in timp ce cursa Înar
mărilor a continuat să înregistreze 
niveluri ridicate. Thorsson s-a pro
nunțat pentru trecerea din „era ne
gocierilor" in „era hotăririlor și ac
țiunilor".

Alocuțiunea șefului delegației 
U.R.S.S.. A. Roșcin. a fost consa
crată in întregime problemei inter
zicerii armelor chimice : el a apre
ciat că. în prezent, există condiții fa
vorabile pentru soluționarea acestei 
probleme și a expus o serie de con
siderente asupra proiectului de con
venție privind prohibirea armelor 
chimice, propus recent de delegația 
Japoniei.

ORIENTUL APROPIAT
O întrevedere A. Gromîko-H. Kissinger • Dueluri de artilerie 

siriano-israeliene
NICOSIA 7 (Agerpres). — Minis

trul afacerilor externe al Uniunii 
Sovietice, Andrei Gromiko. și secre
tarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, s-au intilnit. marți, la Ni
cosia. unde au continuat examinarea 
relațiilor sovieto-emericane. precum 
și a situației din Orientul Apropiat

TEL AVIV 7 (Agerpres). — Secre
tarul de stat al S.U.A., Henry Kissin
ger — aflat in turneu in Orientul 
Apropiat, pentru a examina posibi
litatea unui acord de dezangajare 
militară pe frontul de pe înălțimile 
Golan — a avut noi convorbiri la Tel 
Aviv.

Luni seara el a conferit cu pre
mierul Golda Meir și cu principalii 
colaboratori ai acesteia, abordind 
principalele aspecte ale unui acord de 
dezangajare.

Secretarul de stat Henry Kissinger 
«-a întors in Israel, marți seara, după 
convorbirile oe care le-a avut la Ni
cosia cu ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., Andrei Gromiko.

DAMASC 7 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint militar de la Damasc 
a anunțat că duelurile de artilerie 
siriano-israeliene au continuat, marți, 
de-a lungul înălțimilor Golan și in 
zona Muntelui Hermon.

TEL AVIV 7 (Agerpres). — Potri
vit unui comunicat al Comandamen
tului militar de la Tel Aviv, artile
ria 6iriană a bombardat, marți, po
zițiile israeliene din sectorul de nord 
al teritoriului ocupat in octombrie 
1973. Forțele israeliene au ripostat, 
deschizind foc de artilerie împotriva 
unor poziții siriene.

BEIRUT 7 (Agerpres). — Un co
municat al Ministerului Apărării de 
la Beirut anunță că un soldat liba
nez a fost ușor rănit marți, in cursul 
unui schimb de focuri dintre forțele 
libaneze și israeliene. Se menționea
ză că incidentul a avut loc în - mo
mentul in care o patrulă israeliană 
încerca să atace poziții libaneze din 
regiunea Tall Chaar, situată in su
dul țării.

R. F. Germania, Willy Brandt
Conducerea P.S.D. l-a desemnat pe Helmut Schmidt drept 

candidat al partidului la funcția de cancelar
BONN 7 (Agerpres). — Oficiul de 

presă federal a anunțat in mod ofi
cial demisia cancelarului Brandt.

în scrisoarea de demisie, adresată 
președintelui R. F. Gcrmanin. Brandt 
iși asumă „Întreaga responsabilitate 
politică" in cazul spionului Guenter 
Guillaume.

„îmi asum — se spune textual in 
scrisoare — întreaga responsabilitate 
politică pentru neglijențele legate de 
afacerea de spionaj Guillaume și. 
prin prezenta. îmi dau demisia din 
funcția dc cancelar federal".

Brandt a cerut ca demisia să Intre 
in vigoare cu „efect imediat" și ca 
șeful statului să-l însărcineze pe loc
țiitorul său, ministrul de externe 
Scheel, cu rezolvarea afacerilor cu
rente pină la alegerea unui succesor.

Marți la amiază, președintele Gus
tav Heinemann i-a primit pc Willy 
Brandt și pe membrii cabinetului 
6ău. acceptindu-le demisia in mod 
oficial, in baza articolului 69 al Con
stituției vest-germane. El i-a rugat 
pe miniștri să continue rezolvarea 
problemelor curente, sub președinția 
vicecancelarului și ministrului de ex
terne Walter Scheel, pină la forma
rea unui nou guvern.

In cursul dimineții, cabinetul vest- 
german s-a întrunit pentru a analiza 
situația creată in urma demisiei lui

Președintele interimar 
al Franței a primit 

pe ambasadorul României
PARIS 7 — (Corespondentă de la 

P. Diaconescu). Marți, președintele 
interimar al Franței. Alain Poher, 
l-a primit, la Palatul Elysee, pe am
basadorul României la Paris, Con
stantin Flitan. Cu acest prilej, am
basadorul român a transmis pre
ședintelui interimar al Franței, din 
partea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj prietenesc de 
salut. Președintele interimar Alain 
Poher a mulțumit in mod călduros 
și a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut prietenesc și 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, iar poporului ro
mân urări de prosperitate și noi 
succese.

In timpul convorbirii, președintele 
interimar Alain Poher a evocat cu 
satisfacție vizita pe care a între
prins-o in cursul anului trecut in 
România. Au fost discutate proble
me ale dezvoltării relațiilor româno- 
franceze.

Willy Brandt. Un purtător de cuvint 
al guvernului a precizat că reuniu
nea a fost prezidată de vicecance
larul Walter Scheel. El a menționat, 
de asemenea, că Willy Brandt nu a 
participat la această ședință.

Dună ce prezidiul Partidului So
cial-Democrat l-a desemnat pe vice
președintele P.S.D., Helmut Schmidt, 
candidat al partidului la funcția dc 
cancelar, a avut loc o reuniune a 
fracțiunii parlamentare a P.S.D. din 
Bundestag, la care a luat parte șl 
Willy Brandt. Deputății social-demo- 
crați s-au pronunțat. In unanimitate, 
in favoarea candidaturii lui Schmidt.

Luind cuvintul cu acest prilej, 
Willy Brandt a declarat că nu va 
renunța la funcția de președinte al 
P.S.D. și că se va devota in între
gime activității în cadrul partidului.

Un purtător de cuvint ai P.S.D. a 
precizat că Partidul Liber Democrat 
— partenerul de coaliție al P.S.D. — 
și-a exprimat sprijinul față de can
didatura lui Helmut Schmidt, anun- 
țind că deputății săi vor vota in fa
voarea acestuia cu prilejul alegerii 
noului cancelar de către Bundestag.

CHILE

Luis Corvalan 
a fost transferat 
în capitala țării
BUENOS AIRES 7 (Agerpres). - 

Autoritățile, militare din Chile l-au 
transferat pe Luis Corvalan. secretar 
general al Partidului Comunist din 
Chile, de pe insula Dawson — unde 
era deținut împreună cu alți lideri ai 
Unității Populare — in capitala țării, 
la Santiago de Chile, unde urmează 
să compară, in curind, in fața unui 
tribunal militar — relatează ziarul 
argentinean „La Prensa". reluat de 
agenția T.A.S.S. împreună cu Luis 
Corvalan au fost transferați și foști 
membri ai guvernului de Unitate 
Populară.

Potrivit ziarului „La Prensa", îm
preună cu aceste personalități poli
tice. in fața tribunalului militar de 
la Santiago de Chile, urmează să 
compară și Clodomiro Almeyda, fost 
ministru de externe, in guvernul 
Allende, precum și fostul rector al 
Universității tehnice. De asemenea, 
junta militară chiliană a comutat pe
deapsa cu moartea, pronunțată împo
triva a cinci militanți ai Partidului 
Socialist din Chile de către un tri
bunal militar din San Fernando, in 
închisoare pe viață.

• Adoptarea unor noi masuri economice • Un document al C.C. 
al P.C. Portughez O Conferința de presa a lui Agostinho Neto

LISABONA 7 (Agerpres). — Șeful 
juntei militare portugheze, generalul 
Antonio do Spinola, a continuat, 
luni și marți, consultările sale cu o 
serie de lideri politici in vederea 
constituirii viitorului guvern provi
zoriu.

Pe de altă parte, junta militară s 
holărit, marți, crearea unei comisii 
speciale pentru comerțul exterior, 
cu misiunea expresă de a stopa exo
dul ilicit de capital portughez 6pre 
străinătate, de a interzice importul 
unor articole de lux, precum și de a 
limita exportul uleiului de măsline. 
In baza unui decret semnat de ge
neralul de Spinola a fost înființată, 
de asemenea, o comisie ad-hoc pen- / 
tru problemele turismului.

Comitetul Central al Partidului Co
munist Portughez a dat publicității 
un document, aprobat la 4 mai. care 
subliniază că „unitatea de acțiune șl 
de organizare a clasei muncitoare 
portugheze, a maselor populare și a 
forțelor democratice și alianța eu for
țele armate continuă sâ constituie 
condiția esențială pentru a putea fl 
lichidate rămășițele fascismului, a 
tăia calea contrarevoluției și a con
solida rezultatele obținute după 
25 aprilie".

După ce menționează că P.C.P. 
„dezaprobă acele acțiuni pentru care 
nu sint create condiții și care nu co
respund corelării forțelor existente", 
documentul reafirmă sprijinul parti
dului față de un guvern civil pro
vizoriu, relevînd că „participarea la 
acest guvern provizoriu a tuturor 
partidelor și sectoarelor democratice 
și reprezentative, inclusiv a Partidu
lui Comunist Portughez, ar fi o ga
ranție pentru continuarea democrati
zării și realizarea de alegeri libere".

La Înapoierea sa din turneul efectuat 
lntr-o serie de capitale vest-curo- 
penc, secretarul general al Partidu
lui Socialist Portughez, Mario Soares, 
a ținut, marți, la Lisabona o confe
rință de presă. Cu acest prilej, lide
rul socialist a subliniat din nou nece
sitatea ca Partidul Comunist Portu
ghez să participe la formarea guver
nului provizoriu. Viitorul guvern — 
a relevat el — are misiunea de a so
luționa probleme importante, printre 
care pregătirea alegerilor libere, 
redresarea situației economice a țării 
și lichidarea statutului colonial im
pus teritoriilor africane controlate de 
Portugalia. In legătură cu această din 
urmă problemă, Mario Soares a de
clarat că ea va trebui să fie regle
mentată pe baza principiului auto
determinării, după negocieri eu re
prezentanții mișcărilor de eliberare 
din Guincea-Bissau, Mozambic șl 
Angola,

★

COPENHAGA 7 (Agerpres). — 
Agostinho Neto, președintele Mișcă
rii Populare pentru Eliberarea An- 
golei (M.P.L.A.) a organizat. IA Co
penhaga. o conferință de presă 
in cadrul căreia a subliniat că 
poporul angolez salută ultimele eve
nimente din Portugalia, intrucit po
porul acestei țări a căpătat posibili
tatea dc a participa, pentru prima dată 
in istoria sa, la soluționarea proble
melor politice și a celor care priveso 
viitorul țării sale. Sintem convinși — 
a spus Agostinho Neto — că poporul 
portughez este interesat în încetarea 
războaielor coloniale din Africa, fapt 
fără dc care este imposibilă realizarea 
unor transformări democratice in 
Portugalia.

Adunarea anuală
Mondiale a

GENEVA 7 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor s-a deschis cea de-a 
27-a Adunare anuală a Organizației 
Mondiale a Sănătății (O.M.S.). La 
lucrări participă delegații ale celor 
139 de state membre. România este 
reprezentată dc o delegație condusă 
de ambasadorul Constantin Ene, re
prezentantul permanent al țării 
noastre pe lingă Oficiul Națiunilor 
Unite de la Geneva.

Pe ordinea de zi figurează proble
me privitoare la aprobarea bugetu
lui și programului O.M.S. pe 1975, 
precum și admiterea de noi mem
bri. Adunarea urmează să se pro
nunțe asupra admiterii ca membru 
al O.M.S. a Republicii Guineea-Bis- 
sau și ca membru asociat a Nami
biei. Ca președinte al adunării a

B G B S D Q

a Organizației
Sănătății

fost ales reprezentantul Iranului, 
A. Pouyan.

Luind cuvintul în ședința inaugu
rală, reprezentantul secretarului ge
neral al O.N.U., V. Winspeare Guic- 
ciardi, directorul general al Oficiu
lui Națiunilor Unite de la Geneva, 
a relevat rezultatele O.M.S. pe pla
nul sănătății publice in lume, evi
dențiind Îndeosebi succesele obținu
te împotriva variolei și paludismu- 
lui. El a atras atenția, in același 
timp, asupra numeroaselor probleme 
ale sănătății ce iși așteaptă in con
tinuare rezolvarea, Intre care dez
voltarea serviciilor sanitare in toate 
țările lumii și adoptarea de măsuri 
în fața penuriei mondiale de pro
duse alimentare, manifestată îndeo
sebi ln diferite țări ln curs de dez
voltare, ca urmare a secetei.

e n □ □ q ■

agențiile de presă transmit:
Președinfele Mao Tze- 

dllH a Primit’ marți, pe Leopold 
Sedar Senghor, președintele Repu
blicii Senegal, care se află in vizită 
la Pekin. A avut loc, cu acest pri
lej. o convorbire cordială și priete
nească — menționează agenția China 
Nouă. La întrevedere au fost pre- 
zenți Ciu En-lai. premierul Consiliu
lui de Stat, și alte persoane oficiale.

Trimisul special al pre
ședintelui Kim Ir Sen, vice- 
premierul Consiliului Administrativ

al R.P.D. Coreene, Kim Iăn Ju, aflat 
in vizită la Bagdad, a fost primit de 
președintele Republicii Irak, Ahmed 
Hassan Al-Bakr, căruia i-a inminat 
un mesaj personal din partea pre
ședintelui Kim Ir Sen, transmite 
agenția A.C.T.C.

Ln Htmoia avut 'oc 0 a^unare 
festivă consacrată celei de-a XX-a 
aniversări a victoriei de la Dien Bien 
Fu asupra forțelor colonialiste. 
Au luat oarte membri ai con
ducerii superioare de partid și de stat 
a R.D. Vietnam, reprezentanți ai vie
ții publice și ai organizațiilor ob

ștești, militari. Despre importanța 
evenimentului a vorbit generalul de 
armată Vo Nguyen Giap, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, vice- 
premier al guvernului și ministru al 
apărării naționale.

Venezuela este gata să 
examineze problema resta
bilirii relațiilor cu Cuba — 
a declarat într-o convorbire cu zia
riștii președintele venezuelean An
dres Carlos Perez

Guvernul indian • propu’- 
marți, reluarea negocierilor cu sin
dicatele feroviare care au anunțat 
că vor declara, miercuri, grevă ge
nerală pe căile ferate ale țării. Pro
punerea a fost făcută in Parlament 
de ministrul adjunct al căilor fera
te. Mohammed Shafi Qureshi, care 
însă a cerut sindicatelor să contra
mandeze hotărirea de declanșare a 
grevei. El a respins, de asemenea, 
cererea opoziției de a elibera, înain
te de începerea negocierilor, pe li
derii sindicali și muncitorii arestați.

Congresul Semilunii Ro
șii din Turcia, manifestare la

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

care a participat și o delegație a 
Crucii Roșii din România, formată 
din dr. Al. Calomfirescu, prim-ad- 
junct al ministrului sănătății, și prof, 
dr. O. Rușcă, s-a desfășurat recent 
la Ankara. Cu prilejul intilnirii cu 
delegațiile străine, participante la 
acest congres, președintele Turciei, 
Fahri Koriltfirk. a manifestat un in
teres deosebit față de activitatea

GENEVA:

Cerințe prioritare ale încetării 
cursei înarmărilor

Timp de zece zile, Geneva a găz
duit o importantă reuniune inter
națională consacrată problemei re
ducerii bugetelor militare ale ță
rilor puternic înarmate și utilizării 
unei părți a resurselor astfel eli
berate pentru sprijinirea țărilor in 
curs de dezvoltare. La reuniune au 
luat parte specialiști in diferite do
menii de activitate : diplomat!, e- 
conomiști. profesori universitari 
din diferite tari ale lumii, desem
nați de secretarul general al 
O.N.U. pentru a pregăti un raport 
ce va fi înaintat Adunării Gene
rale a Națiunilor Unite asupra ne
cesității reducerii bugetelor mili
tare ale statelor membre perma
nente ale Consiliului de securitate 
și ale altor state câre dispun de 
un important potențial economic 
și militar. Acțiunea întreprinsă de 
secretarul general al O.N.U. ur
mează unei hotăriri, in acest sen6, 
adoptate de ultima sesiune a Adu
nării Generale.

Raportul ce urmează a fi elabo
rat inscriindu-se pe linia preocu
părilor organizației mondiale de a 
se obține progrese efective pe 
calea dezarmării generale si tota
le. este menit să incheie o suită 
de studii alcătuite in ultimii ani 
de grupuri de experti din diferite 
țări, asupra diferitelor aspecte ale 
dezarmării. După cum se știe, de
butul in această privință îl consti
tuie studiul asupra consecințelor e- 
oonomice si sociale ale cursei Înar
mărilor si cheltuielilor militare, e- 
laborat pe baza propunerii formu
late în acest sens de România la 
cea de-a XXV-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. Concluziile

X_____ —----------

studiului, elaborat la inițiativa 
României și care s-a bucurat de o 
înaltă apreciere in cadrul organi
zației mondiale și in rindurile 
cercurilor largi ale opiniei publi
ce internaționale, subliniază că este 
necesar „să se ajungă cit mai cu
rind posibil la o reducere substan
țială a cheltuielilor militare ale tu
turor statelor și îndeosebi ale a- 
celor țări ale căror cheltuieli mi
litare sint cele mai ridicate". Cu 
cit se vor adopta mai repede mă
suri concrete in domeniul dezar
mării si in special al dezarmării 
nucleare, punindu-se astfel capăt 
cursei inarmărîlor — aprecia do
cumentul amintit — cu atit mai 
rapide vor fi progresele pe calea 
dezarmării generale și totale. în
cetarea cursei înarmărilor si redu
cerea cheltuielilor militare ar fa
voriza dezvoltarea economică si so- 
ciaJă a tuturor țărilor si ar spori 
posibilitățile de a se acorda un 
sprijin suplimentar țărilor in curs 
de dezvoltare.

„Studiile realizate sub auspiciile 
Națiunilor Unite, inclusiv studiul 
care urmează a fi elaborat asupra 
reducerii bugetelor militare — 
ne-a declarat in cadrul unui in
terviu președintele grupului Însăr
cinat cu redactarea acestui raport, 
Pumedu K. Banerjee, reprezentan
tul secretarului general al O.N.U. — 
constituie o importantă contribuție 
la eforturile comunității internațio
nale pentru examinarea si soluțio
narea problemelor îngrijorătoare 
generate de cursa Înarmărilor și în 
primul rind a înarmărilor nuclea
re. Faptul că în ultimul timp au 
fost pregătite astfel de rapoarte a-

supra unor aspecte de mare com
plexitate ale cursei înarmărilor de
monstrează că sint posibile progre
se in domeniul dezarmării. Lucrul 
cel mai important in prezent este 
ca statele lumii, incepind cu sta
tele cele mai înarmate, sâ manifes
te voința politică necesară pentru 
a se realiza măsuri concrete si efi
ciente in acest domeniu".

în încheierea declarației sale, re
prezentantul secretarului general al 
O.N.U. a ținut să exprime apre
cierea sa deosebită fată de efor
turile depuse de România la Na
țiunile Unite și. in general, pe 
planul vieții internaționale in ve
derea înfăptuirii dezarmării — 
concepută ca un proces complex și

cuprinzător, incluzind măsuri efica
ce. intre care reducerea bugetelor 
militare, incepind cu bugetele ță
rilor mari, puternic înarmate și în
cetarea cursei înarmărilor. „Româ
nia — ne-a declarat domnia sa — 
joacă un rol important in cadrul 
eforturilor statelor de realizare a 
dezarmării, subliniind totodată in
terdependența evidentă existentă 
intre adoptarea unor măsuri de 
dezarmare și posibilitățile sporite 
care ar apărea in acest fel pen
tru intensificarea ajutorului acor
dat țărilor in curs de dezvoltare in 
vederea îndeplinirii obiectivelor lor 
de progres economic și social".

Comellu VLAD

BEIRUT-

Omanul iși modernizează 
structurile

Situat la extremitatea sud-estică 
a Peninsulei Arabice, de-a lungul 
țărmului spălat de valurile Ocea
nului Indian, Omanul se trezește 
acum la viață, infringind moșteni
rea unor stări de lucruri și men
talității arhaice. Cu mai puțin de 
patru ani in urmă, atributele ele
mentare ale civilizației epocii noas
tre erau incă necunoscute in a- 
ceastă parte a lumii. Din punct de 
vedere economic, tara nu intrase 
incă pe făgașul dezvoltării, iar re
lațiile sociale erau marcate de men
ținerea unor practici ale sclaviei. 
Descoperirea unor bogate zăcăminte 
petrolifere in 1964 și punerea lor in 
exploatare, trei ani mai tirziu zi-au 
avut darul sâ clintească vechile rîn- 
duicli. dividendele încasate de la so
cietățile străine fiind tezaurizate in 
sipetele fostului suveran.

La 26 iulie 1970, bătrinul monarh

a fost înlăturat, in locul lui fiind 
înscăunat ca sultan fiul său. Qabus 
Bin Said, un tinăr de 27 de ani, 
diplomat al Universității Oxford. 
In viata poporului omanez a în
ceput o nouă epocă, marcată prin 
schimbări structurale, incepind cu 
desființarea sclavagismului, pină la 
angajarea tării pe calea unei dez
voltări economice si sociale in pas 
cu vremea. "

Ocupind o suprafață de 260 000 
km p. pe care trăiesc circa un mi
lion de locuitori. Omanul dispune 
de importante bogății naturale, din
tre care in prezent primul loc il 
ocupă petrolul. Cele patru timpuri 
petrolifere in activitate — Natin, 
Yibal. Al Huweissah și Fahud — 
au produs in 1972 14.2 milioane
tone de țiței, cantitate ce a crescut 
substanțial anul trecut și care va 
spori in viitorul apropiat. Alte re

surse. cum ar fi magneziu], arama 
si azbestul, sint in stadiu de pros
pectare și au perspectiva de a se 
adăuga petrolului in sporirea veni
tului național.

Majoritatea covirșitoare a popu
lației se ocupă cu agricultura si cu 
pescuitul, apele din apropierea 
coastei fiind extrem de bogate in 
faună marină. Deocamdată, terenu
rile plantate. îndeosebi cu curmali, 
citrice și alte specii tropicale, se 
limitează la o suprafață de 40 000 
ha. dar in baza unui plan guverna
mental de irigații terenurile pro
ductive urmează să sporească pină 
la 100 000 de hectare.

In ultimii trei ani, în această 
tară, in care lungimea drumurilor 
pietruite nu depășea 8 km. s-a 
construit o rețea de șosele asfal
tate pe sute de kilometri, s-a dat 
în folosință un modern aeroport, 
capabil sâ primească aeronave in
tercontinentale. s-au înființat spi
tale. centre medicale și dispensare. 
Numărul elevilor a crescut de la 
cele citeva sute ale unei singure 
școli, la 32 000. pentru care s-au 
construit 67 de școli.

Omanul de azi. membru al Or
ganizației Națiunilor Unite, iși dez
voltă relațiile externe, stabilind 
contacte si lărgindu-și legăturile 
cu țâri din afara zonei -in care se 
află. Pentru prima oară, in acest 
an reprezentanți ai României au 
vizitat Omanul. Recent, după cum 
este cunoscut, un trimis special al 
sultanului statului Oman s-a aflat 
in țara noastră, aducind un mesaj 
personal al suveranului adresat 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

Fără îndoială că stabilirea de re
lații diplomatice intre România și 
Oman — anunțată nu de mult și 
primită cu satisfacție in cercurile 
omaneze — va deschide căile unei 
cooperări rodnice româno-omaneze 
In diferite domenii. în interesul 
ambelor state și popoare, inscriin- 
du-se in contextul legăturilor de 
prietenie dintre Republica Socia
listă România și țările arabe.

Crăciun IONESCU

Crucii Roșii din România, exprimîn- 
du-se, totodată. în favoarea unei co
laborări • mai intense intre cele douâ
țări.

In prezența președintelui Re
publicii Venezuela, Carlos An
dres Perez, la Caracas a fost 
inaugurată expoziția internațio
nală „Educație-74". Vizitind 
standul românesc, in care sint 
expuse cărți, discuri, colecții fi
latelice și fotografii infățișind 
aspecte din viața copiilor și ti
neretului din țara noastră, șeful 
statului venezuelean a apreciat 
că asemenea manifestări repre
zintă un mijloc important de 
cunoaștere reciprocă și apropie
re intre popoare.

La Strasbourg au avut loc 
lucrările comitetului miniștrilor afa
cerilor externe ai Consiliului Euro
pei (organism care reunește parla
mentari din 17 țări vest-curopene) 
cu ocazia împlinirii a 25 de ani de 
la înființarea sa. Intr-un comunicat 
publicat la încheierea reuniunii se 
precizează că miniștrii au acordat o 
atenție specială „fazei actuale a 
Conferinței asupra securității și 
cooperării în Europa și identificării 
obiectivelor prioritare, în așa fel 
incit să se traducă in termeni con- 
creți principiul esențial al destin
derii’*.

La Berlin a avut Ioc’ marti- 
o adunare festivă consacrată împli
nirii a 29 de ani de la eliberarea 
Germaniei de sub jugul fascist 
Erau prezenți Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Stat, Horst Sindermann, președintele 
Consiliului de Miniștri, alți conducă
tori de partid și de stat ai R.D.G., 
numeroși invitați. Despre semnifica
ția aniversării a vorbit Willi Stoph.

Grevă la „British Air- 
Ways”. 3 000 de salariați, făcind 
parte din personalul navigant al 
companiei „British Airways", au 
declarat grevă cerind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de trai.
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• PICTURI RUPESTRE 

DE ACUM NOUA MI
LENII. Un Invatator din Ner- 
vio. localitate din provincia 
Albacet (Spania), a descoperit 
ș ipte grote cu pereții acoperi ți 
de picturi rupestre. Experții 
sosiți la fața locului nu consta
tat că este vorba de cea mal 
importantă descoperire in acest 
domeniu pe teritoriul Spaniol. 
Picturile reprezentind scene de 
vinătoare și diverse personaje 
au. după opinia experților, o 
vechime de 9 000 de ani. Se 
crede că grota de la Nervio va 
suscita un mai mare interes 
printre turiști dccit cunoscuta 
grotă cu picturi rupestre de la 
Altamira.

• DEZNODĂMINT LA 
„FURTUL SECOLULUI". 
După cum s-a anunțat, cele 19 
tablouri dispărute in urmă cu o 
săptămină din colecția finan
ciarului britanic Alfred Beit, și 
a căror valoare se ridica la 
circa 20 milioane de dolari, au 
fost descoperite într-o fermă 
izolată, la vreo 60 kilometri de 
orașul Cork (Republica Eire). 
Indiciile de pină acum relevă 
că furtul ar fi fost pus la cale 
de organizația extremistă nord- 
irlandezâ I.R.A., pentru a ob
ține, in schimb, eliberarea unor 
membri ai ei, deținuți in An
glia. Intre altele, s-a confirmat 
că tinăra arestată la locul des
coperirii e membră a I.R.A. 
Cercetările continuă pentru gă
sirea celorlalte patru persoane 
participante ia „furtul secolu
lui".

•INCENDIU LA 
HOLLYWOOD. Un uriaș 
incendiu, care a izbucnit in 
noaptea de luni spre marți la 
Hollywood, a distrus mare 
parte din pavilioanele studiou
lui de filme ale lui Samuel 
Goldwin — unul dintre înteme
ietorii industriei cinematogra
fice americane. Incendiul a iz
bucnit in timpul filmării unui 
serial de televiziune pentru 
copii și se datorează, potrivit 
primelor cercetări, unui scurt
circuit. Din cauza numărului 
mare de decoruri ușor inflama
bile. flăcările au cuprins cu 
rapiditate pavilioanele alătu
rate.

• AUTOTURISM PE
BAZĂ DE... SPIRT. Ja-
ponia s-au încheiat experiențele 
cu prototipul autoturismului 
„Bachus", al cărui motor folo
sește drept combustibil... spir
tul tehnic. Creatorii mașinii 
consideră eă, in prezent, tind 
prețul benzinei se apropie 
de cel al spirtului industrial, 
noul motor va avea un mare 
viitor, deoarece este nepoluant. 
Ei continuă cercetările in ve
derea reducerii consumului și a 
creșterii eficienței motorului cu 
spirt.

•PORT DIRIJAT 
ELECTRONIC. Le Havre a 
devenit primul port dirijat 
electronic, cu ajutorul instala
țiilor radar amplasate intr-un 
turn de control, similar celor 
de pe aeroporturi și care cen
tralizează toate informațiile 
asupra situației traficului. Dacă 
turnurile de control de pe ae
roporturi nu se ocupă detit de 
apropierea avioanelor, nu și de 
amplasarea lor după aterizare, 
în schimb cel din Le Havre 
posedă un întreg sistem de me
morizare a locurilor pe chei, 
intrării și ieșirii vapoarelor^ 
punctelor unde se află utilajeld 
de incărcat-descărcat, toate a- 
cestea apărind schematic pe 
ecrane T.V. în acest fel, ținind 
seama de lungimea navelor, da 
încărcătură, pescaj, de necesi
tățile de utilaj pentru incărcat- 
descărcat se poate optimiza fo
losirea portului.

• RECLAMA E SUFLE
TUL COMERȚULUI.
tru a face reclamă magazinului 
său, un bijutier londonez a ce
rut să i se monteze in partea 
din față a unui incisiv un bri
liant veritabil. Acum zimbește 
cit mai des, cu, și mai ales, 
fără motiv. Nu se precizează 
dacă speranțele sale in crește
rea cifrei de afaceri s-au ade
verit.

• DIN NOU „MA
REELE NEGRE". Plajele 
kuweitiene au fost invadate de 
o maree neagră, ca urmare a 
defecțiunii sistemului electric 
al conductei de țiței ce ali
menta două tancuri petroliere. 
„Pana de curent" a pro
vocat o explozie în con
ductă, ceea ce a dus la 
scurgerea a circa 500 000 litri 
de petrol. Guvernul kuweitian 
a adoptat imediat un șir de 
măsuri pentru repararea con
ductei. in timp ce companiile 
petroliere au întreprins lucrări 
pentru a împiedica extinderea 
„mareei negre" și a curați pla
jele poluate.

• TRADUCERE AU
TOMATĂ IN PATRU 
LIMBI. Pentru prima oară în 
lume, texte tehnice pot fi tra
dus? acum, automat. în patru 
limbi. La Centrul internațional 
de documentare in domeniul 
industriei textile din Paris a 
fost pus la punct un sistem de 
analiză și traducere care exe
cută asemenea operațiuni. In a- 
cest scop, au fost alcătuite 12 
structuri tipizate de propoziții 
și un sistem de 18 așa-numite 
Dropozilii-schelet care tin sea
mă de anumite reguli ale dife
ritelor limbi in care se efectu
ează traducerea.
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