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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 

a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Regatului Hașemit 

al Iordaniei

EXIGENTĂ
Șl RĂSPUNDERE
In angajarea 

FONDURILOR STATULUI

UiZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN BULGARIA 

0 nouă contribuție 
la dezvoltarea prieteniei 
și colaborării frățești 

romăno-bulgare

înțelepciunea populară spune : 
..Măsoară de șapte ori și croiește 
o dată-. Este un proverb care în
deamnă la bună gospodărire, la 
chibzuință in toate domeniile și, cu 
atit mai mult, cind este vorba de 
fondurile materiale și financiare ale 
statului. Dezvoltarea in ritm as
cendent a economiei, in condițiile 
lărgirii atribuțiilor și competențe
lor cidrelor de decizie pe toate 
treptele organizatorice, impune o 
maximă grijă in cheltuirea fiecărui 
leu. respectarea riguroasă a lega
lității. introducerea unui sever re
gim de economii, combaterea fer
mă a risipei de orice fel, pentru 
că orice risipă ne costă pe toți. în
treaga noastră societate. Evident, 
In acest context este rațional și 
absolut necesar că anumite opera
ții financiare, anumite cheltuieli 
care nu iși au rostul să fie oprite 
de la bun început, înainte deci ca 
ele să genereze pagube, efecte ne
gative in economie.

Ceea ce se cere in momentul de 
față tuturor factorilor de decizie 
este înțelegerea răspunderii mari 
pe care o au in toate actele ce an
gajează fondurile materiale și fi
nanciare ale statului. Tocmai in sen
sul introducerii unei ordini și dis
cipline riguroase in utilizarea fon
durilor, sporirii răspunderii In gos
podărirea banului public acționea
ză un ansamblu de măsuri organi
zatorice, de reglementări normative, 
între care, mai recent, se înscrie 
Legea privind controlul finan
ciar preventiv. Noua lege, care 
va intra in curind in vigoare, ofe
ră un cadru perfecționat pentru În
tărirea disciplinei financiare, a răs
punderii personale a cadrelor de 
conducere din unitățile socialiste, a 
celor cu atribuții de control, în an
gajarea fiecărui leu. a fondurilor 
materiale și bănești ale statului.

In practică apar încă unele si
tuații in care conducători d? uni
tăți economice, ingineri și tehni
cieni. economiști nu manifestă su
ficientă exigență In angajarea fon
durilor încredințate de stat spre 
administrare. Ințelegînd limitat răs
punderea care le revine in acest

Pe terenurile I.A.S. Șendreni, 
Județul Galați. aspersoorele 
funcționeazâ târâ întrerupere. 
In pagina a lll-a, relatârl des
pre desfășurarea lucrărilor de 
irigații in |udețe!e Botoșani, 

Vrancea și Brăila

IN ZIARUL DE AZI:
O Mai puține ședințe, 

mai multă acti
vitate concretă

• Piață bună in Bucu
rești

® Eroi pe care scena 
ii așteaptă

© Rubricile noastre: 
în confruntare: scri
sori și răspunsuri; 
Sport; Faptul di
vers; De pretutin
deni 

domeniu, aceștia se rezumă uneori 
la a constata dacă diferite operații 
economice sau cheltuieli se Înca
drează in normele legale sau in 
prevederile de plan aprobate. La 
sfirșitul trimestrului I a.c., intre- 
prmderea de încălțăminte ,,Clujea
na" era aprovizionată in neconcor- 
danță cu consumul real, cu mate
riale de întreținere in valoare de 
2,8 milioane lei. Iar I.A.S. Gear- 
mata. din județul Timiș, a achi
ziționat mobilier in valoare de 
85 000 lei, care de fapt, după cum 
s-a constatat ulterior, nu era ne
cesar și, in consecință, a fost pus 
la dispoziția Departamentului Agri
culturii de Stat. Aparent, ambele 
unități au cheltuit „cu forme lega
le" fondurile. In realitate, consu- 
mindu-se bani fără discernămint, 
in scopuri minore sau fără utili
tate practică, a fost încălcată le
gea, au fost ignorate acele preve
deri care obligă la o gestionare ra
țională a patrimoniului încredințat 
spre administrare.

Este deci clar că, prin exercita
rea unui exigent control preventiv, 
trebuie să fie prcintimpinale apro
vizionările exagerate, cheltuielile 
inutile Și neeconomicoase de orice 
fel. imobilizarea fondurilor și ac
tele de păgubire a avutului ob
ștesc, apărindu-se cu fermitate In
teresele financiare generale ale sta
tului. Ce este necesar insă să fie 
reținut in mxl deosebit ? Exigența 
trebuie manifestată de la bun în
cepui, din faza angajării fondurilor 
întreprinderii. Concret, necesitățile 
reale trebuie judicios evaluate 
din stadiul întocmirii planurilor și 
nu numai înaintea cheltuirii efec
tive a fondurilor. Iată de ce apre
cierea oportunității și necesității 
unei cheltuieli presupune in perma
nență o cunoaștere amănunțită a 
situației de fapt din Întreprindere, 
o înaltă răspundere profesională și 
politică, evaluarea cu exactitate a 
efectelor economice ale utilizării 
fiecărui leu.

Evident, efectele financiare op
time nu se pot obține fără efort de
(Continuare în pag. a III-a)
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Folosirea rațională a HIRTIEI - o cerință imperioasă

„ACȚIUNEA D“
Inițiativa Consiliului județean al Frontului Unității 
Socialiste-Brăila oferă un răspuns la întrebarea: 

CUM COLECTĂM DEȘEURILE?
O Fiecare cetățean să colecteze cel puțin 10 kg de hirtie pe an • Să folosim judicios hîrtia, 
fiecare gram de lemn și celuloză, în vederea evitării producerii deșeurilor • Regim sever de 
economii la pregătirea, sortarea și ambalarea produselor finite © Recuperarea și valorifica
rea — în paralel cu colectarea hirtiei — a deșeurilor din metal, sticlă, textile și alte deșeuri 

aflate în gospodăriile cetățenilor și în întreprinderi

„.Acestea ar fi, pe scurt, principalele obiective ale 
amplei acțiuni Inițiate recent de către Consiliul Fron
tului Unității Socialiste din județul Brăila — obiecti
ve cuprinse in chemarea adresată tuturor organizați
ilor locale componente ale F.U.S., tuturor cetățenilor 
județului. Scopul : colectarea și valorificarea deșeuri
lor de orice fel — șl, in primul rind, a hirtiei — re
introducerea in circuitul economic a tuturor resturilor 
de materiale existente in întreprinderi și in gospodă
riile cetățenești.

Desigur, este Inutil a mai demonstra că In prezent 
există pretutindeni însemnate rezerve de deșeuri, că 
tot mai mulți cetățeni sint convinși de necesitatea 
imperioasă a recuperării și valorificării lor. Ceea cc 
a adus nou acțiunea inițiată de Consiliul F.U.S. al 
județului Brăila a fost stabilirea unui sistem riguros 
de organizare a colectărilor de deșeuri, sistem care să

asigure un circuit simplu și direct de preluare a lor. 
Prin modul concret in care au reușit să declanșeze ac
țiunea, s-o aducă Ia cunoștința cetățenilor (afișe, pa
nouri de onoare speciale pentru evidențierea fruntași
lor in colectarea deșeurilor etc), prin modul in care 
au materializat organizatoric sistemul propus (alcătui
rea unui colectiv special pentru urmărirea acțiunii), 
brăllenii au putut da un răspuns practic Ia întrebarea 
atit de simplă, dar atit de Importantă : unde depun de- 
șjurile cetățenii șl întreprinderile ? In județul Brăila 
— aproape pretutindeni in cartiere, pe străzi, in fa
brici, in comune s-au amenajat locuri speciale pur- 
tind inscripția „Pentru colectarea hirtiei șl a celor
lalte deșeuri". Este un mod de organizare eficient și 
simplu, posibil de realizat in orice Ioc, In orice lo
calitate din țară. Iată dc ce îl prezentăm in pagina 
a III-a

In ziua de 13 mai a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe Hani Khasawneh care 
și-a prezentat scrisorile de acrediPESTE TOT-NUMAI LANURI DE GRÎU CURATE!
Să nu lăsăm buruienile 
să dijmuiască recolta

Griul a trebuit să treacă in aceas
tă primăvară un examen greu, cel 
al rezistenței la lipsa d? umiditate 
din sol. Ploile de la sfirșdul lui aprilie 
și începutul lunii mai au Început 
să dea vigoare firelor de griu. S-a 
întimplat insă și un alt fenomen. în 
toamnă, pămîntul fiind lipsit de u- 
mezeală, nu a permis răsărirea bu
ruienilor care să poată fi distruse 
prin lucrările de pregătire a tere
nului și gerurile iernii. Buruienile 
au răsărit — și iacă in număr foar
te mare — odată cu. ploile din a- 

■ prifie. ‘ CeT i-a ' Întreprins pon'ru 
stirpirea lor, pentru a nu dijmui 
cu nimic recolta de griu ?

Pentru acest an au fost asigurate 
erbicide cu care să fie distruse 
buruienile pe o suprafață de peste 
un milion de hectare cultivate cu 
griu. Aci ele se aplică cu ajutorul 
avioanelor și elicopterelor dotate cu 
aparatură specială sau al mașinilor 
de stropit acționate de tractoare. 
Cu toate că, la această dată, lucra
rea de erbicidare a lanurilor de griu 
trebuie încheiată, ea s-a executat 
in proporție de numai 71 la sulă 
în întreprinderile agricole de stat 

tare în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
gatului Hașemit al Iordaniei în 
țara noastră. (Cuvintârile rostite 
în pagina a V-a).

și 54 la sută in cooperativele agri
cole. In cooperativele agricole din 
județul Mureș, de exemplu, au fost 
erbicidate aproape 28 000 hectare cu 
griu. față de 25 000 hectare cit se 
prevăzuse inițial, iar in județul Bu
zău — peste 22 000 hectare, aoroa- 
pe dublu față de plan. A fost de- 
p’ș t programul la această lucrare 
și ia județele Brăila, Arad, Bihor, 
Prahova, Dîmbovița. în alte județe 
însă, erbicidarea este neglijată. Po
trivit ultimelor date centralizate la 
minister, in comutativele agricole 
din iudețuî'Db.j erbrcfdârea S-a fă
cut doar ne mai puțin de 5 000 ha din 
cele 30 000 ha prevăzute in plan. Com
baterea buruienilor din lanurile de 
griu se impunea să se facă cu 
deosebire in județele din Moldova, 
unde, după cum se știe, griul este 
slab dezvoltat și există pericolul de 
a fi năpădit de buruieni. Or, in ju
dețele Vaslui, Botoșani, Suceava nu 
au fost erbicidate nici 10 la sută 
din suprafețele prevăzute in progra
mul campaniei agricole de primă
vară.

Pericolul buruienilor este încă 
mare. In unele zone, griul a crescut 
și nu se mai poate intra în lanuri 
cu utilajele tractate, deoarece ar în
semna să se producă pierderi. Se 
mai poate lucra in acest fel în ju
dețele din Moldova și in zona sub
carpatică. Tot ce se poate face 
acum in multe zone din țară este 
să se desfășoare acțiuni de masă 
pentru plivirea manuală a bu
ruienilor. O atenție deosebită trebuie 
acordată loturilor semincere de griu 
și orz in care nu trebuie să rămină 
nici o buruiană.

Combaterea buruienilor impune o 
bună organizare, participarea in nu
măr cit mai mare a cooperatorilor, 
a locuitorilor de la sate la această 
importantă lucrare. Organizațiile 
de partid și U.T.C. de la sate 
sint chemate să desfășoare o largă 
muncă politică pentru atragerea 
cooperatorilor, a tinerilor și a ele
vilor la plivitul buruienilor din se
mănături. Ploile au înviorat lanurile, 
dar pentru ca recolta să fie mare și 
de calitate trebuie ca toate lucrările 
de întreținere să fie executate la 
timp, astfel ca griul să crească vi
guros, in lanuri curate.

După cum s-a anunțat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, s-a înapoiat duminică 
după-amiază in Capitală, fiind in- 
timplnat do ceilalți conducători de 
partid și de stat, după vizita de 
prietenie întreprinsă in Bulgaria la 
invitația tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Bulgaria.

Convorbirile dintre cei doi con
ducători dc partid și de Stat, care 
au început simbătâ și au continuat, 
incheindu-se duminică, ambianța 
de cordialitate și ințelegere reci
procă in care s-au desfășurat aces
tea, primirea plină de stimă și căl
dură de către oamenii muncii din 
țara vecină și prietenă — toate fac 
ca această vizită să se înscrie in 
cronica relațiilor romăno-bulgare 
ca o nouă contribuție la Întărirea 
prieteniei și colaborării multilate
rale dintre țările și partidele noas
tre.

Așa cum este știut. Partidul Co
munist Român, statul nostru situ
ează in mod constant in centrul 
politicii externe dezvoltarea prie
teniei și colaborării cu toate țările 
socialiste, de care sintem legați 
prin comunitatea orinduirii so
ciale, a ideologiei marxist-Ieninis- 
te, prin țelurile comune ale con
struirii socialismului și comunis
mului, prin năzuințele spre o lume 
a păcii, libertății și securității po
poarelor. Partidul nostru a acționat 
și acționează neabătut pentru Întă
rirea unității țărilor alături de care 
edificăm noua orinduire, pen
tru afirmarea și consolidarea 
relațiilor de tip nou între toate sta
tele socialiste, ca model de rapor
turi bazate pe respect și stimă re

COMUNICAT
cu privire !a vizita în Republica Populară Bulgaria 
a secretarului general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu

In zilele de 11 și 12 mai 1974, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a făcut o 
scurtă vizita de prietenie în Repu
blica Populară Bulgaria la invita
ția tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
persoanele care I-au însoțit au vi
zitat Varna și complexul indus
trial Devnia. Pretutindeni, .oaspe
ților li s-a făcut o primire cor
dială de către oamenii muncii, 
expresie a relațiilor tradiționale 
de bună vecinătate și prietenie 
dintre cele două țări și popoare.

La reședința guvernamentală 
Voden, intre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au 
avut loc convorbiri, la care au 
luat parte :

Din partea română : Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Constantin Mitea, membru al 
C.C. al P.C.R., consilier al secreta
rului general al P.C.R. și pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Ștefan Bîrlea, membru 
al C.C. al P.C.R., directorul Cabi
netului secretarului general al 
P.C.R. și președintelui Republicii 
Socialiste România.

Din partea bulgară : Konstantin 
Tellalov, secretar al C.C. al P.C.B., 
Milko Balev, membru al C.C. al 
P.C.B., șef al Cabinetului primu
lui secretar al C.C. al P.C.B., Ior
dan Golemanov, locțiitorul șefului 
secției „Politica externă și relații 
internaționale" a C.C. al P.C.B.

Cei doi conducători de partid șl 
de stat s-au informat reciproc cu 
privire la rezultatele construcției 
socialiste din țările lor, la reali

ciprocă, pe principiile independen
ței și suveranității naționale, ega
lității in drepturi, neamestecului in 
treburile interne și intrajutorării 
tovărășești pe baza marxism-leni- 
nismului și internaționalismului 
proletar. Extinderea, pe această 
bază, a conlucrării frățești dintre 
toate țările socialiste, întărirea so
lidarității și unității lor reprezintă 
un factor determinant al progresu
lui și înfloririi fiecărei, țări in par
te, al creșterii prestigiului și forței 
de atracție a socialismului in lume, 

în acest cadru, legăturile dintre 
România și Bulgaria — cu adinei 
rădăcini in trecutul istoric al celor 
două popoare aflate alături, cot la 
cot, in momente hotăritoare ale 
luptei comune pentru înfăptuirea 
idealurilor seculare de libertate și 
independență — s-au adincit și 
amplificat continuu in anii con
strucției socialiste. Drumul dezvol
tării, in acești ani, a relațiilor ro- 
mâno-bulgare este stimulator jalo
nat de intilnirile frecvente dintre 
conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări. Aceste contacte, 
devenite o practică cu tradiție, o 
modalitate de conlucrare intre ve
cini și prieteni, reflectă dorința și 
hotărirea comună de a da noi im
pulsuri colaborării reciproc avanta
joase. așa cum confirmă și recenta 
intilnire.

In manifestările de caldă priete
nie cu care a fost salutat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de miile de lo
cuitori din Varria și împrejurimi, 
veniți să-1 întimpine cu flori, cu 
cuvinte de bun venit și urări adre
sate din inimă de „prietenie veșni
că", in primirea entuziastă făcută 
de constructorii și chimiștii de pe 
platforma industrială de la Devnia 
descifrăm astfel nu numai trăini
cia sentimentelor ce leagă popoa

zările obținute în Îndeplinirea ho- 
tărîrilor celui de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român și, 
respectiv, ale celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Bul
gar, și la sarcinile pe care po
poarele român și bulgar le rezolvă 
în actuala etapă.

în cursul convorbirilor s-a rele
vat cu satisfacție că relațiile mul
tilaterale și colaborarea rodnică 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bulga
ria se dezvoltă cu succes pe baza 
internaționalismului socialist și a 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și ajutor reciproc. Au fost subli
niate dorința și hotărîrea comună 
de a dezvolta și adinei în conti
nuare relațiile bilaterale în toate 
domeniile.

Cele două părți acordă o mare 
Importanță colaborării multilate
rale în cadrul C.A.E.R. A fost re
levată marea însemnătate a vi
itoarei sesiuni jubiliare a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc 
de la Sofia și s-a exprimat convin
gerea că ea va da un nou impuls 
colaborării frățești dintre țările 
membre ale C.A.E.R., pentru înde
plinirea Programului complex de 
integrare economică socialistă.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au făcut, totodată, 
un schimb de păreri asupra unor 
probleme internaționale actuale. 
Au fost subliniate cu satisfacție 
mutațiile pozitive în situația in
ternațională, survenite în principal 
ca rezultat al creșterii forței și in
fluenței Uniuni? Sovietice și a ce
lorlalte țări socialiste frățești, al 
politicii lor externe active consec
vente și al acțiunilor lor pe arena 
internațională. Cei doi conducători 
au confirmat că Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Bulgaria sînt gata și de acum 

rele român șl bulgar, ci și satisfac
ția și aprobarea față de orientarea 
constantă a celor două partide spre 
dezvoltarea continuă a colaborării 
bilaterale.

Desfășurate In acest cadru, con
vorbirile dintre cel doi conducă
tori de partid și do stat au evi
dențiat cu satisfacție evoluția 
ascendentă a relațiilor bilaterale, 
constituind un bun prilej pentru 
reafirmarea voinței și hotăriril co
mune de a dezvolta și adinei în 
continuare conlucrarea in toate 
domeniile, in spiritul Tratatului de 
prietenie semnat in noiembrie 1970. 
Progresele obținute atit de Româ
nia, cit și de Bulgaria in sporirea 
forțelor de producție, in dezvolta
rea economici, științei și tehnicii 
creează condiții ’ optime pentru o 
colaborare rodnică — favorizată și 
mai mult de vecinătatea geogra
fi că — in interesul accelerării con
strucției socialiste in ambele țări, 
al creșterii bunăstării celor doua 
popoare.

In cadrul schimbului de păreri 
care a avut loc, in atentia celor 
doi conducători de partid și de 
stat s-au aflat, totodată, o serie 
de probleme ale actualității Inter
naționale. Au fost subliniate și cu 
acest prilej semnificațiile majore 
ale mutațiilor pozitive petrecute in 
ultimul timp in viața internațio
nală. Este o realitate istorică fap
tul că, drept rezultat al activită
ții și eforturilor depuse de toate 
țările socialiste, al creșterii și di-, 
versificării largi a forțelor sociale 
progresiste, democratice, care ac
ționează in direcția afirmării de
zideratelor de pace ale tuturor po
poarelor, în lume se afirmă tot mai

(Continuare în pag. a V-a) 

înainte să depună eforturi pentru 
dezvoltarea colaborării și relațiilor 
de bună vecinătate dintre țările 
balcanice.

S-a reafirmat că documentele a- 
doptate de Comitetul Politic Con
sultativ al țăr?lor participante la 
Tratatul de la Varșovia, in apri
lie 1974, constituie o contribuție e- 
sențială la întărirea în continuare 
a păcii mondiale și îndeosebi la 
accelerarea și terminarea cu suc
ces a celei de-a doua etape a Con
ferinței pentru securitate și co
laborare în Europa. Ei au spri
jinit sugestia guvernului finlan
dez ca etapa finală a con
ferinței să aibă loc în Finlanda și 
au relevat încă o dată importanța 
participării la lucrările ei a repre
zentanților statelor la nivelul cel 
mai înalt.

Republica Socialistă România ți 
Republica Populară Bulgaria, Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar vor contribui și 
în viitor, în mod activ, la afirma
rea în continuare a principiilor 
coexistenței pașnice a statelor cu 
orînduire socială diferită, la întări
rea unității țărilor socialiste, â miș
cării comuniste și muncitorești pe 
baza marxism-leninismului șl in
ternaționalismului proletar, la 
coeziunea tuturor forțelor frontului 
antiimperialist.

Intîlnirea și convorbirile au de
curs într-o atmosferă de cordialitate 
și înțelegere reciprocă. Ele au fost 
apreciate ca o nouă contribuție la 
dezvoltarea în continuare a priete
niei și colaborării multilaterale 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bulga
ria și dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bul
gar, în interesul popoarelor român 
și bulgar, al țărilor socialiste, al 
cauzei securității și păcii în Eu
ropa șl in lume.

Județele țării 
în marea 
întrecere 
socialistă

RITMURI 
GORJENE
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FAPTUL
DIVERS
Inspecție... 
salvatoare

it In inspecție In comuna 
i. doctorul Gheorghe Ro
din Suceava a fo.> 

să acorde asistentă 
ca unui caz cu 

grave complicații. După 
acordat primul ajutor, 
cit situația d* 
ori cit de 
„Salvarea" 
pre 
urc

Ud<
•t soll- 
in rc- 
foarte 
ce a 
intru- 

venise critică și 
repede ar fi venit 

putea să ajungă 
■a tirziu. medicul-inspector a 
at bolnava in mașina per- 
lalâ si a pornit cu toată vi- 
a spre spitalul din Suceava.

nu 
câ-

în acest fel, a fost salvată 
numai mama, ci $i copilul 
ruia aceasta i-^a dat viață.

Pescăreasca
Pe rîul Argeș, b Oicșfi. unde 

s-a construit un lac dc acumu
lare. edilii locali s-au gindit să 
amenajeze și o frumoasă zonă 
de agrement. La rindul lor. sil
vicultorii au amenajat aici una 
din cele mai mari și mai mo
deme păstrătorii din fard. Fa 
va arca o ..capacitate*' 
de 30 000 kg păstrăvi 
consum. Tot aici vor 
cuți anual sute de mii dc pu- 
teți pentru popularea apelor de 

Douâ dintre bazinele 
'ărici vor fi puse la dif- 
pescarilor turiști. Popu- 
ccstora va inerpe de la 
Aveți undițe ?

-ri și

anuali 
pentru 

fi cres-

Biotopul 
coralifer

so- 
care 

de

MAI PUȚINE ȘEDINȚE,
MÂI MULTĂ ACTIVITATE CONCRETĂ

De curind, lovarășul Gheorghe Ra
re ga, secretarul comitetului de partid 
on Combinatul siderurgic Galați, 
spunea in cadrul unei convorbiri :

— în primul trimestru al acestui 
an. planul producției globale a fost 
realizat in proporție dc 111.3 la suiâ, 
al producției marfă — dc 131,2 La sută, 
I ar al nroductivitBții muncii — de 110.1 
la sută. Aceste succese le punem in 
strinsă legătură cu faptul că organi
zația noastră a înțeles mult mai bine 
adevărul potrivit căruia aricite șe
dințe vom face. Ori ci te planuri dc 
măsuri vom adopta, ele vor avea re
zultatul așteptat numai daca sini 
urmate operath dc activitate con
cretă pentru îndeplinirea hotăririlor 
adoptate, pentru rezolvarea sarcinilor 
curente și a problemelor noi care 
sc ivesc in combinat.

— Si, firește, o asemenea activi
tate presupune cunoașterea exactă a 
s'ărllor de lucruri de la fiecare loc 
de muncă. Cum sc asigură această 
cunoaștere ?
— Pentru ca răspunsul să fie cit mal 

concret să ne referim, bunăoară, la 
Uzina de piese de schimb și repa
rații din combLnat. Aici, toți mem
brii birourilor celor 25 de orga
nizații dc bază, precum șl activul co
mitetelor de partid din secții și din 
uzină lucrează in trei schimburi, pu- 
tind astfel să cunoască faptele direct 
..de Ia sursă". La preluarea schim
burilor de lucru se fac scurte infor
mări, se stabilesc operativ obiectivele 
care trebuie urmărite in ziua respec
tivă. De asemenea, șefii de secții, 
a‘aliere, conducerea uzinei informea
ză periodic birourile organizațiilor de 
bază, comitetele de partid asupra în
deplinirii planului de producție, sesi
zează anumite situații mai dificile in

realizarea sarcinilor. în asemenea 
condiții «e convoacă mai puține șe
dințe șl e mai mult timp pentru o 
muncă practică — consacrată bunu
lui mers al producției.

— Ponte citați și un exemplu ?
— Laminorul de tablă groasă a fost 

oprit pentru reparații. Membrii co
mitetului. ai birourilor organizațiilor 
de partid, agitatorii au discutai cu 
oamenii din secție, s-au sfătuit pen-

...Punlnd punct acestui succint dia
log, notăm un alt aspect pe linia ace
leiași preocupări a comitetului de par
tid din combinatul gălățean — de a 
imprima un stil dc muncă dinamic : 
străduința de a demonstra că și acolo 
unde lucrurile merg bine sau chiar 
foarte bine activitatea poale fi îm
bunătățită, că succesele dohindilc nu 
trebuie să creeze un climat de auio- 
mulțuinlre, ci, dimpotrivă, să inobill-

la Combinatul siderurgic din Galați

tru a ajunge la cea mal bună soluție 
in vederea scurtării termenului de 
reparație. Cunoșteam cu toții că o 
oră dc stagnare înseamnă o pierdere 
de producție de 600 000 de lei. Pro
puneri au fost multe, comitetul de 
partid le-a judecat atent și a crista
lizat un plan de acțiune foarte clar 
și precis ; întregul colectiv știa ce 
are de făcut, fiecare își cunoștea 
sarcinile concrete. In momentul cind 
s-a declanșat acțiunea, totul era pus 
la punct. Reparația a fost scurtată cu 
o zi și jumătate. Din această reușită, 
organizația de partid a Înțeles mai 
b;ne că un stil dinamic in munca 
de partid presunune acțiuni operative 
bine gindite. că în munca politico- 
educativă trebuie să se aibă in vedere 
creșterea răspunderii personale a fie
cărui membru al colectivului față de 
îndeplinirea sarcinilor.

zeze Ia realizarea unor succese și mai 
mari. In această ordine de idei, tova
rășul Dumitru Curelea, membru al 
biroului organizației de bază din 
6ecția construcții metalice, spunea:

— In secția noastră, indicele de uti
lizare a metalului era considerat, la 
un moment dat, bun: 1 080 kg pe tona 
de produse finite. Dar cum puteam 
accepta o astfel de apreciere, cind 
vedeam că la grămada de fier vechi 
se aruncau anual tone întregi de me
tal sub formă de canete de bară. 
Intr-o adunare generală a organiza
ției de bază s-a pus in discuție aceas
tă problemă și s-a demonstrat că din 
bucățile de metal trimise la retopit 
se pot realiza numeroase piese mai 
mici pentru instalații. E drept că la 
Început a fost mai greu pentru că se 
cerea mai multă atenție la debitare 
și, in plus, colectarea barelor scurte ;

cu alte cuvinte, griji In plus pentru 
muncitori și mai ales pentru condu
cerea secției. Dar am reușit, in scurt 
timp, să reducem consumul de metal 
pe tona de produse finite cu 30 de 
kilograme.

Și încă un fapt. în noua cetate a 
otelului din Galați se concretizează 
citeva preocupări meritorii ale orga
nelor șl organizațiilor dc partid de a 
ciștiga pe mai multe căi un tlinp pre
țios pentru activitatea consacrată 
transpunerii în practică a hotăririlor. 
Este vorba in primul rind de expe
riența acelor organizații de bază care, 
pregătind temeinic adunările generale, 
reușesc să dezbată intr-un timp scurt 
probleme Importante, cum sint disci
plina tehnologică, gospodărirea mate
riilor prime și a materialelor etc. Cu 
toate acestea, pe alocuri, ședințele 
durează mult, fără să se încheie cu 
hotăriri concrete. în organizația de 
bază schimbul II, din secția reparații 
siderurgice — ca să dăm un singur 
exemplu — s-au făcut studii, analize, 
ședințe, ca să se constateceeacc.de 
fapt, se cunoștea, și anume că anul 
trecut și in acest an s-au înregistrat 
mii de ore absențe nemotivațe. O 
..activitate" care a angajat inutil 
forțe ce puteau fi îndreptate spre 
soluționarea efectivă, practică, a a- 
cestei probleme.

Am transcris doar citeva fapte din 
viața de partid a marelui combinat 
gălățean. Stilul d° muncă dinamic, 
care se imprimă tot mai mult în acti
vitatea organizațiilor de oartid. sc 
materializează în oțel peste plan și 
își găsește exoresie în călirea con
științei comuniste a celor care 
făuresc.

$ 1jln confruntare:

„Investigația la
borioasă" să nu 
dureze prea mult

I>a redacție a sosit 
o scrisoare care sesiza 
că la întreprinderea 
de morărit și panifica- 
ție-Bucureștl stau ne
folosite diferite utila
je, că anumite studii 
și soluții tehnice nu 
sint fructificate.

Direcția tehnică • 
Consiliului popular nl 
municipiului București 
ne-a trimis un răspuns 
din care rezultă că o 
comisie a analizat 
cele sesizate. Sin
tem informați că 
studiul privind folo
sirea germenilor de 
porumb — elaborat de 
Institutul politehnic 
Galați — este in curs 
de valorificare prin 
crearea, pină la sfirși- 
tul trimestrului al III- 
lea a.c., in cadrul la
boratorului uzinal, a 
unor produse cu adaos 
din germeni de po
rumb. în ceea ce pri
vește mașina pentru 
produs cremă alimen
tară. este In curs de 
montare la noua fa
brică „Titan". „Restul 
obiectivelor care au 
fost sesizate — sub
liniază răspunsul — 
sint neutllizăte datori
tă unor cauze care au 
fost identificate. Or
ganele C.F.I. sta
bilesc implicațiile e- 
conomice legate 
introducerea 
exploatare.

demult așteaptă o re
zolvare, se impune 
cn „Investigațiile la
borioase" să se finali
zeze cit mai repede.

’/

Cu cargoul „Năsăud" au 
sit la Constanța 12 lăzi 
conțin o tonă și jumătate 
faună coraliferă. Ea a fost adu
nată din Oceanul Indian, in a- 
propierea Tanzaniei, de către 
membrii unei exoediții științi
fice organizate de muzeul de 
istorie naturală „Grigore An
ti pa" din București. Un adevă
rat biotop al coralilor, cu lu
mea lui specifică de 
melci. scoici, crustacee 
Unele dintre piese, de o 
frumusețe, sint unicate, 
topul coralifer va constitui 
biectul unei originale și atrac
tive expoziții In cadrul muzeu
lui bucureștean.

pești, 
etc. 
rară 
Bio- 

o-

Zîmbiti,
♦ 7

vă rog — 
dacă puteți

In urmă cu un an, in rubri
ca noastră semnclam faptul că 
in jurul muzeului Pcles se pri
pășiseră cițiva așa-ziși „foto
grafi ă la minut" care, dindu-se 
drept ahizi, pătrundeau in zona 
muzeului, unde pozau diferiți 
amatori de suveniruri, coco'in- 
du-i pe statui sau t^’ănindu-i 
printre straturile de flori. în
dată după apariția faptului di
vers, aceștia dispăruseră. Iată 
insă că acum, odată cu apari
ția primăverii, fotografii au 
reapărut... la vedere. Ba chiar 
mai numeroși ca anul trecut, 
și mai bine ..dotați" cu un în
treg arsenal de „decoruri": ve
verițe. iepuri și... dini impăiați. 
Cum acest gen de afaceri pune 
din nou in real pericol patrimo
niul atit de bine îngrijit al mu
zeului, sesizăm cazul organe
lor de resort, pentru ca „foto
grafii" să fie lisați cit mai re
pede in... obiectiv.

gmenca
Vasile Ursache. de 62 de ani. 

de fel din Lipovăt, venise la 
Vaslui după cumpărături. In 
piață, i s-a făcut rău și a leși
nat Cind a venit „Salvarea", 
din mulțimea adunată in 
rul său s-a desprins un 
țean îngrijorat :

— La o parte. Faceți loc. vă 
rog ! E socrul meu, trebuie să-l 
Însoțesc pină la spital.

Și ginerele s-a urcat repede 
!n mașină. împreună cu socrul. 
La spital, cind și-a revenit, bă- 
trinul Ursache a constatat că 
din buzunar ii dispăruseră toți 
cei 1 400 lei pe care-i avea. Pro- 
fitind de starea de leșin a bă- 
trinului și de neatenția bran
cardierului. falsul ginerică 
Toma ii sustrăsese banii.

A.

în numele omeniei
Citeva zeci de fete 

șl băieți, cu un nivel 
mediu de pregătire 
profesională, au sosit, 
de aproape o jumăta
te de an la urina 
bveureșteană „Elec- 
troaparef'’)" pentru a 
se specializa in fabri
carea și montarea a- 
paratnjului electric. 
„Contingentul" re
crutat la Botoșani 
pentru a deveni nu
cleul de bază al unei 
noi unități industriale 
din acel oraș s-n „su
dat" repede. Printre 
acești sîrguincio.șt 
„bursieri” ai indus
triei moderne se afla 
Și o fată de 20 d" ani, 
care a atras atenția 
noului colectiv prin 
ritma cu care mun
cea, prin vorba ei dul
ce și domoalâ. 
complexată 
unul beteșug i 
în urma unei suferin
țe (poliomielită) vechi 
de circa 16 ani.

Nici nu-ți venea a 
crede, văzînd-o stind 
pe loc, că această fa
tă nu putea face un 
pas fără a-și sprijini 
cu mina genunchiul

, puțin 
datorită 
survenit

drept. Cu toate aces
tea. nu arăta nimă
nui că-i vine greu, nu 
pregeta ’
plinească ........... ..
sarcinile de serviciu. 
Undeva insă, în adln- 
cul sufletului ei. du
rerea fizică se îmbi
na nefericit cu dure
rea morală, lâsind o 
umbră de tristețe pe 
obrazul ei resemnat.

Dar noii ei profe
sori în ale meseriei — 
dispecerul Ion 
stantinescu și 
cianul Dumitru Nic.o- 
lae, instructor la 
cursul dc specializare 
—au citit in sufletul, 
ucenicei ; au 
plotat" apoi, in 
legere cu un 
ortopedist — 
Alexandru — o 
rație pe cit de grea, 
pe atit de importantă.

E greu de spus 
ce-a gindit tinăra fa
tă. convinsă pină a- 
tunci că este condam
nată pe viață la in
firmitate. Gindurile 
negre s-au risipit insă, 
iar locul lor l-au luat 
lacrimile bucuriei.

să-și inde- 
eremvlar

Con- 
tehni-

„Com
inte

rn e die 
Tudor 

ope-

Dispariția 
era crimă

InGheorghe Bondoc, mecanic 
stația C.r.R. Drobeta Tumu- 
Severin, se afla in cercetarea 
organelor de miliție pentru co
miterea infracțiunii de fals in 
acte publice. In cursul anchetei 
însă s-a constatat că G. B. nu 
era străin de dispariția so
ției sale, Virginia, fapt petrecut 
în urmă cu aproape doi qni, la 
29 iulie 1972. La început. G. B 
a declarat că soția se otrăvise 
cu parethion. iar el. de. teamă 
să nu fie acuzat de crimă, o în
gropase. pe ascuns, in grădina 
locuinței sale din satul Belota 
(.Mehedinți). In dosarul întoc
mit pentru instanța de judeca
tă, G. B. este învinuit. deopo
trivă, pentru fals in acte pu
blice fi pentru uciderea soției 
prin lovituri și strangulare.

Rubricâ redactata de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții ^Scmteii*

avertisment", iar, Ia 
recomandarea organu
lui local de partid, 
conducerea întreprin
derii de construcții 
metalice șl prefabri- 
cate-Bucurcștl l-n des
tituit din funcție. De 
asemenea, in aceeași 
ședință, Moarcăș Con
stantin r fost infirmat 
din funcția de secretar 
și membru nl biroului 
organizației de bază 
și sancționat cu „vot 
de blam". Hotărtrilo 
adoptate dp biroul co
mitetului municipal de 
partid au fost aduse la 
cunoștința adunării 
generale a organizației 
de bază de la fabrica 
de produse pentru 
construcții, care, In 
urma materialului pre
zentat, a hotârit ca șl 
a'ți membri de partid 
s'i fie sancționați : 
Petcu Vasile și Cam- 
bos Alexandru — eu 
„vot de blam" și Niță 
Costachi — cu „mus
trare".

Din răspunsul pri
mit n-am putut însă 
afla de ce anu
me s-au făcut vi
novați fostul director, 
secretarul biroului or
ganizației de bază șl 
ceilalți 
partid
Sintem convinși că a 
fost vorba de lucruri 
serioase, din mo
ment ce au fost luate 
asemenea măsuri. Aș
teptăm precizările de 
rigoare.

Măsurile se cu
nosc, dar nu și 

faptele
Autorul unei scrisori 

primite din Brașov se 
«arăta foarte indignat 
de faptul că a sesizat 
comitetului municipal 
de partid despre abu
zurile și ilegalitățile 
săvirșite de ing. Liviu 
Hermezfu, director, si 
Constantin Moarcăș, 
secretarul biroului or
ganizației de bază de 
la Fabrica de produsa 
pentru construcții Bra
șov, dar nu s-a luat 
nici o măsură. Aceas
ta face 
tivii să 
încalce __ ___
partid, să ignore legile 
statului nostru.

Am trimis scrisoarea 
Comitetului județean 
Brașov al P.C.R. In 
referatul întocmit de 
colegiul de partid, 
se precizează de la 
bun început că. din 
cercetările efectua
te. cele afirmate in 
sesizare s-au dovedit 
in mare parte înteme
iate. Pentru aceasta, 
biroul comitetului mu
nicipal de partid a 
hotărît sancționarea 
lui Hermeziu Liviu cu 
„vot de

ca respec- 
continue sâ 

normele de

membri de 
sancționați.

Concis, la obiect

Neculal ROȘCA

blam cu

popular al județului Olt : S-a sta-' 
data de 15 a fiecărei luni, sâ se de- 
Coteana o mașină a depozitului 

“ Slatina cu 80 de butelii pline.

Vasile MIHAI

C. JALBA

Bucuria de a cunoaș
te oameni adevărați. 
In definitiv, ce ob'i- 
gafie avea dispecerul 
Ion Constantinescu. 
capul unei familii de 
4 persoane, sau soția 
acestuia, muncitoare, 
care a bătut zilnic 
drumul spitalului ! Ce 
obligație avea Dumi
tru Nicolae, și el cap 
de familie, cu proble
mele lui, sau toți acei 
colegi care au vizi
tat-o pentru a nu se 
simți singură și pen
tru a-i urmări starea 
sănătății ! Și totuși 
O pacientă 'blind 
spun doctorii și 
rorile — doar atit 
a fost nevoie ca fata 
de pernă să i 
schimbe mai des".

...Lacrimi dc du 
re. lacrimi de bucurie. 
Si nu rareori lacrimi
le, de dincolo de zim- 
bet, se intilnesc 
dulcea mulțumire 
binefăcătorilor ei 
luntari.

Omenie ! Cit de fru
mos e numele tău

In orașul Mizil, cooperația de 
consum dispune de unul din cele 
mai moderne unități ale sale — 
Supercoop „Mercur". Organizat pe 
principii moderne de servire, Su
percoop „Mercur" oferă cumpără
torilor o gamă variată de mărfuri : 
confecții, tricotaje, galanterie, pro
duse cosmetice și de parfumerie, 
precum și articole de artizanat din 
sticlă și lemn, țesături și cusături 
naționale, realizate în atelierele 
de prestări servicii ale coopera-

ției de consum. Totodată. în 
cinta magazinului Supercoop 
„Mercur" din Mizil se află restau
rantul „Tohani" și cofetăria „Li
liacul", care completează gama de 
servicii oferite cumpărătorilor. In 
aceste zile, Supercoop „Mercur" 
cunoaște o mare afluență de cum
părători. De reținut că, în cadrul 
tirgului de primăvară, au fost re
duse prețurile cu pină la 25—30 la 
sută la o serie de articole de îm
brăcăminte și încălțăminte de se-

de 
in 
a 

răspunderilor materia
le din partea factori
lor vinovați. întrucit 
o parte din obiective 
au fost începute sau 
realizate de trustul de 
panificație din subor- 
dinea fostului Minister 
al Industriei Alimen
tare (se vede limpede 
de cit timp trenează 
această situație — 
n.n), stabilirea con
dițiilor reale de exe
cuție necesită o inves
tigație laborioasă, faot 
pentru care în prezent 
nu vă putem comuni
ca măsurile ce se vor 
lua".

întrucit e vorba de 
stări de lucruri care

Consiliul 
bilit ca, la 
plaseze la 
„Competrol* -------- — .. __ _ ----- .
Schimbarea acestora se va face in curtea con
siliului popular comunal.

U.J.C.C. Ialomița : Referitor la Alexandru 
Manea, gestionar la magazinul universal din 
comuna Bucu, vă comunicăm că s-au făcut cer
cetări. S-au dat dispoziții cooperativei zonale 
Slobozia să fie Îndepărtat din funcție.

Consiliul popular al municipiului Galați : In
filtrațiile de apă la blocul A. din bd. Republi
cii, se produc datorită degradării hidroizolației 
din zona tubului de evacuare a apei de pe aco
periș. Șantierul II construcții, de pe lingă gos
podăria locativă, a primit dispoziție in vederea 
executării remedierilor necesare.
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PIAȚĂ BUNĂ ÎN BUCUREȘTI
Serviciile

O Un spor substanțial Ia fondul de marfă față de perioada corespunzătoare a ami 
lui trecut 9 Perimetre comerciale nou construite sau renovate

meșteșugărești 
la dispoziția 

populației

Am cutreierat citeva zile In șir piețele Bucureștiului. Mal 
ales piețele mari — Obor, Unirii, Amzei, Dorobanți, Ilie Pinti
lie, Coșbuc, Rahovel, Traian — cuprind, in cantități vagonabile, întreaga 
paletă coloristică și sortimentală a produselor de sezon. Diversitatea le
gumelor, calitatea lor, prețurile acceptabile (uneori mai mici decît cele 
stabilite de mercuriale) satisfac exigențele cumpărătorilor. Aceasta ar 
fi o primă constatare. In al doilea rind, e necesar să subliniem efortu
rile financiare pe care le-a făcut și le face în continuare municipalita
tea pentru a schimba înfățișarea piețelor. Unele din aceste perimetre 
comerciale au devenit de nerecunoscut. Piețele Traian, Amzei, Doro
banți, Ilie Pintilie ș.a.m.d. au fost refăcute din temelii. Dar, cu per
misiunea dv., vom vorbi mal pe îndelete despre fiecare dintre aceste 
două aspecte, pe care, de altfel, le intîlnim zilnic mergind cu 6acoșa 
Ia piață.

Firește, am dorit să aflăm. In pri
mul rind, cum s-a ajuns la această 
bună aprovizionare, mai ales cu sor
timente care apăreau la noi mult mai 
tirziu (in iunie, iulie). De pildă, vine
te, ardei grași și roșii (ultimele sor
timente nu lipsesc din nici o piață, in 
nici o zi).

Tovarășul Alexandru Boancă — di
rector adjunct la întreprinderea pen
tru valorificarea legumelor și fructe
lor — ne-a furnizat primele amănun
te. D-sa consideră că Ministerul A- 
grlculturii. Industriei Alimentare și 
Apelor a găsit o metodă bună pen
tru rezolvarea producției permanente

In piața „1 Mai" din Capi Laid foto : E. Dichiscanu

și pentru industrializarea legumelor 
și fructelor. Cum ? A înființat în a- 
cest scoo o întreprindere specializată 
(I.P.I.L.F.). întreprinderii respective 
i s-au oferit aproximativ 1 800 ha de 
grădini din jurul Capitalei, îm
părțite în 15 ferme. Cu această o- 
cazie au fost înfăptuite citeva vechi 
deziderate : organizarea solariilor pe 
suprafețe întinse, pentru ca piața să 
fie aprovizionată bine și iarna : e- 
șalonarea plantărilor și recoltării ; re
alizarea unei producții de bună cali
tate. mereu proaspătă: scurtarea du
ratei transporturilor șl reducerea ma
nipulărilor inutile. Fermele despre 
care vă vorbim sint capabile să fur
nizeze piețelor bucurestene 20—22 
mii de tone de legume anual. Firește, 
nu s-a renunțat și nu se poate re
nunța încă la „importul" de legume 
și. mai ales, de fructe din alte ju
dețe. Centrala specializată din secto
rul acestor orodvse și Consiliul Dnnu- 
lar al Capitalei fac eforturi conside
rabile pentru ca piețele Capitalei să 
fie cit mai bine aorovizionate. Dar, 
pentru o mai bună Înțelegere a lu- 
cru’-J'or am alcătuit ^ntru dv. un 
grafic. Am luat de ho-»ă luna trecută 
și am comparat cantitățile de mărfuri 
intrat^ în piețe și magazine cu c?n- 
tllăill° respective din aceeași lună 
a anului trecut :

aprilie 1974 aprilie 1973

cartofi 6 612 tone 4 626 tone
ceapă 836 tone 622 tone
rădăcinoase 388 tone 308 tone
castraveți 816 tone 420 tone
salată 218 tone 126 tone
spanac 500 tone 79 tone
ccană verde 200 tone 88 tone
roșii 280 tone 102 tone
fasole 454 tone 426 tone
mere 1 214 tone 720 tone

De notat : in aceste cantități nu 
sint incluse legumele și fructele a- 
duse la piață de producătorii paiticu- 
lari. Dar, pentru că si aceștia par
ticipă din plin ia buna aprovizionare 
a piețelor, la diversificarea produse
lor. Consiliul popular al Capitalei a 
luat măsuri să-i atragă, să le creeze

condiții cit mal bune in perioada cit 
sint oaspeții orașului. Cum ? în prin
cipalele piețe ale orașului le-au fost 
amenajate dormitoare : le-au fost 
create unități de alimentație publică 
de categoria a II-a ; pentru că in 
general producătorilor care vin de la 
distanțe mari nu le convine sâ aducă 
marfă puțină, li s-au pus la dispoziție 
spații frigorifice și magazii speciale.

în ultimul timp, aria in care se co
mercializează legumele și fructele s-a 
extins cu cîteva hectare : de la 33 
piețe cit avea Bucureștiul s-a ajuns 
acum la 40 ; au fost luate totodată 
măsuri de folosire intensivă a spații
lor existente ; au fost înființate — 
pentru satisfacerea de moment a ce
rerilor — micropiețe în cartierele 
noi : Berceni, Armata Poporului, 
Drumul Taberei și Titan.

Revenind la modernizare, se ridică, 
firesc, o întrebare : de fapt care este 
ideea, factorul principal ce dă nota 
modernizării ? Am privit cu atenție 
piețele Dorobanți. Unirii. Traian 
ș.a.m.d. Toate au un numitor comun : 
vechile hale au fost transformate in 
supermagazine pentru produse de uz 
casnic (la parter) : subsolurile au fost 
afectate în întregime depozitelor și 
spațiilor frigorifice ; la etajul I, a- 
colo unde este (ca în piața Rahovei si 
Drumul Taberei), au fost înființate 
fie unități de alimentație publică, fie 
dormitoare pentru producători. în 
multe piețe, dar mai ales la Ober, 
o mare parte din Darter a fost rezer
vată pentru magazine de legume sau 
fructe, dar și pentru producătorii in
dividuali — care pot comercializa aci 
produsele lor pe vreme urîtâ. Tot in 
acest scop. în piețele Amzei, Ilie 
Pintilie și Traian au fost construite 
platouri aconerite. în fine, toate pie
țele au fost betonate și înzestrate cu 
mobilier nou.

Foarte multe dintre aceste lucrări 
S-au realizat pe scheletele fostelor 
vaduri comerciale : consiliul popular 
și-a asumat răspunderea să proiec
teze și să reconstruiască halele și 
platourile cu forțe proprii : și ceea 
ce vă bucură, desigur, stimați bucu- 
roștonl, este faptul că la multe din 
aceste lucrări ați pus și dv. umărul I

G11. GRAURE

Cooperația meșteșugărească 
din județul Vrancea și-a pro
pus să sporească in acest an 
volumul serviciilor cu circa 23 
la sută — cel mai ridicat ritm 
de creștere, de pină acum.

Rezultatele primelor luni ale 
acestui an — cind sarcinile de 
plan au fost in totalitate rea
lizate — dau încredere coopera
torilor vrinceni că sarcinile pe 
1974 vor fi nu numai îndeplini
te, dar și depășite. Fină in pre
zent, au fost date in folosință 
8 unități (din cele 36 pre
văzute in acest an) la Focșani, 
Mărășești, Adjud și Panciu, 
urmind ca in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei să fie deschise și cele 
două mari complexe meșteșu
gărești de la Focșani (de 
2 600 m.p.) și de la Adjud (cu 
13 unități). Tot in acest an va 
mai fi pusă la dispoziția popu
lației o nouă secție de dogărie 
la Odobești, iar in Piața Inde
pendenței din Focșani — mai 
multe unități de desfacere. De 
altfel, trebuie menționată grija 
acordată sectorului de prestări- 
șcrvicii care se concretizează 

sută 
pen- 
pu-

servicii ___ __ ______
in alocarea a peste 50 la 
din volumul de investiții 
tru atelierele de servire 
blică.

— Avem în vedere — 
declarat tovarășul C. Bivolan, 
președintele U.J.C.M. Vrancea 
— câ pină la 31 decembrie a.c. 
să organizăm cel puțin 50 de 
profile de servicii in fiecare 
localitate. în paralel, sintem 
preocupați de îmbunătățirea ca
litativă a condițiilor de servire 
publică. Organizăm in acest 
sens intilniri cu cliențil, co
laborăm cu echipele de control 
obștesc, cu toți factorii compo
nent ai consiliului local pentru 
îndrumarea activității de apro
vizionare și de servire publică. 
Atunci cind apar cazuri de 
lucrări dc proastă calitate, con
vocam toți lucrătorii din sec
toarele respective, președinții 
de cooperative, cetățenii care au 
făcut reclamațiile și stabilim pe 
loc măsurile de remediere a 
deficiențelor. Utilitatea unor a- 
semenea acțiuni ne-o demons
trează numărul — in scădere _
al reclamațiilor.

constateceeacc.de
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1074 se anunlă a fi un 
■n deosebit de rodnic 
pentru industria județului 
Gorj — el reprczcr.lind 
de pe acum anul cu cele 
mai mari succese din În
treaga perioadă caic a 
trecut din actualul cinci
nal. O dovadă concluden
tă a acestei aprecieri 
consta 4 i fantul că. In pa
tru luni, pc ansamblu] 
județului, planul la pro- 
ductia-marfă a fost depă
șit cu 4.1 la suî'1. iar la 
producția globală _ cu
2.8 la sulă, obținindu-se o 
creștere de peste 183 mi
lioane lei. fată dc aceeași 
perioadă a anului trecut.

..Rezultatele obținute 
pînă in prezent în între
cere au o bază Folidâ : 
in fiecare iulrcprindrre 
se dă o adevărată bătălie 
pentru organizarea supe
rioară a produciici si a 
muncii, pentru folosirea 
judicioasă a poicnlialuhri 
tehnic, material și uman" 
— ne spunea 
Ghcorghe “ 
secretar 
județean __ ,
Practic, asemenea 
cupări slnt 
tuturor colectivi 
nitățile Industr:
pe șantierele do Invest ;1 
alo județului. O investi
gație in riteva din aceste 
unități dezvăluie multe 
fante concludente in a- 
cest sens.

MINERII din bazinele 
carbonifere Motru și Ro- 
vir.an se află pe primul 
loc In întrecere in județ. 
Cine nu cunoaște reușita 
tentativei echipei condu
se de comunistul Ștefan 
Vintilâ, de la E.M. Lu- 
poaia. de a depăși recor
dul dc avansare in gale
rii. deținut de mai multi 
ani de minerii lui Nicolac 
Duluceanu. de la Ploș'i- 
na ? Și credeți că ortacii 
de la Plostina se lasă în
trecut! ? Nicidecum. Bri
gada condusă de mine
rul Stan Marcu s-a aflat 
angajată. în ultima vreme, 
in doborirea unui record 
de avansare in abataje. 
Ambele formații au obți
nut succesul in tentati
vele lor. Ortacii lui Ște
fan Vintilâ au realizat in 
aprilie 825 metri liniari 
avansare in galerie (-16 
ml — vechiul record). Iar 
brigada lui Stan Marcu a 
înregistrat 113 metri li
niari avansare in abataje 
— față de 97 ml. cit era 
vechiul record. Rondele 
Întrecerii : in primul tri
mestru. colectivul între
prinderii miniere Motru a 
ohținut peste plan 16 000 
tone cărbune, cantitate la 
care s-au adăugat alte 
6 000 tone in luna apri
lie.

La fel de disputat este 
primul loc în intrccer 
in bazinul Rovinari. 
nerii de aici au livrat in 
primul trimestru 
plan mal mnlt de 
tone lignit. Pînă Ia 
ei au suplimentat 
tat°a amintită ........... .
10 000 tone. în asemenea

pier

tovarășul
Paloș, prim

ai Comitetul .t 
Gorj al P.t R. 

preo- 
caracteristi ~e 

or din ii
le și de

rezultate s-a concretizat 
munca colectivelor din 
toate carierele — Cicani, 
1 k 1 ■ eg'a, Girîa, T • 
Totuși. trebuie să remnr- 
c.'m pe excavator s'.il 
Grigorc Cotsn. Ion Ro- 
vrnla, Iile Doicaru. elec
tricienii Vasile 
te. D. Dimoiu 
alții. Bcnef-.- 
mentare au însumat, 
Rovinarl. în primul

Stftnculc-
Și mult» 

le supli- 
1a 

tri-

de cost, au fost obținute 
economii dc peste 2.2 mi- 
lioan» lei Fonhațllle de 
lucru conduse de Ion Bo
ceam; Eugen Tomescu si 
Ion Grivci. morarii Mihai 
Ponoaniâ și Nicolac Bizu. 
lăcătușii mr-anlcl Chcor- 
chc i'.entcrez șl Ga vrii 
Ciuhucl. Incăr» ătnril Con
sist'1 in Ivltifrsctt si Se
bastian ropesen s-nu evi
dential in mod deniebit

Județele țării în marea

întrecere socialistă

RITMURI
GORJEN

CULTURILE ÎN PLINĂ DEZVOLTARE AU NEVOIE DE APĂ
țițel. 52 milioane N.m.c. 
gaze utilizabile si 1 200 
tone gazolină. Aplicînd o 
scrie de procedee mo
derne dc lucru, petrol.știi 
nu reușit să mărească 
«substanțial viteza dc fo
rai, săpind In plus pc.-.lc 
8 500 m.

CONSTRICTORII sint 
Si ci l i ini.’.tlmc ! lată u- 
nele din faptele lor. Sis
temul hidrotehnic șl ener
getic Cerna-Mnlru-Tisiua- 
na. Aici, bricurile de mi
neri condu.se dc Nicolac 
Sâbuc și Vasile Boiciug, 
brigada de excavați! a 
lui Nicolac Ghcorgho și 
aceea de betoniști, con- 
oi-să dc Ștefan Albu, îm
preună cu tovarășii lor de 
muncă din cadrul Grupu
lui de șantiere de con- 
s.rucții hidrotehnice Por- 
t'li« de Fier, în primul 
tume.'tru au turnat în 
pins ? 000 mc beton, au 
excavat suplimentar n- 
proape. 70 noi) mc pămint, 
iar la nducțiunca princi
pală Cerna-Motru au rea
li ml. față de un plan 
de !-?0 metri liniari gn- 
1 rii,530 metri liniari. La 
C.T.E. Rovinarl — con
structor Grupul de șan- 
ti'«rc de construcții și in- 
stal-pii — nflâm că bri
gada de dulgheri con
dusă de Ion Dites- 
cu a terminat lucrările de 
la turnul de răcire nr. 5 
cu o lună mai devreme 
fată de termehelâ prevă
zute in grafice, inr brigă
zile de dulgheri și fierari 
ale lui Pclrc Serbau și. 
respectiv. Nicolae Dlaco- 
nu au realizat cu un a- 
vans d" 15 zile planșeul 
cotei plus 10 dc la cor
pul decazorl’.or. Nici men
torii nu se lasă mai pre
jos. Avînd asigurat un 
front larg de lucru, or- 
ganizîndu-și mai bine 
munca, colectivul șantie
rului ,.Energomontaj“-Ro- 
vinari i-a și întrecut pe 
constructori. El a realizat 
in primul trimestru 30 la 
sută din planul anual, vo
lumul echipamentelor 
montate In plus față de 
sarcinile planificate in- 
sumind peste 1 600 tone. 
La obținerea acestor suc
cese. echipele de montori 
conduse de Florin Cheta, 
Mihai Barth. Vasile Dir- 
jan. Constantin Azâmfirei, 
Tudor Pascu au un aport 
deosebit.

Puternicul avint cu care 
se desfășoară întrecerea 
socialistă, entuziasmul și 
abnegația caracteristice

Pe terenurile amenajate - irigațiile
să nu înceteze nici o clipă/

re, dar a realizat, in medie, 36 hec
tare pe zi. Cooperativa agricolă Va
lea Cinepii a realizat 36 hectare po 
zi din 42 hectare programate, Uni
rea _ 49 hectare din 63, Urleasca — 
27 din 66 hectare șl TrâLanu — 20 
hectare din 27 ha.

împreună cu tovarășii Virgil 
Curcă, inginer-șef al I.E.I.F. Brăi
la, ?1 Petre Moisolu, șeful sistemului 
Valea Cinepii, am urmărit pe teren 
cum se respectă programul de udări 
stabilit. La 
iă " ’ 
lucernă 
se Irige

In

fost irigate doar 200 ha, la Vulturu — 
230 din 1 239 ha, la Nancșli — 190 din 
560 ha. Principala cauză o constituie 
folosirea necorespunzătoare n utila
jelor de udare, datorită lipsei unor 
piese dc schimb. Din acest motiv, la 
cooperativele agricole amintite mai 
sus, ca și la cele din Adjud, Homo- 
cea și Suraia, mai există incă la n- 
ceastă dată circa 50 dc motopompe 
care nu pot fi puse in stare de func
țiune. Trebuie luate măsuri ca, in 
toate unitățile agricole, utilajele de 
udare să fie puse in stare de func
țiune pentru a se asigura folosirea 
la întreaga capacitate a sistemelor de 
irigații.

In județul Brăila, suprafața ame
najată pentru irigații in sisteme 
mari însumează 94 218 hectare. Pină 
pe data de 13 mal, din aceste tere
nuri udarea I s-a făcut pe 83 000 
hectare, a doua — pe 36 000 hectare, 
iar a treia — pe 3 500 hectare. Pre
zentăm, pentru început, această si
tuație intrucit din ea rezultă că, deși 
udările au început cu aproape o lună 
și jumătate in urmă, pină acum pes
te 11 000 hectare nu au fost irigate 
deloc. De ce această situație clnd 
pămintul are nevoie de apă ?

Iată constatările făcute in siste
mul de irigații Valea Cinepii. Aici, 
din 11 600 hectare amenajate, pe 
circa 2 000 hectare nu s-a făcut încă 
nici o udare. Sint Încă multe unități 
agricole in care, specialiștii și alte 
cadre de conducere, ignorind necesi
tatea irigării culturilor nu se îngri
jesc să aplice udări pe toate tere
nurile programate. Astfel, pentru 
perioada de la 4 la 10 mai, specia- 
liștii din cadrul sistemului nu pro
gramat irigarea a 2 500 hectare, su
prafață din care unitățile agricole 
au prevăzut să aplice udări numai 
pe 2 072 hectare. Bunăoară, coopera
tiva agricolă Traianu nu a accep
tat să irige 260 hectare, iar cca 
din Unirea — 164 hectare. In al doi
lea rind, unele unități agricole iși 
prevăd să irige toate suprafețele 
programate de sistem, dar numai de 
complezență, deoarece nu resoectă 
programele stabilite. De exemplu, in 
perioada 4—10 mai, cooperativa a- 
gricolă Gropeni. conform programu
lui, trebuia să irige zilnic 105 hecta-

dăuți și altele au fost irigate supli
mentar, peste suprafețele amenajate, 
zeci și zeci dc hectare.

Continuăm investigația noastră 
lntr-un județ care, de asemenea, este 
afectat de lipsa apei din sol : Vran- 
cca. După cum se știe, aici există cele 
mai mari podgorii ale țârii. viile 
ocupind o suprafață de aproape 15 000 
hectare. Pe lingă celelalte lucrări din 
vii, se execută udări mai ales în 
plantațiile tinere. La întreprinderea 
agricolă de stat Panciu, așa după 
cum ne-a informat ing. Ion Pintilic, 
directorul acestei unități, se muncește 
cu toate forțele pentru compensarea 
deficitului de apă din sol. În acest 
scop, cu ajutorul aproape a 50 de 
autocisterne se transportă apa nece
sară. Pentru utilizarea eficientă a 
acestor mijloace, a fost luată mă
sura ca. pe timpul nopții, ele să fie 
încărcate cu apă din riurile Sușița, 
Putna și Zăbrăuțl, iar ziua sint go
lite în vii. Tot aici s-a format o 
garnitură specială din 32 vagoane 
cisterne, care transportă aDă pe linia 
C.F.R. Datorită acestor măsuri s-a 
reușit ca pină acum să se facă udări 
pe 350 hectare plantații de vii tinere, 
asigurîndu-se in medie cite 50 va
goane apă La hectar, ceea ce a în
lesnit pornirea la timp a vegetației. 
Asemenea acțiuni se desfășoară, în 
aceste zile, și în viile de la între
prinderile agricole de stat Cotești șl 
Odobești, precum și în majoritatea 
cooperativelor agricole din județ care 
au vii. cum ar fi cele din Vîrteșcoiu, 
Movilița, Tîmboiești ele.

Cum se desfășoară lucrările de 
irigare a plantelor de cimp. care se 
cultivă in zona de șes a 
Vrancea ? în 
peratiste 
a doua a griului, plantelor fura
jere și legumelor. Rezultate deose
bite au obținut cooperatorii de pe 
raza consiliului intercooperatist Odo
bești și cei de la cooperativele agri
cole din Sihlea, Gugești, Bogza și 
Făurei, unități care au efectuat u- 
darea a doua pe aproape 30 la sută 
din suprafața amenajată. Există și su
prafețe mari pe care nu s-a făcut încă 
nici o udare. La cooperativa agricolă 
din Hingulești, de exemplu, din cele 
1 267 ha amenajate în sistem local au

R nai 1 zarea unor recolte mari pe te
renurile irigate presupune ca udările 
să se facă ia timpul prevăzut și cu 
cantitățile de apă stabilite dc cen
trele de avertizare. Analizele efec
tuate nu arătat că, in cele mai multe 
zone, ploile nu au întregit rezerva 
de apă pînă la limitele normale. De 
asemenea, oamenii de știință aprecia
ză că, pe măsură ce avansează vege
tația. consumul dc apă crește, spo
rește procesul dc evapotranspi - 
rație a plantelor. De asemenea, tre
buie să se asigure umezeala in stra
turile profunde ale solului, care să 
permită o bună înrădăcinare a plan
telor și să constituie, totodată, re
zerva de apă necesară între două 
udări. Toate acestea, impun ca lu
crările de irigații să se desfășoare 
fâră întrerupere : nu există nici ua 
motiv de liniștire. S-a înțeles și se 
respecți» această cerință ?

Județul Botoșani, situat Intr-o 
zonă cu un pronunțat deficit 
de apă in sol. Aici, ploile nu au 
reușit să umecteze decit stratul de 
la suprafața pămintului și. de aceea, 
irigarea culturilor continuă cu toate 
forțele. Din datele furnizate de di
recția agricolă rezultă că, pină 1a 10 
mai, pe cele 7 500 ha amenajate pen
tru irigații in cooperativele agricole 
prima udare s-a efectuat in între
gime. iar a doua — pe 2 000 ha. Pe 
lingă trifoliene. griu, sfeclă de zahăr, 
legume si porumb, au fost irigate și 
peste 600 ha cu pășuni. In multe 
cooperative agricole munca a fost 
organizată in așa fel incit irigațiile 
să se efectueze fără întrerupere, zi 
și noapte. La cooperativa agricolă 
Vîrful Cimpului s-a organizat o echi
pă de 16 udători care lucrează în 
două schimburi. Ca urmare a bunei 
organizări a muncii, pe terenurile 
cultivate cu griu, lucerna și trifoi in 
sistem irigat au fost efectuate două 
udări. Totodată, au fost irigate su
prafețe mari cu sfeclă de zahăr, po
rumb șl pășunile. Rezultate bune au 
și cooperativele agricole din Movila 
Ruptă. Corni. Cernești, care au efec
tuat prima udare pe întreaga supra
față amenajată și acum au început 
udarea a două. Datorită măsurilor 
luate, in cooperativele agricole din 
Bobulești. Românești. Hlipiceni, Ră-

__ _ județului
multe unități coo- 

s-a trecut la udarea

cooperativa agrico- 
culturile de griu, 
2.b trebuiau să 
62 aripi dc uda

re. In ziua respectivă, stația de 
punere sub presiune SRPD-7 mer
gea cu un singur agregat care putea 
asigura apa numai pentru 30 aripi 
de udare. Aceasta explică de ce din 
cele 3 600 hectare ale cooperativei 
agricole, amenajate pentru irigații, 
nu s-au aplicat udări decit pe 1 450 
hectare. Aceeași situație am intilnit 
și pe terenurile cooperativei agrico
le Gropeni. Motopompele programa
te să funcționeze erau in repaus, in 
schimb apa din canale se scurgea 
in rețeaua de evacuare a sistemu
lui, irosindu-se astfel energia folo
sită la pomparea ei. Bilanțul folosi
rii apei pe luna aprilie în sistemul 
Valea Cinepii arată că la un volum 
de 4,4 milioane mc de apă pompată, 
mai bine de o jumătate milion s-au. 
pierdut fără nici un folos. Din cau
ză că mari cantități de apă trec in 
rețeaua de evacuare, numai în luna 
aprilie, pe total întreprindere, pier
derile de apă din cauza nerespectă- 
rii programelor de udare se ridică 
la peste 4 milioane mc.

Nu se poate admite ca apa adusă 
cu cheltuieli mari pentru a potoli 
setea pămintului să fie doar plimba
tă pe canale, ca apoi să ajungă îna
poi in Dunăre. La aplicarea udărilor 
trebuia să existe o disciplină fermă. 
Specialiștii, conducerile unităților a- 
gricole poartă întreaga răspundere 
pentru respectarea programelor de 
udare stabilite.

Aurel PAPADIUC 
Ion TEODOR 
Ion MANEA 
Iosif POP

Unirea,
și porumb 

cu “ 
ziua

rc-mestru, aproape 15 mili
oane lei.

CIMENTIȘTII, mai bine 
zis colectivul Combina
tului de lianți și azboci
ment Tirgu-Jiu. candi
dează. de asemenea, la 
un loc fruntaș in marea 
întrecere socialistă. în pa
tru luni au fost livrate 
suplimentar 5 500 tone ci
ment echivalent, 87 000 
mp plăci din azbociment, 

‘ 372 000 bucăți cărămizi ce
ramice. 500 tone var. 
127 500 bucăți țiglă și 32 
km tuburi din azbociment. 
Și aceasta, in primul rind. 
prin folosirea cu indici 
superiori a capacităților 
de producție. Au fost de
pășite și sarcinile de creș
tere a productivității 
muncii, iar in trimestrul 
I. prin reducerea prețului

în obținerea acestor 
zultate.

ENERGETICIENII 
PETROLIȘTII gorjeni se 
remarcă, de asemenea, 
prin succese de prestigiu 
in producție. La Centrala 
termoelectrică Rovinari, 
de pildă, in prezent, fie
care MWh se obține cu 
un preț de cost mai mic 
cu 11 lei față de aceeași 
perioadă din 1973. În tri
mestrul I. cheltuielile de 
producție au fost dimi
nuate cu 1.2 milioane lei. 
iar consumul propriu 
energie electrică cu 
proape 3 milioane k 
Cu un bilanț rodnic 
prezintă, după patru luni 
din acest an. -și colectivul • 
Trustului petrolului Tg. 
Jiu, care a dat intre al
tele peste plan 3 100 tone

nes'e 
i?n 009 
1 MM. 
cantî- 

cu «alte

ȘI

(Urmare din pag. I)

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

de zahăr... călătoare
Întîmplarea s-a pe

trecut cu un an in ur
mă la Centrala pro
ducției și industriali
zării 6feclei de zahăr. 
Dacă o relatăm abia 
acum este pentru că 
faptele au fost desco
perite recent, in urma 
unor verificări efec
tuate de organe de 
control financiar. Des
pre ce este vorba de 
fapt ?

Centrala producției 
și industrializării sfe
clei de zahăr dispune 
ca Fabrica de zahăr 
din Buzău să transfe
re o cantitate de sfeclă 
de zahăr spre a fi pre
lucrată la Fabrica de 
zahăr Podar:-Craiova. 
La 4 martie 1973. două 
vagoane umplute ochi 
cu sfeclă de zahăr iau 
drumul Craiovei unde 
ajung la... 11 martie, 
același an. Dar intre

timp, mai precis Ia 7 
martie, fabrica din Po
dari iși Încheiase 
campania de fabrica
ție, așa că vagoanele 
sint expediate către 
Fabrica de zahăr din 
Luduș. Pe drum, la 
Piatra Olt, fac o scurtă 
haltă de... 14 zile :
aici. o parte din 
sfecla conținută in cele 
două vagoane este în
cărcată intr-un al trei
lea vagon. Primele 
două vagoane sosesc 
la Luduș la 28 martie, 
iar al Lreilea la 2 apri
lie. Campania de pre
lucrare a sfeclei luase 
sfirșit la Luduș la 15 
martie. Așa că sfecla 
se reîntoarce, gata 
stricată, tot pe ca
lea ferată, la Buzău, la 
4 aprilie. Fabrica bu- 
zoi^jjă fusese oprită la 
1 apriiie. Și cu un pro
ces Verbal s-a stabilit

ca destinație 
pentru sfecla călătoa
re... groapa de gunoi. 
Costul final al acestei 
aventuri : 42 674.70 lei. 
Cei răspunzători de 
această pagubă nu au 
fost depistați la vre
mea respectivă, așa 
că in cele din urmă 
paguba s-a inclus in 
prețul de cost al pro
ducției.

întrebăm Centrala 
producției și industria
lizării sfeclei de zahăr, 
Departamentul indus
triei alimentare și De
partamentul căilor fe
rate : ce s-a întreprins 
pentru stabilirea vino- 
vaților și imputarea 
pagubei ?

Răspunsul poate fi 
expediat chiar și pe 
calea ferată, numai 
suma respectivă să fie 
recuperată... telegrafic.

C. CÂRLAN

O haltă uzinală
pe linie moartă

ÎN ÎNTREPRINDERI
Șl INSTITUȚII

--'•4

Merceologul Sebas
tian SLanciu,’ de ia 
Centrul de producție 
horticolă Calaiat, jude
țul Dolj, a sesizat re
cent redacției un fapt 
increaibil, cu consecin
țe păgubitoare pentru 
economia naționala. 
J'aorica de conserve 
din Calafat a făcut, in 
urmă cu cițiva ani, 
diferite studii in ve
derea găsirii unor so
luții optime prin care 
să-și ușureze propria 
activitate de aprovi
zionare c-u materii pri
me și materiale, de 
desfacere a produse
lor către beneficiari. 
Desigur, ținind cont și 
de faptul ca, prin spe
cificul fabricii, era ne
cesar ca materia pri
mă (legume, fructe 
etc., ușor perisabile) 
să ajungă cit mai re
pede in procesul de 
fabricație. Ca atare, 
Întreprinderea și-a 
construit o linie ferată 
proprie și o haltă —

ra este irațională sub 
aspect economic, prin 
consecințele păgubi
toare pe care le de- 
tîrminâ. Pe lingă fap
tul că o investiție de 
7 milioane nu este fo
losită, alie și alte sute 
de mii de lei se 
cheltuiesc inutil cu în
cărcarea, descărcarea 
și apoi transportul 
mărfurilor din gara 

__  ___ Calafat pină la fabri- 
de la Regionala de că> w că, iar timpul de imo- 
ferate Craiova a dis- * L ----  * —:2’-----
pus ca aprovizionarea 
fabricii de conserve să 

se mai facă prin 
Cobuz, ci prin 
C.F.R. Calafat.

Cobuz — pentru care 
a cheltuit suma de 7 
milioane lei ! In acest 
fel s-a scurtat disian- 
ța cu mulți kilometri 
— materia prima des- 
cărcindu-se chiar lingă 
fabrică — n-au mai 
fost imobilizate f«ira 
rost vagoanele de cale 
ferată. „Treburile au 
mers bine o bucată de 
vreme — se arată in 
scrisoare. Dar cineva

nu 
halta 
stația 
situată la peste 15 km 
depărtare 
prindere, 
situația".

De ce această mă
sură ? După cum am 
aflat, decizia este mo
tivată prin faptul câ 
halta Cobuz nu figu- 
rează in indicatorul 
kilometric pentru 
marfă și servicii co
merciale (.’). Dar măsu-

de intre- 
complicînd

b.iizare a mijloacelor 
de transport crește. 
Iată suficiente motive 
care ne îndreptățesc 
să credem că condu
cerea Regionalei de 
căi ferate Craiova va 
reveni neîntirziat asu
pra măsurii luate, spri
jinind in acest fel fa
brica respectivă in 
efortul de i 
operativității 
zionării cu 
prime, de reducere a 
cheltuielilor de trans
port.

respectivă 
creștere a 

i aprovi- 
i materii

Al. BOGHIU

Din resurse proprii au 
fost confecționate cutii 
speciale, compartimentate 
pe cileva categorii de de- 
ș ;uri și instalate in fiecare 
secție de , ’ .
birouri, la atelierele 
proiectare 
au fost aduși saci de hirtie 
sau polietilenă in care se 
adună dcșeurile. Două pre
cizări : a) atit in secțiile 
de producție, cit și in bi
rouri a fost stabilită o 
persoană anume care răs
punde de acțiunea de co
lectare ; b) colectarea de
șeurilor din birouri și sec
ții și transportarea lor la 
punctul comun fixat pe 
întreprindere se efectuează 
de către toii salariații și 
nu de femeile de serviciu 
— cum se proceda înainte.

— Acțiunea „D“ cuprin
de nu numai recupera
rea lor — ne-a declarat 
directorul combinatului de 
prelucrare a lemnului 
Brăila. Avem în vedere, 
înainte de toate, măsurile 
de reducere și, pe cit po
sibil, de evitare a deșeuri
lor. Astfel, printr-o rațio
nalizare a fluxului tehno
logic la fabrica de chibri
turi, vom reduce cantitatea 
de deșeuri de carton cu 25

producție. In
AA1- de
și multiplicare

de tone pe an. Iar la fa-' 
brica de P.A.L., prin efec
tuarea unei mai exacte 
reglări a preselor (cu oca
zia apropiatelor reparații 
capitale), vom economisi 
circa 1 500 mc masă lem
noasă.

incit unul din comparti
mente să fie rezervat ia 
exclusivitate pentru hirtii.

ÎN CARTSERE

ÎN COMERȚ
au

aparte
în fiecare magazin 

fost fixate locuri 
pentru colectarea deșeuri
lor din hirtie. iar vinzăto- 
rii au lingă tejghele o pun
gă de nailon in care depun 
resturile de hirtie și am
balaj rezultate în timoul 
vinzării și dezambalării 
produselor.

PE STRĂZI Șl IN 
LOCURILE PUBLICE

Se știe că deșeul de 
hirtie poate deveni recupe
rabil numai dacă nu-i a- 
mestecat cu alte resturi 
menajere. Iată de ce. mu
nicipalitatea brăileană a 
confecționat 110 cutii spe
ciale — toate purtînd in
scripția „Numai pentru 
hirtii" — pe care le-a plan
tat pe străzi și în locurile 
publice (piețe, parcuri etc.). 
La rindul lor, mijloacele 
de transport ale salubrită
ții au fost astfel echipate

La BLOCURI s-au insta
lat cutii de carton îm
brăcate in cutii dc plas
tic (cutiile și pungile suit 
de regulă ambalajele ră
mase in magazine de la 
vinzarea frigiderelor). La 
fiecare scară de bloc există 
două asemenea cutii, pen
tru hirtii și pentru deșeuri 
textile. Cind cutiile se um
plu, împuternicitul blocului 
sau persoana desemnată de 
asociația de locatari anun
ță telefonic — la un sala
riat anume stabilit — du
pă care in ziua următoare 
sau după 1—2 zile (in func
ție și de existența altor 
solicitări care să asigure 
încărcarea mașinii la o ca
pacitate corespunzătoare) 
vine camionul de la D.C.A. 
și descarcă cutiile. Pentru 
deșeurile din metal și sti
clă s-au desemnat spații 
aparte intre blocuri.

ÎN CARTIERELE OBIȘ
NUITE (fără blocuri) ac
țiunea de colectare a hir- 
tiei și a celorlalte deșeuri 
s-a organizat pe circum
scripții, în cadrul fiecărei 
circumscripții fixindu-se 
un loc aparte în curtea u- 
nui cetățean.

ÎN COMUNE
Dintre modalitățile con

crete de organizare a ac
țiunii de colectare a de
șeurilor in comunele brăi- 
lerio ne-am oprit la un 
sistem-model aplicat —, în- 
cepind de duminică, 12 
mai — in comuna Tudor 
Vladimirescu. In trei punc
te din comună s-au fixat 
locuri speciale pentru co
lectarea deșeurilor, dintre 
care unul pentru pionieri 
și uteciști. Pentru ace
le deșeuri care — fie din 
cauza volumului lor ridi
cat, fie a incomodității de
plasării cetățeanului, acesta 
nu le poale duce la centrul 
de colectare — s-a stabilit 
ca deputății de circum
scripții să meargă cu că
ruțele C.A.P.-ului din ca-

6ă-n casă (duminică 
fost 15 asemenea căruțe) 
și să explice fiecărui cetă
țean in parte importanța 
predării in totalitate a de
șeurilor existente in 
podăria personală.

— Acțiunea a dat rezul
tate deosebit de bune, ne-a 
declarat Radu Ionel, se
cretarul comitetului comu
nal de partid și președin
te al ____________
F.U.S. De aceea, o 
repeta cu regularitate 
fiecare i’_.’ 
singură zi am . _., 
stringem aproape 10 ___
de deșeuri, din care peste 
1 000 kg de hirtie. Pentru 
aceasta am hotărit să ng 
mărim planul de colectare 
la toate categoriile de de
șeuri (la hirtie chiar il vom 
tripla).

gos-

consiliului comunal 
vom 

- - ______ în
duminică. Intr-o 

reușit să 
tone

★
Experiența Județului _____ ___

perfecționare și generalizare, după cum ne-au ex
plicat reprezentanții organelor locale — ne condu
ce la următoarea concluzio : in întreprinderi, in 
instituții, în gospodăriile cetățenilor, la sate și la 
orașe există în prezent însemnate cantități de de
șeuri, iar ele pot fi readuse in circuitul economic 
fură cheltuieli și eforturi deosebite, cu mijloace 
simple la îndemîna oricui.

în ce nc privește, sîntem gata să găzduim în pa
ginile ziarului și alte experiențe.

Brăila — încă în curs de

Mihai IONESCU 
Valeria STOIU

Foto : C. Darie

Foto 1 : Cutii de colectare o deșeurilor instalate la parterul blocului G 4 din cartierul Hipodrom. Foto 2: Una din cele 110 cutii amplasate pe 
străzile Brăilei. Foto 3: Locuitorii comunei ,,Tudor Vladimirescu" predau deșeurile de hirtie

concepție, fără o analiză minuțioa
să a economicității fiecărei cheltu
ieli. Ce se intimplă insă in p^ac*^ 
tțcă ? In unele întreprinderi fi-aii 
cheltuit importante fonduri pentru 
asimilarea unor produse noi, dar 
care ulterior nu au mai fost in
troduse in producție de scrie, în
tre altele pentru că fabricarea lor 
s-a dovedit a fi nerentabilă. De e- 
xempiu, întreprinderea de mașini 
casnice emailate Satu-iVLare a chel
tuit aproape 1,5 milioane lei pen
tru realizarea unor tipuri de ma
șini de gătit care nu au mai fost 
produse deoarece se consuma prea 
mult metal și aveau un preț prea 
ridicat. Dacă de la bun început 
s-ar fi analizat oportunitatea asi
milării acestor produse și sub as
pectul eficientei, indiscutabil că 
asemenea situații ar fi fost evi
tate. Eficiența este domeniul a- 
supra căruia cadrele tehnice și e- 
conomice trebuie să stăruie in mod 
deosebit. Șantierul naval din Galați, 
de pildă, angaja în fiecare an, cu 
destul de multă greutate, un nu
măr tot mai mare de vopsitori care, 
deși nu aveau de lucru uniform in 
toate perioadele, afectau indicato
rul de productivitate a muncii, de
terminau un consum nerațional de 
fonduri de remunerare. Economiș
tii au atras atenția tehnicienilor a- 
supra acestui neajuns și, începînd 
din acest an, s-a schimbat tehno
logia de vopsire, realizîndu-se cu 
un număr mai mic de vopsitori un - 
volum mai mare de lucrări, deci o 
productivitate mai ridicată.

Datorită implicației pe care fie
care act economic o are asupra 
cheltuielilor de producție, asupra 
situației financiare a unităților so
cialiste, un control preventiv exi
gent trebuie exercitat nu numai in 
sfera activității financiare curente, 
ci și asupra nivelului prețurilor și 
tarifelor la produsele noi, asupra 
încadrării personalului in normele 
unitare de structură, asupra sarcini
lor economice noi trasate unităților 
din subordine atunci cmd îndepli
nirea lor presupune angajarea unor 
cheltuieli. Prin noua reglementare 
legală, in exercitarea controlului 
preventiv trebuie să se considere 
angajați toți conducătorii compar
timentelor de specialitate din ca
drul unităților, abandonindu-se 
concepția greșită potrivit căreia 
sarcina acestui control ar reveni 
numai aparatului financiar-conta- 
bil. Trebuie să fie bine înțeles, de 
asemenea, că efectuarea controlului 
preventiv de către organele finan- 
ciar-oontabile nu scutește de răs
pundere celelalte persoane din ca
drul unităților socialiste care sem
nează, întocmesc sau participă la 
elaborarea documentelor pentru 
operațiile supuse acestui control. 
Pentru că, dacă o anumită o- 
perație nelegalâ, inoportună sau 
neeconomică scapă controlului pre
ventiv, consecințele, răspunderea 
se vor repercuta și asupra celor care 
au inițiat cheltuiala respectivă. Le
gea controlului preventiv cuprinde 
foarte precis normele de angajare a 
cheltuielilor in cadrul activității 
economlco-financiare.

însemnătatea nu numai econo
mică, dar și politică a gestionării 
raționale, eficiente a fondurilor 
materiale și bănești obligă ca in 
fiecare unitate economica să se ia 
neintirziat măsurile organizatorice 
care se impun pentru a se acționa, 
încă de Ia început, in lumina exi
gențelor noilor reglementări legale. 
Și pentru buna aplicare a prevede
rilor no i legi, organizațiile de 
partid din unitățile economice au 
datoria să intensifice munca ooii- 
tică in rindul specialiștilor și‘ ca
drelor de decizie, pentru dezvol
tarea răspunderii lor in gospodă
rirea judicioasă a mijloacelor rrta- 
teriale și bănești, pentru educarea 
lor in spiritul respectării banului 
public, al grijii față de avutul 
obștesc.

l

condu.se
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Dramaturgia originali Inspirat! 
din actualitate concentrează In chip 
firesc interesul oamenilor de teatru, 
ca si sufragiile publicului.

„A transpune viața noastră con
temporană. efervescenta poporului 
nostru harnic, chipul înaintat el 
eroului — constructor “ * '
socialiste multilateral 
a proiecta In artele 
universul uman *1 
bunurilor materiale, 
imagini emoționante T. .......... __
toarc, pătrunse de patosul revoluțio
nar al zilelor noastre, a reda viața cu 
toate bucuriile, neajunsurile fi rea
lizările ei din fabrici, Întreprinderi, 
uzine, laboratoare, de pe ogoare etc. 
înseamnă. In primul rind, a reflecta 
la educația, formarea $i cultivarea 
gustului artistic si estetic al maselor 
largi de spectatori" — sublinia Din* 
Cocea, artistă emerită.

„Teatrul ca experiență de viață" 
nu reprezintă pentru mine — măr
turisește Horea Popescu — o simplă 
formulă. E un mijloc de clarificare 
fi de cunoaștere, e o cale de înțele
gere. Totdeauna voi căuta In
tr-o construcție dramati'â tex’ul 
suind viu in cadența fantelor reali
tății noastre in plină transformare, 
textul deslușind ceea ce e reve
lator in faptele din imediata noas
tră apropiere".

Ce croi, ce conflicte ați vrea s! 
aduceți în lumina rampei. ce 
mesaje ați dori să transmiteți prin 
ei ? — este o întrebare pe care am 
pus-o tuturor interlocutorilor noștri.

„Ar trebui probabil ca răspunsul 
să fie interesant, să aducă ceva nou. 
Dar vedeți, eu nu vreau altceva decit 
presupun că vrea majoritatea publi
cului — ne spunea Elena Deleann. 
Vreau să văd pe scenă oameni 
obișnulți. normali, puși In situațiile 
in care-i pune dc obicei „viața", care 
de altfel este „autorul" cel mal in
teresant. Cit de plină de eroism este 
uneori această aparent banală exis
tentă zilnică ! Pe lingă cite „come
dii" si „drame"

Aș vrea ca 
noastre să fie 
menii epocii in 
genți, complecși, capabili să te 
să gindesti și 
tâ cu ei. să-i Iubești 
urăști — iar 
fie puși In situațiile diverse în 
se desfășoară existența noastră. Este, 
de altfel, „ștacheta exigențelor" la 
care s-a ridicat dramaturgia româ
nească prin realizările ei cele mai 
importante, prin tipurile reprezenta
tive pe care le-a creat — tipuri care 
s-au înscrii In memoria spectatori
lor".

Cum era fi firesc, în centrul dis
cuției au revenit adesea ideea carac
terului reprezentativ al eroilor 
noștri dramatici, autenticitatea lor, 
capacitatea dramaturgiei de a sugera 
adevărul vieții.

„în aspirația sa către o superioară 
calitate artistică și către maxima 
eficiență educativă și spirituală, tea
trul trebuie să se opună atit orien
tărilor ideologice străine de filozo

al României 
dezvoltate — 
spectacolului 

producătorilor 
a concretiza 
?i convin cft-

trecem zilnic !
eroii spectacolelor 
a$a cum sint oa- 
care trăim : intell- 

facă 
oda- 
să-i 

să 
care

să suferi 
sau 

acești eroi

fia noastră, rit fi celor care contu
rează oameni periferici, false „per
sonalități". abordează probleme mi
nore, lăturalnice nle societății, 
care relevă conflicte mărunte șl 
propun soluții facile, susține Geor
ge Constantin. Teatrul nu poate 
exista decit prin spectacole stră
bătute de adevărul vieții ; spec
tacole care ridică probleme autentice 
și arzătoare și propun soluții varia
te. născute din concepția marxist! 
despre lume șl societate ; care im
pun atenției publicului conflicte au
tentice șl caractere puternice, com
plexe. vii, bogate, cu coborișurl șl 
suișuri. croi exemplari prin umanita
tea lor. prin credința lor In progres, 
prin generozitatea cu care alujeso 
înfăptuirea loclctății socialiste".

Reușitele de pin! acum fiind bine 
runoscute (s-au făcut numeroase re
feriri la eroii din „Puterea el adevă
rul". „Opinia publică". „Un fluture 
ne lampa". „A doua față a meda
liei" ori la „Acești Îngeri triști", 
„Camera de alături" etc.), rămîne 
Încă un deziderat major acela al 
prezentării frecvente, masive, de 
ecou adine și dc durată — a tipului 
uman nou pe care vrem să II fău
rim în societatea noastră și care șl-a 
găsit atitea întrupări vil, tipul carac
terizat prin pasiune pentru munca 
creatoare, printr-un înalt spirit de 
răspundere față dc interesele gene
rale nle colectivității, prlntr-o ținută 
morală elevată și o intensă viață 
spirituală.

„întilnim uneori, privind prirn-pla- 
nurile de la televiziune — arată 8o-

Diolog cv : DINA COCEA, artistă emerită, vicepreședintă 
A.T.M., ELENA DELEANU, directoarea Teatrului „Giulești", HO
REA POPESCU, regizor, director artistic al Teatrului National 
din București, SORANA COROAMA, regizoare la Teatrul Mic, 
și actori binecunoscufi publicului nostru : ANNA DUKASZ (Sf. 
Gheorghe), LARISA STASE MUREȘAN (Arad), GEORGE CON
STANTIN (Teatrul „C. I. Nottara").

Complexitatea eroilor și a conflic
telor dramaturgiei In raport cu cele 
ale realității a fost un alt criteriu al 
estimării producției noastre drama
tice, un alt obiectiv major formulat.

„în ultimii ani am avut bucuria 
ca prin intermediul micului ecran 
să întruchipez diferite personaje ve
ridice, cu particularități morale bine 
conturate, care redau poziția și roiul 
femeii in societatea noastră contem
porană — după cum, de asemenea, 
am avut posibilitatea (ca om de 
teatru și ca spectator) să apreciez 
autenticitatea, vigoarea, puterea de 
convingere a unor personaje create 
de dramaturgi de prestigiu cum 
ar fi : A. Baranga, Paul Everac, 
D. R. Popescu. Titus Popovici. însă, 
față de bogăția faptelor speci
fice vieții noastre tumultuoase, 
cu Implicații atit de vaste in
procesul transformării 
omului zilelor noastre,

conștiinței 
trebuie să

constatăm, spunea Dina Cocea, că 
dramaturgii noștri nu abordează
încă oe măsura sugestiilor vieții pro
bleme legate de marile prefaceri 
care au loc în structura societății 
noastre. Oare lumea satelor noastre, 
de pildă, in continuă prefacere, sau 
problemele pe care le ridică integra
rea tineretului în viața socială și 
tipul de personalitate feminină for
mat în orinduirea noastră socialistă 
nu pot să constituie subiecte pen
tru dramaturgia noastră contempo
rană ? Consider că în această lume, 
ca și în alte medii de activitate 
există eroi și conflicte pe care ta- 
Ientații noștri interpreți le pot 
transpune, aduclnd in fața spectato
rilor imaginea vie în care aceștia 
doresc să se regăsească".

rana Coroamă — personalități dintre 
cele mai diferite ca profesiune, tem
perament și generație, dar dintre 
cele mai interesante ca gindire, 
activitate și manifestare publică. 
Nu pot decit să regret că prea rar 
astfel de eroi autentici ai anilor ’70 
iși află locul pe scena teatre
lor. Am specificat anii ’70 fiind
că mi se pare că de multe ori 
„eroii" nu ajung să și trăiască, 
să și convingă, fiindcă-și poartă 
(precum albina acul) felul cum au
torul, tributar unul schematism re
volut de construcție și de limbaj, 
„vrea" să-i facă să trăiască și să ne 
convingă. Dogmatism sau estetism 
sint stinci periculoase de care se 
sfarmă de destule ori dorința legi
timă a teatrelor de a aduce pe sce
nă eroul anilor TO".

Un deziderat unanim deci : eroul 
pozitiv, capabil să propună un mo
del, in acord cu țelurile orinduiril 
socialiste.

Insuficienta reflectare în teatru a 
bogăției și complexității personalită
ților omenești cu care ne confruntă 
la fiecare pas viața a luat adesea 
o formă specială. S-a observat ab
sența masivă din literatura drama
tică a unor categorii umane, sociale, 
a unor zone tematice.

Raritatea eroinelor femei — con
turate la nivelul unor personaje re
prezentative pentru condiția socială, 
pentru universul spiritual al femeii 
contemporane — este o remarcă re
petată adesea.

„Pentru o anumită perioadă Isto
rica, cu radicale transformări pe 
plănui conștiinței umane, dramatur
gia noastră ne-a dat „Trei genera
ții”, „Surorile Boga”, „Citadela sfă

râmată" etc., cu personaje feminine 
cc-și caută un drum în încleștare* 
«ceior ani, urmate de Domnica Ro
taru din „Secunda 58" sau Magda
lena din „Șeful sectorului suflete" 
etc., care încep să aibă dreptul la 
opțiune, la afirmare. Dar brusc, 
chipul lor pălește și uneori par a 
trăi din gloria acelor ani... în sche
ma dramatică apar o mamă, o 
muncitoare, o soacră, o activistă, o 
cochetă. De ce oare numai atit cind 
noi Înșine propunem o varietate u- 
mană copleșitoare ? I" — se Întreabă 
Larisa St&se Mureșan.

în cele trei decenii petrecute pe 
•cenă — iși amintea Anna Dukăsz— 
m-nu interesat In mod deosebit ro
lurile care mi-au oferit prilejul 
să-ml exprim părerea despre epoca 
In care trăiesc, despre rolul șl 
locul femeii in societate, familie, dra
goste etc. Asemenea roluri au fost : 
..Irina" din „Citadela sfărimată" de 
II. Lovlnescu, „Ruxandra" din „Trei 
generații” de Lucia Demetrius. „Fana” 
din „Explozie întîrziată", și cele trei 
roluri excelente din tripticul „Cine 
ești tu ?" do Paul Everac. De aseme
nea, „învățătoarea" sau „Femeia co
misar" din „Tragedia optimistă" de 
Vișnevskl, „Mutter Courage” de 
Brecht, „Nora” de Ibsen, „Travesti" 
de Baranga, in care am jucat pro- 
pria-mi parodie de director de tea
tru.

Dramaturgia despre și pentru tine
ret, eroul tlnăr, problemele și si
tuațiile cu care se confruntă, exigen
țele societății față de tinăra genera
ție și felul în care ea reușește sau 
trebuie să și le integreze au consti
tuit o altă „lacună" a dramaturgiei, 
sesizată de oamenii de teatru.

„în intilnirile pe care le-am avut 
cu spectatorii am putut constata că 
foarte mulți dintre interlocutorii 
noștri erau tineri. I-am ascultat cit 
de matur gindesc, l-am văzut pe 
unii muncind cu rivnă șl com
petență. Și ne-am dat seama 
— aprecia George Constantin — 
cit de nefirească este absența 
problemelor adevărate ale tine
rei generații din dramaturgia noas
tră, cit de nefirească este eflo
rescenta dramaturgiei care abordea
ză simplist marile frămintări, pro
bleme, răscruci de drumuri care ca
racterizează conștiința tinără".

„Eu merg la teatru să văd omiul 
lnterpretind personajul" — spunea 
George Căllnescu. Actorul se pre
gătește studiindu-și contemporanii 
pentru a-i interpreta. Pregătirea lui 
se cere împlinită prin propuneri de 
„personaje", selectări și sintetizări 
de conflicte din partea autorilor de 
teatru.

Apelul la dramaturgi de a desco
peri asemenea eroi și asemenea con
flicte, apel făcut în numele lor, al 
strădaniilor și talentului lor, dar și 
în numele publicului atit de entu
ziast și atit de generos cu literatura 
originală a fost o „permanență” a 
dialogului nostru cu oamenii de tea- 
trii.

Natalia STANCU

cultural
BOGAT PROGRAM 

CULTURAL
Sîmbătâ și duminică In localită

țile județului Olt s-nu desfășurat 
numeroase manifestări culturale 
dedicate celor două mari eveni
mente ale anului : a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și al 
XI-lea Congres nl partidului. în- 
tr-un cadru pitoresc, in pădurea Că
lugăreasca. din comuna Radomirești. 
a avut loc „Sărbătoarea bujorului 
românesc", manifestare aflată la n 
treia ediție, la care, au participat 
formații artistice din toate comu
nele învecinate. De asemenea, în 
comunele Județului, lectori ai co
mitetului județean de partid au 
vorbit despre „Județul Olt pe coor
donatele socialismului". La Scorni- 
ceștl a avut loc un recital de poe
zie patriotică Intitulat „Luminat 
pămînt eroic”, urmat de un con
cert de muzică populară și de un 
concurs „Cine știe ciștigă". (Eml- 
lian Rouă).

„VINE STREIUL 
DE LA MUNTE"

La Simeria, județul Hunedoara, 
s-a încheiat festivalul cultural- 
artistic intitulat : „Vine Streiul de 
la munte”. El a programat o di
versitate de manifestări, printre 
care recitaluri de poezie, specta
cole artistice, filme documentare 
pe teme politico-sociale, conferințe 
științifice și seri cultural-distrac- 
tive. Ampla manifestare cultural- 
artistică a culminat duminică cu 
un spectacol folcloric și o serbare 
cimpenească desfășurată la cam
pingul de pe Strei, unde și-au dat 
concursul formațiile cultural-ar- 
tistice de amatori ale caselor de 
cultură și căminelor culturale din 
localitățile așezate pe Valea Streiu- 
lui și a Mureșului. (Sabin Ionescu).

EXPOZIȚIE DE CARTE 
ROMANEASCĂ

La Satu-Mare s-a deschis o 
expoziție de carte româneas
că cu vinzare, cuprinzind peste 
2 000 de titluri. Expoziția face larg 
cunoscută cititorilor, prin interme
diul standurilor și al unor panouri, 
preocupările editurilor din țara 
noastră, ca și o parte din lucrările 
beletristice, politico-ideologice, de 
știință, tehnică etc. realizate aici. 
Expoziția a prilejuit întîlnirea citi
torilor cu prozatorul clujean Iosif 
Soltesz, originar din Satu-Mare, 
precum și cu membrii cenaclului 
literar al tineretului „G. M. Zam- 
firescu" care au citit din creațiile 
proprii. în curind se va deschide 
și o expoziție de cărți pentru copii. 
(Octav Grumeza).

„Săpt amina muzicii 
românești"

Intre 3 șl 10 mai. la lași e-a desfășurat 
„Saplămina muzicii românești", dedicată ce
lei dc-a XXX-a aniversări a eliberării pa
triei și Congresului al Xl-lea al partidului, 
o manifestare culturală cu largă participare, 
care s-a bucurat de prezența unor cunoscufl 
compozitori, critici, muzicologi din Importan
tele centre muzicale ale țării, dc un deose
bit Interes din partea publicului.

Semnificativ ni s-a 
părut programul con
certului de debut. In- 
terpreți : orchestra
simfonică a Filarmo
nicii „Moldova” din 
Iași, corul ,,Gavriil 
Musicescu", corul O- 
perei de stat din Iași, 
dirijate de Ion Baciu. 
Alături de pagini con
sacrate : Suita a IlI-a 
de Ion Dumitrescu și 
Concertul pentru vi
oară și orchestră de 
Dumitru Capoianu 
(solist George Ham
za). s-au propus in 
prima audiție : can
tata „Românie, țară 
dc vis” de Vasile Spâ- 
tărelu. o lucrare vi
brantă. închinată pa
triei. „Jocuri din Ma
ramureș" de Corneliu 
Dan Georgescu și 
„Izvoade II" de An
ton Zeman. După mo
mentul de debut, con
certul corului „Madri
gal" a constituit, de 
asemenea, un eveni
ment al săptâminii 
muzicale ieșene. Ma- 
drigaliștil au făcut 
din nou dovada unui 
deosebit profesiona
lism. In opusuri difi
cile s-au întrecut să 
fie cit mai expresivi, 
să atingă perfecțiu
nea, piesele fiind cu 
chibzuință alese. Pen
tru prima oară „Ma
drigalul” a cintat la 
Iași „Ofrandă copii
lor lumii”, o inspirată 
lucrare ce poartă sem
nătura tinărului com
pozitor Ieșean Sabin 
Pautza. Compozitorul 
a ales dintr-o culege
re de Constantin Brâ- 
iloiu cele mai colo
rate exemple din fol
clorul copiilor, de pe 
diferite meridiane ale 
globului, le-a tălmă
cit. le-a îmbinat și a 
creat cu vervă aceas
tă „Ofrandă”.

A fost prezent în 
festival și cvartetul 
„Atheneum" al Filar
monicii „George E- 
nescu” din București

care a oferit In pri
mă audiție cvartete 
de D. Gheclu și P. 
Bentoiu. De aseme
nea, cvartetul „Muzi
ca", cu un program 
de lucrări — tot pri
mo audiții — semnale 
de Dumitru Bughicl 
(un opus închinat pla
iurilor copilăriei). Mi
hai Moldovan. Mircea 
Chiriac. Să notăm și 
prezența reputatei or
chestre simfonice a 
Filarmonicii de stat 
din Cluj — dirijor E- 
mil Simon, solist pia
nistul Harold En- 
ghiurliu — cu opusuri 
in primă audiție sem
nate de Vasile Her
man. Cornel Tăranu, 
Mihai Moldovan. Si
gismund Toduță ; a- 
poi participarea for
mației Grup III, a 
flautistului Volcu Va- 
sinca. Au susținut 
concerte $i formațiile 
Ieșene de prestigiu : 
corala „Anlmosi" di
rijată de Sabin Pau
tza, corul „Gavrill Mu
sicescu", condus de 
Ion Pavalache, an
samblul instrumental 
„Musica Viva", diri
jat de Vincente Tuș
ea, cvartetul „Voce» 
contemporanae".

Principala calitate a 
acestei manifestări ie
șene a fost aceea de 
a propune, în primă 
audiție, citevă lucrări 
românești de valoare. 
Cantata lui Vasile 
Spătărelu. corala lui 
Sabin Pautza sau 
cvartetul Iul Mihai 
Moldovan sint exem
ple edificatoare. A 
reușit, de asemenea, să 
aibă ca participants 
orchestre camerale, 
soliști cunoscuți, mult 
aplaudați de publicul 
nostru. Momentul 
„Madrigalului" sau 
concertul Filarmonicii 
clujene au fost cu a- 
devărat sărbători ale 
muzicii. Nu in Între
gime însă programul ■ 
a fost Întocmit cu e-

xigență. ținlnd seama 
de faptul că o săptă- 
mină de muzică ro
mânească trebuie să 
se adreseze unui cit 
mal larg auditoriu, să 
fie o invitație adresa
tă marelui public spre 
valorile muzicii noas
tre contemporane. în 
acest sens, notăm fap
tul că o serie de lu
crări. deși nu lipsite 
de calități, nu -se în
cadrau in desfășura
rea festivalului, pă
reau propuse la ln- 
timplare. aveau un 
grad scăzut de Intell- 
gibilitale.

De un real interes 
a fost simpozionul 
„Muzicologia româ
nească șl rolul el in 
dezvoltarea culturii 
muzicale din tara 
noastră", care a sub
liniat, încă o dată, 
importanta sarcină ce 
revine muzicologilor 
în amplul proces de 
educație muzicală a 
marelui public. Parti- 
cipanții la dezbateri 
au relevat rolul muzi
cii militante, sublini
ind puternicul său ca
racter educativ, dato
ria muzicologilor de a 
cultiva gustul publi
cului, de a dezvălui 
corespondențele muzi
cii cu viața. S-a vor
bit despre carențele 
criticii dedicate muzi
cii ușoare, despre ne
cesitatea discemămin- 
tului critic in activi
tatea muzicologilor, 
despre importanța 
creării unei sociologii 
muzicale.

Ediția a doua a 
„Săptăminii muzicii 
românești” — Iași 1974 
— s-a încheiat. Foru
rile de cultură ieșene, 
instituțiile muzicale, 
muzicieni de prestigiu 
au căutat ca Intr-a
devăr manifestarea să 
se transforme intr-un 
eveniment al actualei 
stagiuni. Și fără în
doială că, în cea mai 
mare parte, au reușit. 
Mai ales prin capaci
tatea de a sublinia lo
cul pe care-1 ocupă 
muzica în vastul pro
ces formativ, rolul el 
de instrument impor
tant in educația so
cialistă.

Smaranda 
OȚEANU

EXPOZIȚIA NAȚIONALĂ 
DE INVENȚII ȘI INOVAȚII 

STUDENȚEȘTI
Intenția organizato

rilor Expoziției na
ționale de invenții și 
inovații studențești, 
amenajată recent in 
noul local al In
stitutului politehnic 
bucureștean. este de 
a oferi o imagine a 
creației tehnico-știin- 
țifice studențești re
zultată din integra
rea învățămint ului
universitar cu pro
ducția Si cerceta
rea. Șl trebuie spus 
din primele rindurl 
că o asemenea inten
ție este slujită prin 
eforturi și prin mij
loace demne de toată 
lauda. Să amintim 
numai procedeul si
tuării exponatelor în 
contextul explicativ al 
cercetării științifice 
universitare pe bază 
de contract in care 
sint antrenați mii de 
studenți ; graficele 
ilustrative pentru rit
mul in care se con
struiesc și sint dotate 
ateliere’e-școală (320 
de ateliere amenajate 
numai in ultimii doi 
ani) sau explicațiile 
asupra utilității prac
tice pe care au pro
bat-o multe dintre 
aparatele prezentate, 
în felul acesta, expo
natele — aparate și 
instalații, dispozitive 
și standuri de o mare 
varietate tehnică — 
dobîndev valoare de 
referință asupra a ceea 
ce Înseamnă și. mai 
ales, poate să însemne 
cercetarea științifică 
studențească, in con
textul mobilizării tu
turor resurselor pen
tru elaborarea unor 
noi tehnologii apte de 
a fi introduse In cir
cuitul economic.

Nu e mai puțin a- 
devărat că asemenea 
soluții organizatorice 
sint dictate de însuși 
conținutul procesului 
pe care-1 exprimă.

Pentru că din mo
ment ce la concursul 
de invenții și inovații 
studențești, organizat 
de U-A.S.C.R. in acest 
an, au fost brevetate 
zeci de lucrări științi
fice. e firesc ca in
vențiile selectate și 
prezentate la expozi
ție să fie Însoțite de 
comentarii care să 
redea amploarea în
tregului proces de 
creație tehnică stu
dențească. în felul a- 
cesta. vizitatorul, ur
mărind cu atenție fie 
Standul pentru regla
rea și încercarea in- 
jectoarelor de com
bustibil sau Redreso
rul pentru băi de a- 
coperiri metalice, fie 
Sistemul de urmărire 
cu selsine, întrebuin
țat in comanda de la 
distanță a mișcărilor 
unghiulare, sau Moto
rul pas cu pas cu co
mandă electronică, fie 
Dispozitivul de rabo- 
fat și rectificai roți 
dințate conice sau 
Posibilitățile de pre
lucrare a imitațiilor 
de blănuri scumpe, 
are In față, reprezen
tat in mic. tabloul e- 
forturilor de cercetare 
specifice studenților 
mai multor instituții 
de învățămint supe
rior, îndeosebi poli
tehnice. de construcții 
și agronomice.

Des i gur. eval uat ă
din perspectiva multi
tudinii si varietății 
acestui potențial, ex
poziția nu e scutită 
de anumite lacune. 
I s-ar putea reproșa, 
de pildă, că restrince 
sfera invențiilor și 
inovațiilor studențeș.i 
la citeva domenii teh
nice de bază — e ade
vărat. frecvent a- 
mintite în cercetările 
pe bază de contract 
și poate chiar mai 
spectaculoase in fina
lizările lor — dar in

nici un caz singurele 
definitorii pentru cer
cetarea științifică stu
dențească. mult mai 
amplă la scară națio
nală, mai diversifica
tă și — de ce nu ? — 
mai plină de imprevi
zibil in inventivitatea 
ei. I s-ar putea, de a- 
semenea. adresa ob
servația că in limitele 
domeniilor tehnice 
pentru care au optat 
organizatorii, institu
țiile de învățămint 
superior sint inegal 
reprezentate : cum
altfel ar putea fi ex
plicată prezenta des
tul de sporadică a 
studenților bucu-
reșteni, ca să nu mai 
vorbim despre absen
ța Centrului universi
tar Iași ?

Asemenea posibile 
observații și sugestii 
sau altele de același 
gen n-ar mai putea 
fi formulate dacă a- 
cestei expoziții națio
nale i s-ar fi asigu
rat. cu puține efor
turi. dar cu mai mul
tă... inventivitate, un 
plus de organizare și 
de popularizare. Cel 
puțin sub acest ultim 
aspect, situația nu e 
deloc mulțumitoare. 
Cu o inaugurare lipsi
tă de solemnitatea cu
venită in asemenea 
cazuri, cu un ghidaj 
aproape Inexistent și 
cu o supraveghere 
insuficient avizată, 
un asemenea eveni
ment riscă să treacă 
puțin valorificat in 
învățămintele -oe care 
le oferă. Și e păcat. 
Prestigiul și varieta
tea fondului de crea
ție tehnico-științifică 
specific studenților 
noștri obligă la mai 
multe eforturi organi
zatorice.

Mlhal
IORDANESCU

Comemorarea poetului Robert Frost
în cadrul marilor aniversări cul

turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii pe anul 1374. luni 
după-amiază a avut loc. in Bucu
rești, o manifestare dedicată împli
nirii’ a 100 de ani de la nașterea 
poetului american Robert Frost 
(1874—1936).

Viața șl opera poetului au fost

evocate de scriitorii Nicolae Balotă, 
Dan Duțcscu și Ștefan Stoenescu.

★
în aceeași .zi. la sediul Bibliotecii 

americane di.) București a avut loc 
spectacolul ..Robert Frost —in mc- 
moriam", la care și-au dat concursul 
actorii Radu Beligan, Val Săndules- 
cu. Lucia Mureșan, Emil Ho-su și 
Traian Stănescu. (Agerpres)

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
Academia de științe sociale și po

litice a Republicii Socialiste Româ
nia. Institutul de istoria artei — sec
torul de cercetări teatrale — au orga
nizat o sesiune de comunicări con

sacrată celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării patriei. Tema sesiunii, 
care va dura două zile, cu începere 
de azi. este consacrată „Probleme
lor istoriei teatrului românesc con
temporan”.

t V

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoalâ.
10,00 Curs de limba germană.
10.30 Curs de limba franceză.
11,00 Film pentru copii „Barbara", 

Regia : Marla Kantewska.
10.00 Curs de limba rusă.
16.30-17,00 Curs de limba engleză. 
17,00 Telex.
17,35 Virstele peliculei — magazin 

de cultură cinematografică.
18.30 Legile țării — legile noastre, 

îndatoriri social-jurfdlce de
terminate de generalizarea

primei trepte a lnvățfimîntu- 
lui liceal.

10.40 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

19,23 1001 de șeii.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Seară de teatru : „A cui e 

vina 7“ de Paolo . dl Vincen
zo. Adaptare pentru televi
ziune de Matei Alexandru.

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Film serial : Jule, Julia. Ju
liana — producție a studiou
rilor dc televiziune din R.D. 
Germană. Episodul V.

20,45 Panoramic științific.
21.15 Muzică populară.
2L30 Telex.
21,35 Roman foileton „Educația 

sentimentală". Episodul IV.

„SĂRBĂTOAREA 
LILIACULUI"

Duminică, la Ponoarele, Intr-un 
fermecător cadru natural, a avut 
loc tradiționala sărbătoare a lilia
cului. în această zi s-au intîlnit 
aici fiii meleagurilor mehedințene, 
cărora li s-au alăturat nu
meroși oaspeți din diferite colțuri 
ale tării. In tot cursul zilei, for
mațiile artistice ale casei de cultu
ră și ale căminelor culturale din 
județ au prezentat pe estradele 
amenajate in aer liber atractive 
programe artistice, au avut loc 
competiții sportive. (Virgil Tătaru).

„ECRAN-5”
Casa de cultură a sindicatelor 

din Reșița a găzduit festivalul in- 
terjudețean al filmului de amatori 
„Ecran-5“. La această confruntare 
au fost prezentate peste 50 de 
filme, aparținind cineamatorilor din 
București, Timișoara, Oradea, Hu
nedoara, Bacău, Galați, Suceava, 
Sinnicolau Mare, Huși, Caransebeș, 
Otelul Roșu fi Reșița. (Nicolae 
Cătanâ).

In Capitala a fost Inaugurata, luni, sdpldmîno „Primăvara culturala 
bucureșteanâ". Un numeros public a participat, cu acest prilej, la 
vernisajul expoziției documentare „București '74" (in imagine), des
chisa în holul Teatrului Național, șl la spectacolul festiv „București, 

oraș al împlinirilor", găzduit de aceeași prestigioasa Instituție

Distanța istorică ce desparte Să
lajul actual de deceniile anterioare 
conferă cu deplină justificare schim
bărilor survenite in economie și cul
tură. in relațiile umane și in conști
ința oamenilor atributul de „specta
culoase". Regiune cu vechi tradiții a- 
grare, Sălajul și-a făurit, in ultimii 
ani, o industrie modernă, cu ramuri 
ca aceea a construcțiilor de mașini, 
a materialelor de construcție, electro
tehnică și ușoară. Are acum o intre- 
prindere de armături industriale, o 
filatură de bumbac, o întreprindere 
de produse ceramice oentru construc
ții. o întreprindere de conductori e- 
lectrici emailați — dotate cu utilaje 
de inaltâ tehnicitate.

La ora actuală, una din principa
lele caracteristici ale dezvoltării in
dustriale a județului o constituie 
ritmul inalt de creștere, care este 
considerabil mai înalt față de cel 
ce se va realiza, in ansamblu, pe 
economia națională.

în condițiile acestei Intense dezvol
tări. o preocupare de seamă a co
mitetului județean de partid, a con
siliului popular județean, a unităților 
economice interesate este recruta
rea și pregătirea cadrelor ne
cesare industriei județului Desigur, 
sute de sălăjeni s-au întors „acasă", 
să lucreze in noile unități. Dar a- 
ceastă reîntoarcere a fost aproape 
insignifiantă raportată la necesarul 
de cadre. Ne-am dat seama că tre
buie să contăm In primul rind pe 
faptul că Sălajul este unul din ju
dețele cu o densitate ridicată a popu
lației și. de asemenea, cu un spor 
natural demografic ridicat. în pre
zent, circa 60 la sută din populația 
activă lucrează in agricultură. Avem, 
deci, un puternic rezervor de forță 
de muncă. Problema ce se Impu
nea era cea a pregătirii, a calificării 
ei prin sistemul învățămintului și 
prin cursuri de calificare.

Pină în 1963, in cuprinsul județu
lui funcționau nouă licee de cultură 
generală și un liceu cu profil agricol. 
Evident, această structură era com
plet necorespunzâtoare noii etape pe 
care o străbatea județul. Iată de ce

a fost necesară înființarea, la Zalău, 
a unui liceu de construcții și a unuia 
de mecanică ; la Sărmășag, reprofi
larea liceului de cultură generală pe 
pregătirea de cadre pentru minerit, 
iar la Șimleul Silvaniei, înființarea 
unui liceu economic. Mai rămineau 
însă de depășit consecințele structu-

asemenea, 48 absolvenți de liceu 
pentru meseriile de strungari, mie- 
zuitori, turnători etc. în cicluri de 
cite 5 și 7 luni, unitatea de conduc
tori electrici emailați a dat califi
carea de trefilatori și tratatori sirmă 
unui număr de 37 absolvenți ai li
ceului de cultură generală. La a-

profil industrial, în număr de 64. Cu 
excepția celor care vor continua in- 
vățămintul superior, toți aceștia vor 
lucra ca muncitori calificați pe vas
tul șantier de înălțare a meleaguri
lor sălăjene. Astfel, tineretul oferă 
un răspuns concret cuvintelor mobi
lizatoare rostite de tovarășul Nicolae

PRIN INVĂTAMiNTUL LICEAL CU PROFIL INDUSTRIAL

Tineri „pe picioare proprii" în viață, 
utili progresului general

rii defectuoase ale vechiului Invătă- 
mint liceal, cu prea multe licee 
de cultură generală șl cu absența 
celor de specialitate. Consecințe 
ce se manifestau în atitudinea mul
tor absolvenți de liceu, care ani in 
șir Încercau să pătrundă in in- 
vățămintul superior sau căutau 
posturi de funcționari. Unii reu
șeau. dar cei mai mulți rămineau 
in întreținerea părinților, tineri „ne
terminați", oameni care trăiau din 
expediente. Comitetul județean de 
partid a cerut comuniștilor, organi
zațiilor U.T.C să ducă o muncă 
susținută de educare a tinerilor pen
tru ca aceștia să se îndrepte spre 
unitățile productive. Rezultatul a fost 
că, numai din promoțiile ultimilor 
ani ai liceelor de cultură generală, la 
filatură de bumbac au urmat cursul 
de calificare in meseria de filatoare 
116 absolvente. întreprinderea de 
armături Industriale a recrutat, de

Din experiența județului 
Sălaj in pregătirea 
și calificarea forței 

de muncă

ceștia se adaugă un și mai însemnat 
număr de tineri care s-au încadrat 
in munca productivă la diferitele 
unități ale industriei locale. Acest 
contingent de tineri șl-a găsit vocația 
intr-o activitate productivă utilă so
cietății, afirmîndu-se plenar la locu
rile lor de muncă.

La sfirșitul acestui an școlar vom 
avea primii absolvenți al liceului da

Ceaușescu, consacrate dezvoltării și 
perfecționării învățămintului la ple
nara din iunie 1973 : „întregul in- 
vățămint trebuie să pregătească tine
retul pentru producție, pentru mun
că ; și tinărul din liceu, și cel din 
universitate trebuie să fie In stare 
să execute o muncă concretă In so
cietatea socialistă. Fiecare trebuie să 
înțeleagă că nu se pregătește să de
vină funcționar, ci pentru a contri
bui la sporirea avuției naționale".

Pentru îndeplinirea in bune con
diții a acestor sarcini, organizațiile 
de partid din școli au fost Îndrumate 
sft desfășoare o muncă susținută in 
rîndul cadrelor didactice pentru ca 
acestea să înțeleagă ceea ce partidul 
și societatea le cere în privința for
mării viitorilor constructori ai socia
lismului. în vederea legării cit mai 
intime a activității instructiv-educa- 
tive de cerințele vieții, in școlile să-

lăjene au fost înființate peste 300 de 
cercuri cu caracter tehnic-aplicativ. 
O indicație recentă a comitetului ju
dețean de partid se va solda, sintem 
convinși, cu creșterea considerabilă a 
numărului acestor cercuri. în cadrul 
lor. profesorii, educatorii vor pune 
sub .observație aptitudinile elevilor, 
pentru a contribui la orientarea in a- 
lcgerea viitoarei profesii.

Cu începere din acest an. în Sălaj 
vor funcționa încă trei licee de spe
cialitate — unul de electrotehnică, 
unul de mecanică și altul de prelu
crare a lemnului. în total vor exista 
109 clase, din care 62 de bază și 
47 afiliate. Acestea vor cuprinde pe 
cei aproximativ 4 000 absolvenți ai 
claselor a VIII-a ce vor rămine in 
județ.

Noua structură a învățămintulul 
liceal din județ corespunde nevoii de 
pregătire a cadrelor pentru tinăra 
noastră industrie, pentru întreaga e- 
conomie a Sălajului. în liceele cu 
profil industrial vor fi cuprinși în 
prima treaptă, începînd din toamna 
acestui an. circa 1 800 tineri ca 
viitoare cadre pentru industria ju
dețului. La aceștia se vor adăuga 
desigur și alți tineri care vor fi 
școlarizați in liceele realist-umaniste 
sau in cadrul liceelor de alte profile 
și care ulterior vor urma cursuri de 
calificare de scurtă durată pentru 
meserii din domeniul industriei. Va 
spori astfel și mai mult contribuția 
invățămintului la formarea cadrelor, 
în strinsă legătură cu cerințele dez
voltării social-economice a județului, 
în acest fel, tineretul va fi tot mai 
bine pregătit pentru viață, pentru 
muncă, pentru activități social-utile, 
pentru a deveni participant activ la 
opera de construire a socialismului 
și comunismului in patria noastră.

Maria PITICA 
soaretar al Comitetului 
județean Sâlaj al P.C.R.
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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Regatului Hașemit 

al Iordaniei
Lulnd cuvin tul In cadrul .vilcmni- 

tălii de prezentare a scrisorilor, am- 
b.isadorul iordanian Hani Kha- 
sawnch a subiinlat cft se simte de-»- 
schit de onorat de faptul că este 
primul ambasador a! țârii sale in 
Republica Socialistă România. Refe- 
rindu-se la vizita pe care regele 
Hussein al Iordaniei a făcut-o in 
România, vorbitorul a spus :

..Maiestatea Sa s-a întors din re
centa vizită pe care a efectuai-o, cu 
cele mai frumoase impresii despre 
minunata dumneavoastră țară, des
pre mărc-tul popor român, despre 
personalitatea istorică și rolul mar
cant pe carc-1 aveți tn conducerea 
României, ca și despre marile suc- 
c-ce obținute in măreața dumnea
voastră tară, sub conducerea dum
neavoastră. in toate domeniile de 
activitate, inclusiv in privința locu
lui României in viața internațio- 
/"'■

1.-. continuare, ambasadorul iorda
nian a spus :

„Principiile promovate în relațiile 
internaționale, bazate pe respectarea 
egalității intre state, pe neamestecul 
in treburile interne și deplinul 
respect pentru independenta și 
suveranitatea națională a fiecărui 
stat, constituie principiile comune 
ale conducerilor celor două tari ale 
noastre. scumpe celor două popoare 
prietene — arab iordanian și român.

Poziția dumneavoastră fermă față 
de cauza luptei drepte a popoarelor 
arabe a primit o sinceră apreciere 
si o înțelegere profundă. Ne bucu
răm de sprijinul dumneavoastră față 
de lupta Iordaniei și a țărilor arabe 
surori pentru retragerea completă a 
Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate, pentru apărarea drepturi’or 
poporului palestinean, ceea ce ajută 
luptei lor juste pentru realizarea 
acestor țeluri legitime. Aceasta este 
singura cale posibilă pentru o pace 
dreaptă și durabilă in regiunea 
noastră*".

In Încheiere, ambasadorul Iorda
niei a spus :

„îmi exprim speranța. Excelență, 
că voi beneficia de atenția și bună
voința dumneavoastră in îndeplini
rea misiunii mele puse in slujba în
tăririi relațiilor dintre România și 
Iordania, in toate domeniile — poli
tic. economic, cultural, științific — 
ceea ce îmi va permite să-mi aduc 
contribuția la înfăptuirea celor con
venite de către dumneavoastră și 
Maiestatea Sa regele Hussein în Co
municatul comun dat publicității 
după ultima intilnire, care trasează 
liniile directoare ale'activității pen
tru -dezvoltarea -șî consolidarea ra
porturilor bilaterale.

Pcrmiteți-mi să vă asigur din 
nou. Excelență, că sint deosebit de 
fericit și onorat să-mi desfășor acti
vitatea, bucurîndu-mâ de bunăvoința 
dumneavoastră, in capitala frumoasei 
dumneavoastră țări și in mijlocul 
minunatului dumneavoastră popor".

A luat apoi cuvintul președintele 
Republicii Socialiste România, tova

rășul Nicolae Ceaușescu. Adreslnd 
ambasadorului iordanian un călduros 
salut de bun venit in țara noastră, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : 

„Doresc să evoc cu multă satis
facție vizita Maiestății Sale Hussein, 
regele Regatului Hașemit al Iorda
niei, in România, la începutul aces
tui an, care a dat noi dimensiuni 
prieteniei $i colaborării trainice intro 
țările și popoarele noastre, dezvoltă
rii lor tot mal fructuoase, in inte
resul reciproc, al cauzei colaborării 
și păcii in lume".

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a arătat :

„Construind orinduirea nouă, so
cialistă, România acționează, totoda
tă. pentru dezvoltarea largă a rela
țiilor salo cu toate țările lumii, pe 
baza principiilor — tot mai larg re
cunoscute dc popoare — ale egalității 
depline In drepturi, respectării stric
te a independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc, ale 
dreptului fiecărui popor de a-și de
cide în mod liber șl nestingherit des
tinele.

România militează ferm pentru 
Instaurarea in Europa a unui climat 
durabil de pace și securitate, de lar
gă si neîngrădită colaborare intre 
state, care să dea garanție fiecărui 
popor că se va putea dezvolta liber 
pe calea progresului.

No pronunțăm pentru soluționarea 
pe cale pașnică a tuturor conflicte
lor și stărilor de încordare, pentru 
renunțarea la forță și la amenința
rea cu folosirea forței in rezolvarea 
problemelor dintre state".

Referindu-se la situația din Orien
tul Apropiat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Apreciem câ instaurarea unei 
păci durabile in Orientul Apropiat 
este posibilă numai pe calea unei so
luții politice — care să ducă la re
tragerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocunate, la asigurarea 
independenței și integrității terito
riale a fiecărui stat din această zo
nă. la soluționarea problemelor po
porului palestinean potrivit interese
lor sale naționale.

Noi considerăm că la rezolvarea 
tuturor problemelor internaționale 
trebuie să particine activ, în condi
ții de deplina egalitate, și să colabo
reze tot mai strins toate țările, indi
ferent de mărimea lor".

In încheiere. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului ior
danian succes deplin in îndeplinirea 
misiunii ce i-a fost încredințată și 
l-a asigurat dc întregul sprijin al 
Consiliului de Stat, al guvernului ?i 
al său personal. . ‘ "

După solemnitatea prezentării seri-’ 
sorilor, președintele Republicii Socia
liste România, tovarvșul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire cor
dială. prietenească cu ambasadorul 
iordanian Hani Khasawnoh.

La solemnitate și la convorbire au 
participat Constantin Stâtescu, se
cretarul Consiliului de Stat, și Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Plecarea delegației guvernamentale 
a R.P.O. Coreene, 

condusa de !!im laog Iu
Luni după-amiază ■ părăsit Capi

tala delegația guvernamentală a Re
publicii Populare Democrate Co
reene, condusă do Kim Ling .Iu. 
membru al Comitetului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Corcea, viccpremier al 
Consiliului Administrativ al Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
caro a întreprins o vizită in țara 
noastră.

La aeroportul Olopcnl. delegația a 
fost condusă dc Ghoorghe Rădules- 
cu, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vlceprim-ministru 
al guvernului, Dumitru Turruș. ad
junct de șef de secție la C.C. al

Întîlniri la C. C. al P. C. R.
Luni, tovarășul Dumitru Popescu, 

membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. s-a intilnit 
cu delegația Partidului Comunist 
Mexican, condusă de tovarășul Ar
turo Martinez Nateras. membru al 
Comisiei Executive n C.C. al P.C.M., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită de prietenie in Republica So
cialistă România.

A particioat Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

în cursul întrevederii, desfășurată 
intr-o atmosferă de prietenie tovără
șească. a avut loc un schimb de in
formații asupra unor probleme de 
interes comun privind activitatea 
actuală a P.C.R. și P.C.M.. dez
voltarea, in continuare, a legătu

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI
VA FACE 0 VIZITĂ ÎN R. P. BULGARIA

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, va efectua in zilele ur
mătoare o vizită oficială de prietenie

Cronica zilei
O delegație a Federației industriei 

chimice din Belgia, condusă de H. 
Janssen, președintele federației, a 
sosit in Capitală la invitația Minis
terului Industriei Chimice.

Din delegație mai fac parte E. De- 
castiaux-Hugot, ambasador in 
M.A.E., P. Olyslager, inspector gene
ral la Oficiul belgian pentru comerț 
exterior, directori ai unor cunoscute 
firme belgiene, consilieri.

Luni dimineața, delegația econo
mică belgiană a fost primită de Mi
hail Florescu, ministrul industriei 
chimice.

A fost de față Lionel De Mey, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Belgiei la București.

în cursul convorbirilor au fost a- 
bordațe .probleme privind ■ cooperarea 
in domepipl chimiei, intre, .cel.e. două 
țări și perspectivele de lărgire a co
laborării in acest domeniu.

în aceeași zi. oaspeții belgieni au 
avut convorbiri la Comitetul de Stat 
al Planificării, precum și la uncie 
întreprinderi de comerț exterior a- 
parținind Ministerului Industriei 
Chimice.

Seara, ministrul industriei chimice 
a oferit o masă in onoarea oaspeți
lor belgieni.

P.C.R., Cornel Pacoste, adjunct nl 
ministrului afacerilor externe, Con
stantin Petre, secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., 
vicepreședinte al consiliului popular 
municipal, alte persoane oficiale.

A fost de față, de asemenea, Li 
Mm Su, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București.

★
înainte de plecare, Kim Iăng Ju 

a oferit un dejun, care s-a desfășu- 
rit intr-o atmosferă cordială, prie
tenească. în timpul dejunului, Kim 
Iăng Ju șl Gheorghe Rădulescu au 
rostit toasturi.

(Agcrpres)

rilor de prietenie și solidaritate din
tre cele două partide.

★
în după-amiaza zilei de luni, tova

rășul Stefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a intilnit cu delegația 
comună a partidelor Tanu și Afro- 
Shirazi din Tanzania, care a făcut o 
Vizită de schimb de experiență în 
țara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

A luat parte tovarășul Nicolae 
Guină, membru al C C. al P.C.R.

Cu acest prilej, s-a efectuat un 
schimb de informații și de vederi in 
legătură cu preocupările P.C.R. și 
ale Tanu și Afro-Shirazi. extin
derea, in continuare, a raporturilor 
bilaterale de prietenie șl colaborare.

in Republica Populară Bulgaria, Ia 
invitația ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare Bulga
ria, Petar Mladenov.

A sosit în Capitală o delegație de 
specialiști britanici in domeniul nu
clear, condusă de Sir John Hill, 
președintele Autorității pentru ener
gia atomică a Marii Britanii, care, 
la invitația Comitetului de stat pen
tru energia nucleară, face o vizită in 
țara noastră. Oaspeții au fost salu
tați de loan Ursu, președintele Co
mitetului de stat pentru energia nu
cleară, de oameni de știință. A fost 
prezent Derick Rosslyn Ashe, am
basadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

în cursul zilei de luni, delegația 
de specialiști britanici a avut con
vorbiri la Comitetul de stat pentru 
energia nucleară și a vizitat unei.? 
laboratoare ale Institutului de fizică 
atomică. Cu acest prilej,- ’au- fost’ 
discutate ^.probleme, referitoare ' La- 
dezvoltarea colaborării dintre Comi
tetul de stat pentru energia nucleară 
și Autoritatea pentru energia ato
mică a Marii Britanii, dintre spe
cialiști români și britanici in dome
niul cercetării și aplicațiilor pașnice 
ale energiei nucleare.

Seara, ambasadorul Derick Ros
slyn Ashe a oferit o recepție.

(Agerpres)

TELEGRAME

EXTERNE

REZULTATELE ÎNDEPLINIRII
PLANURILOR PE

PRIMUL TRIMESTRU
R P. UNGARĂ

BUDAPESTA 13 (Agcrpres). — 
Sarcinile prevăzute pentru primele 
90 de zile in planul de dezvoltare pe 
1974 al economici R. P. Ungare au 
fost îndeplinite. Potrivit datelor sta
tistice oficiale, producția industrială 
a sporit cu 6,5 la sută, in comparație 
cu perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, in principal prin crește
rea productivității muncii. Printre 
ramurile care au cunoscut creșteri 
mal importante se numără construc
țiile de mașini — cu un spor de 9.3 
la sută. Progrese notabile nu fost 
înregistrate, de asemenea, in lărgirea 
bazei energetice și de materii prime, 
precum șl in producția bunurilor 
de ■ larg consum.

R. P. POLONĂ

VARȘOVIA 13 (Agerpres). — în 
primul trimestru al acestui an. in 
Polonia s-a menținut un ritm inalt 
de dezvoltare a întregii economii 
naționale, fiind obținute sporuri im
portante la producția industrială 
globală — 13 la sută, comparativ cu 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut. în industrie s-a realizat o 
creștere dc 9 la sută la capitolul 
productivității muncii.

în acest an, pentru necesitățile 
dezvoltării și modernizării economiei 
naționale a fost alocată suma de 416 
miliarde zloți. Sc acordă o atenție 
sporită, pe scara întregii țări, asigu
rării respectării termenelor de dare 
in exploatare a unor obiective in
dustriale și economice majore.

COPENHAGA

Congresul Partidului 
Socialist Popular 

și-a încheiat lucrările
COPENHAGA 13 (Agerpres). — 

Duminică dupâ-amiază s-au încheiat, 
la Copenhaga, lucrările Congresului 
Partidului Socialist Popular din Da
nemarca.

Delegații au adoptat documentele 
politice supuse dezbaterii și au ales 

■;noul .iQomitet Central.
In 'fU’ricțTa' de președinte al'F.S.P.’ 

din Danemarca a fost ales Gert Pe
tersen, care pină la congres a fost 
membru al Comitetului Executiv fii 
partidului.

fertra prieteniei si coWrii româno hulire

La aniversarea 
Tratatului de la Varșovia 

România socialistă - militantă 
consecventă pentru pace și securitate 

in Europa și în întreaga lume
Se împlinesc astăzi 19 ani de la 

semnarea Tratatului de la Varșovia 
de prietenie, colaborare șl asistență 
mutuală — expresie a năzuinței po
poarelor din țările socialiste semna
tare de a milita pentru consolidarea 
păcii și securității în Europa.

Așa cum este cunoscut, Tratatul de 
la Varșovia a fost încheiat în am
bianța „războiului rece" și încordării 
internaționale, ca răspuns la crearea
— cu șase ani mai înainte — a pac
tului Atlanticului de Nord. Obiec
tivul Tratatului de la Varșovia. În
scris in textul său, il constituie a- 
părarea in cazul unui atac imperia
list în Europa. Caracterul său defen
siv rezultă cu claritate din faptul că 
Tratatul proclama abținerea în rela
țiile internaționale de la forță și a- 
menlnțarea cu forța, fiind conceput 
ca un pact deschis și altor state, in
diferent de orinduirea lor socială. 
Totodată, țările socialiste membre au 
proclamat de la început că menține
rea sa este condiționată de lichi
darea blocului militar nord-atlantic ; 
in perioada de aproape două de
cenii de La ‘înființare. țările 
membre ale Tratatului și-au re
afirmat public, in repetate rinduri, 
inclusiv la recenta sesiune a Comi
tetului Politic Consultativ, poziția de 
principiu privind lichidarea concomi
tentă a celor două grupări militare 
existente in Europa.

Ca membră a Tratatului de la Var
șovia. România și-a îndeplinit și 
isi îndeplinește cu hotărâre o- 
bligațlile ce ii revin ; parti
dul și statul nosfru se preocupă 
permanent de întărirea capacității de 
apărare a țării, dezvoltă colaborarea 
pe plan militar cu țările participante 
la Tratatul de la Varșovia, precum 
și cu celelalte țări socialiste, care nu 
iau parte la acest Tratat, fac totul 
pentru a asigura pregătirea armatei 
noastre naționale, astfel ca ea să fie 
gata oricind să respingă orice atac 
imperialist, să asigure integritatea 
teritorială, independența și suverani
tatea patriei, cuceririle revoluționare 
ale poporului.

In legătură cu recenta consfătuire 
a Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia, Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. a dat o înaltă apreciere 
poziției exprimate in cadrul Consfă
tuirii de tovarășul Nicolae Ceaușescu
— poziție consecventă de înfăptuire 
cu lealitate a obligațiilor ce revin 
țării noastre in cadrul alianțelor cu 
țările socialiste, de dezvoltare a co
laborării pe toate Dianurile și întă
rire a unității țărilor socialiste, de 
contribuție activă, substanțială la 
eforturile pentru destindere și secu
ritate politică și militară în Europa.

Este incontestabil că în răstimpul 
ultimilor 19 ani, pe arena mondială 
și, in mod deosebit, în Europa, au 
avut loc adinei prefaceri social? poli-?. 
tice, care„au dctermjnat imporțșnt^. 
mutații’ pozîfiVe in direcția normali-' 
zării "relațiilor interstatale, destinde
rii, înțelegerii și cooperării între toa
te staiele, indiferent de orinduirea 
socială. O expresie concludentă a a- 

cesțel evoluții o constituie convo
carea și desfășurarea cu succes a 
primelor faze ale lucrărilor Conferin
ței general-europene, căreia 11 revine 
misiunea de a asigura statornicirea 
unui sistem nou de relații pe conti
nent, bazat pe principiile indepen
denței șl suveranității naționale, ega
lității in drepturi, neamestecului in 
treburile interne, avantajului re
ciproc, abolirii politicii dc forță și de 
amenințare cu forța — incit toate 
popoarele să dobindească garanția că 
se vor putea dezvolta liber și nestin
gherit, la adăpost de orice act de a- 
greslune, intr-un climat de încredere 
și cooperare fructuoasă.

In aceste condiții, procesul de rea
lizare a securității europene impune 
completarea destinderii politice cu 
destinderea militară, înfăptuirea 
unor măsuri efective de dezangaja
re, de reducere a efectivelor forțelor 
armate și de stăvilire a cursei 
Înarmărilor pe ansamblul continen
tului — măsuri care sâ netezească 
drumul spre obiectivul fundamental 
al dezarmării generale, in primul 
rind nucleare. In acest context, la 
recenta consfătuire a Comitetu
lui Politic Consultativ, statele par
ticipante au reafirmat că sint gata 
să desființeze organizația • acestui 
tratat simultan cu dizolvarea orga
nizației Pactului nord-atlantic, sau 
ca,. prim pas, să se treacă la lichi
darea organizațiilor militare ale 
ambelor pacte ; firește, atita timp 
cit continuă sâ existe N.A.T.O. și nu 
se înfăptuiesc măsuri efective de de
zarmare, țările socialiste participante, 
în rindul cărora România socialistă, 
consideră că este necesară întărirea 
capacității de apărare și dezvoltarea 
colaborării reciproce in această di
recție.

Cerințele dezvoltării procesului de 
destindere in Europa, depășirea 
anacronicei divizări a continentului 
in grupări militare opuse reclamă in 
mod imperios o intensă activitate 
politico-diplomatică. în acest sens, 
in Hotărirea Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. se subliniază că : 
„in condițiile marilor schimbări pe
trecute în cele aproape două decenii 
de la înființarea Tratatului (le la 
Varșovia- esle necesară și se impune 
accentuarea tot mai mult, prioritară, 
a caracterului și laturii sale politice, 
inclusiv perfecționarea sistemului 
de informări și consultări reciproce 
in toate problemele importante pen
tru pacea in Europa și in lume".

Slujind cu abnegație interesele 
fundamentale ale poporului român, 
ale socialismului și păcii, chemind 
la menținerea vigilenței față de ori-, 
ce acțiuni ale cercurilor reacționare 
imperialiste, România socialistă va 
milita și de aici înainte, ca un fac
tor activ, pentru întărirea unității 
și colaborării frățești multilaterale 
cu celelalte țări socialiste, pentru 
realizarea-securității in- Europa, pen
tru o - pace • -trainică - și - colaborttrer 
rodnică intre, toate popoarele. în in
teresul făuririi unei lumi naai bune 
și mai drepte.

V. ALEXANDRESCU

• SPORT • SPORȚ • SPORT • SPORT > ȘPQRT

ciclism „CURSA PĂCII" ADNOTĂRI LA TURNEUL DE BOX „CENTURA DE AUR"
Participanții la cea de-a 27-a edi- 

tie a „Cursei păcii" au avut ieri la 
Szczecin zi de odihnă, după ce au 
străbătut, in șase etape. 600 km pe 
șoselele Poloniei. Prima treime a 
ctir/ei a fost extrem de rapidă (in 
tre. etape s-au realizat medii orare 
in jur de 48 km), iar cele două e- 
tape contra cronometru individual au 
făcut o triere serioasa a valorilor. 
După șase etape, lider al clasamen
tului individual este polonezul Ta
deusz Mytnik. urmat de Dieter Gon- 
schorek (R.D. Germană) — La 24”. 
Aavo Pikkuus (U.R.S.S.) — la 33”, 
Nikolai Gorelov (U.R.S.S.) — la 
1’04" etc. De remarcat că diferența

„Crosul primăverii" 
la Arad

ARAD (Corespondentul ..Scinteii", 
Constantin Simion). Duminică dimi
neață a avut loc o impresionantă ac
țiune sportivă de masă — „Crosul 
primăverii". 10 000 de tineri și tinere, 
elevi din școlile generale, licee teo
retice și de specialitate, precum și 
din întreprinderile și instituțiile mu
nicipiului Arad s-au aliniat la star
tul întrecerii. Miile de spectatori pre- 
zenți pe traseele competiției au a- 
preciat. prin vii aplauze, eforturile 
concurentelor. Iată numele ciștigă- 
torilor : clasa a V-a — Nicolae Ru- 
che-a și Maria Dronca : clasa a Vl-a 
— Stefan Pieptănar și Simona Po- 
povici ; clasa a VII-a — Constantin 
Antone și Marii en a Mitrici : clasa a 
VUI-a Adalbert Santău și Elisabeta 
Rozmzweig : anul I — Ghiță Mercea 
și Mariana Lupan ; anul II — Ion 
Coșa și Maria Gavrilă ; anul III — 
Florin Boșneag și Elena Bulzan ; a- 
nul IV și peste 19 ani — Vasile Nilă 
6i Dumitra Tuiculescu.

ÎN CITEVA RÎNDURI
PENTATLON MODERN. - La 

Budapesta a început un mare con
curs internațional de pentatlon mo
dern. la care participă sportivi din 
zece țări, printre care România. Aus
tria, Franța, R.F. Germania, U.R.S.S., 
Ungaria. Prima probă a competiției 
_  călăria — a revenit sportivului 
nostru Constantin Călina, cu 1 100 
puncte.

TENIS. • Meciul de tenis Fran- 
ța—Austria, contind pentru sfertu
rile de finală ale zonei europene 
(grupa A) a „Cupei Davis", s-a în
cheiat ieri, la Viana, cu scorul de 
3—1 in favoarea jucătorilor francezi 
(ultima partidă de simplu s-a în
trerupt din cauza întunericului și 
nu va mai fi reluată).

1d aemifinalele grupei, echipa

intre primul și cel 
clasat este de numai

de-al zecelea 
două minute.

Cicliștii români au mers satisfă
cător in etapele cu plecarea in bloc, 
dar la contracronometru. ca de obicei, 
s-au prezentat slab, pierzind minute 
prețioase, care vor fi greu dc recu
perat. Dintre ei. cel mai bun loc in 
etapele de pină acum l-a ocupat 
Vasile Teodor — locul trei, în ace- 
l?si timn cu invingătorul. in etapa 
a Vl-a. In clasamentul general, el
se află pe locul 26, la 4’22" față de 
lider.

Cursa continuă azi, cu etapa Szc
zecin — Neubrandenburg (145 km)

Fotbal și rugbi 
pe „micul ecran44
• Miine, televiziunea va trans

mite. in direct, alternativ, as
pecte de la meciurile de fotbal 
(U.T.A. — Steaua (de la Plo
iești) și A.S.A. Tg. Mureș — Jiul (dc 
la București. stadionul Dinamo), 
contind pentru sferturile de finală 
ale „Cupei României". Transmisia 
începe la ora 16,30. Reamintim că tot 
miine au loc și celelalte două „sfer
turi" ale Cupei României : S.C. Tul- 
cea — Politehnica Timișoara (la 
București, pe stadionul Dinamo, ora 
14) și C.S. Rimnicu-Vilcea — Univer
sitatea Cluj (la Hunedoara, ora 
16.30).

• O nouă transmisie fotbalistică 
T.V. va avea loc sinibătă, de la CJuj 
(ora 17) : meciul C.F.R. — Universi
tatea Craiova, din cadrul etapei a 
XVIX-a a campionatului diviziei A.

• Duminică (ora 15,15) va fi 
transmisă, de asemenea, in direct, 
partida internațională de rugbi 
România — Spania, contind pentru 
campionatul european F.I.R.A.

Franței va întâlni, in a doua jumă
tate a lunii iulie, selecționata Româ
niei.
• Cupa Federației internaționale, 

o veritabilă cupă Davis a tenisului 
feminin, a continuat, ieri, la Neapole, 
pe terenurile Arenei centrale. Se
lecționata României a intilnit in pri
mul tur reprezentativa Argentinei, 
pe c^rc a invins-o cu scorul de 2—1 .

• Turneul final al Circuitului 
W.C.T., desfășurat Ia Dallas, a 
fost ciștigat de australianul John 
Newcombe (29 de ani), care 
l-a învins in finală cu 4—6. 6—3, 
6—3, 8—2 pe tinărul jucător suedez 
Bjorn Borg (17 ani). în sferturile de 
finală ale „Cupei Davis" (zona euro
peană), Olanda a învins, la Haga, 
cu 4—1, formația Finlandei.

în acest an. al primelor campionate 
mondiale ale boxului amator (Ha
vana — august) și al campionatelor 
europene de tineret (Kiev — iunie), 
s-a înscris, cu caracter de test, și tur
neul pentru „Centura de aur", tur
neu desfășurat la București și în
cheiat zilele trecute. Mai intii. de 
remarcat câ gala finalelor, pregătită 
de citeva meciuri semifinale spec
taculoase, s-a bucurat de un mare 
succes de public. Probabil, miile de 
amatori de box s-au prezentat ca 
spectatori in sala patinoarului .,23 
August" nu numai din dorința de a 
asista la întrecerea citorva pugiliști 
renumiți, ci au vrut, totodată, să 
vadă cu ochii lor cum arată pe ring 
viitorii noștri reprezentanți la cele 
două competiții internaționale des
pre care vorbeam la început.

Cercetind rezultatele turneului din 
acest ultim punct de vedere putem 
deduce citeva asnecte pozitive, dar 
și suficiente neajunsuri. O primă 
constatare se referă la pregătirea fi
zică a pugiliștilor selecționați, pre
gătire bună, ca de altfel a majorită
ții boxerilor români participant la 
turneu. Faptul acesta le-a permis să 
manifeste o atitudine combativă, să 
se găsească aproape mereu in ofen
sivă pe timpul celor nouă minute 
de întrecere pe ring, chiar dacă u- 
neori adversarii le erau superiori ca 
tehnică și ca forță a loviturilor. Așa 
s-au intimplat lucrurile cu „semi
greii" Văran și Dafinoiu care. in 
fața unui boxer de clasă, cum e 
cubanezul Gilberto Carillo, au reușit 
partide excepționale din punctul de 
vedere al combativității și al ambi
ției sportive.

Desigur, combativitate?, și acest stil 
ofensiv fără răgaz au ciștigat deci
siv teren in boxul amator mondial, 
ele influențind net deciziile ; in 
general, juriile nu mai acordă victo
rii exclusiv pentru „stil tehnic", in 
special cind boxerii tehnici se lasă 
dominați in cri de-al treilea rund 
al partidelor. Consecință a ‘îmbună
tățirii structurale a metodologiei pre
gătirii fizice, combativitatea crescută 
caracterizează azi marile turnee și 
e bine că majoritatea boxerilor ro
mâni fruntași corespund in această 
privință, ultimele lor evoluții inter
naționale fiind date de exemplu chiar 
de reprezentanți ai unor școli renu
mite. cum este acea poloneză. To
tuși, din nou vrem să atragem a- 
tenția că. pe fondul alegerii tineri
lor inimoși, puternici șl bine pregă
tiți fizic, se impune, la toate nivelurile, 
inclusiv la loturile reprezefită’ive, să 
cultivăm perseverent tehnica boxului, 
mai ales precizia apărării |i acura-
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tețea loviturilor de atac. „Centura de 
aur" ne-a arătat, totodată, că mulți 
boxen, pe de-o parte, nu știu să se 
apere sau neglijează apărarea, mi- 
zind exclusiv pe atac neîntrerupt, pe 
de alta, înseși loviturile lor de atac 
sint adesea incorecte. Nu vom face 
aici exemplificări nominale, vom 
arăta insă câ dintre boxerii noștri 
fruntași numai Gabriel Pometcu și 
parțial Dobrescu și Cuțov s-au a- 
propiat de- cerințele boxului adevă
rat. combativ, în forță și, totodată, 
tehnic.

Merită să ne concentrăm citeva 
clipe și asupra pugiliștilor din lotul 
reprezentativ do tineret înscriși la 
turneu. Dintre cei cinci participant, 
trei — Paul Dragu, Niță Robu, și Cos- 
tică Dafinoiu — au cucerit „centu
rile de aur" ! Nu era exclus ca Da
mian Cimpoieșu sâ fie și el astăzi 
pe lista ciștigătorilor, dacă nu ar fi 
avut in ring un arbitraj din cale 
afară de subiectiv și de slab. Cum 
de la turneu au lipsit alți tineri ta- 
lentați din lotul reprezentativ — Flo
rian Ghiță, Hajnal Carol și Mircea 
Simon — putem conchide că acest 
lot ne oferă multe promisiuni, fapt 
pentru care așteptăm cu interes re
zultatele participării lui la campio
natele europene de la Kiev. Totuși, 
fără să desconsiderăm uncie cali
tăți tehnice, arătate pe ring de acești 
tineri, înclinăm să credem că obser
vațiile precedente cu privire la ne
ajunsurile pe planul tehnicității ră- 
min in picioare și pentru membrii 
lotului de tineret. O excepție — Niță 
Robu — învingător nu numai prin 
combativitate, ci și prin tactică și teh
nică asupra campionului european 
Constantin Gruiescu.

Valeria MIRONESCU

vremea
Timpul probabil pentru 15, 16 și 

17 mai. In țară : Vremea va fi in 
general frumoasă, cu cerul variabil. 
Innorărl mai persistente se vor 
produce in estul și sud-estul «țării, 
unde la începutul intervalului vor 
cădea ploi izolate. Temperatura in 
creștere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse intre 2 și 12 grade, iar maxi
mele intre 14 și 24 grade, local mai 
ridicate. în București : Vremea va fi 
in general frumoasă și se va încălzi 
ușor. Cer schimbător, favorabil ploii 
slabe. Temperatura in creștere 
ușoară.

(Urmare din pag. I)
pregnant un curs nou, spre des
tindere și înțelegere intre națiuni.

Cu deosebire in Europa, așa cum 
se știe, au loc adinei transformări, 
determinate de manifestarea tot 
mai hotârită a voinței popoarelor 
de a se instaura relații interstata
le noi, bazate pe principiile coe
xistenței pașnice, excluzind folo
sirea foiței sau amenințarea cu 
forța, astfel Incit să se asigure o 
largă colaborare între toate țările 
continentului în condiții de depli
nă securitate. Intilnirea actuală a 
prilejuit reafirmarea hotăririi 
României și Bulgariei de a acțio
na pentru accelerarea și încheie
rea cu succes a celei de-a doua 
faze a Conferinței pentru securita
te și cooperare în Europa. După 
cum se subliniază și in Comunica
tul dat publicității, ele acordă o 
importanță deosebită desfășurării 
la nivelul cel mai inalt a fazei 
finale a conferinței, hotăririle a- 
cesteia căpălind astfel girul de 
responsabilitate cuvenit.

Desigur că la cauza securității 
europene o contribuție de seamă 
poa;e aduce instaurarea unei at
mosfere de destindere și înțelege
re in diferitele zone ale continen

„THE SUNDAY TIMES"

„cea mai cumplită secetă
Săptăminalul britanic „SUNDAY TIMES" prezintă, intr^unul din 

ultimele sale numere, noi date despre ofensiva distrugătoare a secetei 
in zona Sahelului și suferințele produse locuitorilor de înaintarea
implacabilă a deșertului.

Satul Bol esle un mic centru pes
căresc pe malul nordic al lacului 
Ciad. Dar stăvllarul ridicat pentru 
a feri localitatea de inundații se a- 
flâ acum la circa 30 km distanță de 
actualul mal al lacului. Ciadul nici 
In vremurile lui bune nu era prea 
adine. Acum s-a redus la o treime 
din ve.chlle dimensiuni.

La vest de acest lac, fluviile Se
negal și Niger i?i croiesc cu greu 
drumul printr-o zonă aridă spre Co
ceanul Atlantic. Nivelul apelor lor 
este extrem de scăzut.

In provincia Sidamo, situată in su
dul Etiopiei, misionarii au descope
rit un sat, aflat intr-o vale îndepăr
tată din apropierea graniței cu Ke- 
nia, in care toți locuitorii muriseră. 
Străbătând marile cimpii din estul 
Africii, pină nu de mult fremătind 
de viață sălbatică, întâlnești trupurile 
a mii de animale putrezind sub ra
zele nemiloase ale soarelui.

Seceta se extinde cu repeziciune, 
efectele ei fiind resimțite pină și de 
statele de pe litoral, care de obicei 
se bucurau de un regim bogat de 
precipitații. Nigeria, considerat cel 
mai mare exportator de arahide din 
lume, anul aCesta este nevoită să re
nunțe la exportul acestui produs. In 
Ghana, cea mal mare producătoare de 
cacao din lume, recolta a scăzut cu 

tului. In acest sens, o mare im
portanță ar avea transformarea 
Balcanilor intr-o zonă a păcii și 
cooperării. Ca țări situate in aceas
tă regiune, expusă de-a lungul 
timpului atitor vicisitudini. Româ
nia și Bulgaria sint interesate in 
progresul destinderii in Peninsula 
Balcanică, rcafirmindu-și și cu 
acest prilej hotărirea de a depune 
și de acum înainte eforturi pen
tru dezvoltarea colaborării și rela
țiilor de bună vecinătate în aceas
tă parte a Europei.

Anul 1974 este pentru România, 
ca și pentru Bulgaria, un an ju
biliar — moment de trecere în re
vistă a succeselor repurtate de 
popoarele noastre, care și-au cu
cerit libertatea in urmă cu trei de
cenii. Convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
au prilejuit o informare reciprocă 
asupra rezultatelor înregistrate în 
construcția socialistă și, indeosebi, 
pe linia îndeplinirii hotăririlor Con
gresului al X-lea al P.C.R. și. res
pectiv, Congresului al X-lea al P.C.B. 
Fără îndoială că una dintre pir- 
ghiile obținerii acestor succese o 
constituie conlucrarea frățească re
ciprocă — viața confirmind că re
lațiile de cooperare intre și cu 
toate țările socialiste reprezintă

15 la sută. In Coasta de Fildeș re
colta de cafea a scăzut la o treime.

Efectul secetei, care este conside
rată cea mai teribilă din acest se
col, se resimte cu deosebită tărie fn 
centura lată de 4 000 de mile care 
traversează Africa la sud de Sahara, 
cunoscută sub denumirea de Sahel. 
Au fost înregistrate numeroase ca
zuri de decese prin inanițle in rin
dul populației din această zonă. 3,5 
milioane de vite au pierit anul tre
cut de pe urma efectelor secetei. 
..De pe coasta Oceanului Atlantic 
pină la Marea Roșie, 15 milioane de 
oameni trăiesc in regiuni cu o me
die atât de joosd a precipitațiilor in
cit de-abia mai pot rezista", declară 
Michel Baumer, șeful Oficiului Na
țiunilor Unite pentru regiunea Sa
hel.

Dar în timp ce atenția opiniei^pu- 
bllce mondiale este concentrată asu
pra situației deplorabile a acestor 15 
milioane de oameni, experții acordă 
o atenție tot mai mare evoluției vi
itoare a calamității. Perspectivele 
pentru anul in curs sint sumbre. 
Ploile prevăzute pentru lunile iunie 
sau iulie vor fi sărace. Resursele de 
apă încep să se epuizeze pină intr- 
atit incit se va ajunge la puncte in care 
supraviețuirea umană va deveni im
posibilă. Deșertul saharian înaintează 

un factor esențial în vederea ac
celerării edificării socialismului, e- 
galizării nivelurilor de dezvoltare e- 
conomicâ și progresului lor mul
tilateral. Se poate de aceea
aprecia că. realizarea de noi pro
grese pe linia 
a cooperării 
se va solda

adîncirii continue 
româno-bulgare 

cu noi succe
se, contribuind la dezvolta
rea ambelor, țări, la creșterea for
ței socialismului in ansamblu.

„Sint încredințat că intilnirea și 
convorbirile pe care le-am avut — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în telegrama transmisă tovarășului 
Todor Jivkov de la bordul avio
nului — vor contribui la întărirea
și dezvoltarea în continuare a re
lațiilor prietenești (le strinsă co
laborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bul
gar, in interesul celor două po
poare, al cauzei socialismului și 
păcii in lume".

Este o concluzie la care poporul 
român subscrie cu căldură, expri- 
mindu-și convingerea că legăturile 
frățești dintre țările și partidele 
noastre vor cunoaște o continuă 
Înflorire.

Dumitru ȚINU

a secolului"
continuu, extinzîndu-se spre sud. In 
unele regiuni, deșertul se deplasează 
cu o viteză medie anuală de 50 knț.

Aceasta înseamnă că teritoriul cu
prins in centura de 4 000 de mile 
care traversează Africa și părți din 
India are toate șansele sâ se trans
forme intr-un veritabil, deșert. De 
altfel, meteorologul britanic Derek 
Winstanley consideră că dacă condi
țiile actuale de climă vor persista 
deșertul va înainta spre sud și câ 
nici un efort de a opri această avan
sare, fie prin plantare de perdele 
de păduri sau realizarea unor pro
iecte de irigații, nu va fi de vreun 
folos. Supraviețuirea milioanelor de 
oameni din această zonă va fi și mai 
mult pusă sub semnul întrebării. Lor 
le va rămine fie sâ migreze, fie sâ 
moară, fie să trăiască din ajutor in
ternațional.

„Dacă nu vor fi luate măsuri ur
gente în următoarele citeva luni — a 
declarat recent secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim — țări în
tregi ar putea dispărea de pe fața 
lumii. Riscăm sâ asistăm la distru
gerea popoarelor care trăiesc în zone
le bintulte de secetă". Kurt Waldheim 
a propus „un efort internațional în
drăzneț pentru un scop măreț" — sal
varea regiunilor lovite de secetă. In 
acest scop a prezentat, recent, o listă 
cuprlnzlnd 123 de proiecte, al căror 
cost se ridică la suma de 350 mili
oane de lire sterline și care se re
feră la realizarea de baraje, sistemf 
de irigații, amenajări agricole.

I



Pentru eliminarea Vizita delegației

discriminărilor
din relațiile economice

internaționale
Intervenția delegatului român 

la sesiunea Consiliului 
O.N.U.D.I.

VIENA 
Vlad). — 
sesiuni a 
cnncc

13 (Corespondență de la C. 
Lucrările celei de-a VUI-a 
Consiliului O.N.U.D.I. se 

---- jtrează. in prezent, asupra pro
blemelor legate de pregătirea celei 
de-a doua conferințe generale a Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială, ce urmează 
să aibă loc, anul viitor, la Lima.

Luind cuvintul in cadrul dezbate
rilor pe această temă, delegatul ro
mân Ion C. Popescu a subliniat câ, 
potrivit concepției României, in a- 
tentia conferinței trebuie să se rfle 
stimularea dezvoltării cooperării in
dustriale și tehnologice in vederea 
unei mai bune utilizări de către fie
care țară a resurselor sale naturale, 
umane și financiare pentru accelera
rea progresului, reducerea și elimi
narea decalajelor economice existen
te intre țările in curs de dezvoltare 
și cele industrializate : eliminarea 
tuturor discriminărilor și a obstaco
lelor care afectează dezvoltarea re
lațiilor economice intre state ; asigu
rarea unei participări egale a tutu
ror națiunilor Ia rezolvarea proble
melor industriale, economice, comer
ciale și monetare ale lumii.

Delegatul român a prezentat o se
ri0 de propuneri concrete in vede
rea desfășurării cu succes a confe
rinței de la Lima, care trebuie să 
contribuie la găsirea unor soluții 
concrete problemelor privind resur
sele de energic și materiile prime 
prin prisma realizării procesului de 
industrializare a țărilor in curs de 
dezvoltare.

Propuneri in vederea intensificării
cooperării economice între state

GENEVA 13 (Agrrprra). — Orga
nele dc lucru alo Conferinței pentru 

’rare In Europa, 
problemele coopc- 
u luat în discuție

propuneri menite să contribuie 
;i Intensificarea acestei 

..............re toate statele partici- 
\ In subcomisia privind schim- 

Int examinate 
‘vederi care să asigure cxpanslu- 
a raporturilor in acest domeniu,

la lărgirea 
cooperfiri ii 
pante.
burile comerț
pr 
n<
să permită un ritm accelerat de dez
voltare in comerțul exterior al țâ
rilor participante, atit pe cale bila
terală. cit si pe o bază multilaterală. 
Sint discutate, de asemenea, propu
neri care să ducă la stabilitate șl 
continuitate in domeniul schimburi
lor. prin evitarea unor fluctuații 
brusce cantitative de preț.

Tn plenara comisiei a II-a, care 
analizează problemele generale de 
politică economică, au fost luate in 
discuție propuneri caro subliniază 
interdependența economică intre 
toate țările șl necesitatea favorizării 
de relații economice internaționale 
stabile, continue și mai echitabile. 
Au fost luate in discuție, de aseme
nea. și uncie prevederi in care se 
menționează necesitatea soluționării, 
prin eforturi comune, o unor pro
bleme economice de interes major, 
cum sint : materiile prime, energia, 
știința și tehnologia, relațiile finan
ciare și monetare. Este evocată, de 
asemenea, importanța stabilirii de 
relații economico pe termen lung, 
menite să asigure dezvoltarea armo
nioasă a tuturor țărilor.

R. F. GERMANIA

Acord de principiu asupra componenței
și programului viitorului cabinet

„Noul guvern va continua linia de destindere și politica fată 
țările est-europene a cabinetului Brandt-Scheel"

de

parlamentare
române în Austria

V1ENA 13 (Agerpres). — Cores
pondentul Agerpres. Comei iu Vlad, 
transmite : Delegația parlamentară 
română condusă de tovarășul Miron 
Constantlnescu, președintele Marii 
Adunări Naționale, care întreprind0 
o vizită oficială In Austria, la in
vitația Parlamentului acestei țări, a 
fost, in cursul zilei' de luni, oaspe
tele landuri’or Nicderdsterreich și 
Oberbsterreich.

In cursul vizitelor ?i discuțiilor 
care au avut loc cu acest prilej a 
fost subliniată evoluția favorabilă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
statornicite in acești ani intre 
România și Austria, precum șl rolul 
important ce revine parlamentarilor 
din cele două țări in opera de mai 
bună cunoaștere, apreciere reciprocă 
și colaborare multilaterală intre țările 
și popoarele noastre.

Arestarea secretarului 
al C. C.

al P. C. din Uruguay

DE

BONN 13 (Agerpres). — Duminică 
seara, după aproximativ trei ore de 
negocieri intre comisiile partidelor 
actualei coaliții guvernamentale — 
Partidul Social-Democrat și Parti
dul Liber-Democrat — cancelarul 
desemnat, Helmut Schmidt, a anun
țat realizarea „unui larg acord de

ORIE NT UL APROPIAT
® întrevederile secretarului de stat al S.U.A. ® încheierea re
uniunii liderilor organizațiilor palestincne G O declarația 

a premierului iordanian
TEL AVTV 13 (Agerpres). — Se

cretarul de stat american. Henry Kis
singer. a avut. luni, două noi runde 
de convorbiri cu oficialitățile Israe- 
liene, consacrate problemei realizării 
unui eventual acord de separare a 
forțelor siriano-israeliene pe înălți
mile Golan. La încheierea convorbi
rilor de luni, un purtător de cuvint 
al delegației americane a declarat că 
..distanța care separă cele două părți 
pare să se fi micșorat acum substan
țial". La rindul său. Henry Kissin
ger a 2rătat că va râmine in regiune 
«.atâta timp cit există speranța reali
zării unor progrese".

Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, liderii Frontului Popular 
pentru Eliberarea Palestinei, Fron
tului Democratic Popular pentru E- 
liberarea Palestinei, organizației „Al 
Saika" și alți lideri palcstineni.

Potrivit agențiilor M.E.N. și Asso
ciated Press, participanții la reuniu
ne au desemnat un comitet din șase 
membri, intre care Yasser Arafat și 
alți lideri palestincni, pentru redac
tarea unei declarații privind proble
mele abordate.

BEIRUT 13 (Agerpres). — Tn ca
pitala Libanului s-a încheiat reu
niunea consacrată examinării de că
tre liderii organizațiilor palestinene 
a ultimelor evoluții ale situației din 
Orientul Apropiat și a repercusiu
nilor lor pe plan palestinean. La lu
crări au participat Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al

AMMAN 13 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat ziarului libanez „An 
Nahar". nrimul ministru al Iordaniei. 
Zeyd Rifai. a declarat că țara sa 
a respins un plan israelian privind 
retragerea de pe malul de vest al 
Iordanului, cu păstrarea unor poziții 
militare israeliene de-a lungul riului 
și in condițiile aminării problemei 
Ierusalimului — transmit agențiile 
Associated Press și Reuter,

P. A. I. G. C. propune

Negocieri directe cu Lisabona, pentru o soluție politică
ALGER 13 (Agerpres). — „Parti

dul African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.) propune noilor 
autorități de la Lisabona angajarea 
imediată de negocieri pentru solu
ționarea pe cale politică a conflic
tului dintre poporul nostru și statul 
portughez" — arată o declarație a 
P.A.I.G.C., dată publicității la Al
ger. în declarație se precizează că 
negocierile pot fi începute indiferent 
dacă in Guineea-Bissau se va de-

clara sau nu încetarea focului. Solu
ția poliiică preconizată de P.A.I.G.C. 
cere totodată „recunoașterea, de 
către noile autorități portugheze, a 
totalei libertăți a poporului din Gui- 
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde". Această recunoaștere — 
menționează declarația — va putea 
permite stabilirea unui nou tip de 
relații intre poporul portughez și 
cel din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, bazate 
rea interesului comun 
piului strictei egalități.

pe respecta
și a princi-

principiu asupra declarației guverna
mentale și a compoziției viitorului 
cabinet". „Programul guvernului 
Erandt-Scheel va servi drept plat
formă de lucru și pentru noua for
mație guvernamentală" — a adăugat 
el.

Helmut Schmidt a precizat că vor 
fi necesare noi reuniuni înainte de 
încheierea negocierilor dintre re
prezentanții celor două partide.

★
La încheierea celor două runde 

de negocieri dintre comisiile special 
create ale partidelor care alcătuiesc 
coaliția guvernamentală in R.F, Ger
mania — Partidul Social-Democrat 
și Partidul Liber-Democrat — can
didatul ambelor partide la funcția 
de cancelar federal, Helmut Schmidt 
— care a condus, in această calita
te, consultările — a anunțat, intr-o 
declarație televizată, realizarea u- 
nui acord de principiu in ce privește 
componența viitorului cabinet și pro
gramul de guvernare al acestuia.

Fără a menționa numele viitorilor 
membri ai guvernului — a cărui al
cătuire va fi anunțată oficial in ziua 
următoare alegerii de către Bundes
tag a cancelarului, procedură ce se 
va desfășura joi — Helmut Schmidt 
a declarat câ noua echipă ministe
rială va cuprinde cu doi membri 
mai puțin decit cabinetul precedent.

In ce privește viitorul program de 
guvernare a coaliției P.S.D.—P.L.D., 
care urmează a fi prezentat Bundes- 
tagului vineri, candidatul la funcția 
de cancelar federal a menționat că 
obiectivul principal al politicii in
terne a noului cabinet îl va consti
tui rezolvarea Droblemelor economi
ce ale țării. „îmbunătățirea întregii 
politici economice vest-germane va 
sta in centrul declarației guverna
mentale" — a declarat Helmut 
Schmidt. Programul viitorului cabi
net va avea drept bază documentul 
prezentat de fostul cancelar, Willy 
Brandt, in 1972 — a menționat
Schmidt.

In ce privește coordonatele poli
ticii externe ce va fi promovată de 
guvernul vest-german, intr-o decla
rație făcută agenției D.P.A., secre
tarul de stat Rudiger von Wechmar 
a precizat că noua cchioă ministeria
lă „va continua cu răbdare și calm 
politica de destindere a cabinetului 
Brandt-Scheel". „Vom rămine fideli 
Comunității economice vest-europe- 
ne“ — a spus Rudiger von Wechmar, 
adăugind că „noul guvern federal 
consideră politica R.F.G. față de 
R.D.G. și celelalte țări est-europene 
ca o parte integrantă a eforturilor 
desfășurate in intreaga lume in fa
voarea destinderii".

MONTEVIDEO 13 (Agerpres). - 
Secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Uruguay. Rodney Arismendi. a fost 
arestat, miercurea trecută, la Mon
tevideo — anunță agenția Prensa La
tina. Autoritățile uruguayene nu au 
dat publicității nici un element cu 
privire la reținerea conducătorului 
comunist, aflat in clandestinitate de 
la 28 noiembrie 1973. cind partidele și 
organizațiile politico de stingă au 
fost scoase in afara legii.

Pe de altă parte, intr-un comuni
cat publicat la Buenos Aires. Parti
dul Comunist din Argentina se pro
nunță pentru punerea imediată in li
bertate a secretarului general al C.C. 
al P.C. din Uruguay. Toți comuniștii 
și poporul argentinean — se arată in 
document — își exprimă protestul lor 
energic față de punerea in stare de 
detenție a tovarășului Rodney Aris
mendi.

GUINEEA-BISSAU 13 (Agerpres). 
— Ambasadorul României în Repu
blica Guineea-Bissau, Valerlu Geor
gescu. și-a prezentat scrisorile de 
acreditare președintelui Consiliului 
de Stat. Luls Cabrai. La ceremonia 
prezentării scrisorilor de acreditare, 
caro a avut loc intr-o regiune din 
teritoriul eliberat, au mal participat 
Nino Vieira, membru al Comitetului 
Executiv de Luptă (C.E.L.), vice
președintele Adunării Naționale, 
Victor Saude Maria, membru al 
C.E.L.. ministrul afacerilor externe, 
precum și comisarii politici ai Fron
turilor de Sud și de Nord.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire cordială Intre președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Guineea-Bissau șl ambasadorul 
României.

Președintele Luis Cabrai a subli
niat că este fericit că poate situa 
România printre primele țări care 
au recunoscut noul stat, manifes- 
tindu-și dorința do a stabili relații 
diplomatice cu Republica Guineea- 
Bissau. El a subliniat că această 
luare de poziție a guvernului român 
este o urmare firească a principii
lor fundamentale ale politicii ex
terne a României, a ajutorului con
secvent pe care partidul și guvernul 
român l-au acordat Partidului Afri
can al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.).

Președintele Luis Cabrai a remar
cat că poziția României este, de a- 
semenoa, o urmare firească a eveni-

mcntulul istoric al semnării, In 1972, 
a Comunicatului comun de către to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., și regretatul con
ducător al P.A.I.G.C., Amilcar 
Cabrai.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Guineea-Bissau a eviden
țiat că acest comunicat, primul de 
acest gen semnat de P.A.I.G.C. cu tin 
stat european, a lncurajnt P.A.I.G.C. 
In toate inițiativele politice luate ul
terior. Luis Cabral a dat o înaltă a- 
preclere sprijinului necondiționat și 
ajutorului pe care România l-a acor
dat și-l acordă Gulneei-Bissau pen
tru desăvirșirea independenței și eli
berarea întregului teritoriu de șub 
dominația portugheză. De asemenea, 
el a apreciat eforturile Partidului Co
munist Român și ale guvernului ro
mân, sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. prieten al po
porului din Guineea-Bissau, pentru 
contribuția importantă la crearea u- 
nei lumi a înțelegerii și cooperări! 
între toate popoarele.

Referindu-se la succesele Înregis
trate de România in dezvoltarea 
economică și in politica externă, 
Luis Cabrai a menționat că in acest 
fel România contribuie la dezvolta
rea țărilor neindustrializate in rin
dul cărora ea se bucură de un mare 
și binemeritat prestigiu. In înche
iere, el a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, familiei sale 
cele mai sincere urări de sănătate, 
viață lungă, pentru fericirea și pros
peritatea poporului român.

• ELECTROCARDIO
GRAF TRANZISTORIZAT. 
O companie niponă producă
toare de aparataj electronic a 
lansat pe piață un elect rocir- 
diograf constituit in întregime 
din tranzistori. El poate fi co
nectat la rețeaua de curent 
alternativ, la baterie și chiar 
la acumulatorul automobilului, 
ceea ce oferă largi posibilități 
de utilizare a aparatului in cele 
mai diferite împrejurări.

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICA DUPĂ 
5 000 DE ANI.
lingă satul 
dia, au fost 
ncle unui oraș 
arheologilor, ar fi fost 
acum cinci mii de ani. Așezat 
pe malul legendarului riu Sa- 
rasvati, dispărut sub pămint, 
anticul oraș pare să fi fost bine 
structurat. Specialiștii au des
coperit drumuri bine conserva
te, ruinele unor clădiri, obiecte 
casnice, toate de real interes.

Banaveli, din In- 
descoperite rui- 

care. potrivit 
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SCUMPIREA ZIARELOR
VEST-GERMANE

laBONN 13 (Corespondență de 
N. S. Stânescu). — Ca urmare _ 
unor dificultăți crescinde in ce pri
vește aprovizionarea presei vest- 
germane cu hirtie, ziarele de largă 
circulație din R.F.G. și-au sporit 
prețurile : prețul edițiilor obișnuite 
este cu 10 pfcnnigi mai ridicat, iar 
cel al edițiilor de simbătă — de o- 
bicei mai voluminoase — cu 20 pfen- 
nigi. Această 
preturile ziarelor 
la 30 la sută mai 
precedentă.

majorare a făcut ca 
să fie cu 
mari decit

20 pină 
in luna

MOSCOVA 13 (Corespondentul A- 
gerpres, N. Crețu, transmite) : In
tre 6 și 10 mai, la Tașkent a avut 
loc cea de-a 40-a ședință a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru in
dustria de petrol și gaze.

La lucrările comisiei au luat parte 
delegații din țările membre ale 
C.A.E.R. : Bulgaria, Cehoslovacia, 
Republica Cuba, R.D. Germană. Po
lonia, România, Ungaria și U.R.S.S. 
în conformitate cu convenția din're 
C.A.E.R. și guvernul R.S.F. Iugosla
via, la ședința comisiei a participat 
o delegație din R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a examinat măsurile pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce decurg 
din hotăririle adoptate de ședințele a 
65-a, a 66-a și a 67-a ale Comitetu
lui Executiv al C.A.E.R.

In conformitate cu programul com
plex al adincirii și perfecționării in 
continuare a colaborării și dezvoltării 
integrării economice socialiste a ță
rilor membre ale C.A.E.R., comisia 
a examinat problemele referitoare la 
extinderea colaborării dintre țările 
membre ale C.A.E.R. interesate în 
creșterea cit mai intensivă a extrac
ției proprii de petrol și gaze, in spe
cializarea producerii unor produse 
petroliere pentru asigurarea necesi
tăților de materii prime din hidro-

carburi ale industriei chimice a ță
rilor membre ale C.A.E.R. pină In 
anul 1985, cu privire la elaborarea 
proiectelor de acord și a statutului 
Organizației internaționale pentru 
colaborare in producția de mic tonaj.

In cadrul ședinței comisiei a fost 
examinat acordul cu privire la 
„Crearea sistemului de optimizare a 
proceselor de foraj cu utilizarea ma
șinilor electronice de calculat pen
tru forarea sondelor de adincime și 
mare adincime". S-a examinat și s-a 
pus in principiu de acord semnarea 
unei convenții pentru crearea unui 
laborator comun pentru fluide de fo
raje și paste de ciment, precum și 
alte acorduri cu privire la colabo
rarea in domeniile îmbunătățirii teh
nicii de foraj și exploatării sondelor 
de țiței și gaze.

Comisia a examinat șl adoptat, de 
asemenea, materialele elaborate de 
organele el de lucru in domeniul co
laborării tehnico-științifice pe anul 
1973. In problemele ■ sus-menționate, 
comisia, a adoptat recomandări cores
punzătoare.

Ședința Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru industria de petrol și 
gaze s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, in spirit de Înțelegere 
reciprocă.

• ALO, VARNA ? MA 
VEDEȚI ? întrebarea este fi
rească, intrucit interlocutorii au 
la dispoziție nu numai aparatul 
telefonic, ci și pe cel de tele
viziune. Cu puțin timp in urmă, 
Intre orașele Sofia și Varna a 
fost instalată prima rețea vi- 
deo-telefon din Bulgaria. Pen
tru realizarea legăturii video se 
folosește releul de televiziune 
Sofia-Vama și anume in acele 
ore in care studiourile nu emit.

gențiile de presa transmit

• TEI MULTISECULAR, 
în localitatea vest-germană Kb- 
nigslutter

fotografie, care are virsta res
pectabilă de 800 de ani. Cir
cumferința sa este de... 15 me
tri. Un veritabil monument al 
naturii.

Miting la Phenian. Cu Pri- 
leiul vizitei pe care delegația U.T.C., 
condusă de tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu. prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, o efectuează in R.P.D. 
Coreeană, la Phenian a avut loc un 
miting al tineretului și studenților 
din capitala R.P.D. Coreene — trans
mite agenția A.C.T.C. La miting au 
luat cuvintul Li long Bok. președin
tele C.C. al U.T.M.S.. și Ion Traian 
Stefănescu. A fost prezent Dumitru 
Popa, ambasadorul României la Phe
nian.

La Delhi s_a anuntat c5 lu- 
crările celui de-al X-lca Congres al

SPECIAL ÎN PORTUGALIA

în aceste zile, Ia Lisabona
După ce odinioară a descoperit 

alte lumi. Portugalia redescoperă 
acum libertatea. Evenimentele de 
la 25 aprilie au avut darul să des
cătușeze energiile populare — as
pect pregnant in întregul peisaj al 
Lisabonei, caracterizat printr-o vie 
efervescentă politică și o intensă 
activitate de masă. Zilnic, in Pala
cio da Foz. din piața Restaura dores, 
un purtător de cuvint al juntei de 
salvare națională prezintă informa
ții privind evenimentele in curs, o- 
bișnuind să repete insistent că jun
ta este conștientă de complexitatea 
problemelor ce urmează să fie so
luționate și că solicită cetățenilor ( 
„înțelegere și răbdare, intrucit nu 
se pot rezolva de azi, pe miine lu
cruri acumulate in jumătate de se
col".

în centrul orașului, mai ales în 
piața Rossio, se succed demonstra
ții populare in sprijinul juntei, 
pentru înfăptuirea de transformări 
democratice. Refugiații politici por
tughezi — din Franța. Algeria, 
Brazilia și alte țări — revin in 
patrie după mulți ani de exil pen
tru a se încadra nemijlocit in efor
turile de reînnoire. Cetățeanul este 
solicitat din toate părțile să adere 
la una sau alta din grupările po
litice existente sau in curs de for
mare. Nu lipsesc cazuri cind acti
vitatea de constituire a unul nou 
partid se rezumă doar la un afiș 
cu portretul liderului și cîteva lo
zinci. o masă așezată pe trotuar, 
doi-trei reprezentanți care oferă 
explicații asupra obiectivelor ime
diate sau de perspectivă și un re
gistru de înscriere. Este imposibil 
de prevăzut dacă și cite din acesje 
grupări se vor.................... ...
In orice caz.
persării este un fapt — deși nu

pare să modifice raportul cunoscut, 
preponderente fiind partidele de 
stingă. Titulatura democratică a 
unei grupări poate să însemne și 
o mască de circumstanță a forțelor 
d' dreapta. în acest sens, ziarul 
„Republica" scria ieri că „pină și 
foști fasciști notorii nu se sfiesc 
să se declare acum democrat!, atit 
de teama sancțiunii pentru trecutul

nu lipsesc motivele de preocupare, 
incepind cu faptul că puterea eco
nomică se află in mîjnile dreptei, 
continuînd cu știrile privind con
centrarea unor grupuri de foști 
agenți ai P.I.D.E. (faimoasa poliție 
secretă) la frontiera cu Spania, 
și terminind cu tentativele de a 
crea o psihoză de incertitudine in 
rindurile populației. Intre altele, la

® Miercuri, generalul Spinola urmează să preia funcția 
de președinte al republicii © Pregătiri pentru formarea 
guvernului civil • Demonstranții cer profunde transfor
mări democratice • Viitorul coloniilor — problema cea 

mai complexă

dovedi viabile, 
fenomenul dis-

lor, rit și pentru a încerca să-și 
continue promovarea intereselor 
sub altă firmă in noile împreju
rări".

Cert este că, în afară de Partidul 
Comunist Portughez și, in mai 
mică măsură, de Partidul Socialist, 
celelalte grupări politice nu dispun 
incă de o structură organizatorică 
propriu-zisă. Capacitatea de mobi
lizare a partidelor de stingă a 
fost reflectată de puternicele ma
nifestări prilejuite de sărbătorirea 
zilei de 1 Mai. in cadrul căro
ra masele muncitoare au fra
ternizat cu soldații. In afară de 
aceasta, așa-numita „mișcare a că
pitanilor" și-a făcut limpede cu
noscut programul democratic și în
suși generalul Spinola repetă cu 
flecare prilej acest lucru. Totuși,

sfirșitul săptăminil trecute, compa
nia care asigura alimentarea cu apă 
a capitalei a trebuit 6ă publice in 
toate ziarele un comunicat pentru 
a dezminți zvonurile puse in cir
culație de reacțiune că intreaga re
țea de apă canalizată ar fi fost 
otrăvită.

In același timp, soluționarea pro
blemei teritoriilor coloniale din 
Africa, considerată de comuniști, 
socialiști și de alte forțe politice 
drept „cea mai complexă și mai 
delicată", pare să se complice - și 
mai mult duDă gravele incidente 
provocate ieri la Beira (Mozambic) 
de coloniști albi cu prilejul vizitei 
generalilor Costa Gomez și Diogo 
Neto, membri ai juntei de salvare 
națională.

Evenimentul asupra căruia sint

concentrate așteptările portughezi
lor este formarea in zilele următoa
re a guvernului provizoriu civil, 
conform termenului Înscris în pro
gramul juntei. După cum s-a anun
țat în presă, miercuri generalul 
Spinola ar urma să fie desemnat 
președinte al republicii, iar joi să 
fie cunoscută componența guvernu
lui civil, care, după cum apreciază 
cei mai mulți observatori, ar avea 
în frunte pe profesorul Adelino da 
Palma Carlos, șef de catedră la fa
cultatea de drept a Universității 
din Lisabona, iar titularul Ministe
rului de Externe ar fi Mario Soa
res. secretarul general al Partidului 
Socialist. Participarea comuniștilor 
la guvern se consideră dreot certă 
(Mario Soares a declarat că socia
liștii nu vor participa la guvern 
fără comuniști), mai ales după ul
tima întrevedere de ieri dintre Al
varo Cunhal. secretarul general al 
P.C. Portughez, și generalul Spi
nola- La palatul Belem continuă in 
ritm intens contactele cu privire la 
programul guvernului civil și la 
repartiția portofoliilor.

Intre timp, viata se desfă
șoară normal la Lisabona și în res
tul țării. însăși rapiditatea aces
tei normalizări arată elocvent cît 
de așteptată de popor și de con
formă cu voința sa a fost răstur
narea regimului fascist. Prezența 
militarilor poate fi constatată doar 
in legătură cu supravegherea 
punctelor strategice și a unor zone 
speciale. Caracteristic este faptul 
că. atunci cind se întilnesc pe stra
dă. soldatii și civilii se privesc 
prietenește in ochi sau chiar se 
îmbrățișează, conferind o culoare 
inedită acestui mai portughez.

Vaslle PROS

Partidului Comunist din India se 
vor desfășura in orașul Vidjayawad 
(statul Andhra-Pradesh) in perioada 
31 decembrie 1974—5 ianuarie 1975.

Delegația G.R.P. al Repu
blicii Vie'namului da Sud 
a anunțat că suspendă convorbirile 
consultative din suburbia pariziană 
Celle Saint Cloud dintre cele două 
părți sud-vietnameze atit timp cit 
administrația de la Saigon nu pune 
capăt sabotării convorbirilor și nu 
adoptă o atitudine serioasă în ne
gocieri.

Ansamblul „Dunărea14 din 
Giurgiu a prezentat, la 10 mai, 
un spectacol la Casa Armatei 
din Ankara. La spectacol au a- 
sistat Biilent Ecevit, primul mi
nistru al Turciei, Turan Guneș, 
ministrul afacerilor externe, alți 
membri ai guvernului, senatori, 
dcputațl, generali, ofițeri, func
ționari superiori din aparatul de 
stat. Programul prezentat de 
ansamblul român s-a bucurat 
de un deosebit succes. Primul 
ministru și alte înalte oficiali
tăți turce au apreciat in cuvinte 
elogioase arta interpretativă a 
artiștilor români.

La încheierea vizitei la
YGOUndC a legației Frontului 
Unit Național al Cambodgiel 
(F.U.N.C.) și a Guvernului Re
gal de Uniune Națională al Cam- 
bodgiei (G.R.U.N.C.), condusă de 
Khieu Samphan, a fost dat publi
cității un comunicat în care se re
levă că vizita a marcat un nou pas 
in întărirea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre popoarele cambod-

glan șl camerunez. Ieri, delegația 
cambodgiana a sosit la Cairo.

Vase de pescuit sud- 
COTC&nO au recurs> în ultimul 
timp, la acțiuni repetate de atacare 
a ambarcațiunilor de pescuit chi
neze care-și desfășurau activitatea 
in Marea Chinei de Est — relatează 
agenția China Nouă. De asemenea, 
nave sud-coreene au pescuit ilegal, 
uneori, in apele teritoriale chineze.

0 comisie mixtă a par
lamentului turc • a>>rob3t 
proiectul legii de amnistie, al cărui 
text a fost pregătit de Senat — in
formează agenția de presă Anatolia. 
Proiectul urmează să fie dezbătut de 
Camera Deputaților la 14 mai.

Cutremur la Skoplje. A- 
genția Taniug anunță că, duminică 
seara, la Skoplje s-a produs un cu
tremur de gradul 5—6. Cutremurul 
a provocat panică în rindul popu
lației, care a ieșit în grabă pe străzi. 
Observatorul seismologie din Sko
plje a anunțat că epicentrul cutre
murului s-a aflat chiar in zona cen
trală a orașului.

După cum anunță agen
ția China Nouă, un puternic 
cutremur de pămint s-a produs sim- 
bâtă dimineață in partea de sud-vest 
a Chinei, intr-o zonă situată la in
terferența provinciilor Siciuan și 
Iunnan. Cutremurul, care a înregis
trat amplitudinea de 7,1. a fost ur
mat. duminică, de o serie de miș- 
cări seismice de o intensitate mai 
mică. Au fost semnalate pagube ma
teriale și victime omenești. In zona 
afectată au fost trimise imediat a- 
jutoare și echipe medicale, luindu-se 
măsurile necesare pentru protejarea 
populației.

• CELULELE CANCE
ROASE EMIT SEMNALE 
RADIO. Potrivit afirmațiilor 
dr. D. Raymond Damadian, pro
fesor de biofizică la Centrul 
medical din cadrul Universității 
de stat din New York, celulele 
canceroase se deosebesc de cele 
sănătoase prin aceea că emit 
mesaje radio avind o lungime 
de undă distinctă. Faptul are 
următoarea explicație : ele con
țin mai mult potasiu și, deci, 
mai multă apă. Cercetătorul a- 
mintit a conceput și pus la 
punct un aparat capabil să de
tecteze aceste emisiuni de unde 
radio, gratie căruia se speră că 
diferitele forme de cancer vor 
fi detectate din timp.

• BETON Șl PLASTIC.
Betonul impregnat cu polimeri 
este de patru ori mai rezistent 
decit cel obișnuit — atestă ex
periențele făcute in S.U.A. Se 
studiază acum posibilitatea îm- 
bibării cu polimeri a plăcilor de 
beton cu care sint căptușite 
părțile carosabile ale șoselelor, 

' in scopul sporirii duratei lor.
Au fost, de asemenea, întreprin
se lucrări pentru folosirea nou
lui tip de beton in anumite con
strucții. Se apreciază că acesta 
va căpăta o largă utilizare și in 
irigații, îndeosebi pe terenurile 
bogate în sulfați, care 
nează destructiv asupra 
nului obișnuit.

actio- 
beto-

Scu-

Din știrile de duminică
> NOU OBIECȚIV ECONOMIC CONSTRUIT ÎN IRAN, ÎN
< COOPERARE CU ROMANIA — Uzina de produse sodice de la Shiraz
S d >a, duminică in prezența șahinșahului Mohammad Reza
? I alilavi Aryamehr, care a apreciat în mod elogios nivelul tehnic ridicat
> al echipamentului livrat șl competența specialiștilor români.
< xrnt»,MF.IINTAREA UNUI FOND DE SOLIDARITATE AL ȚARILOR 

■> NEALINIATE a fost recomandată de un comitet dc experți al acestor 
,< țări reunit in Kuweit.
< • AU FOST NAȚIONALIZATE, prin decret, companiile petroliere 
/ străine — „Shell", „Mobil Oil", ,,Texaco" și altele — care acționează 
? pe teritoriul Republicii Africa Centrală.
> • MASURI ÎN VEDEREA UNEI LEGĂTURI FEROVIARE MAI 

,< RAPIDE INTRE OCEANELE PACIFIC ȘI ATLANTIC, traversind 
•> America de Sud și America Centrală, au f<?st adoptate de reprezentan-

ții a 10 țări latino-americane, Întruniți la Buenos Aires.

• LA 86 METRI I
fundătorul francez Jacques 
Meillot, in vîrstă de 46 de ani, 
este cel mai bun scufundător 
din lume. Față de colegii săi 
profesioniști, care se pot scu
funda doar pină la o adincime 
de maximum 30 metri, el coboa
ră in adincuri pină la 86 metri, 
fără costum special de scafan
dru. Este drept însă că pentru 
aceasta are nevoie de un întreg 
arsenal — combinezon de pro
tecție Împotriva presiunii prea 
mari a apei, ochelari, labe de 
rață, mănuși, secundometru și o 
clemă specială pentru nas. In 
timpul scufundării, folosește 
pentru a reține respirația a- 
ceeași metodă utilizată de cei ce 
practică Yoga. Un medic ce a 
urmărit îndeaproape comporta
rea scufundătorului francez a- 
firmă că aceste performanțe 6e 
datoresc atit antrenamentului, 
cit și particularităților organis
mului său.
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