
PROLETARI DIM TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂl Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe trimisul special al Agenției

Inter Press Service
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Miercuri, ÎS mai. tovarfigul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
a primit pc Luis Horacio Vignolo,

directorul filialei din Buenos Aires 
pentru America Latinii a Agenției 
Inter Press Service (I.P.S.).

La primire a fost do față tovarflșul 
Cornel Burticii, membru supleant al

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

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru Agenția Inter Press Service.
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FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE 
consacrare organizatorică 
a coeziunii națiunii noastre 

în jurul Partidului Comunist Român
In curind va avea loc un 

eveniment deosebit de important 
in viața politică a tării noastre — 
Congresul Frontalul Unității So
cialiste. In atmosfera de puternic 
avint politic cu care întregul po
por se pregătește să intimpine cea 
de-a XXX-a aniversare a eliberă
rii patriei și Congresul al XI-lea 
al partidului. Congresul Frontului 
Unității Socialiste va marca un 
moment plin de semnificație, evi- 
d nt::nd. o dată mai mult, unitatea 
tuturor forțelor sociale și politice, 
coeziunea de nezdruncinat ce ca
racterizează societatea noastră, 
devotamentul și încrederea nemăr
ginită cu care toți oamenii muncii, 
întregul popor, strips unit, urmează 
Partidul Comunist Român.

înseși pregătirile pentru congres 
— in primul rind conferințele co
munale și județene, care au dezbă- 
tut modul cum consiliile F.U.S. iși 
îndeplinesc atribuțiile și au ales 
delegații la congres, știrile din 
diferitele regiuni ale țării despre 
amplele acțiuni întreprinse in do
meniul ediiitar-gospodâresc și so
cial-cultural apar ca semnificative 
pentru rodnicia activității acestui 
organism politic. Frontul Unității 
Socialiste aduce o importantă con
tribuție la canalizarea energiilor și 
capacității tuturor categoriilor so
ciale și organizațiilor obștești spre 
înfăptuirea politicii partidului, 
spre realizarea programului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in patria noas- 
trâ.

Așa cum se știe. Frontul Unității 
Socialiste a luat ființă acum cinci 
ani. din inițiativa partidului, crea
rea sa constituind o importantă 
etapă in procesul de adincire a 
democrației socialiste ce se desfă
șoară in țara noastră, de atragere 
tot mai activă a maselor celor mai 
largi Ia conducerea statului — ca 
expresie a deplinei realizări a 
principiului suveranității poporu- 

I lui.
Frontul Unității Socialiste consti-<________

luic cea mai largă și mai repre
zentativă organizație politică din 
tara noastră, unind in jurul P.C.R., 
ca forță politică conducătoare, 
principalele organizații de masă, 
obștești și profesionale, toate cla
sele șl păturile societății noastre. 
Astfel, după cum este știut, clasa 
muncitoare, clasa conducătoare în

în Frontul Unității Socialiste 
sint, de asemenea, reprezentate 
intelectualitatea — prin uniunile 
de creație, organizațiile oamenilor 
de ș'.iințâ și ale specialiștilor din 
diferite domenii ; tineretul — prin 
Uniunea Tinerelului Comunist. 
Unipnea Asociațiilor Studenților 
Comuniști și Organizația Pionieri

„Prin activitatea sa. Frontul Unității Socialiste va con
tribui la întărirea coeziunii clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, indiferent de 
naționalitate, în jurul Partidului Comunist Român, la afir
marea mai activa a organizațiilor de masa și obștești în 
viața politica și sociala, la întărirea și adîncirea prieteniei 
și Unității dintre poporul român și naționalitățile conlo
cuitoare, la promovarea intereselor comune politice, eco
nomice și sociole ole tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii, la mobilizarea acestora pentru realizarea progra
mului de desavîrșire a societății socialiste".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea rostită la Plenara C.C. al P.C.R. 

din octombrie 1968)

statul nostru socialist, deținătoare 
împreună cu întregul popor a pu
terii politice și economice, este re
prezentată in cadrul-F.U.S. in pri
mul rind dc Partidul Comunist Ro
mân — organizația sa politică de 
clasă — precum și de Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor. Țărănimea, 
devenita in anii socialismului o 
clasă nouă, este reprezentată în 
F.U.S. de Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție 
— Frontul Unității Socialiste dind 
astfel o nouă expresie nlîanței 
muncitorești-țărănești, principalul 
reazem politic și social al orîndui- 
rii noastre.

lor ; femeile — prin Consiliul Na
țional al Femeilor : meșteșugarii, 
membri ai cooperației de consum — 
pum upjunile central^ ale coqpc- 
rativelqr respective ; naționalitățile 
conlocuitoare — prin consiliile oa
menilor muncii aparținînd acestor 
naționalități. Din F.U.S. fac. de 
asemenea, parte Consiliul Național 
oentru Educație Fizică și Sport 
și alte organizații obștești.

Frontul Unității Socialiste con
sacră astfel pc plin organizatoric 
unitatea politică a poporului nos
tru, unitate făurită ca rezultat al 
profundelor transformări petrecute 
In anii socialismului in structura

economică și socială a țării, prin 
generalizarea proprietății socialiste * 
in economie, lichidarea exploatării 
omului de către om și dispariția 
antagonismelor sociale, statornici
rea comunității intereselor funda
mentale ale tuturor claselor și ca
tegoriilor sociale.

Frontul Unității Socialiste con
stituie nu numai o‘ reflectare a 
unității politice a poporului. Asigu- 
rind acțiunea convergentă a tutu
ror forțelor social-politice «ale țării, 
participarea întregului popor la 
viața politică și dc stat, la condu
cerea treburilor țării. întreaga ac
tivitate a F.U.S. contribuie La în
tărirea mai departe a acestei uni
tăți.

F.U.S. îndeplinește un rol impor
tant in intregul mecanism de 
conducere democratică a vieții 
noastre de stat. In ultimii ani, 
ca rezultat al aplicării con
secvente de către partid a 
liniei Congresului al X-lea și a 
Conferinței Naționale, de continuă 
adincire a democrației socialiste, 
de perfecționare a structurilor me
nite să asigure o tot mai largă și 
mai activă participare a maselor la 
conducerea treburilor obștești, rolul 
Frontului Unității Socialiște a cres
cut mereu, au fost lărgite atribu
țiile șale in multiple domenii ale 
conducerii vieții obștești.

Astfel,’ în conformitate cu orien
tările stabilite do Conferința Na
țională a P.C.R. din iulie 1972, au 
fost luate măsuri pentru îmbuna-” 
t^țirea -stilului. - muncă al-conși.-„ 
mior F.U.S. 'incit,' sub conduc-ere.a 
organelor de partid, să se asigure 
o mai bună coordonare a activită
ții organizațiilor componente, o mai 
strinsă cooperare a acestora in toate 
domeniile și cu deosebire în dome
niul controlului obștesc, al educa
ției. al răspindirii cunoștințelor ști
ințifice. Importanța funcțiilor de
mocratice încredințate frontului
(Continuare în pag. a Hl-a)

întreprinderea ,,Progresul" din Brăi- 
la: în hala de montaj general se 
lucrează la asamblarea unui nou 

excavator

LA CONSTANȚA

A început montajul 
la cel de-al doilea 

mineralier de 55-000 tdw
CONSTANȚA (Corespondentul 

„Scinteii", George Mihăescu). — 
In întrecerea socialistă desfă
șurată în cinstea celor d >uâ 
mari evenimente ale anului, a 
XXX-a aniversare a eliberării 
rxatriei și Congresul al XI-lea 
al P.C.R., colectivul Șantierului 
naval Constanța a înregistrat 
un nou și remarcabil succes. 
Aici a început montajul în doc, 
.conform graficului la zi, al pri
melor blocsecții ale celui de-âl 
doilea mineralier de 55 000 tdw, 
concomitent cu execuția primei 
nave de acest fel, la care con
structorii sint in avans de 2 
luni. In felul acesta, navaliștii 
constănțeni, care au și cișiigat 
o bună experiență la construc
ția corpurilor de nave-gigant, 
și-au creat toate condițiile de 
a lansa in anul viitor cele două 
mineraliere, primul lâ 1 Mai, 
iar cel de-al doilea la 23 Au
gust 1975.

<>

IERI S-A DESCHIS 1N CAPITALĂ

Consfătuirea cu activul de partid 
si de stat din domeniul 

comerțului exterior si cooperării 
economice internaționale

La 15 mai s-au deschis în Capi
tală lucrările consfătuirii cu activul 
de partid și dc stat din domeniul 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, convocată 
din inițiativa secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La consfătuire sint prezenți tova
rășii Manea S'Iănescu, Gheorghe 
Cioară, Emil Drăgănescu, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulcscu, Ilie Ver- 
deț, Constantin Băbălău, Cornel 
Burtică, Mihai Dalea, Vasile Pati- 
lineț, Ion Pățan, «Ștefan Andrei, 
Cheorghe Oprea. Iau parte membri 
ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, 
cadre de bază din ministerele eco

nomice și din întreprinderile de co
merț exterior, conducători de cen
trale și întreprinderi de export, ac
tiviști de partid și de stat, cadre 
din invățămintul superior și de cer
cetare.

Lucrările consfătuirii au fost des
chise de tovarășul Manea Mănascu, 
prim-ministru al guvernului. Apoi, 
tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru, ministrul comerțului exterior 
șl cooperării economice internațio
nale, a prezentat un raport cu pri
vire la activitatea de comerț exte
rior și cooperare economică interna
țională.

Lucrările consfătuirii continuă.
(Agerpres)

Colectivul exploatării miniere 
Vatra Dornei a realizat 

sarcinile cincinalului
SUCEAVA (Cores

pondentul „Scinteii", 
Gh. Parascan). — 
Vrednicul colectiv de 
muncă de la Exploa
tarea minieră Vatra 
Dornei a obținut un 
remarcabil succes — 
îndeplinirea prevede
rilor cincinalului.

în telegrama adre
sată cu acest prilej 
C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae
Ceaușescu se spune :

Hotăriți să- cinstim 
cum se cuvine deose
bitele evenimente ale 
acestui an — cea de-a 
XXX-a aniversare a

eliberării patriei și 
Congresul al XI-lea 
al partidului — ne an
gajăm in fața dum
neavoastră, tovarășe 
secretar general al 
partidului și președin
te al ■ Republicii, să 
realizăm, pină la 23 
August 1974. o produc
ție suplimentară de 
21 milioane lei, iar 
pină la sfirșltul aces
tui an de 45 mili
oane lei. .

Puternic stimulați 
de succesul dbbindit, 
de prețuirea înaltă pe 
care dumneavoastră o 
acordați muncii har

nice, vă încredințăm 
că vom depune toate 
eforturile și capacita
tea noastră creatoare 
in vederea obținerii, 
pină la sfirșitul actua
lului cincinal, a unei 
producții suplimentare 
in valoare de 125 mi
lioane lei. Vă asigu
răm că nu vom pre
cupeți nici un efort 
pentru a traduce 
neabătut in viață pre
țioasele dumneavoas
tră indicații, politica 
științifică internă și 
externa a partidului 
și statului nostru.

în numele eticii
Cu aproape trei ani 

urmă, conducerea 
partidului nostru a 
pus in fața întregului 
popor și, in mod deo
sebit. in fața comu
niștilor o întrebare 
fundamentală : cum
trebuie să trăim ca a- 
devărați și demni con
structori ai societății 
socialiste ? Normele 
eticii și echității, in
tra: e atunci în dezba
terea întregului popor, 
conturează singurul 
răspuns posibil, răs
puns concretizat in 
fapte de viață. Echita
tea și etica socialistă 
sint principii definito
ri pentru rinduiala in 
desfășurare a' statului 
socialist și pentru în
făptuirea drumului 
că.re comunism. Cu
vin țările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
Imbrățișind in ansam
blu problema așezării 
relațiilor din societa
tea noastră, constituie 
un îndreptar substan
țial nu numai teore
tic, ci și practic pen
tru felul cum trebuie 
concepute etica și e- 
chitatea socialistă, ca 
principii ale unei so
cietăți de tip nou. De 
altfel, ideologia mar
xist -leninistă impune 
ca o necesitate lo
gică o nouă etică 
și un mod dc e- 
chitale specific orân
duirii bazate pe mun
că și pe rolul decisiv 
al clasei muncitoare

varea corespunzătoare 
a problemelor clasei 
muncitoare, să lupte 
pentru afirmarea ei ca 
forță conducătoare in 
societate, pentru reali
zarea in viață a echi
tății sociale". Am ales 
acest citat pentru că 
el poate send ca ma
ximă in conduita nu 
numai a oricărui co
munist, ci și a orică
rui cetățean.

Echitatea socialistă 
bazată pe noile relații 
de producție, izvor ne
secat al sporirii forțe
lor de producție, obli
gă prin ea însăși la o

însemnări
de Mihai BENIUC

In perspectiva con
strucției comunismu
lui. De aici, rostul co
muniștilor 
societate.

in noua 
Tovarășul

Ceaușescu spunea : 
..Comunistul trebuie 
să fie luptătorul de
avangardă împotriva 
vechiului, împotriva
rămășițelor mentalită
ții burgheze din con
știința oamenilor, a 
diferitelor forme de 
misticism, a unor in
fluențe din afară ; el 
trebuie sâ fie luptător 
pentru socialism, să 
se preocupe de rezol

etică nouă clădită nu 
pe coerciție, ci pe 
conștiința oamenilor, 
care nu poate fi 
de acord nici cu 
privilegii, nici cu a- 
bateri de la nor
mele sociale. In aceste 
condiții, conștiința pre
supune indispensabil 
ații omenie cit și spi
rit cetățenesc. Cu a- 
cc-ste însușiri indivi
dul nu vine de la 
naștere ; ele sint ro
dul educației, și nu al 
oricărui fel de educa
ție, ci al aceleia care, 
pe temeiurile ideolo
giei marxiste. întăreș
te in om convingerea 
egalei îndreptățiri a 
tuturor, prin muncă, 
la bunurile vieții, in 
mod echitabil. Etica 
nouă se împletește cu 
echitatea socială și se 
influențează, promo- 
vindu-se reciproc și 
susținind sporirea for
țelor de producție in 
interes colectiv. E 
vorba deci de o con
tinuă perfecționare a 
relațiilor interumane 
și a conștiinței indi
viduale. sarcini de că- 
pătii pe care le pune 
in fața întregii națiuni

partidul nostru comu
nist.

Orice sistem filozo
fic din trecut și orice 
regim social au avut 
o etică. Dar intr-un 
regim in care clasa 
dominantă spoliază pe 
cei ce muncesc nu 
poate fi vorba de e- 
chitate socială, iar mo
rala celor de sus este 
in esența potrivnică 
intereselor celor ex
ploatați.

E cu totul altul ca
racterul ideologiei 
marxist-leniniste ; nu 
numai că ca nu 
este pur și simplu un 
sistem de cugetare fi
lozofică asemănător 
altora din trecut, și nu 
e doar o disciplină a- 
plicabilă unui delimi
tat domeniu de fapte, 
ci este o știință com
plexă istorico-socială, 
cuprinzind relațiile u- 
mane in dezvoltarea 
lor, cu participarea ac
tivă și decisivă a celor 
care produc bunurile 
necesare existenței o- 
muiui.

In România socia
listă, conform Norme
lor eticii și echității, 
meritele oamenilor 
trebuie măsurate după 
calitatea și cantitatea 
muncii, după apor
tul lor social. A- 
vem posibilitatea, in 
condițiile date de re
voluția socialistă, sâ 
pretindem aceasta nu 
de la indivizi singu
lari, ci de la mase de 
oameni angajate in 
construcția socialis
mului. Căci aceste 
mulțimi de oameni 
sint in același timp 
„producători și pro
prietari". constructori 
conștienți ai propriu
lui lor destin. Mijloa
cele făuririi sint in 
miinile lor și nu le mai 
poate răpi nimeni, 
fiindcă luptă pentru 
ea in numele eticii și 
echității socialiste sub 
flamura partidului co
munist, al propriului 
lor partid — călăuzș 
Încercată & oamenilor 
muncii.

Cu răbdare, concentrare și, mai ales, pricepere — așa se nasc rulmenții la Brașov
Foto : S. Cristian

Z--------------------------------
Am observat că locurile 

prin care am trecut prea 
repede sau le-am ocolit 
au o mare putere de a- 
tracție. Așa s-a intimplat 
și de astă dată cu acel loc 
de margine a Deltei, mai 
bine zis la mare, cu acea 
întindere de grinduri de 
la Perișor. Aici, la Peri
șor, revin să-1 revăd pe 
Dionis. Așa îmi place 
să-i spun : fericitul Dio- 
nis. El este, de fapt, in
ginerul Dionisie Ursea. 
Inginer-șef al amenajări
lor piscicole — cele mai 
mari din Deltă. Cunoș
team locurile. Cunoșteam 
și drumul : de la Tulcea 
12 ore de mers cu șalu
pa. străbătind labirintul 
de ape.

E o noapte fără stele, 
cu lacrimi răzlețe de 
ploaie. Simțim — cind 
traversăm ghiolul Dranov, 
după larg, după întuneri
cul dens, umed, al ape
lor — că ne apropiem de 
Perișor. îl vom revedea 
pe inginerul Dionisie, cu 
crescătoriile lui, cu her
gheliile lui de crapi năz
drăvani. Doarme toată 
Delta — și cea domesti
cită și cea neimblinzită 
— dorm și oamenii de la 
Perișor. în incinta cres
cătoriei nu se simte ni
mic. Se aude marea, 
plouă în joacă. Intrăm in
tr-un bloc, se aprind lu
mini. O fată tînără — o 
cheamă Paulina — ne spu
ne: cu tovarășul inginer vă 
veți intilni miine ; ne in
vită intr-o cameră spa
țioasă, curată, cu mobi
lier modern. După două
sprezece ore de mers, a-

V

dorm cu cîntecul mării 
deasupra.

Cinci ne-am trezit, oa
menii spuneau că a trăs
nit toată noaptea, cu u- 
ragan, cu marea în flă
cări și rupere de nori. Pe 
inginerul Dionisie nu 
reușeam să-1 văd ; mi.se 
tot spunea că e ocupat. 
Am aflat și de ce : ii

„Strategia" colegului îl 
răscolise pe Dionisie. $i 
el iși pregătea doctoratul, 
dar era de părere că, in 
domeniul lor. aici era loc 
pentru cercetare — aici 
unde aveau cea mai mare 
amenajare piscicolă din 
Deltă, și nicidecum apro
pierea de oraș !

Toate lucrurile acestea

„Colegul nu știe 
ce pierde 

plecind de aici"
pleca un coleg. Acela 8ă 
predea treburile, Dionisie 
să preia totul și să-i în
lesnească ’ transportul pină 
la crescătoria piscicolă, 
unde fusese transferat. 
Erau niște avantaje că 
reușise să se transfere — 
se apropia de lume, spu
nea el, cu cițiva zeci de 
kilometri mai la Dunăre, 
mai în calea vapoarelor. 
Era o crescătorie mică, 
..fără bătaie de cap". 
Pentru „apropierea asta 
de oraș" — dacă se poate 
numi așa — invocase lu
crarea de doctorat...

inginerul Dionisie le ex
prima obiectiv — „la 
rece", „in principiu" — 
avind grijă să nu arate 
că plecarea colegului il a- 
fecta. Reușisem să-i gă
sesc împreună, spre sea
ră. în locuința lui Dioni
sie. Am intrat. Discutau ; 
da. nu era nimic secret
— colegul urma să plece a 
doua zi, totul era pre
gătit, colegul era fericit... 
deși ca aici n-o 6ă mai 
găsească.

— Dacă vremea nu se 
liniștește pină dimineață
— a spus Dionisie — nu

pot să dau drumul șalu
pei, vă înecați pe Dra
nov și eu răspund

— Vintul poate să țină 
o săptămină — s-a ternut 
colegul. Era nerăbdător 
să plece, nu-și putea as
cunde această nerăbdare 
și iși dădea seama că 
tocmai această nerăbdare 
îl poate îndirji pe Dio
nisie să nu-i dea șalupa 
și să-1 mai țină aici o 
săptămină. — Nu-mi faci 
tu una ca asta ! Vintul s-a 
potolit — zise privindu-1 
rugător pe Dionisie.

— Bine — se hotărî 
Dionisie să încheie su
biectul. Atunci ai grijă : 
oamenii să se scoale de 
dimineață, să aibă timp 
sâ se întoarcă pină seara.

Colegul plecă să-și a- 
nunțe oamenii.

— Să plece odată, ca 
să-mi pot vedea și eu de 
treburi — a spus Dioni
sie, după ce am rămas 
singuri.

Apoi am vorbit despre 
amenajările de la Peri
șor. „El nu știe ce pierde 
plocînd de aici" — reia. 
Pepiniera piscicolă se în
tinde pe vreo patru sute 
de hectare. Cinci eleștee 
de creștere, o stație mo
dernă de reproducere ar
tificială. la punctul Tă- 
rița. îmi notez cifre, date, 
elemente ale complicatu
lui proces tehnologic — 
cum l-aș putea numi 
altfel ? ! Deduc din cu
vintele inginerului Ursea

Traian COȘOVEI

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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Noile amenajări 
pentru irigații 

ia timp în funcțiune!
în această primăvară, pentru a se 

satisface nevoia de apă a culturilor 
pe suprafețe cit mai mari, in paralel 
cu folosirea la întreaga capacitate a 
amenajărilor existente pentru irigații, 
care 'însumează circa 1 250 000 ha, 
conducerea partidului și statului nos
tru a trasat ca sarcină organelor a- 
gricole de specialitate să asigure da
rea in exploatare pină la 31 mai a.c. 
a unor amenajări noi, pe 105 470 ha, 
din sarcinile stabilite pentru acest 
an. Pentru suprafețe prevăzute a se 
amenaja în cadrul sistemelor mari 
— 97 449 ha — Departamentul îmbu
nătățirilor funciare a stabilit un 
program cu eșalonare a lucrărilor, 
astfel ca pină la 31 mai să șe dea in 
folosință 75 470 ha, iar 22 000 ha în 
cursul lunii iunie, cind probele cu 
apă se vor face concomitent cu apli
carea udărilor.

în vederea accelerării ritmului de 
execuție, pe șantierele noilor ame
najări pentru irigații au fost asi
gurate materialele și utilajele teh
nologice necesare, au fost aduse 
mai multe utilaje terasiere. iar 
munca a fost organizată în schim
buri prelungite. Aceasta a per
mis ca, pină acum, să fie date in 
folosință 9 640 ha, iar în cadrul sis
temelor Sadova—Corabia, Terasa 
Brăilei. Sarichioi. Carasu, Terasa Co
rabia, Cetate—Galicea Mare s-a tre
cut la efectuarea probelor tehnologi
ce. Totuși, pe două șantiere; Olt— 
Călmățui și Babadag. care au cele 
mai mari suprafețe de pus în func
țiune — 35 300 ha și, respectiv, 24 220 
ha — se constată o serioasă răminere 
în urmă in executarea volumului de 
lucrări planificate. Se impune ca 
trusturile de construcții pentru lu
crări de îmbunătățiri funciare să in
tensifice ritmul de execuție la aces
te obiective, astfel ca in cel 
mai scurt timp să poată fi fă
cute probele cu apă pe toate tere
nurile care trebuie date în exploata
re la 31 mai. In acest scop este ne
cesar ca Ministerul Agriculturii și 
Departamentul îmbunătățirilor fun
ciare să ia măsuri energice pentru 
în’ăturarea neajunsurilor care există 
pe șantierele de irigații, pentru fo
losirea la întreaga capacitate a bazei 
tehnice și a timpului de lucru In

vederea recuperării grabnice a res
tanțelor.

Deosebit de important pentru creș
terea suprafețelor irigate este ca. pe 
lingă sistemele moderne, să se ame
najeze terenuri cit mai mari in sis
teme gospodărești, realizate de uni
tățile agricole cu mijloace proprii, 
prin utilizarea surselor locale de apă. 
Analiza modului în care se înfăptu
iesc sarcinile în acest domeniu evi
dențiază că, în multe locuri, s-a lu
crat bine la aceste amenajări. în 
ansamblu, față de 8 000 ha prevă
zute a se realiza pină la 31 mai au 
fost date în exploatare aproape 10 000 
ha. Alte 12 000 ha se află in curs de 
amenajare. Totuși, rezultatele nu 
sint la nivelul cerințelor și mai 
ales al posibilităților. Cu toate că 
sarcinile de plan la amenajările lo
cale nu sint deloc mari, totuși ele 
nu se îndeplinesc in ritmul prevă
zut. îndeosebi in județele Arad, Olt, 
Sălaj, Tulcea etc. In ultimii trei ani, 
in acest domeniu s-au. acumulat o se
rie de restanțe care, așa cum a sub
liniat conducerea partidului, trebuie 
recuperate integral anul acesta. A- 
vind in vedere că plântele au ne
voie de apă. se impune ca in fie
care județ unitățile agricole să a- 
menajeze in sisteme locale supra
fețe mai mari decit cele prevăzu
te. inițial. Acest lucru este posibil 
deoarece s-au identificat noi tere
nuri. iar statul sprijină asemenea 
acțiuni prin acordarea gratuită a do
cumentațiilor și asistenței tehnice fi 
prin credite pe termen lung.

Nici un efort nu este prea mare 
pentru ca toate suprafețele prevă
zute a se amenaja in sisteme gos
podărești în fiecare județ să fie 
date in exploatare cit mai repede. 
Si in acest scop, organele și orga
nizațiile de partid de la sate, con
siliile populare comunale și condu
cerile unităților agricole sint che
mate să organizeze, în continuare, 
ample acțiuni de masă, cu partici
parea tuturor locuitorilor satelor, 
pentru executarea amenajărilor lo
cale. identificarea și valorificarea 
tuturor surselor de apă In vederea 
extinderii suprafețelor Irigate in sis
teme gospodărești.

ÎN ZIARUL DE AZI;
® ,,De sprijinul vostru depinde acum livrarea utilaje
lor chimice" - Apelul constructorilor de utilaj chimic 
din Ploiești adresat muncitorilor și inginerilor de la 
întreprinderea de țevi „Republica" din Capitală 
• Rubricile noastre : Din poșta redacției - fapte, 
opinii, propuneri; Faptul divers; Note; Sport; De 

pretutindeni
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I faptul; 
'divers!

------------------- 1 
I „Clandestin" | 
| pe motonavă | 
Ilncăr cată cu pasageri din

portul Tulcea, motonava „Ba- I 
not" naviga pe brațul Chilia. 1 

II a vn moment dat, comandau- ’
tt.i navei, C. Pechcanu, a fost i 
anunțat de un pasager. Tunica I 
Scrbencu, cd soția lui. Vasilica, | 
|..!»c simte rău de tot". Imediat.

comandantul a pus la dispoziție I
O cabină ți trusa sanitară tic la I 

Ibord. iar o asistentă medicală, •
Irina Corteancâ, aflată printre [ 
pasageri, i-a dat pacientei pn- I 
mul ajutor fi a asistat-o pină | 

I la... aducerea pe lume a unui . 
I băiețel. Cind motonava a ajuns I 
I la Pardina. locul de baștină al I 
■ familiei Șerbcncu, medicul lo- 1 

cal aștepta să-l ia in primire I 
J pe pasagerul ..clandestin". A’u I 

înainte ca Pechcanu, roman- I 
dan‘:,l navei, sd-i roage pc pă- ■ 
rintii acestuia să-l fie... naș : I 

• ..Pc apă s-a născut-, marinar il |

„De sprijinul vostru depinde 
acum livrarea utilajelor chimice"

Ce zi !
Intimplarea a făcut ca A’e- | 

xandru Mitrașcu, originar din . 
Giurgiu, să fie primul client al I 
noului hotel „Coroana de aur“ I 
din Bistrița. Cind a intrat, a 1 
fost intimpinat de amfitrioni I 
cu zi-mbete. cu flori, cu șampa- I 
me. Sărbătorirea s-a petrecut I 
dimineața. Spre seară, în loc să ■ 
se culce în camera „cea mai e- I 
legantă" ce 1 se rezervase, A.M. I 
și-a luat bagajul să plece. Con- 1 
trariat. directorul hotelului a I 
dat să-1 oprească : „Sinteți ne- I 
mulțumit de ceva ?“ A.M. i-a I 
răspuns : ..Vai. se poate ? Azi ■ 
a fost pentru mine o zi de ne- I 
uitat : azi ani fost aici primul | 
client : azi am fost transferat 
tehnician la întreprinderea de I 
utilaje ; azi m-am intilnit cu I 
cineva pe care nu-1 mai văzu- I 
sem de ani și ani ; azi am de- « 
venit bistrițean, cu mutația de- I 
finitivă pe buletin ; azi am pri- [ 
mit și cheile pentru noua locu
ință ; și tot azi e ziua mea de I 
naștere..." „La mulți ani !" — I
i-a urat „Coroana de aur". •

10 000 
de flori

Eveniment emoționant la ma
ternitatea spitalului hr. 1 din 
Baia Mare : după 33 de ani de 
muncă neîntreruptă, moașa E- 
lena Jitaru s-a pensionat. I s-a 
oferit un buchet de 33 de flori 
pentru fiecare an de muncă. I 
Dacă i s-ar fi dat cite o floare | 
pentru fiecare copil pe care l-a 
vegheat la venirea ve lume, ar I 
fi trebuit 10 000 de flori. O gră- I 
dină întreagă ! •

Ieri dimincațA am vizitat între
prinderea de utilaj chimic din Plo
iești. Comenzi urgente pentru șan
tierele chimire «le țării, mai ales 
pentru ronibimitele petrochimice de 
la Brazi și Pitești. întreprinderea 
„Carbosin" din Copșa Mică. Combi
natul dc îngrășăminte Arad. între
prinderea de antibiotice Iași și nl- 
te'.e nu pot fi expediate conform 
graficelor de livrare. Cauza ? Furni
zorul de țeavă de cazane și dc con
strucție — între
prinderea dc țevi 
..Republica" din 
Capitală — nu își 
respectă angaja
mentele contrac
tuale. Halele ca- 
zangerlci sint blo
cate, pur șl sim
plu. de utilaje 
care-și așteaptă 
completarea și fi
nisarea. Dar țea
va necesară pen
tru lucrări nu so
sește. De pildă. 4 schimbătoare de căl
dură ce trebuiau trimise de ur
gență la Copșa Mică, de aproape o 
lună stau neterminate : 8 sublima- 
toarc și două răcitoarc sint așteptate 
încă din Rprilie pe șantierul dc la 
Brazi. Agregatele respective, reali
zate aproape in întregime, nu pot 
fi livrate tot din cauza țevii care ar 
trebui montată in componența lor. 
Instalația do anhidridă ftalică de la 
Brazi, căreia ii sint destinate unele 
utilaje ce nu pot fi livrate din lipsă 
de țeavă, are termen de intrare in 
funcțiune la 30 septembrie a.c. Fie
care zi intirziere. după această dată, 
ar reprezenta o pagubă de circa 1 
milion lei.

Deși la 12 februarie, intr-o discu
ție comună furnizor-beneficiar. la 
care au participat și reprezentanții 
centralelor industriale, ai ministere
lor interesate, întreprinderea „Repu

blica" s-a angajat să livreze — in 
trimestrul I — 58 tone de țeavă 
eliptică, pină la 15 mai nu se tri
miseseră Li Ploiești decit 22.5 tone. 
Din totalul dc 1 289 tone țeavă dc 
cazane șl de Construcție contractate 
pc semestrul I -al acestui an. pină 
la 10 mai nu s-a expediat decit ju
mătate. ..în fața acestei situații, a 
arătat ing. Vasllc Ciornei, directorul 
întreprinderii, noi sintem puși In im
posibilitate de a livra utilajele prio

Apelul constructorilor de utilaj chimic 
din Ploiești adresat muncitorilor 
și inginerilor de la întreprinderea 
de țevi „Republica44 din Capitală

ritare stabilite la începutul anului ; 
iar pe șantiere, evident, se vor pro
duce mari necazuri. Pagubele aduse 
< onomiei naționale vor fi destul de 
mari prin nerespectarea cuvîntului 
dat atit nouă, cit și întregii economii 
de către tovarășii de la ..Republica". 
Vă spunem cu toată sinceritatea că 
zilnic au sunat telefoanele, zilnic 
am trimis delegați la București. Cu 
tnatb acestea, continuă să ne soseas
că țeavă puțină, cu mult sub pre
vederile contractuale. Și atunci, ma
șinile și utilajele nu le putem folosi 
pe deplin, avem goluri in producție. 
Sintem obligați să lansăm in fabri
cație utilaje cu termen de contrac
tare mai îndepărtat, pe care, pe 
bună dreptate, beneficiarii nu au 
cum să ni le plătească. Din această 
cauză, avem și greutăți financiare".

în secția cazangerie a avut loc o 
adunare de partid, la care comu

niștii au propus să se adreseze un 
Apel fierbinte tovarășilor de muncă, 
comuniștilor de In ..Republica" pen
tru ca. printr-un efort sporit, să de
pășească greutățile — pe care, pro
babil le au — In realizarea țevii și 
să livreze cantitățile contractate. 
..Dacă se va răspunde pozitiv apelu
lui nostru — ne spunea secretarul 
organizației de bază dc la cazange- 
rie. Dumitru Tudor — noi ne anga
jăm să muncim fără preget pentru 

recuperarea în- 
tirzierilor in fa
bricarea utilajelor 
cerute foarte ur
gent de șantiere. 
Le vom fi recu
noscători — vă 
rugăm să scrieți 
acest lucru — și 
credem că și con
structorii și bene
ficiarii de la 
Brazi, de la Iași, 
de la Arad le vor 
mulțumi, dacă ci 

vor face tot posibilul să ne trimită 
țeava care ne împiedică activitatea 
in producție".

„Sarcinile din acest an sint deose
bit do complexe — a ținut să adau
ge directorul Ciornei. Folosesc acest 
prilej pentru a face un apel călduros 
către conducerea întreprinderii, că
tre întregul colectiv de la „Republi
ca" de a înțelege Imperioasa nece
sitate dc a ne livra țeava cu prom
ptitudine și In condiții calitative su
perioare. In ce ne privește, ne vom 
strădui să onorăm cuvintul dat în 
fața partidului șl in fața tuturor be
neficiarilor de a fabrica utilaje de 
calitate, la termenele fixate in gra
fice".

Constantin CÂPRARU 
corespondentul „Scinteii"
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Noutăți j 
din comerț)

DIN POȘTA REDACȚIEI
■N

Noul motel din Bistrița Foto : S. Cristian

CRAIOVA
în vederea satisfacerii cerințe

lor cumpărătorilor șl economisi
rii timpului acestora, direcția 
comercială a consiliului popular 
județean Dolj a inițiat o seamă 
dc măsuri și metode dc desface
re n produselor in cadrul unită
ților din municipiul Craiova. In 
primul rlnd, s-a urmărit descon
gestionarea magazinelor din cen
tru, prin înființarea de noi uni
tăți in toate cartierele orașului. 
Astfel, numai in perioada care 
a trecut de la începutul anului 
pină in prezent, pestr. A.I. Cuza, 
in Pasajul Buzești și in alte 
locuri au fost înființate 0 noi 
unități, din care 2 de tip „Gos
podina" și 3 alimentare. Intr-un 
mare număr de unități s-a in
trodus expunerea deschisă a 
mărfurilor, iar in altele s-a ex
tins desfacerea încălțămintei 
pentru copii. La unitatea nr. 40 
confecții, după introducerea sis
temului cu autoservire, volumul 
desfacerii mărfurilor a crescut 
cu 80" o.

— Ca urmare a măsurilor în
treprinse. a sporirii sortimentu
lui dc mărfuri prezentate în ma
gazine — ne-a spus tovarășul 
Ovidiu Răduică, directorul di
recției comerciale — de la înce
putul anului pină in prezent s-au 
desfăcut, peste plan, mărfuri a 
căror valoare depășește 6 mili
oane lei.

Nlstor ȚUICU 
corespondentul „Sclnteli"

ARAD
La sfirșitul primului tri

mestru, planul direcției comer
ciale a județului Arad a fost 
realizat in proporție de 110.0 la 
sută. De reținut este faptul că 
toate sectoarele — alimentar, 
nealimentar și de alimentație 
publică — și-au realizat și de
pășit indicatorii de plan. La loc 
de frunte se situează sectorul 
bunurilor de folosință îndelun
gată care, prin rețeaua de uni
tăți de desfacere, a vindut in 
această perioadă de două ori 
mai multe frigidere, televizoare, 
mașini de spălat, mobilă etc. 
decit se prevăzuse inițial. A- 
ceste rezultate se datoresc și 
preocupărilor pe care direcția co
mercială județeană le-a avut și le 
are centru dezvoltarea rețelei de 
unități in general, dar mal ales 
in noile zone de locuințe din 
Arad, respectiv pe Calea Aurel 
Vlaicu, Piața Spitalului de pe
diatrie, în cartierele „Aradul 
Nou" și „Gai“. Cea mai recen
tă realizare în acest domeniu 
este magazinul de prezentare 
cu două niveluri „Expo-Mobila“.

Constantin SIMION 
corespondentul „Scinteii"

o FAPTE
• OPINII
• PROPUNERI

® Fruntașii noștri. Colectivul de brichetorl de la Prepa- 
ratla cărbunelui din Petrila a realizat peste sarcinile de plan, de la 
începutul anului. 4 500 tone de cărbune brichete. S-au evidențiat, prin 
rezultatele deosebite obținute, echipele conduse de maiștrii Șcrban 
Pirvu, Szentgyorgyvari Zoltan și Ștefan Iobb. (Constantin Baduță, 
mașinist). , .® Solicitam con<lucer>lor I.T.A. Și Fabricii de confecții Cra
iova să ia măsuri de schimbare a programului cursei de pe rufa co
muna Podari—Craiova, de la ora 5,30 la ora 5,00. în acest fel nu s-ar 
mai înregistra dese întirzlcri la program din partea celor 80 de mun
citori navetiști din comuna Podari, care incep lucrul in schimbul de 
dimineață, la ora 5,45. (Semnează C. Voicu și alți 20 de muncitori na
vetiști de la Fabrica de confecții Craiova).® Uf! COJOCtiV de muncitori, maiștri și ingineri de la
,;NAVROM" Galați a realizat o instalație pentru sablat bujii. Prin pu
nerea acestei instalații in funcțiune, numărul bujiilor economisite 
crește cu 10 la sută și. totodată, se reduce substanțial volumul de 
muncă manuală. (Ruxanda Dclcgeanu, șefa cabinetului tehnic dc la 
„NAVROM" Galați).

® Tineri Uteciști din comuna Avrămeni, județul Botoșani, 
an efectuat in lunile martie șl aprilie 10 000 ore de muncă patriotică. 
Ei au plantat 3 000 de pomi fructiferi și ornamentali, au strins 1 200 kg 
fier vechi și 1 000 kg deșeuri de cirpe și hirtie, au participat la talu- 
zarea șanțurilor din comună, au împrăștiat îngrășăminte chimice pe 
o suprafață de 10 ha etc. Recent, pentru rezultatele bune obținute, li 
s-au decernat steagul și diploma de fruntași pe județ. (Aurelia Cio- 
răscu, comuna Avrămeni. județul Botoșani).

• Pentru diminuarea poluării atmosferei, con‘ 
siliul popular al municipiului nostru, a luat următoarele măsuri : aoele 
reziduale au fost purificate, in procent de 80 la sută, pe cale chimică ; 
pentru păstrarea și conservarea mediului ecologic au fost plantate 
două hectare cu arbori și pomi fructiferi și s-au extins spațiile -verzi 
din zona industrială a orașului. (Candiano Priceputu, municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, județul Bacău).

• Cu autoslfonul la... plimbare. De mai binc d0 douS 
luni „vizitez" zilnic centrele cooperativei „Tehnocasnica" din Brăila 
pentru a preschimba capsulele de autosifon. Dar in zadar. De citeva 
ori am fost și la Galați, dar nici acolo nu am găsit. (Ion V. Marin, 
Brăila).

NOTE<NOTE »NQTE » NOTE

Sincronizări necesare 
unui motor asincron

S-a ars la... 
pompieri!

Hoinărind fără nici o noimă I 
prin București, atenția lui Ra- I 
du Mircea din comuna Ștorobă- ■ 
neasa (Teleorman) a fost atra- I 
rd de un cotcodâcit din curtea | 
unui imobil de pe strada Brăi- 
liței. R.M. a sărit gardul, a in- I 
șfăcat trei păsări și a luat-o la I 
sănătoasa. Abia ajuns pe stra- ■ 
da Laborator, a văzut, la nr. i 
79. un alt imobil, la fel de po- I 
trivit pentru o nouă escaladare. | 
A sărit și... s-a ars. deși nime- . 
rise la o grupă de... pompieri. I 
Pompierii l-au trimis la miliție, I 
miliția in fața instanței, iar in- 1 
stanța l-a condamnat la 2 ani I 
închisoare și 3 ani interzicerea I 
de a mai da prin Capitală. I

O sticlă și 
șase morți

Tragica intimplare s-a petre- I 
cut in Nucșoara, județul Argeș, I 
mai precis în casa Măriei Mă- * 
runțelu. Dorind să-și „cinsteas- I 
că" un oaspete sosit la drum de | 
seară, precum și pe copii („mă
car să guste și ei"), M.M. a I 
scos o sticlă de vin, care a cir- I 
culat din mină in mină. Cum I 
in sticlă erau incă resturi de 
paration. s-a declanșat o moar
te violentă, in lanț. In numai o 
jumătate de oră, toți cei șase, 
care au băut din sticla otrăvită, 
au decedat.

La bani 
mărunți

Părăsind Întreprinderea de 
reparații auto din Cimpina, la 
voianul autocamionului 21-BZ- 
1469 al Direcției județene de 
drumuri țf poduri Buzău, șofe
rul Traian Geton fluiera de 
bucurie. Totul mergea ca pe 
roate. Ca pe roate și nu prea, 
pentru că, abia ajuns la Buzău, 
pe strada Transilvaniei, una 
din roțile din față s-a desprins 
ți a luat-o razna. După ce s-a 
izbit de un stilp, a ricoșat vio
lent și l-a rănit pe cetățeanul 
N. Șerban, aflat in apropiere^ 
Atit de bine fusese „reparată" 
ți „revizuită" mașina, incit 
meșterii uitaseră să monteze 
(pliaturile roții. In schimb, nu 
uitaseră să treacă pe nota de 
plată pină fi cei cîțiva bănuți i 
in plus față de miile încasate. I 
Cine-i ia și pe ei la... bani mă- | 
runți ?

Rubricâ redoctatâ de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
fi corespondenții ^Scinteii"

..Cine mai rămine astăzi 
in sat ? — am auzit deunăzi 
pe cineva. Desigur, acela 
pe care nu-1 duce capu’, 
care nu e in stare să în
vețe o meserie. Tinerii de 
azi. trecuti prin atîtca 
școli, s-au deșteptat, merg 
la oraș să se califice. Au 
și alte pretenții. E normal. 
De ce și-au tocit coatele 
și au învățat atita carte ? 
Ca să rămină la coada va
cii ?"

...Iată-ne in comuna Co- 
teștl, județul Vrancea. A- 
șezare țărănească străve
che (in 1972 a împlinit 500 
de ani de existență), re
numită nu numai pentru 
nreocuoarea locuitorilor săi 
față de viticultură, ci și 
pentru vrednicia lor. A- 
vind în minte opinia citată 
mal sus. întreb despre ti
neri.

— Depinde care dintre 
ei vă interesează, ne răs
punde tovarășa Maria 
Prescornițoiu, primar, se
cretarul comitetului comu
nal de partid. Cei care au 
plecat in industrie sau cei 
care au rămas in sat ?

— Cei care au rămas...
— Atunci e simplu. La 

ora asta (7,30 dimineața — 
un.) poți să tragi cu tu
nul că nu mai găsești pe 
unul acasă. Sint cu toții 
in cimp, la irigații.

Cine sint acești tineri ? 
Ce gindesc despre ei înșiși 
și despre munca lor, des
pre rostul lor în sat ?

Stăm de vorbă cu Silvia 
Ghebuș și Frosa Giurea, 
absolvente ale liceului teo
retic.

— Ce vă’ determină să 
lucrați in C.A.P. — le în
trebăm.

— Cum „ce ne determi
nă" ? Trebuie să avem un 
motiv special ? — ne spune 
prima dintre ele.

— Dacă vă referiți la 
condiții, continuă cealaltă. 
Părinții noștri ar putea să

ne țină acasă. Că noi sin
tem singure la1 părinți. Dar 
frumos ne-ar sta nouă, 
fete de 20 de ani. să pri
vim pe geam cind toată 
lumea muncește ?

— Știm noi că mai sint 
și tineri care taie frunză la 
ciini. Am citit nu de mult 
in „Scinteia" despre unii 
cu liceu care nu voiau să 
lucreze in C.A.P. pe motive

carte, oricit de multă, și a 
munci nu-i nici o opoziție. 
Noi. de pildă, lucrăm la 
cimp. iar în timpul liber ne 
pregătim pentru examenul 
de admitere la facultate.

— Am și eu ceva de zis 
— intervine in discuție 
Săvel Ștefan (25 de ani). 
Terminasem școala gene
rală și lucram in coopera
tivă ca simplu muncitor.

— Nu din simplă cu
riozitate, ne explică pre
ședintele cooperativei, to
varășul Gheorghe Bălosu. 
Am avut cu ei niște discu
ții...

— Ce discuții ?
— Atunci cind a fost să-l 

repartizăm pe Săvel Ște
fan la o altă fermă. Au 
venit cu toții la mine : 
„Tovarășe președinte, dacă

„Frumos ne-ar sta nouă 
să privim pe geam 

Ia tot satul care muncește ?“
de „prestigiu". Ce. presti
giu o mai fi și acela înte
meiat pe... trindăvic, n-am 
înțeles. Că acum, dacă ai 
făcut o școală, liceul sau 
altceva, nu înseamnă că 
ești scutit să mai pui mina 
să faci treaba. Așa. poate 
și despre noi s-ar găsi ca
reva să zică : „Ia uite la 
fetele astea : au învățat 
atita carte și acum lucrea
ză la C.A.P." ! Sau alții ar 
putea să-i „invinuiască" pe 
părinți : „Uite ce părinți 
fără suflet au. Trimit bie
tele fete la cimp. să le 
ardă soarele in creștet".

— Ce părere aveți des
pre astfel de... păreri ?

— Părere ? Faptul că 
ne-ați găsit muncind aici, 
in cooperativă. Intre a ști

Cind au văzut oamenii 
cum lucrez, că mă țin de 
treabă, după citva timp 
mă pomenesc întrebat : 
„Mâl, n-ai vrea să te f$ci 
șofer ?“. „Ba aș vrea", am 
sărit eu bucuros. „Ne-am 
gîndit să te trimitem la 
școală". M-am pregătit, 
am urmat școala, am pro
movat examenele, iar a- 
cum iată-mă șofer in satul 
meu. Deocamdată insă toa
te mașinile noastre au 
șoferi, așa că am primit 
un tractor. Că la școală 
am invâtat să conducem și 
tractoarele.

Intre timp, in jurul trac
torului începuseră să se 
foiască cîțiva cooperatori’ 
care trăgeau cu urechea 
la convorbirea noastră.

ni-1 luați pe Săvel. cu noi 
nu vă mai înțelegeți". De
geaba le-am spus eu că o 
să lucfeze tot in C.A.P.-ul 
nostru, ei nu și nu. să lu
creze in ferma lor. Acum 
se tem să nu fie vorba tot 
de mutarea lui.

— De ce țin atita să lu
creze cu el ?

— Pentru că băiatul ăsta 
nu știe ce-i pregetul. 
La orice oră din zi sau din 
noapte l-ai chema, e ime
diat in picioare, gata de 
lucru. Săritor totdeauna.

— Nu e singurul. La fel 
țin oamenii și la Aurel 
Bărbieru, conducător de 
atelai. ne spune Iordache 
Aldobriții, secretarul orga
nizației de partid al fer
mei nr. 1. Zilele acestea,

de pildă, de dimineață pină 
seara a cărat apă să udăm 
via. Nici n-a împlinit 20 
de ani, dar se numără 
printre cooperatorii cu cele 
mai multe zile lucrate in 
acest an. De altfel, tinerii 
de la ferma noastră, de La 
începutul anului și pină a- 
cum, au prestat peste 1 500 
de norme.

Ce ne spun ei ? Stăm 
de vorbă cu Săndica Ga- 
vrilescu. Șefă de echipă 
și secretara organizației 
U.T.C. la ferma nr. 1. De 
cinci ani de cind lucrează 
in C.A.P. n-a lipsit o zi ne
motivată. Recompense ? 
N-au lipsit recompensele : 
anul trecut a primit dis
tincția de „cooperator frun
taș" și o primă in bani. 
Tot anul trecut a fost pri
mită in rindurile Partidu
lui Comunist Român. Oa
menii au ales-o in consi
liul de conducere al coo
perativei agricole.

— Cum e viața in sat ? 
— o întrebăm.

— Cum să fie ? Frumoa
să ! Aer curat, liniște. 
După cum vedeți avem 
șosea asfaltată, avem și 
canalizare. în ce mă pri
vește, m-am stabilit defini
tiv aici. M-am căsătorit, 
acum aștept un copil. Anul 
acesta ne facem casă nouă.

— Așa sint tinerii noștri, 
își continuă gindul tovară
șa Marla Prescornițoiu, 
primarul comunei. Noi ne 
mîndrim cu ei ! Pregătim 
acum un studiu cu privire 
la pregătirea tuturor tine
rilor noștri, cu scopul de 
a-1 ajuta pe fiecare să do- 
bindească o calificare co
respunzătoare. Pentru ca 
astfel, atașindu-se strins 
de comuna care i-a născut 
și i-a crescut, să poată 
pune umărul cu temei la 
continua sa înflorire.

loan POPA

Un tinăr inginer e- 
lectromecanic — David 
Mureșan — realizează 
o lucrare originală a- 
supra comenzii elec
tronice a motorului a- 
sincron. Lucrarea — 
care constituise și su
biectul examenului de 
stat — este notată cu 
10 și depusă la Ofi
ciul de stat pentru in
venții și mărci.— Do
sar O.S.I.M. nr. 72066 
— incă din anul 1972 
sub titlul „Motor asin
cron cu turație regla
bilă".

Pină aici, toate 
bune, am spune. Pa
siunea pentru nou a 
unui tinăr se materia
lizează intr-o lucrare 
ce-și poate găsi apli
carea la acționarea 
mașinilor-uncltc auto
mate și neautomate.

Dar... Căci există un 
dar !n această poveste 
scrisă concis, cu rigu

rozitatea proprie in
ginerului. Iătă mica 
odisee a acestei in
venții. O.S.I.M, nu ac
ceptă brevetarea pină 
nu se găsește un titu
lar de brevet. Și, pa
radoxal, inventatorul 
nu găsește o întreprin
dere interesată. Insti
tutul de cercetări pen
tru mașini-unelte și a- 
gregate din -București 
refuză ideea, deoarece 
„noi facem mașini-u
nelte și nu motoare e- 
lectrice". „Electromo
tor" Timișoara, unitate 
care produce motoare 
electrice, motivează 
refuzul prin nefabri- 
carea in unitate a 
blocurilor electronice.

Ar mai fi fost o so
luție. Ca întreprinde
rea de accesorii ma- 
șini-unelte-Blaj, uni
tate in care inginerul 
David Mureșan lucrea
ză, să facă un aviz 
de acceptare către

O.S.I.M. Dar... un nou 
refuz.

Și iată că acum. Ta 
aproape doi ani de la 
depunerea cererii de 
brevetare, ideea a ră
mas blocată in dosar.

In încheierea scri
sorii, semnatarul scrie: 
„Vă rog să mă ajutați 
in a găsi o întreprin
dere interesată intr-o, 'C- 
astfel de lucrare, 
care să dea avi
zul de acceptare nece
sar O.S.I.M.-ului pen
tru a analiza propune
rea". Lucru pe care il 
facem prin aceste rîn- 
duri, sperind ca fac
torii din cadrul Minis
terului Industriei Con
strucțiilor de Mașini- 
Unelte și Electroteh
nicii, care tutelează 
întreprinderi in care 
invenția și-ar putea 
găsi aplicare, să ia 
măsurile de rigoare.

Dan CONSTANTIN

Metamorfoza autocamioanelor
Cooperativele agri

cole din județul Brăi
la au in proprietatea 
lor numeroase autoca
mioane și tractoare. 
Pentru acestea din 
urmă se asigură mo
toare de schimb, dar 
pentru autocamioane 
— nu. Ce s-au gindit 
atunci conducerile u- 
nor cooperative ? Ca 
să prelungim durata 
de utilizare a autoca
mioanelor. hai să le 
montăm motoare de 
tractor. Șl au trecut 
la fapte. La cooperati
va agricolă Traianu, 
în locul motoarelor o- 
riginale, pe două auto
camioane au fost mon
tate motoare de trac
tor, acționate de mo
torină. Cind a trebuit 
să le reinmatriculeze, 
cei de la circulație au 
refuzat, s-o facă. Dar 
„inventivitatea" celor 
din Traianu a moliosit 
și pe alții. Pină acum 
miliția a Identificat 12 
autocamioane cărora li

s-au făcut asemenea 
modificări constructi
ve. Ele aparțin coope
rativelor agricole din 
Ciocile, Valea Cincpii, 
Suțești, Zăvoaia, în
surăței, Mihail Kogâl- 
niceanu, Movila Mire- 
sii, Lișcoteanca, Bără- 
ganu, Gemenele, pre
cum și Fabricii de nu
trețuri concentrate Ur- 
leasca.

— Modificarea în 
speță este ilegală — 
precizează tov. Mircea 
Sirbu, directorul Auto
bazei de transporturi 
auto Brăila. Instruc
țiunile M.T.T. stipu
lează expres că trans
formarea autovehicu
lelor se poate face nu
mai cu avizul preala
bil al ministerului, iar 
înlocuirea agregatelor 
originale cu agregate 
de alte tipuri este in
terzisă. Nu mai vor
bim că folosirea mo
toarelor de tractor la 
autocamioane determi
nă consecințe împotri

va cărora, de regulă, 
luptăm : poluarea ae
rului și sonoră, depla
sare greoaie pe dru
murile publice, deci 
perturbări in circula
ție și altele.

Acestea sint faptele. 
Și cit de bine le ca
racteriza unul dintre 
interlocutorii noștri : 
„Inovăm, inovăm, darx 
nu orice și nu ori
cum !". Surprinde, de 
asemenea, ușurința cu 
care se vind din baze
le de aprovizionare a- 
ceste motoare, fără a 
se supraveghea și con
trola modul in care 
sint utilizate. Știm cu 
toții : agricultura are 
nevoie de tractoare. 
Iar tractoarele — de 
motoare. Deci, redați 
motoarelor destinația 
pentru care au fost 
construite !

Valeriu STOIU 
corespondentul 
„Scinteii"

■ ■ a a ■ q
Nici nu se crăpase bine de ziuă și 

in fața atelierului de reparat televi
zoare din Focșani se adunaseră o mul
țime de clienți. Printre ei. săteni 
din Soveja, Vidra, Suraia, Străoane, 
comune aflate la zeci de km de Foc
șani. De ce au venit sătenii cu tele
vizoarele tocmai la Focșani ? Pentru 
că la ei în comună — deși există 
ateliere specializate — nimeni nu le 
repară aparatele. Atelierele sătești 
efectuează in prezent doar reparațiile 
din perioada de .post-garanție. In ga
ranție (6 luni de zile de la vînzarea 
televizorului) toate reparațiile se 
efectuează numai Ia Focșani. E nor
mal ?

...Am străbătut zilele trecute mai 
multe sate șl comune vrincene. Pre
tutindeni. coamele caselor — cele 
mai multe nou construite — purtau 
însemnul civilizației" antena de te
levizor. La Cotești, din 1 500 de fa
milii. aproape 500 au televizoare, în 
comuna Gugești am putut număra 
peste 400 de antene, la Suraia — 
350. la Timboiești — 300. la Tătăra- 
nu — 250... Am încercat să găsim 
un răspuns la întrebarea sugerată de 
intimplarea petrecută Tn fața atelie
rului din Focșani. Discutăm cu Mihu 
Mircea, primarul comunei Vulturu.

— La dv. cum se repară televizoa
rele ?

— La fel ca peste tot : in garanție 
la Focșani, in post-garanție, la noi in 
comună. .

— E soluția cea mai bună ?
— Nicidecum. Ciudățenia’ este evi

dentă. insă tovarășii de la cooperație

dează in prezent toți, dar absolut toți 
locuitorii satelor și comunelor vrin
cene. Și la fel ca ei — toți sătenii 
din întreaga țară. Posesorii de tele
vizoare din mediul rural sint puși 
pc drumuri, tracasați, obligați să 
cheltuiască timp și bani pe trans
port. De qe ? Pentru că in urmă

foarte puține unități de reparații 
(acestea aparținînd cooperației de 
consum) și cind numărul televizoare
lor nu justifica o rețea de unități 
aparte, era firesc să se dea în sarci
na cooperației meșteșugărești efec
tuarea reparațiilor in garanție. Acum 
insă, cind numărul televizoarelor a

Care este in acest sens opinia ce
lor două departamente ce au in sub
ordine unitățile de reparat televi
zoare ?

— In ce ne privește — este de pă
rere ing. Dumitru Rlstea, vicepre
ședinte al Uniunii Centrale a Coope
rativelor Meșteșugărești — sintem

■■■■■■■■■■■■■■■■a

DE CE VOIAJEAZĂ TELEVIZOARELE?
ne-au spus că altfel nu se poate. 
Sint, cică, niște reglementări elabo
rate de organele lor tutelare care nu 
prevăd o altă organizare.

— Adică niște reglementări care 
obligă oamenii 6 luni de zile — cit 
durează perioada de garanție — să 
ia aparatul in spate șl să vină cu el 
la oraș ori de cite ori se defectează.

— întocmai.
Din păcate, așa cum procedează 

locuitorii comunei Vulturu, așa cum 
au procedat cetățenii intilniți de noi 
la atelierul din Focșani, așa proce

ANACRONISME ÎN SISTEMUL DE ORGANIZARE 
A REPARAȚIILOR iN MEDIUL RURAL

cu cițiva ani, atunci cind s-a 
alcătuit sistemul de organizare a 
reparațiilor, s-a stabilit ca toate de
panările în perioada de garanție șă 
le facă numai atelierele cooperației 
meșteșugărești (ateliere care funcțio
nează in exclusivitate in mediul ur
ban). Desigur, dacă cu ani in urmă, 
cind in mediul rural nu existau decit

crescut foarte mult, cind la sate s-a 
dezvoltat o rețea proprie de ateliere 
(in prezent ea cuprinde peste 300 de 
unități, urmind ca numărul lor 6ă 
ajungă la sfirșitul anului la 475), 
acum, deci, este firesc și necesar să 
se revadă dacă vechiul sistem de or
ganizare a reparațiilor este cel mal 
indicat.

intru totul de acord să cedăm coope
rației de consum reparațiile in ga
ranție din mediul rural. Soluția ar fi 
nu numai rațională, dar și economi
coasă. în prezent, noi sintem obligați 
să ne deplasăm cu mașinile de in
tervenție — acolo unde avem posibi
lități — chiar și in comunele care au 
ateliere ale cooperației de consum, 
risipind astfel benzină, bani, imobi- 
lizind parcul auto.

— Desigur, ar fi normal să preluăm 
noi șl reparațiile în garanție acolo 
unde avem ateliere proprii de televi
zoare — ne-a declarat ing. loan

Bucșa, vicepreședinte al Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Consum. 
Numai că numărul acestor ateliere 
este incă redus, iar pentru restul co
munelor care nu au unități de profil 
nu dispunem de mașini suficiente 
pentru organizarea atelierelor mobile. 
O soluție ar fi să preluăm acesle ma
șini de la cooperația meșteșugăreas
că. De asemenea, se cere rezolvată 
dotarea atelierelor cu aparate de mă
sură și control. Oricum insă, cred că 
va trebui să revedem împreună cu 
cooperația meșteșugărească sistemul 
actual al garanției și, măcar acolo 
unde avem ateliere, să preluăm — 
deocamdată experimental in citeva 
județe — activitatea de reparații.

...Necesitatea reorganizării activită
ții de reparat televizoare apare aut 
de evidentă incit orice comentariu 
este, credem, de prisos. Cine să pre
dea și cine să preia, de unde să se 
procure aparate, mașini etc. nu este 
treaba noastră. Noi am sesizat acest 
aspect cu totul și cu totul nefiresc, 
care trezește nemulțumiri justificate 
din partea atitor și atitor oameni de 
la sate. Cele două organisme au da
toria să ajungă la o înțelegere și să 
ia măsuri. Cu cit mai repede, cu atit 
mai bine pentru posesorii de televi
zoare din mediul rural.

Mllial IONESCU
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Comitetului Executiv al Partidului Istiqlal din Maroc
Stimați prieteni,
în numele Consiliului Național al Frontului Unității «Socialiste și al 

meu personal dcresc sA vA exprim dumneavoastră șl tuturor milltanților 
partidului profundele noastre condoleanțe in legătură cu Încetarea din 
' ată a președintelui Partidului Istiqlal din Maroc, Allal El Fassi. luptA- 
1or devotat pentru libertatea, independența și progresul poporului ma- 
i 1 i pci- 'naliîate marcantă a vieții politice din Maroc

Prin dispariția președintelui Allal El Fassl poporul român pierde un 
pr etrn sincer, care a acționat pentru dezvoltarea relațiilor pe multiple 
planun între România și Maroc, pentru apropierea dintre popoarele 
n tre. in interesul cauzei generale a înțelegerii, colaborării și păcii 
In lume.

\ .i rog. totodată, să transmiteți familiei îndoliate și tuturor celor 
• nropinți de defunctul președinte sentimentele noastre de sinceră com
pasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului Național 
ol Frontului Unității Socialiste 

din Republica Socialistă România

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România. Ma
nea MfinrScu, a primii, miercuri 
dupft-amiazâ, pe ambasadorul Repu
blicii Populare Bulgaria la Bucu
rești. Spas Gospodov, la cererea a- 
cestula.

★
Tn aceeași y|. primul ministru al 

guvernului român a primit pe Sir 
John Hill, președintele Autorității

pentru energia atomică a Marii Bri
tanii, fiind abordate, cu acest prilej, 
probleme vizind dezvoltarea colabo
rării romăno-brltanicc in domeniul 
aplicațiilor pașnice ale energiei nu
clearo. Li primire au participat loan 
Ursii, președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară, și De
rick Rosslyn Ashc, ambasadorul Ma
rii Britanii la București.

(Agerpres)

Intîlnire cu reprezentantul Republicii Ciad

Cronica zilei

Excelențe! Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumim Excelenței Voastre pentru mesajul pe care cu amabi- 
lila’e ni l-ați trimis cu prilejul aniversării Zilei victoriei noastre. Ne 
folosim de această ocazie să vă transmitem cele mai bune urări de 
bine Excelenței Voastre personal și de bună stare și progres necon
tenit pentru România prietenă.

Sintem încredințați că relațiile prietenești existente între cele două 
țâri se vor dezvolta și întări în continuare in anii care vin.

HAILE SELASSIE 
împărat

Miercuri după-amiazft, tovarășul 
Emil Drâgftjieseu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, s-a 
intilnit cu Ngangtar Mi inaanglao 
Mbaltoudji, membru al Consiliului 
Executiv al Mișcării Naționale pen
tru Revoluția Socială și Culturală, 
președintele Consiliului Economic și 
Social din Republica Ciad, oare face 
o vizită dc prietenie in țara noastră,

la invitația C.C. al P.C.R. I«a inlll- 
mre a participat tovarășul Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef dc secție 
la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc tui 
schimb de informații și de vederi In 
legătură cu preocupările actuale ale 
celor două partide, cu dezvoltarea, In 
viitor, a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre P.C.R. |i M.N.R.S.C.

Adunare festivă la Buzău

Cu prilejul celei dea 29 a aniversări 
a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
In numele Guvernului Provizoriu de Uniune Națională din Laos, 

adresez Excelenței Voastre felicitările noastre cele mai vii in legătură 
c înalta funcție care v-a fost încredințată de Marea Adunare Națio- 
r.i i. de poporul român. Formulez, cu această ocazie, urările noastre 
celt mai sincere de succes în îndeplinirea misiunii dumneavoastră.

Prinful SUVANNA FUMA

Tovarășului CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

Am aflat cu durere că în zilele de 11 și 12 mai 1974, în zona Sao 
Tung și raionul autonom Liang San a avut loc un puternic cutremur 
de pămînt, care a provocat pierderi de vieți omenești și pagube ma
teriale.

în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu per
sonal exprim cele mai profunde sentimente de compasiune, precum și
Sincere condoleanțe familiilor

★
Manea Mănescu, prim-ministru 

al Guvernului Republicii Socia
liste România, a trimis o te
legramă de compasiune lui Ka-

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

★
kuei Tanaka, prim-ministru al 
Japoniei, în legătură cu cutremu
rul care a avut loc recent în 
această țară.

La Clubul lucrătorilor de la în
treprinderea de sirmă și produse 
din sirmă din Buzău, in prezența 
unui mare număr de muncitori, teh
nicieni, ingineri și reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, a avut loc, miercuri după- 
amiază, o adunare festivă consacra
tă celei de-a 29-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei de sub jugul 
fascist.

Au luat cuvîntul Ion Sirbu. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Buzău al P.C.R., și Miroslav Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București.

Relevind semnificația zilei de 
9 Mai. vorbitorii au evocat lupta 
comună a celor două popoare împo
triva fascismului, eroismul soldați- 
lor români și cehoslovaci care, îm
preună cu ostașii sovietici, s-au 
jertfit pentru eliberarea Ceho
slovaciei. în continuare au fast re
levate adincile prefaceri care au' 
avut loc in anii construcției socia
liste in cele două țări, subliniindu-se 
că comunitatea orinduirii, comu
nitatea de țeluri au ridicat pe un 
plan superior tradiționalele legături

de prietenie dintre partidele și po
poarele noastre. O înaltă semnifica
ție in adincirca prieteniei dintre 
România și Cehoslovacia au avut 
convorbirile rodnice purtate dc to
varășii Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și Gustav Husak, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. Ele au deschis per
spective tot mai largi pentru dez
voltarea legăturilor de prietenie 
dintre România și Cehoslovacia, pe 
baza trainică a principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului socialist, al independenței și 
suveranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc și în
trajutorării tovărășești, principii 
consfințite prin Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre cede două țări.

în încheiere a avut loc un specta
col susținut de formațiile casei de 
cultură din localitate.

(Agerpres)

Miercuri după-amiază a aoslt In 
Capitală ministrul finanțelor din 
R. P. Ungară, Lajos FAluvdgi, care, 
In Invitația conducerii Ministerului 
Finanțelor, va fiice o vizită in țara 
noastră. Pe aeroportul Otopenl. oas
petele a fost intimpinat do ministrul 
finanțelor, Florea Dumitrescu, de 
alte persoane oficiale. A fost prezent 
Ferenc Martin, Ambasadorul Unga
riei la București.

★
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de -Anul mondial al populației, la 
Institutul de limbi străine din Bucu
rești a avut loc, miercuri, o seară 
culturală desfășurată sub egida Cen
trului de informare al O.N.U. pentru 
România. Referindu-se la apropiata 
Conferință mondială a populației 
care va avea loc, după cum s-a mai 
anunțat, intre 19 și 30 august, In Ca
pitală, Sayed Abbas Chedid, direc
torul centrului, a subliniat, in alocu
țiunea sa, rolul pozitiv al României 
in promovarea cooperării Internațio
nale pe multiple planuri. în încheie
re a fost prezentată o gală de filme 
documentare realizate de studiourile 
O.N.U.

★
în zilele de 14—15 mai, sub egida 

Institutului de istoria artei al Aca
demiei de științe sociale și politice, 
a avut loc o sesiune științifică de
dicată celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării patriei de sub jugul fas
cist. Reuniunea a prilejuit o largă 
dezbatere a unor aspecte actuale ale 
creației teatrale din țara noa.stră.

★
Muzeul de istorie a partidului co

munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, in colabo
rare cu Asociația filateliștilor din 
România, organizează in cinstea ce
lei de-a XXX-a aniversări a elibe
rării patriei de sub jugul fascist un 
ciclu de expoziții filatelice. Sub sem
nul marii sărbători, muzeul pregă
tește, de asemenea, o expoziție iti
nerantă care va fi deschisă in nu
meroase țări din Europa, Asia, Afri
ca și America.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 17, 18 șl 19 

mai. In țară : Vremea va fi relativ fru
moasă, cu cerul variabil. înnorâri mai 
accentuate se vor produce in jumătatea 
de nord-est a țării. Vînt potrivit. Tem
peratura in scădere la Început apoi in 
creștere. Minimele vor fi cuprinse Intre 
4 și 14 grade, iar maximele vor oscila 
între 15 șl 25 de grade. In București : 
Vremea va fl în general frumoasă, cu 
cerul schimbător, favorabil ploii de 
scurtă durată la începutul intervalului.

• SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT

Fotbal: „CUPA ROMÂNIEI" La Baia Mare :

V»

(Urmare din pag. 1)
este ilustrată din plin de faptul că 
el are sarcina să coordoneze orga
nizarea dezbaterii publice a diferi
telor proiecte de legi și hotăriri, 
să extindă consultarea largă a ce
tățenilor asupra tuturor problemelor 
ce privesc bunul mers al activității 
hi localități, să centralizeze propu
nerile făcute de cetățeni. O mare 
importantă prezintă lărgirea ariei 
de acțiune a F.U.S. la sate, prin 
crearea de organizații ale frontului 
care ii cuprind pe toți locuitorii, 
prin alegerea in consiliile comunale 
ale F.U.S., pe lingă reprezentanții 
partidului și ai organizațiilor 
obștești, și a unor reprezentanți di- 
recți ai țărănimii muncitoare.

Frontul Unității Socialiste în
deplinește totodată importante 
funcții pe plan extern. După 
cum se știe, in centrul politicii ex
terne a partidului și statului nos
tru se află alianța frățească cu 
toate țările socialiste, solidarita
tea internaționalistă cu toate parti
dele comuniste. în același timp, 
pornind de la principiul că victoria 
oauzei generale a progresului și pă- 
' reclamă imperios asigurarea uni
te,li de acțiune a tuturor forțelor 
democratice, progresiste, făurirea 
unui puternic front ant!imperialist, 
partidul nostru se pronunță și ac
ționează pentru întărirea relațiilor 
cu cele mai diferite forțe și orga
nizații politice care înțeleg să răs
pundă imperativelor democratice» 
progresiste, ale destinderii și cola
borării intre popoare. La realizarea

in practică a acestei orientări, Fron
tul Unității Socialiste aduce o con
tribuție de seamă, prin dezvoltarea 
legăturilor cu organizații similare 
din alte țări, cu numeroase partide 
și organizații politice democratice 
progresiste, antiimperialiste, prin 
extinderea colaborării cu mișcările 
de eliberare națională, cu partide 
de guvemămint din noile state In
dependente — toate acestea slujind 
întăririi solidarității forțelor demo
cratice in lupta pentru pace, liber
tate șl progres social, pentru cola
borare și prietenie intre popoare.

Pe baza experienței ultimilor ani, 
se poate aprecia că s-a creat un 

superior, o 
ce per- 

Socia- 
tot mai 

înaltă 
societa-

cadru instituțional 
structură organizatorică, 
mite Frontului Unității 
liste să-și îndeplinească in 
bune condiții sarcinile de 
răspundere ce-i revin in 
tea noastră. Ceea ce se impune în 
prezent este ca acest cadru să fie 
cit mai bine folosit, incit activitatea 
F.U.S. să dea roade tot mai bogate, 
să realizeze maximum de eficiență 
socială. Este obiectivul spre care iși 
va concentra atenția apropiatul 
congres. Supunind unei aprofundate 
analize activitatea internă și inter
națională a F.U.S., trăgind conclu
ziile din experiența acumulată, con
gresul va jalona direcțiile de ac
țiune pentru ca Frontul Unității So
cialiste să aducă o contribuție tot 
mai mare la consolidarea coeziu
nii tuturor forțelor sociale și poli
tice ale societății noastre, la în
făptuirea politicii interne și inter
naționale a partidului.

CURSE DE AVION SPRE LITORAL
Ieri s-a deschis sezonul turistic 

aerian spre stațiunile de pe litoralul 
românesc al Mării Negre. Zilnic, in 
perioada de virf. pe aeroportul Mi
hail Kogălniceanu—Constanța vor a- 
teriza și decola zeci de aeronave 
aparținind companiei noastre aero
nautice, precum și ale unor societăți 
de aviație civilă din Europa și din 
alte continente.

Pentru traficul aerian intern, de la 
aceasta data s-a înființat o cursă

directă, care pleacă din Capitală la 
ora 15.00 și sosește la Constanta ta 
15,35. înapoierea pe aeroportul Bă- 
neasa este prevăzută la ora 16.40. Dc 
la jumătatea lunii viitoare, traseul 
respectiv va mai fi servit de alte 
cinci curse. De asemenea, se vor 
efectua zboruri directe pe itinerare
le București — Constanța — Timi
șoara — București și București — 
Constanța — Cluj — București.

(Agerpres)

JJ

Carnet cultural
„UN SINGUR ȚEL, 

O SINGURĂ VOINȚĂ"
Sub acest, generic, formațiile ar

tistice studențești din centrul uni
versitar Tirgu-Mureș au prezentat 
un spectacol omagial închinat ce
lei de-a XXX-a aniversări a elibe
rării patriei și celui de-al XI-lca 
Congres al P.C.R. .Și-au dat con
cursul corul mixt al Institutului pe
dagogic. folk-grup „Thalla", for- 
mațiilo de teatru studențești in 
limbile română și maghiară. In lo
calitate s-a desfășurat și etapa ju
dețeană a concursului formațiilor 
teatrale și muzical-coregrafice dc 
amatori de la orașe și sate. Cu 
acest prilej a avut loc o frumoa
să paradă a portului mureșean, iar 
numeroase formații și soliști au 
prezentat Un bogat material folclo
ric local. In cadrul etapelor pre
cedente ale concursului au parti
cipat circa 10 000 de concurenți. 
(Deakl Lorand).

„SALON ARTISTIC 
SUCEVEAN"

La casa de cultură a sindicatelor 
„Vasile Alecsandri" din Bacău a 
avut loc o manifestare inedită : Co
mitetul județean Suceava de cul
tură și educație socialistă a prezen
tat publicului băcăuan secvențe din 
viata cultural-artistică bucovineană 
sub genericul „Salon artistic suce
vean". Cu acest prilej au avut loc 
vernisajul expoziției „Culorile 
Tării de Sus", un recital de poezie, 
concertul corului de cameră al 
Casei de cultură din Suceava, re
citalurile solistelor vocale Sofia 
Vicoveanca (muzică populară) și 
Lidia Andronescu (muzică ușoară). 
(Gh. Baltă).

ZILELE TEATRULUI 
TINERETULUI

în cinstea celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării și a Congresu

t V

Programul 1

16,06-17,00 — Teleșcoală
17,30 — Telex
17.33 — Teleglob : Imagini din 

Norvegia
17,55 — Agroenclclopedia
10,23 — Universitatea TV
19.00 — Familia

In semifinale, 3 divizionare A 
deținătoarea trofeului

PRIMUL CLUB DE HANDBAL

Politehnica Timișoara — S.C, 
Tulcea 1—0 (1—0); Jiul — A.S.A. 
Tg. Mureș 1—0 (1—0): Steaua — 
U.T.A. 3—1 (1—0) ; C.S. Rimni
cu Vilcea — Univ. Cluj 5—4 
(după executarea penaltlurilor).

Rezultatele tehnice ale sferturilor 
de finală — mai mult sau mai puțin 
anticipate — au putut fi cunoscute 
ieri, imediat, la încheierea meciuri
lor respective, radioul și televiziunea 
oferindu-și serviciile cu promptitu
dine. Evident, din lupta pentru ca
lificare in semifinalele tradiționalei 
competiții fotbalistice au reținut a- 
tenția cele petrecute la Hunedoara. 
Aici, deținătoarea trofeului, C.S. 
Rimnicu Vilcea, și mult mai experi
mentata formație, Universitatea 
Cluj, au oferit un meci de maximă 
tensiune, o dispută strinsă, foarte e- 
chilibrată și. ceea ce a suplimentat 
satisfacția spectatorilor, cu nume
roase faze spectaculoase la ambele 
porți. Cei ce aveau să se arate mai 
deciși și incisivi, cu mai mari și 
mai numeroase ocazii de a înscrie 
au fost fotbaliștii vilceni, din rindul 
cărora am reținut prestația extrem 
de laborioasă a lui Dumitriu II, 
Haidu și a tinărului Cornel Nicolae. 
Probabil echipa clujeană și spectato
rii aflați in tribunele stadionului din 
Hunedoara nu s-au așteptat că for
mația vîlceană va replica atît de 
curajos și atît de bine orientată 
tactic. Cu trecerea timpului însă, 
totul avea să se clarifice, intrucit 
fotbaliștii vilceni s-au arătat hotăriți 
să joace numai pentru victorie.

Deși în campionat cele 
formații activează in divizii
rite, ieri pe teren nu a existat nici 
o diferență intre ele — nici in joc, 
nici în modul de a aborda partida. 
Victoria s-a decis intr-un tirziu, in 
urma executării loviturilor de la 
11 m, căci scorul de 0—0 cu care 
s-au încheiat primele 90 de minute 
a rămas același și după prelungiri. 
Din seria de cite 5 penaltiuri, de 
care a beneficiat fiecare echipă, 
s-au marcat cite 4, ratindu-se de 
ambele părți cite un gol : clujeanul 
Porațchi a tras pe lingă poarta lui 
Stana, iar vilceanul Pintilie in bara 
porții lui Lăzăreanu ! De abia la al

>4Colegul nu știe ce pierde plecînd de aici

șaselea penalti, este cunoscută cîști- 
gătoarea acestui pasionant meci’: 
Cornel Nicolae înscrie (5—4 pentru 
C.S. Rimnicu Vilcea), iar Pexa ra
tează. Autorii celorlalte goluri : 
Stana, Haidu, Ioncscu și Dumitriu II; 
respectiv — Uifăleanu, Coca, Fanea 
Lazăr și Anca.

Un joc frumos, deși terenul a fost 
greu, moale din cauza ploii, a avut 
loc și la Ploiești. Steaua a învins 
absolut meritat, cu toate că și-a con
cretizat superioritatea de-abia in fi
nalul partidei. Deschiderea scorului 
a aparținut lui Iordănescu ; șutul lui 
foarte puternic n-a putut fi reținut 
de Iorgulescu. După pauză, U.T.A. a 
egalat îprin Popovici), iar apoi — 
după ce a ratat o mare ocazie — 
Steaua a preluat inițiativa (ce tre
cuse de partea arădenilor imediat 
după pauză) și prin golurile lui Ion 
Ion (min. 65) și Năstase (min. 86) 
și-a asigurat calificarea.

Cuplajul de pe stadionul Dinamo 
a prezentat puținilor spectatori aflați 
in tribune patru echipe parcă nu 
îndeajuns de decise să-și susțină 
șansele. Ceva mai sigură și mai am
bițioasă avea să fie tocmai echipa de 
divizia B — Sport Club Tulcea. De 
altfel, Politehnica Timișoara — ad
versara de ieri a tulcenilor — a 
reușit să ajungă în semifinale da
torită unui singur gol, înscris chiar 
in primele minute, la o fază fixă (șl 
o neatenție a apărării tulcene) de 
către Pirvu. Singurul gol din meciul 
vedetă a fost marcat, de asemenea, 
la început — in minutul 27, de către 
Suciu, și astfel Jiul se află foarte 
aproape de a repeta performanța din 
1972, cind a ajuns finalistă.

Semifinalele „Cupei României" 
sint programate la 12 iunie, intre 
timp federația de specialitate ur- 
mind a stabili meciurile, prin tra
gere la sorți, și terenurile neutre. 
Deocamdată, am vrea -să subliniem 
performanta echipei din Rm. Vilcea; 
deși angajată in cursa pentru pro
movare in prima divizie, ea luptă 
din răsputeri spre a-și onora pre
zența in marea competiție care, 
anul trecut, i-a adus o frumoasă 
consacrare. Este greu, desigur, de 
anticipat chiar și numai numele fi
nalistelor. Oricum, din rindul celor 
patru, echipa cu șanse ceva mai 
mari este Steaua, al cărei potențial 
general de joc se află intr-un evi
dent crescendo.

Primul club sportiv de handbal a 
fost constituit ieri la Baia Mare. El 
a preluat activitatea handbalistică de 
performanță și echipa masculină a 
asociației sportive Minaur, una din
tre echipele fruntașe ale handbalu
lui românesc (locul IV in campiona
tul de anul trecut, ciștigătoare a 
„Cupei F.R.H" etc.). Handbal Club 
Minaur Baia Mare — club sportiv 
sindical — va coordona întreaga ac
tivitate handbalistică locală. Pe lin
gă echipa de seniori, aci va funcțio
na un centru de copii și juniori.

în cîteva rînduri
• „Cupa federației internaționale" 

pe echipe la tenis, un adevărat 
campionat mondial feminin neofi
cial, a continuat la Napoli cu des
fășurarea optimilor de finală. Se
lecționata României a repurtat o 
nouă victorie, invingind de data 
aceasta, cu scorul de 2—1 echipa Su
ediei. Mariana Simionescu a dispus 
cu 4—6, 7—5, 6—3 ’
Strandberg, Christina 
ciștigat cu 8—6, 6—4 jocul cu Vir
ginia Ruzici. Victoria a fost decisă 
in proba de dublu, unde Ruzici și 
Simionescu au învins cu 7—5, 6—4 
pe Sandberg și Marie Windstedt.

de Margarett
Sandberg a

• Ieri, in primul tur al concursu
lui internațional de tenis de la 
Munchen, Ilie Năstase l-a învins cu 
6—2, 7—5 pe Korpas, iar .Toma Ovici 
l-a eliminat cu 6—3, 2—9 (abandon) 
pe Higueras.

TENIS DE MASA. — Peste 18 000 
de spectatori au urmărit la Pekin 
întrecerile din prima zi ale turneului 
internațional de tenis de masă. Cu 
mare interes a fost urmărită partida 

- masculină dintre echipele R.P. Chi
neze și Japoniei. Gazdele au termi
nat învingătoare cu scorul de 5—3.

A opta etapă a 
(Neubrandenburg — 

____ . a fost ciștigată de 
Hartnick (R.D.G.). Concurentul ro
mân Teodor Vasile s-a clasat . 
locul șase, la 9 secunde de ciștigă
tor. Ion Cernea și Vasile Selejan au 
sosit, de asemenea, cu primul pluton.

(Urmare din pag. I)

o muncă migăloasă, fascinantă, de 
mare atenție, pentru că se lucrează 
cu un material biologic foarte fragil 
si in cantităti mari, in condiții de 
înfruntare a capriciilor naturii. 
Cu sau fără teze de docto
rat — consideră Dionisie — toa
te aceste probleme complexe trebuie 
rezolvate repede și bine... Muncitorii 
sint de prin satele Deltei : mecanici, 
electricieni și cei mai mulți pescari, 
piscicultori calificați la locul de 
muncă. La două săptămini se duc 
acasă, prin rotație, dar in perioadele 
de zor nu pleacă nimeni. Treaba nu 
se termină niciodată. Din primăvară 
in primăvară, în zona asta foarte 
deschisă, descoperită in fața mării, 
munca migăloasă de naștere perpe
tuă a vieții este ca intr-o uzină cu 
foc continuu.

Șl dintr-o dată, glasul lui Ursea, 
pină atunci calm, devine aspru cind 
zice : ..El nu știe ce pierde pierind 
de-aici !“.

Intr-un asemenea moment, mi-a 
venit ideea unui interviu. Erau vreo 
douăzeci de întrebări, pentru care ar 
fi fost nevoie de o lungă meditație.

Vâ simțiți rupt de lume ? Cum su-

portați singurătatea ? Aveți momen
te de descurajare ? Ați avut vreun 
moment cind v-ați hotărit să plecați 
de aici ? Vă simțiți păgubit ? Ce re
lații aveți cu lumea ? Ce resorturi 
morale vă ajută ?“ etc. A citit în
trebările, oprindu-se o clipă asupra 
unora, multe erau aproape tipice, 
sub o formă sau alta el le mai ci
tise, adresate altora și cu răspunsu
rile respective — și, desigur, medi
tase și el asupra lor, ca unul dintre 
cei mai Îndreptățiți să răspundă la 
ele. După ce le-a terminat, a stat 
citeva minute — am crezut că va 
izbucni in ris — și apoi :

— Vă dau un singur răspuns pen
tru toate întrebările. Oamenii rîoștri 
au o vorbă aici — și cu vorba asta 
vă răspund eu : „Poate să fie cit de 
frig — numai vintul să nu bată". Nu 
știu dacă v-am răspuns bine sau nu
— dar mai bine sâ discutăm niște 
lucruri mai adevărate. Cine nu se 
simte așa cum trebuie să se simtă 
cind i 6-au încredințat niște răspun
deri aici — acela mai bine să nu 
încurce lumea. Izolarea, singurătatea
— nu zic că n-or fi existind — dar 
ar trebui să se termine cu legenda 
lor. Există izolare — și ea creează 
greutăți in muncă, în viață. In rezol-

varea problemelor. Dar prea multă 
legendă in jurul ei !

Profesia mea — spunea mai de
parte Dionis — are o latură foarte 
frumoasă : se desfășoară in marea 
natură și are rostul să ajute natura. 
Meseria mea îmbină două domenii : 
biologia și ingineria. Nu in aureola 
singurătății, a izolării trebuie căutat 
meritul unui om care stă aici sau in 
altă parte — ci numai in modul in 
care iși duce munca. Rezultatele tre
buie să fie singurul criteriu după 
care să fie judecată munca ingine
rului, a medicului, a profesorului. 
Nimeni nu este plătit doar pentru 
faptul că stă in izolare. Meseria asta, 
de a trăi in singurătate, nu există... 
in nomenclatorul de profesii și me
serii. Trebuie să apară, in schimb, 
cealaltă aureolă — a muncii compe
tente, a datoriei împlinite, așa cum 
scrie la carte. Cit sint aici — să fiu 
om de nădejde aici. Asta-i tot. Mai 
aveți întrebări ?...

-Nu mai aveam Întrebări. Se aprin
sese puțin — ii stătea bine așa — 
și aveam impresia că prin tot ce 
spunea se adresa mai mult colegului 
care plecase ; abia acum reușea să-l 
adreseze intr-o formă mai clară răs- 
Eunsul la problema pe care o dez- 

ătuserâ împreună.
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CICLISM. —
„Cursei Păcii" 
Berlin. 128 km)

pe

FOTBAL. — Peste 20 000 de spec
tatori au urmărit la Granada me
ciul internațional de fotbal din
tre selecționata Argentinei și echipa 
spaniolă Granada. Jocul s-a încheiat 
la egalitate : 0—0.

La 26 mai 1974

Loteria in obiecte
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport informează partici
panții că in ziua de 26 mai 1974 
organizează o nouă tragere (a 
6-a) la Loteria in obiecie. 
La această tragere se vor atri
bui numeroase și importante . .....  . . -„x-,j tiTra-

w* și obiecte in valoare 
de 25 000 lei, 10 000 lei, 5 000 lei 
etc. Tragerea va avea loc in 
București în ziua dc 26 mai și 
va consta din 24 de extrageri 
separate, după cum urmează : 3 
extrageri de numere formate 
din cite 6 cifre ; 6 extrageri de 
terminații a 5 cifre ; 10 extra
geri dc terminații a 4 cifre ; 4 
extrageri de terminații a 3 ci
fre ; 1 extragere de terminație 
formată din 2 cifre. Costul unul 
bilet la această loterie in obi
ecte este de 5 lei.

în cadrul valorii obținute pe 
un bilet ciștigător, se poate a-

lege orice obiect dorit din orice 
magazin al Ministerului Comer
țului Interior sau al cooperației 
de consum. Depunerea biletelor 
ciștigătoarc se va face în peri
oada 27 mai—11 iunie 1974, ast
fel : direct la agențiile Loto- 
Pronosport (pentru participanții 
care domiciliază in localități in 
care funcționează astfel de a- 
genții) și in plic cu valoare de
clarată trimis pe adresa Admi
nistrației de Stat Loto-Pronos- 
port Calea Victoriei nr. 9 Bucu
rești, căsuța poștală 102 pentru 
cei care domiciliază in locali
tățile in care nu funcționează 
agenții Loto-Pronosport. Admi
nistrația de Stat Loto-Prono
sport informează totodată că ul
tima zi de ridicare a obiectelor 
de ia magazine va fi 26 august 
1974, după care biletul ciștigă- 
tor iși pierde valabilitatea.

lui al XI-len al P.C.R. se află In 
curs do desfășurare la Piatra 
Neamț, intre 0—19 mai. „Zilele 
Teatrului tineretului". Reprezenta
țiile prilejuiesc intlinirl ale inter- 
preților și ale unor autori con
temporani jucațl la Piatra Neamț 
cu publicul din localitate, cu iu
bitorii de teatru dc la Blsericani, 
Tavcâu, Girov.

Tot in această perioadă, la Pia
tra Neamț va avea loc o consfătuire 
cu artiștii amatori pe tema „Contri
buția Teatrului tineretului la viața 
artistică a județului Neamț", care 
va fi urmată dc vizionarea unor 
spectacole. (Natalia Slancu).

FESTIVAL DE POEZIE
La Casa orășenească do cultură 

din Bistrița s-a desfășurat festiva
lul lnterjudețean de poezie „An
drei Mureșanu". In prima parte a 
programului, recitatori din 4 județe 
— Bistrița-Năsăud, Cluj, Suceava 
șl Mureș — au prezentat pe scena 
casei de cultură un bogat florilegiu 
din cele mai reprezentative creații 
ale liricii patriotice și revoluționare 
din literatura română. în conti
nuare, in piața centrală a orașului, 
lingă statuia lui Andrei Mureșanu, 
a avut loc un frumos spectacol de 
sunet șl lumină, vibrant omagiu 
adus poetului-tribun, originar din 
județul Bistrița-Năsăud. (Ion An- 
ghel).

EXPOZIȚII 
DE FOTOGRAFII

Casa de cultură a sindicatelor 
din Sibiu găzduiește in organizarea 
fotoclubului „Orizont" Sibiu două 
expoziții de artă fotografică : „Pe 
urmele lui Copemic". realizată de 
Henryk Bietkowski (Polonia), cu 
prilejul împlinirii a 500 de ani de 
la nașterea celebrului astronom, și 
„Oamenii Africii" a doctorului Rai- 
mo Gareis (R.F. Germania). (Ni
colae Brujan).

19,25 — 1001 de seri : Bugs Buny 
și prietenii săi

19,30 — Telejurnal
20,00,— Seară pentru tineret
21,10 — Mal aveți o întrebare ? 

..Explozia urbană șl ur
banistica deceniilor viitoa
re “

21.50 — surprize pe micul ecran
22,15 — 24 de ore
Programul 2

20,00 — Tribuna tinerilor soliști. 
Concert de concerte

22,03 — Cărți $1 idei. Reflecții a- 
supra filozofiei marxiste 
de Radu Florian.

„Primăvara culturală bucureșteană"
Agenda „Primăverii culturale bucu- 

reștene" a consemnat, miercuri, o 
suită de manifestări dedicate artelor 
plastice. Astfel, peste 200 de lucrări 
— desene, acuarele, litografii, acva- 
forte — sint prezentate in cadrul 
expoziției „J. Al. Steriadi — desena
tor și gravor", deschisă la Muzeul 
de artă aj Republicii Socialiste 
România. „Pictori ai peisajului bucu- 
reștean", astfel se intitulează expo

ziția găzduită de muzeul de artă al 
municipiului, „A. Simu", în care sint 
reunite 80 de tablouri și stampe ce 
tcdaii imagini din Bucureștiul de 
âllădată și din cel contemporan. Nu 
mai puțin de 123 artiști plastici ama
tori din Capitală și-au dat întilnire 
in cadrul expoziției „București — 
frumuseți, oameni și fapte", unde 
expun 160 de lucrări.

(Agerpres)

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ 
.™b“ „Piese de schimb" 
pentru organismul uman

„Un om alcătuit din numeroase părți artificiale — așa putea fi conside
rat avocatul Frank Tull. Purta o dantură de un tip special, anume confec
ționată. Avea o placă de argint aplicată pe țeastă, pentru a-i proteja 
cavitatea craniana din care fusese scoasă o tumoare. Unul din picioare 
era din metal... In brațul sting un aliaj pe bază de platină luase locul 
osului humerus". Pasajul menționat aparține cărții lui Charles Finney 
„Circul doctorului Lao", apărută in 1935. Reproducind acest fragment, 
revista americană „Time" ține să ilustreze că ceea ce cu puțin timp 
in urmă apărea drept pură fantezie — corpul omului să poată fi în
zestrat, in caz de deficiențe de funcționare, boli, accidente, cu compo
nente artificiale cit mai perfecte — devine tot mai mult o realitate. In 
continuare, săptăminalul american oferă o sinteză a realizărilor fi 
preocupărilor actuale in acest domeniu al medicinei :

„Medicina modernă a permis cre
area a numeroase piese care să în
locuiască părți principale ale corpu
lui uman.

E drept că, într-o anume măsură, 
omul inlocuiește de secole unele 
părți vătămate ale corpului. Picio
rul de lemn 1 datează incă din anul 
600 i.e.n.; miinlle de metal, in schimb, 
numai din sec. XVI. De o gamă ex
trem de largă, „piesele de schimb" de 
azi, realizate din materiale moderne, 
se prezintă ca mult mai rafinate. 
Și, spre deosebire de predecesorii 
lor. ourtați in afara corpului și de 
obicei „puși de-o parte" in timpul 
nopții, „piesele" actuale sint adevă- 
rați înlocuitori, destinați să se sta
tornicească in interiorul trupului, să 
constituie duplicați.

în ceea ce privește oasele, chirur
gii japonezi au fost primii care au 
pus la punct un femur din aliaj 
pe bază de titan și aliaje mo
derne. Doctorul Yasuto Itami a 
realizat recent un femur din 
titan' și polietilenă, care poate 
fi perfect adaptat oricărui pacient. 
Alți ortopediști utilizează corzi din 
dacron. Doctorul american William 
Harrison a folosit dacron ca să re
medieze dislocări de umeri : in acest 
scop au fost confecționate structuri 
speciale permițind formarea unor noi 
ligamente. Rezultatele au fost din
tre cele mai spectaculoase ; așa, de 
pildă, la opt săptămini de Ja trata
ment. un tinăr de 17 ani participă 
din nou la o competiție de lupte 
clasice.

In materie de articulații, medicina 
a înregistrat succese de seamă. O re
plică desăvirșită din oțel și plastic 
a articulației șoldului, realizare â 
doctorului britanic John Charnley, 
se dovedește deosebit de utilă in ca
zul pacienților suferinzi de artrită 
acută (anual se procedează la 25 000 
asemenea implantări). Articulații din 
aliaje metalice sint utilizate pentru 
înlocuirea celor vătămate de la de
getele miinii. Medicii au implantat o 
piesă din metal și plastic in genun
chii unor pacienți in virstă cu ar
trită degenerativă, dindu-le posibili
tatea să se deplaseze din nou, după 
mulți ani de imobilitate.

în ce privește sistemul circulator, 
tuburile sintetice au fost larg utili
zate, de la prima aplicare a acestei 
tehnici la om de către doctorul 
Charles Hufnagel, de la universita
tea din Georgetown. Acesta a în
locuit unui veteran de război o sec
țiune din artera femurală, ulterior

procedind similar în cazul aortei. în 
prezent, dacronul e materialul folo
sit in mod obișnuit in mii de cazuri 
de ateroscleroză.

Organele vorbirii și simțurilor. 
Doctorul Stanley Taub, de la cole
giul medical din New York, a pus 
la punct un dispozitiv destinat să 
îmbunătățească vorbirea in cazul 
persoanelor cărora li s-a efectuat o 
laringotomie. Dispozitivul constă 
dintr-o mică casetă, purtată în par
tea superioară a pieptului, conținind 
un sistem de valve care reglemen
tează scurgerea curentului de aer 
prin două deschideri. Aerul expirat 
activează țesuturile esofagului, obți- 
nindu-se o vorbire relativ apropiată 
de normal.

Piese mult mai sofisticate pot 
reda surzilor capacitatea de a 
auzi și orbilor — aceea de a vedea. 
Doctori de la un institut de cerce
tări din Los Angeles au implantat 
un stimulator electronic in urechile 
a cinci pacienți ; la universitatea 
din Utah se lucrează la realizarea 
unui sistem artificial pentru auz, a- 
vind rolul de a stimula direct zona 
auditivă din creier.

Oamenii de știință au in faza de 
experimentare un sistem destinat 
să-i ajute pe orbi. Sistemul respec
tiv, încă departe de o utilizare 
largă, constă in următoarele elemen
te : o subminiaturală cameră de te
leviziune implantată in ochiul de 
sticlă, un minicomputer In rama u- 
nei lentile convenționale și electrozi 
fixați pe creier pentru stimularea 
zonei vizuale.

La capitolul organe vitale, doc
torul Kolff, realizatorul primului 
rinichi artificial (aparat pe bază de 
dializă), întrebuințat la tratarea bol
navilor în spitale, lucrează în prezent 
la un model de proporții reduse, 
prevăzut a fi purtat peste umăr in
tr-o cutie de mărimea unei poșete 
de damă. Unele insuccese în dome
niul transplantului de cord au im- 
fiulsionat cercetările în direcția rea- 
izării de inimi artificiale sau cel 

puțin de înlocuitori pentru părți ale 
inimii. Grupul coordonat de Kolff a 
implantat o inimă artificială unui 
vițel. Animalul a supraviețuit opera
ției, și-a recăpătat pofta de mincare 
și mobilitatea — trăind astfel 28 de 
zile, Înainte ca un cheag să blocheze 
circulația singelul. Se prea poate, 
așadar, ca suferinzii cardiaci să be
neficieze. cit mai curind, de inimi 
artificiale, care să le prelungească 
existența".



viața internațională
WAITER SCHEEL A FOST ALES

Excelenței Sale domnului TEALTER SCHEEE
Președintele Republicii Federale Germania

îmi face o deosebită plăcere. Excelență, să vă adresez, cu prilejul 
alegerii dumneavoastră in înalta funcție de președinte al Republicii Fe
derale Germania, felicitările mele cordiale împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de succes 
nea voastră de mare răspundere.

Amintindu-mi cu plăcere de vizita pe care am 
neavoastră și de convorbirile fructuoase avute cu 
prim încrederea câ bunele relații de colaborare

în activitatea d urn

făcut-o în țara dum- 
acest prilej. îmi ex- 
rodnică între țările 

noastre vor cunoaște și de acum înainte o dezvoltare continuă în toate
domeniile de activitate, în folosul celor două popoare, al păcii și coope
rării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste 

România

it ♦

BOX'N 15 (Agerpres). — Adunarea Federală — organism format 
din cei 51S membri ai Bundestagului și din tot atițla reprezentanți ai 
parlamentelor de land — l-a ales miercuri, 15 mai. pe Walter Scheel■ ..................... • — i-ci un? iiuvuuii, niui, pe
in funcția de președinte al Republicii Federale Germania.

în favoarea candidaturii sale nu 
fost exprimate 530 de voturi, cu 11 
mai mult decit erau necesare pentru 
obținerea mandatului prezidențial. 
După ce președinta Bundestagului, 
Annemarie Rcngcr. a anunțat rezul
tatul votului. Walter Scheel — al pa
trulea șef de stat al R.F.G. — a ros-

tit o scurtă alocuțiune, in care a a- 
rătat că se va strădui să fie „un pre
ședinte al tuturor cetățenilor țării". 
El ișl va 
a.c., dată 
actualului
mann.

prelua funcția la 1 iulie 
la care expiră mandatul 
președinte, Gustav Heine-

Generalul Antonio de Spinola să Înceteze arestarea comuniștilor.

proclamat președinte al Portugaliei PRIGONIREA DEMOCRAȚILOR IN URUGUAY!

LISABONA 15 (De la trimisul nostru special V. Oros). — Generalul 
Antonio dc Spinola, șeful Juntei de salvare națională, a fost proclamat, 
miercuri, președinte al Republicii Portugalia. La ceremonia, solemnă de 
la Palatul Qucluz au participat membrii Juntei de salvare națională, 
ofițeri reprezentind „Mișcarea forțelor armate", oameni politici, repre- 
rentanți ai corpului diplomatic.

După ce șeful statului major al ar
matei, generalul Francisco Costa 
Gomes, a dat citire decretului jun
tei. prin care Antonio de Spinola a 
fost proclamat președinte, noul șef 
al statului portughez a rostit o cu- 
vintare in care a declarat că va ga
ranta drepturile și libertățile tuturor 
cetățenilor șl va apăra independența 
națiunii. El a anunțat că joi, 16 mai, 
țara va avea un guvern civil provizo
riu, a cărui misiune va fi aceea de n 
pune în practică ideile mișcării insu
recționale de la 25 aprilie, care a 
dus la înlăturarea fostului regim.

Pe de altă parte, printr-un decret 
al Juntei de salvare națională, ru 
fost trecuți în rezervă 42 de ofițeri 
superiori, între care zece generali și

doi contraamirali. Această masivă 
trecere in rezervă din corpul genera
lilor se adaugă alteia (incluzînd 24 
de generali), operată la 30 aprilie, 
după cinci zile de la răsturnarea 
fostului regim fascist. Decretul afir
mă că „prin aplicarea dispozițiilor 
sale se consideră încheiată însănă
toșirea din rindul cadrelor forțelor 
armate, hotărită prin decretul din 30 
aprilie, iar pe viitor, reîmprospătarea 
cadrelor militare se va face în baza 
legilor ce urmează să fie adoptate".

Printr-un alt decret au fost amnis
tiate toate delictele militare comise 
pină la 25 aprilie 1974, cu excepția 
celor pentru.care pedeapsa prevăzută 
depășește șase ani de închisoare.

A. Pereira : „P.A.I.G.C. este gata sâ înceapâ negocieri cu noile 
autorități portugheze"

Libertate tovarășului Arismendî!

Waller Scheel s-a născut la S iu
lie 1919. in localitatea Solingen 
(landul Renania de Nord-Westfa- 
lia). Este de profesie economist. 
Membru al Partidului Liber-Demo- 
crat din anul 19-16 și deputat 
Parlamentul landului Renania 
Nord-Westfalla din 1950.

în 
de 

---......   Walter
Scheel a fost ales, in 1953, deputat 
in Bundestag. In același an, el de
vine președinte al Comisiei econo
mice a P.L.D. In perioada 1961 — 
1966 ocupă funcția de ministru fe
deral pentru colaborarea economi
ca ; în anul următor este ales vice-

președinte _ 
nuarie 196S ..... ............
ședințe al Partidului Liber-Demo- 
crat. In 1969 Walter Scheel a de
venit vicecancelar și ministru de 
externe in guvernul de coaliție 
P.S.D.—P.L.D., condus de Willy 
Brandt și constituit in urma alege
rilor din toamna aceluiași an. In a- 
ceastă dublă calitate, Walter Scheel 
a depus eforturi constructive pen
tru promovarea unei politici exter
ne realiste, de normalizare a rela
țiilor cu țările socialiste, de coo
perare ți destindere internațională.

al Bundestagului. In ia- 
este desemnat pre-

DAKAR 15 (Agerpres). — „Con
ducerea Partidului African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.) 
este gata să înceapă negocieri cu 
noile autorități portugheze in scopul 
soluționării politice a relațiilor dintre 
popoarele din Guineea-Bissau și 
Portugalia" — se arată intr-o decla
rație citită la postul de radio „Li- 
bertațao" de către Aristides Pereira, 
secretar general al P.A.I.G.C. El a 
adresat, cu acest prilej, populației 
un apel la unitate in lupta pentru 
obținerea independenței țării.

P.A.I.G.C. — se arată in declarație 
— „a făcut întotdeauna o delimitare 
clară între colonialismul portughez, 
împotriva căruia el lupta, și po
porul portughez cu care, în condi
țiile independenței și respectului re
ciproc. el dorește să întrețină relații 
de prietenie și colaborare". Ținind 
seama de noua situație care s-a creat

in Portugalia și care se caracterizea
ză prin apariția po arena politică a 
forțelor democratice, Partidul Afri
can al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde 
formulează o nouă propunere care 
poate deschide calea spre reglemen
tarea conflictului și crearea de noi 
relații intre popoarele celor două 
țări.

Crearea unor astfel de relații noi, 
se arată în declarație, necesită recu
noașterea de către Portugalia a Re
publicii Guineea-Bissau și a dreptu
lui poporului nostru la autodetermi
nare, și independență, precum și re
cunoașterea ca șl celelalte popoare 
din coloniile portugheze să se bucure 
de aceste drepturi. In acest scop, 
P.A.I.G.C. propune noilor conducă
tori ai Portugaliei începerea de con
vorbiri pentru soluționarea politica 
a conflictului dintre poporul' nostru 
și statul portughez.

Vestea arestării tovarășului Rod
ney Arismendi, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Uruguay, a altor 
militanți comuniști a fost primită 
cu vie îngrijorare de comuniștii 
români, de întregul nostru popor.

Tovarășul Rodney Arismendi este 
un cunoscut revoluționar, fiu de
votat al poporului Uruguayan, 
luptător pentru drepturile oameni
lor muncii, militant de seamă al 
mișcării comuniste internaționale. 
Arestarea sa se înscrie ca un act 
grav in șirul de măsuri represive 
declanșate, după lovitura de stat 
din iunie 1973, împotriva forțelor 
democratice din Uruguay. Se știe 
că după venirea la putere a ac
tualului regim a fost dizolvat par
lamentul, au fost interzise parti
dele comunist și socialist, precum 
și alte 12 partide și organizații po
litice. Sute de comuniști și altl 
militanți progresiști au fost arun
cați în închisori, elementele demo
cratice fiind urmărite și persecu
tate in întreaga țară.

Prigoana anticomunistă, anti
populară nu a putut stăvili lupta 
maselor pentru drepturi și liber
tăți democratice. Nevoit să-și des
fășoare activitatea 
Partidul Comunist 
in frunte cu tovarășul 
Arismendi, s-a aflat in continuare 
in primele rinduri ale acțiunilor 
populare. După cum se arată in
tr-o declarație a P.C. din Uruguay,

in ilegalitate, 
din Uruguay, 

Rodney

scoaterea în afara legii a partide
lor și organizațiilor de stingă, mă
surile represive adoptate de autori
tăți agravează situația de criză so
cială și economică prin care trece 
în prezent țara, nesocotește voin
ța și lupta poporului pentru liber
tate și progres.

Valul de persecuții îndreptat îm
potriva comuniștilor, socialiștilor 
și altor elemente patriotice nu poa
te sli/ji decit cercurilor reacțio
nare interne și externe, forțelor 
imperialiste. Această campanie re
presivă lovește, fără îndoială, în 
interesele majore ale poporului 
Uruguayan, afectează grav înfăptui
rea aspirațiilor sale de progres eco
nomic și social, de dezvoltare li
beră și independentă a patriei sale.

Comuniștii, oamenii muncii din 
România, animați de sentimente de 
prietenie și solidaritate internațio- 
nalistă față de comuniștii, de în
tregul popor Uruguayan cer cu hotă- 
rire să fie eliberat tovarășul Rodney 
Arismendi, ceilalți militanți demo- 
crați și progresiști din Uruguay.

Exprimîndu-și încă o dată în 
aceste momente solidaritatea cu 
comuniștii, cu toți patrioții urugua- 
yeni, comuniștii, poporul român 
își afirmă convingerea în triumful 
luptei poporului Uruguayan, pentru 
asigurarea înaintării patriei sale pe 
drumul libertății și progresului, in
tr-o lume a 
ternaționale.

DECLARAȚIA P. C.
BUENOS AIRES 15 (Agerpres). — 

P.C. din Uruguay a dat publicității 
o declarație in care cere eliberarea 
imediată a lui Rodney Arismendi, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Uruguay, arestat, re
cent, de autorități și a cărui viață se 
află în primejdie.

Relevînd faptul că arestarea lui 
Rodney Arismendi se înscrie pe li-

păcii și cooperării in-

DIN URUGUAY
nia măsurilor adoptate de reacțiune. 
după lovitura de stat — între care 
interzicerea tuturor organizațiilor 
democratice, dizolvarea parlamentu
lui și 
lor — 
zarea 
pentru 
mendi.

suprimarea tuturor libertăți- 
declarația cheamă la activi- 
luptei poporului Uruguayan 
eliberarea lui Rodney. Aris-

PRIMA SESIUNE R a. egipt Referendum
O.U.A. cheamâ la soluționarea deplina a problemelor coloniale 

din Africa
copenhaga infîlnjrj tovărășești

A NOII ADU NARI asupra „Documentului
A R.S. F. IUGOSLAVIA

(Corespondență deBELGRAD 15
la S. Morcovescu). — La Belgrad s-a 
întrunit, miercuri, in prima sa se
siune. noua Adunare a R.S.F. Iugo
slavia. Timp de trei zile, cei 308 de
legați ai celor două camere — Con
siliul Federal și Consiliul Republi
cilor și Provinciilor — vor alege or
ganele conducerii federale de stat.

Președinte al Adunării R.S.F.I. a 
fost ales Kiro Gligorov. Danilo Ke- 
kiei a fost ales președinte al Con
siliului Federal, iar Zoran Polici — 
președinte al Consiliului Republici
lor și Provinciilor.

Pentru 16 mai a fost prevăzută ale
gerea de către organul suprem al 
țării a președintelui R.S.F. Iugo
slavia.

ADDIS ABEBA 15 (Agerpres). — 
în capitala etiopiana s-au desfășu
rat, intre 13 și 16 mai. lucrările se
siunii speciale a Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Africa, dedicate 
problemelor populației și pregătiri
lor in vederea Conferinței mondiale 
a populației de la București. După 
deschiderea lucrărilor. participanții 
au hotărit să adreseze României in
vitația de a participa, in calitate de 
observator, la dezbaterile sesiunii 
speciale a comisiei.

In cuvintarea sa, secretarul gene
ral al Conferinței mondiale a popu
lației. Antonio Carillo Flores, a a- 
preciat conferința de la București, 
programată pentru luna august, ca 
un eveniment de mare importanță 
pentru abordarea multilaterală a 
problemei populației, ca parte inte
grantă a factorilor de bază ai pro
cesului de dezvoltare a societății. El 
a elogiat inițiativa României de a 
participa la toate reuniunile Comi
siilor regionale ale O.N.U.. consa
crate pregătirii lucrărilor Conferin
ței de la București, fapt care a per
mis un fructuos schimb de păreri și 
o cunoaștere nemijlocită a măsurilor 
întreprinse de țara noastră pentru 
a asigura succesul viitoarelor dez
bateri.

★
NEW YORK. — în cadrul lucră

rilor celei de-a 28-a sesiuni a Con
siliului de administrație al Fondului 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
copii (U.N.I.C.E.F.) a luat cuvintul 
șeful delegației române. Virgiliu 
Radulian. președintele Comitetului 
Național Român pentru U.N.I.C.E.F., 
Vorbitorul a făcut o serie de propu
neri pe linia intensificării și lărgirii 
contribuției U.N I.C.E.F.. in colaborare 
cu celelalte organisme ale O.N.U.. la 
desfășurarea Conferinței mondiale a 
populației de la București, la pregă
tirea Anului international al femeii 
și la perfecționarea mijloacelor și 
formelor de acțiune în domeniul rea
lizării pe plan mondial a programe
lor de asistentă a copilului.

(De la corespondentulCAIRO 15 _ _ ......... ...............
nostru Nicolae N. Lupu). — în Re
publica Arabă Egipt a fost organi
zat. miercuri, un referendum asupra 
„Documentului din octombrie" — 
amplu program de dezvoltare eco
nomică. socială și politică a țârii, 
prezentai de președintele Anwar 
Sadat la jumătatea lunii aprilie. 
Pentru a-și exprima opinia in le
gătură cu sarcinile pe termen lung 
prevăzute in document. circa 
8 500 000 de egipteni s-au prezentat 
in fața urnelor.

într-un mesaj adresat Adunării 
Poporului a R. A. Egipt (parlament), 
președintele Sadat a subliniat sem
nificația acestui program pentru 
evoluția viitoare a țării.

YAOUNDE 15 (Agerpres). — în 
continuarea reuniunii sale de la
Yaoundâ. Comitetul Eliberării al Or
ganizației Unității Africane a exami
nat recentele evenimente din. Por tu-... 
gulia prin prisma- obiectivelor mișcă
rilor de eliberare din coloniile afri
cane, cerînd recunoașterea statului 
Guineea-Bissau și Insulelor Capului 
Verde, precum și a independenței 
popoarelor din Mozambic, Angola, 
Sao Tomâ și Principe.

într-o declarație publicată la în
cheierea acestor dezbateri. Comite
tul Eliberării al O.U.A. cheamă, de 
asemenea, Portugalia șă . angajeze 
negocieri necondiționate1 cu mișcă
rile de eliberare recunoscute de Or
ganizația Națiunilor Unite, relevind 
că nici o soluție a problemei colo
niale nu va fi posibilă fără recu
noașterea independenței totale a po
poarelor din Mozambic, Angola, Gui- 
noea-Bissau și Insulele Capului 
Verde, din Sao Tome și Principe.

NEW YORK:

A ȘTIE IN TURCIA
ANKARA 15 (Corespondență 

la I. Badea) : După aproape 
luni de dezbateri și modificări 
cesive, Medjlișul turc a votat 
noaptea de marți spre miercuri un 
proiect de amnistie, menit să mar
cheze a 50-a aniversare a procla
mării republicii. De prevederile noii 
legi — după sancționarea ei de că-

de 
trei 

suc- 
în

tre președintele țării urmează

COPENHAGA 15 (Agerpres). — In 
continuarea vizitei pe care o între
prinde in Danemarca, la invitația 
Partidului Socialist Popular, tovară
șul. Petre Blajovici, membru su- 
•pleant .aL Comitetului f&ecutiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului județean Bihor al P.C.R., 
a fost primit, miercuri, de Knud 
Jcspersen, președintele Partidului 
Comunist din Danemarca, Ib Nor- 
lund și Poul Emmanuel, membri ai 
Biroului Politic, secretari ai C.C. 
al P.C.D.

Cu acest prilej, tovarășul Petre 
Blajovici a transmis tovarășului 
Knud Jespersen, tuturor comuniști
lor danezi, un cald salut tovărășesc 
din partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, tovară
șul Nicolae " 
lor români.

Cresc veniturile magnaților... 
și poverile consumatorilor

a 
beneficia circa 60 000 de persoane.

Lăgea adoptată diferă senșibil de 
conținutul și spiritul proiectului 
prezentat de guvernul de coaliție al 
premierului Biilent Ecevit in luna 
februarie, care includea și amnis
tierea condamnaților pentru delicte 
de ‘ opinie. Protocolul coaliției stipu
lează că amnistia trebuie să fie ge
nerală, să ducă la „restabilirea liniș
tii interne" și să permită abolirea 
tuturor restricțiilor care . împiedică 
dezvoltarea economică și socială a 
țării. Supus la vot pe articole, pro
iectul guvernului nu a putut trece1 
insă prin Medjlis in forma inițială, 
intrucit 20 de deputați ai Partidu
lui Salvării Naționale — component 
al coaliției — s-au raliat opoziției, 
votind împotriva amnistiei politice 
(guvernul Ecevit dispune de o ma
joritate de numai 9 voturi).

Ceaușescu, a comuniști-
Mulțumind, tovarășul

Knud 
smită 
dului ___ ____  ___
Nicolae Ceaușescu, membrilor parti
dului nostru urări de sănătate șl 

ș sicces in activitatea depusă in sluj- 
:ba progresului'-și prosperității' po
porului român?

Tn continuare, a avut loc o infor
mare reciprocă in legătură cu preo
cupările și activitatea de perspectivă 
a celor două partide.

★
în aceeași zi, tovarășul Petre Bla- 

jovici s-a întîlnit, la sediul Folke- 
tingului (parlamentul) cu Gert Pe
tersen, președintele Partidului Socia
list Popular, Morten Lange, preșe- 

grupului parlamentar al 
alți membri ai conducerii

Jespcrsen a rugat să se tran- 
secretarului general al Parti- 
Comunist Român, tovarășul

dintele 
P.S.P., 
P.S.P.

CUBA ALEGERI PENTRU ORGANELE LOCALE
ALE PUTERII POPULARE

HAVANA
vernul Revoluționar * al Republicii 
Cuba a anunțat ținerea de alegeri 
pentru organele puterii populare ce 
urmează a fi create la nivel muni
cipal. raional, provincial și național 
din reprezentanți ai oamenilor mun
cii aleși, pe cale democratică, pe 
bază de vot universal și secret.

Aceste alegeri — primele de acest 
fel de după victoria revoluției cu-

15 (Agerpres). — Gu- 
al Republicii baneze — vor fi- organizate inițial 

in provincia Matanzas, după care, 
pe baza experienței dobindite, ele 
vor fi efectuate pe teritoriul întregii 
țări. In provincia Matanzas, unde 
alegerile urmează să aibă loc la fi
nele lunii iunie, oamenii muncii din 
întreprinderi, instituții și coopera
tive agricole participă la adunări in 
cadrul cărora propun candidații pen
tru locurile de deputați din adună
rile municipale.

— „Și acum, înco
tro ?“ Aceasta este în
trebarea pe care și-o 
pun. deopotrivă, cercu
rile economice si po
litice americane după 
publicarea datelor pri
vind situația econo
miei Statelor Unite in 
primul trimestru 
anului curent, 
dusul national 
(P.N.T.). care 
zintă producția de bu
nuri si servicii, a in- 
registrat in primele 
trei luni ale anului o 
drastică scădere — de
5.8 la sută — față de 
ultimul pătrar al anu
lui trecut" — a anunțat 
departamentul comer
țului al S.U.A. Statis
ticile oficiale arată că 
aceasta este cea mai 
bruscă scădere înre
gistrată de P.N.T. din 
ianuarie 1958. în ace
eași perioadă. 1 ia
nuarie — 1 anrilie, 
rata inflației a atins
10.8 procente, ceea ce 
reprezintă un 
record pentru 
23 de ani.

Din analizele 
miștilor reiese 
principalele motive ale 
scăderii producției in
dustriale și escala
dării presiunilor in
flaționiste asupra eco
nomiei 
căutate 
precară 
dustria 
de autoturisme și in 
sectorul construcții
lor industriale și de lo
cuințe : prima a înre
gistrat o reducere de 
aproape 35 la sută față 
de primul pătrar al 
anului trecut, ca ur
mare a crizei petro-

al 
„Pro- 

total 
repre-

nivel 
ultimii

econo-
că

tării trebuie 
in situația 

creată în in- 
constructoare

lulul care a afectat 
puternic vinzările de 
autoturisme de mare 
litraj ; iar a doua a .su
ferit o cădere de Deș
te 32 la sută fată de 
ultimul trimestru al 
anului precedent, da
torită dobinzilor per
cepute la creditele a- 
cordate de bănci.

Repercusiunile pe 
plan social ale difi
cultăților economice, 
după cum a arătat zi
lele trecute ministrul 
muncii, sint ilustrate 
de creșterea număru
lui șomerilor la 5.1 la 
sută din totalul forței 
de muncă și de scă
derea? cu 3 la sută, a 
salariilor reale.

Pe de altă parte, 
profiturile marilor 
companii continuă să 
crească, fără a fi a- 
fectate de inflație. 
Astfel, in Industria 
petrolieră profiturile 
au crescut intr-un 
ritm care depășește cu 
mult media națională, 
inregislrind in prime
le trei luni ale aces
tui 'an cifre ce depă
șesc 25 la sută fată de 
perioada ultimelor 
luni ale anului trecut, 
în alte industrii, situa
ția este similară. Tot
odată, presa americană 
anunță că in ciuda di
ficultăților prin care 
trece industria con
structoare de autotu
risme și a concedieri
lor masive din ulti
mul timp, salariile 
conducătorilor din a- 
ceastă ramură conti
nuă să crească. Astfel, 
președintele firmei 
„General Motors Cor
poration" si-a sporit

salariul anual cu 48 000 
- dolari, și atinge acum 

un venit anual de 
923 000 dolari, intre- 
cindu-i ne concurenții 
săi — Henry Ford, pre
ședintele firmei cu a- 
celași nume, și Lynn 
Townsend. președin
tele companiei ..Chrys
ler Corp.", care isi a- 
sigură salarii anuale 
de 865 000 și, respec
tiv. 672 000 dolari.

în cercurile Admi
nistrației se apreciază 
că pentru a ieși din 
situația actuală, 
mele industriale 
trebui să-și reprofile
ze producția după ce
rerile pieței si potri
vit nevoilor consuma
torilor. renuntind la 
soluțiile care urmă
resc exclusiv cele mai 
mari profituri.

Forurile departa
mentale au primit cu 
reticentă ideea avan
sată de economiștii 
partidului democrat — 
de a efectua reduceri 
de impozite pentru 
stimularea cererii și 
slăbirea presiunilor 
inflaționiste — apre
ciind că o asemenea 
soluție ar fi tardivă, 
în schimb, se încear
că o tactică antiinfla- 
tionistă care urmăreș
te să limiteze si mai 
mult posibilitățile de 
obținere a creditelor.

O serie de econo
miști apreciază insă 
că aceasta ar putea 
duce la creșterea șo
majului și că. in orice 
caz, nu 6int de aștep
tat efecte imediate 
asupra economiei.

fir-
ar

C. Alexandroaîe

agențiile de presa transmit:
In cursul unei ședințe 

COÎÎ111ÎÎ0, Cor>siliul Revoluției și 
guvernul algerian au aprobat obiec
tivele și programele de acțiune ale 
celui de-al doilea plan cvadrienal 
de dezvoltare economică și socială a 
țării pe perioada 1974—1977. Sarci
nile prioritare sint axate pe conti
nuarea eforturilor de Industrializare 
și modernizare a agriculturii.

La Panmunjon s a des,5su- 
rat, marți, o nouă ședință a Comi
siei militare de armistițiu din Coreea, 
convocată la cererea părții R.P.D. 
Coreene — relatează agenția A.C.T.C. 
în cadrul ședinței, reprezentantul 
R.P.D. Coreene a exprimat un pro
test energic în legătură cu o scrie 
de acțiuni provocatoare ale. părții 
americano—sud-corecne, care, in ul
timul timp, au trimis in repetate rin
duri avioane de recunoaștere, alit 
în spațiul aerian al liniei militare de 
demarcație, cit și deasupra estuaru
lui R.P.D. Coreene al riului Rim- 
jin-gang. Totodată, soldați aparți- 
nind trupelor sud-coreene au intro
dus in mod ilegal armament și au 
deschis focul in interiorul zonei de 
demarcație.

Comitetul special pentru 
(ipnitllOid Q1 Adunării Generale 
a O.N.U. se va întruni, începînd de 
la 20 mai, in capitalele europene — 
Dublin, Roma, Berlin și Geneva. 
Reuniunile au scopul de a lărgi sfe
ra acțiunilor desfășurate pe plan in
ternațional împotriva politicii rasis
te promovate de regimul din R.S.A.

Expoziții românești 

peste hotare
TOKIO 15 — (Corespondență 

de la P. Diaconu) ; Prima ex
poziție românească de produse 
ale industriei ușoare și alimen
tare a fost deschisă miercuri la 
Osaka, al doilea centru econo
mic și comercial al Japoniei. 
Expoziția a fost organizată de 
Ministerul Industriei Ușoare din 
România, in colaborară cu Or
ganizația japoneză pentru pro
movarea comerțului exterior 
(J.E.T.R.O.), cu prefectura și 
municipalitatea Osaka șl cu 
sprijinul Ministerului Comerțu
lui Internațional și al Industriei 
(M.I.T.I.) și al Ministerului A- 
facerilor Externe al Japoniei.

Un număr de 12 întreprinderi 
românești de comerț exterior 
prezintă o largă varietate de 
mărfuri. Cu prilejul inau
gurării expoziției, președintele 
J.E.T.R.O., Kichihei Hara, a 
subliniat că dezvoltarea econo
mică, in ritm rapid, a României 
oferă premise favorabile ampli
ficării relațiilor comerciale ja- 
pono-române.

*
La Sofia s-a închis expozi

ția „Cartea academică româ
nească". Timp de șapte zile, ex
poziția a fost vizitată de nu
meroși specialiști bulgari intere
sați să cunoască producția de 
carte a editurii Academiei Re
publicii Socialiste România.

Acord comercial chino-
SOViOtiC. Agențiile China Nouă și 
T.A.S.S. anunță că.
Pekin a fost semnat u<=
schimburi de mărfuri și de plăți pe 
1974 intre guvernul R. P. Chineze și 
guvernul U.R.S.S.

la 15 mai, la 
un acord de

In cadrul convorbirilor 
India-Bangladesh prilejuite de 
vizita la Delhi a premierului Muji- 
bur Rahman s-a ajuns la un acord 
de principiu privind demarcarea 
graniței in zona enclavelor teritoriale 
dintre cele două țări.

R.P.D. Coreeană și Ne- 
pnl&ll au să stabilească re
lații diplomatice La nivel 
sadă.

de amba-

Banca Națională 
triei a anunțat, marți, 
dobinzii la împrumuturi de Ja 6 la 
7 la sută. Cu același prilej s-au ma
jorat și dobinzile plătite depunăto
rilor de la 3,5 la 5 ia sută, satisfă- 
cind, astfel, o cerere mai veche a 
sindicatelor austriece.

a Aus-
majorarea

In Uniunea Sovietică >u 
fost lansați sateliții artificiali „Cos- 
mos-651", „Cosmos-652“ și „Cosmos- 
65.3“ in vederea continuării explo
rării spațiului, cosmic. Aparatele de 
la bordul sateliților funcționează 
normal.

• PREMIERĂ OCEA- 
NOGRAFICĂ. ° experiență 
inedită in apele Arcticii : doi 
colaboratori ai celebrului ocea- 
nograf canadian Joc McGinnis 
au rămas timp de 24 de ore 
scufundați sub un strat de 
gheață de 1.50 metri. în inte
riorul unei stații submarine. în 
acest experiment a fost utiliza
tă tehnica „saturației", care se 
bazează pe principiul absorbției 
de către țesuturile umane, sub 
efectul presiunii apei, a gazelor 
provenite din respirație. Aceas
ta permite să se evite perioa
dele de lungă durată ale de- 
compresiunii. Atunci cînd țesu
turile sale au atins punctul, de 
saturație, scafandrul poate ră- 
mine sub apă un timp nelimi
tat,

• TUMORI PE ECRA
NUL TELEVIZIUNII. 111 
laboratoarele pentru cercetări 
nucleare din Karlsruhe (R.F.G.) 
a fost realizat prototipul unei 
noi camere staționare cu radio-, 
izotopi, in vederea depistării u- 
nor îmbolnăviri periculoase ale 
organelor. Perfecționind tehnica 
de diagnostic cu ajutorul sub
stanțelor radioactive, aplicată 
cu succes de . mai mult timp, 
noul aparat furnizează fotogra
fii foarte exacte ale radiațiilor. 
Neregularitățile țesuturilor evi
dențiate în felul acesta pot in
dica tumori ascunse, permițind 
medicului să descopere intr-un 
timp relativ scurt cauzele simp- 
tomelor prezentate de pacient,

• AVALANȘĂ. 0 eigan- 
tică avalanșă de zăpadă, argilă, 
nisip și piatră s-a rostogolit de 

'la înălțimea de patru kilometri 
a muntelui Karakorum din Pa
kistan, barind albia fluviului 
Hunsa. Ca urmare a acestei a- 
valanșe, dete-minată, în opinia 
geologilor locali, de acumularea 
apei la baza ghețarului Mom- 
Hill. s-a format un lac de șapte 
kilometri lungime. Șoseaua na
țională care traversa această re
giune este acoperită, in porțiu
nea. respectivă, de un strat de 
20 de metri de apă.

• PRIMII LOCUITORI 
Al CONTINENTULUI Â- 
MERICAN. Omul a populat 
păminturile „lumii noi" încă a- 
cum 50 000 de ani — afirmă 
cercetătorii unei universități te- 
xane. Aprecierile lor se bazea
ză pe studiile asupra osemin
telor fosilizate descoperite in 
apropiere de San Diego (Cali
fornia). Antropologii adaugă că 
primii locuitori ai continentului 
american ar fi venit din Asia, 
prin strimtoarea Bering, într-o 
epocă chiar mai îndepărtată.

• TRADIȚIE. Contrave- 
nienții automobiliști din Franța 
care găsesc in aceste zile pe 
parbrizul mașinilor chitanțe a- 
vind înscrise' amenzi pentru 
nerespectarea regulilor de par
care nu se grăbesc să le achite. 
Polrivit unei tradiții, noii pre
ședinți îi amnistiază pe cei care 
au săvirșit mici contravenții. 
Și se speră că și câștigătorul 
scrutinului prezidențial de du
minică va respecta tradiția.

• FERMOAR CHIRUR
GICAL. Inginerul australian 
M. Kawhitch a pus la punct un 
fermoar susceptibil de a înlocui 
cu succes tehnicile obișnuite ale 
suturii in cazurile unor inter
venții chirurgicale. Este vorba 
de o panglică adezivă aplicată 
pe traseul inciziei pe care chi
rurgul urmează să o efectueze. 
Odată terminată operația, o 
bandă de nailon perforată, do
tată cu un resort special, pune 
în contact cele două margini 
ale rănii. Procedeul are șanse 
să-și găsească aplicare nu nu
mai din considerente de ordin 
estetic, ci și pentru că asigură o 
revenire rapidă a țesuturilor la 
poziția inițială, facilitind vinde
carea lor.

• MUZEU IN MINĂ, 
într-o mină din Rudki. voevo- 
datul Kielce din Polonia, se a- 
menajează un muzeu al tehni
cii miniere. Această mină — 
una din cele mai vechi din țară 
— era exploatată încă pe vre
mea romanilor. Vizitatorii vor 
putea parcurge galeriile subte
rane pentru a lua cunoștință 
de uneltele și instalațiile mi
niere de altădată. La supra
fața minei vor fi expuse dife
rite tipuri de mașini folosite in 
această branșă din timpurild 
cele mai vechi pină in zilele 
noastre.

• UN AN AL CATAS
TROFELOR MARINE, 
în 1973 s-au scufundat nu mai 
puțin de 179 de nave comercia
le, sub diferite pavilioane. 
După cum relatează Institutul 
de transporturi maritime din 
Bremen (R.F. Germania), ca
pacitatea de deplasament pier
dută in acest fel se ridică la 
1,08 milioane tone. Cifra repre
zintă un nou „record" in aceas
tă privință. în 1972 s-au scu
fundat 188 de vase, cu un depla
sament total de 1,06 milioane 
tone.
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