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munca la întreține
rea culturilor ?
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ADICĂ, BINE I

Metalurglțtil de la 
„Republica" răspund 
prompt apelului con
structorilor de utila) 
chimic din Ploiești : 
„LIVRĂRILE DE ȚEVI 
VOR DECURGE POTRIVIT 

GRAFICULUI"

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Federației industriei 

chimice din Belgia

Ieri, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, și-a continuat lucrările

CONSFĂTUIREA CU ACTIVUL DE PARTID Șl DE STAT
DIN DOMENIUL COMERȚULUI EXTERIOR

Șl COOPERĂRII ECONOMICE INTERNAȚIONALE

In încheierea dezbaterilor, se

cretarul general al partidului,

președintele republicii, a rostit

o amplă cuvintare - cuprinzător

program de acțiune, îndemn

mobilizator la noi eforturi pen

tru creșterea în amploare, in

tensitate și eficacitate a schim

burilor comerciale cu străină

tatea, pentru un aport mai sub

stanțial al comerțului exterior

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit joi după-amla- 
zâ delegația Federației industriei 
chimice din Belgia condusă de 
H. Janssen, președintele federației.

Din delegația belgiană fac parte 
E. Decastlaux-Hugot, ambasador în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
P. Olyslager, inspector general 
pentru comerț exterior, directori al 
unor cunoscute firme belgiene, 
consilieri.

La întrevedere au participat 
tovarășii Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului, Ion Pățan, 
vlceprim-ministru, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru, Mihail 
Florescu, ministrul industriei chi
mice, Vasile Pungan. consilier al 
președintelui republicii, Ion. M. 
Nicolae, adjunct al 
industriei chimice.

Oaspeții au fost 
Jacques Graeffe, 
Belgiei la București.

Președintele Federației industriei 
chimice din Belgia, H. Janssen, a

ministrului

însoțiți de 
ambasadorul

Ambasadorul

la sporirea venitului național,

la dezvoltarea economico

socială a României socialiste

In prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, joi a avut loc ședința de 
închidere a Consfătuirii cu activul 
de partid și de stat in domeniul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, organizată din 
inițiativa secretarului general al 
partidului.

Participants la lucrări au salutat 
cu multă căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. pe ceilalți conducători de partid 
și de stat.

Au luat parte tovarășii Emil Bod- 
Elenanaraș, Maxim • Berghianu. ____

Ceaușescu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Florian Dănălâche, ~ , 
stantin Drăgan, Emil Drăgănescu, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Pană. Dumitru Popes
cu, Gheorghe Rădulescu, Leonte

Con-

EDUCAȚIA POLITICĂ,
CETĂȚENEASCĂ

în activitatea cotidiană a consiliilor
Frontului Unității Socialiste

Caravana științifică 
răspunde la întrebările 

sătenilor
Acțlonlnd in spiritul sarcinilor 

ce le revin din programul par.i- 
duiui de educație socialistă, con
siliile F.U.S. din județul Neamț au 
luat citeva inițiative de larg inte
res public. Aceste acțiuni sint fun
damentate pe baza unor cerințe 
social-economice specifice fiecărei 
localități. Un exemplu elocvent In 
ace^t sens ii reprezintă . acțiunea 
„Caravana științifică vă informea
ză" care — in comune ca Bor ca. 
Piatra Șoimului, Zănești. Răucești 
ș.a. — a venit in intimpinarea ce
tățenilor darnici să cunoască șl 
să-și clarifice conținutul și sensul 
unor noțiuni de ordin politic, so
cial, cultural.

în ultimul timp. grupurile de 
lectori care constituie această ca
ravană științifică au fost solicitate 
să prezinte și să dezvolte in fața 
cetățenilor teme cum ar fi : fon
dul național de dezvoltare econo
mică ; clauza națiunii celei mal 
favorizate ; principiile echității în 
relațiile internaționale etc. De a- 
semenea, unele consilii F.U.S. — 
ea acelea din Piatra Neamț. Roman, 
comunele Poiana Telului, Pipirig,

Hangu ș.a. — au inițiat activități 
educative de masă care răspund, 
cu bune rezultate, cerințelor cul
turale ale muncitorilor forestieri.

După cum se știe, numai in ul
timii ani pe platforma chimică Să- 
vlnești au pășit in frontul muncii 
aproape 5 000 de tineri, fii ai sa
telor din împrejurimile uzinei. Ma
joritatea dintre aceștia sint nave
tiști. ceea ce tace ca de multe ori 
să riminâ in afara acțiunilor cul
tural-educative organizate in ora
șul Piatra Neamț sau in întreprin
deri. Preocupindu-se de ei, de in
tegrarea lor rapidă in colectivele 
din care fac parte, consiliile F.U.S. 
din comunele Girov, Mărgineni, 
Cindești, Zănești ș^. — de unde 
provin mulți navetiști tineri — au 
propus organizarea unui „dialog 
uzină-sat". în cadrul acestor dia
loguri, organizatorii din uzină 
merg In satele respective cu pro
grame cultural-arti9tice, cu filme 
documentare din viața și activita
tea colectivului uzinei, cu panouri 
de onoare ale fruntașilor din rin- 
dul navetiștilor, cu gazete satirice, 
vitrine cu rebuturi și alte forme 
educative care asigură o bună cu
noaștere din partea părinților a 
ceea ce fac fiii lor in uzină. La 
rindul lor. sătenii împărtășesc din 
munca și viața lor și sint invitați 
să viziteze uzina.

Si încă un amănunt : nu numai 
acțiunile proprii ale consiliilor 
F.U.S. fac să crească rolul acestor

organisme in influențarea Ideolo
gică și cultugal-educativă a mase
lor, ci și sprijinirea de către aces
te consilii a unor manifestări cul- 
tural-artistice de un mai larg ră
sunet cum sint „Zilele culturii ju
ridice", festivalul spectacolelor de 
teatru pentru tineret și copii și 
multe altele. în prezent, toate ac
țiunile cultural-educative de masă 
inițiate de către consiliile F.U.S. 
sint Încadrate in programul comi
tetului județean de partid privind 
lntîmpinarea celor două mari eve
nimente ale anului 1974 — cea 
de-a XXX-a aniversare a eliberă
rii patriei și al Xl-lea Congres al 
partidului.

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteli'

Răspindind larg 
materialismul dialectic

al F.U.S.— 
toți factorii

Consiliul municipal 
Constanța a mobilizat 
care pot aduce o contribuție sub
stanțială la difuzarea in mase a 
cunoștințelor materialist-științlfice. 
Invățămintul de partid, de U.T.C., 
instruirile periodice ale aparatului 
de partid și adunările generale —

(Continuare in pag. a Il-a)

Răutu, Gheorghe Stoica, Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec, Constantin Băbălău, 
Cornel Burtică, Mihai Dalea. Mihai 
Gere, Magdalena Filipaș, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Pâțan, Ștefan 
Andrei, Gheorghe Oprea.

Lucrările consfătuirii s-au desfășu
rat timp de două zile in ședințe ple
nare și pe grupe de specialitate, in 
cadrul cărora au luat cuvintul 114 
participant — miniștri, activiști de 
partid, conducători si alte cadre din 
intreprinderile de comerț exterior, 
centrale economice, mari întreprin
deri care participă la acțiuni de coo
perare economică internațională sau 
producătoare de mărfuri pentru ex
port

în cuvintul lor, participanții și-au 
exprimat aprobarea deplină față 
de pplitica internă și externă a parti
dului și statului nostru, profunda lor 
satisfacție față de activitatea desfă
șurată de conducerea de partid și de 
stat, de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, pentru dezvoltarea și lăr
girea continuă a relațiilor României 
în domeniul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale

cu toate țările socialiste, cu toate 
statele lumii. Ei au dat o i naltă apre
ciere contribuției deosebite pe care 
o reprezintă și in acest domeniu a- 
cordurile. înțelegerile, convențiile și 
protocoalele încheiate cu prilejul vi
zitelor efectuate de președintele re
publicii in țări din Africa, Asia, A- 
merica Latină, Europa, in S.U.A.. 
Participanții au scos, de asemenea, 
în evidență realizările dobindite pe 
linia promovării cooperării economi
ce internaționale și a relațiilor co
merciale externe ale țării noastre, 
au criticat neajunsurile care mai dăi
nuie, au făcut numeroase propuneri, 
angajindu-se să-și aducă întreaga 
contribuție Ia înfăptuirea politicii 
partidului și statului in acest impor
tant domeniu, a obiectivelor stabilite 
de Congresul al X-lea și de Confe
rința Națională ale P.C.R.

Primit cu îndelungi și puternice 
au’auze. in încheierea lucrărilor con
sfătuirii a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvintafea a fost urmărită cu deo
sebit interes și subliniată in repetate 
rinduri de . vii aplauze. (Agerpres)

Bilanț rodnic al energeticienilor 
de Ia Porțile de Fier

Joi. 16 mai a.c., s-au împlinit doi 
ani de la inaugurarea oficială a 
Sistemului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier. Bilanțul 
activității energeticienilor și al na
vigatorilor, întocmit cu acest pri
lej, este deosebit de bogat. Astfel, 
din august 1970, de la conectarea 
primului hidrogenerator, centrala 
electrică românească a pulsat in

sistemul energetic național aproape 
15 miliarde kilowați-orâ energie e- 
lectrică, un miliard kWh fiind pro
duși peste plan, ca urmare a de
vansării termenelor de puncte in 
funcțiune a agregatelor. De la data 
de 3 august 1969 și pină in prezent, 
prin ecluze au trecut 116 000 nave 
sub diferite pavilioane.

(Agerpres)

mulțumit călduros pentru cinstea 
deosebită acordată delegației dc a 
fi primită de șeful statului român 
și a exprimat, în numele delega
ției, satisfacția pentru rezultatele 
fructuoase ale vizitei întreprinse în 
România.

Salutlndu-l pe oaspeți, președin
tele Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat convingerea că vizita de
legației belgiene va contribui la 
dezvoltarea colaborării dintre chi
mia românească și diferite com
panii ale industriei chimice din 
Belgia.

In cursul convorbirii a fost re
levată, de ambele părți, satisfacția 
pentru evoluția pozitivă a relații
lor dintre cele două țări. în acest 
context au fost abordate probleme 
de perspectivă ale cooperării eco
nomice româno-belgiene, îndeosebi 
în domeniul industriei chimice, 
subliniindu-se dorința comună de 
a se acționa pentru lărgirea și 
diversificarea acestei cooperări, pe 
baze reciproc avantajoase, inclu
siv crearea de societăți mixte, pre
cum și colaborarea pe terțe piețe.

întrevederea 
tr-o ambianță

Statelor

s-a desfășurat In- 
cordială.

ale Americii
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit la 16 mai pe 
ambasadorul Statelor Unite ale

Americii la București, Harry G. 
Barnes jr., cu care a avut o con
vorbire desfășurată într-o atmo
sferă cordială.

ZILELE ClSTIGATE
PE ȘANTIERE

ÎNSEAMNĂ spor
DE PRODUSE

PENTRU SOCIETATE
Din cauze diferite, un număr de 

capacități productive noi n-au în
trunit toate condițiile necesare pu
nerii lor in funcțiune Ia termenele 
stabilite. Ca urmare, după o 
serioasă analiză a neajunsurilor 
care au dus la Încălcarea termene
lor prevăzute, a stadiului de 
execuție în care se găsea fiecare 
dintre aceste lucrări in parte,, ter
menele de punere in funcțiune au 
fost replanificate pentru acest an. 
La stabilirea noilor termene s-a 
ținut seama de angajamentele 
concrete, cu date precise de 
înfăptuire, asumate de factorii răs
punzători de realizarea acestor in
vestiții. In asemenea condiții era 
firesc și absolut necesar ca în 
toate cazurile să se acțione
ze energic pentru eliminarea 
dificultăților semnalate și re
cuperarea răminerilor în urmă, 
în vederea introducerii rapide a 
noilor capacități industriale in cir
cuitul economic. Așa au decurs lu
crurile pe numeroase șantiere im
portante. Astfel, la noile capacități 
ale fabricii de P.A.L. din Arad, în
treprinderii „Carbosin" din Copșa 
Mică, ale instalației de relon IV 
din cadrul Uzinei de fibre sintetice 
Săvinești, la instalațiile „Carom" 
și de alchilamine de la Grupul in
dustrial petrochimic Borzești ș.a., 
deficiențele "* ' 
înlăturate 
cu punct, 
constructori 
utilaje a unui program __ ,___
de măsuri tehnice și organizatorice. 
Avind create condiții mult mai 
bune de activitate, constructorii și 
montorii și-au sporit eforturile, 
ritmul de lucru a crescut cu fiecare 
zi, iar la ora actuală aceste capa
cități funcționează din plin.

Din păcate, lucrurile nu au fost 
privite pretutindeni cu aceeași se
riozitate și răspundere. Pe unele 
șantiere din industria chimică,

anterioare au fost 
prin aplicarea punct 
de către beneficiari, 

și furnizorii de 
complex

„jocul de-a termenele" a continuat, 
lucrări importante fiind cu ușurin
ță replanificate o dată sau de mai 
mu'.te ori. Este cazul unor capaci
tăți de primă importanță de pe 
platforma petrochimică piteșteană, 
de la Uzina de produse sodice nr. 
3 din Govora, Combinatul de celu
loză și hirtie din Brăila și altele.

Interesele majore ale economiei 
naționale impun eforțuri sporite, 
măsuri temeinice și cuprinzătoare, 
cu efecte Imediate din partea fac
torilor răspunzători de realizarea 
acestor investiții, pentru urgenta
rea execuției Integrale a lucrărilor 
și punerea rapidă in funcțiune a 
tuturor capacităților restante.

In această ordine de idei, bene
ficiarii de investiții trebuie să ac
ționeze mai energic pentru so
luționarea ncintirziată a tutu
ror problemelor legate de pu
nerea in funcțiune a capacităților 
de producție restante și desfășura
rea in bune condiții a activității ul
terioare. Tocmai pentru că de be
neficiari depinde înlăturarea unui 
șir de neajunsuri, este necesar ca 
organizațiile de partid, împreună 
cu conducerile de întreprinderi să 
clarifice și să rezolve operativ pro
blemele care se ridică, asigurind 
neintirziat condițiile tehnice și 
ganizatorice mult așteptate. Ii 
realitățile din unele unități 
dează pentru un asemenea 
de lucru. De pildă, la i

4 or
biseși 

ple- 
mod 

____  __ r___, __ noua 
capacitate de la întreprinderea de 
alumină din Tulcea, deși lucrările 
de construcții-montaj au fost prac
tic încheiate, intrarea ei definitivă 
in producție este legată de punerea 
la punct a unor probleme de natură 
organizatorică, ce țin in exclusivi
tate de conducerea întreprinderii. 
Tot pe beneficiari ii privește direct 
procurarea de urgență, potrivit con
tractelor încheiate, a unor materiale 
speciale — conducte, fitinguri, ar
mături, electrozi — absolut necesare 
Încheierii lucrărilor de montaj teh
nologic. De astfel de materiale au 
nevoie mai multe șantiere, dar 
procurarea lor a devenit extrem de 
acută pentru instalațiile de sodă 
calcinată de la Govora, de pro
duși clorurați (etapa a Il-a) fi de

CANTITATI
DE CĂRBUNE PESTE PLAN

metalurgic, economia forestieră 
șl Industria materialelor de cob-

(Continuare in pag. a III-a)

indus- 
mașini.

IMPORTANTE

Noua fabrică de rulmenți din Alexandria Foto : S. Crlatla*

In prima jumătate »a lunii mai, 
din carierele bazinului carbonifer 
Rovinari—Gorj au fost extrase pes
te plan aproape 20 000 tone lignit. 
Cantitatea de cărbune obținută in 
plus de la începutul anului a ajuns 
astfel la 150 000 tone, fiind cu 50 
la sută superioară angajamentului 
pe care minerii și l-au asumat in 
Întrecerea socialistă. Eforturile de-

puse de colectivele de la Cicani, 
Girla, Beterega și Tismana pentru 
folosirea excavatoarelor-gigant și 
a celorlalte utilaje carbonifere la 
indici superiori celor planificați au 
avut ca efect creșterea substanțială 
a productivității muncii, precum și 
reducerea cu 0.40 lei a cheltuielilor 
pe tona de cărbune.

(Agerpres)

strucții, precum și din
Iria construcțiilor de . ,__
nu s-a acționat perseverent pen
tru soluționarea problemelor in sus
pensie ; in locul aplicării cu fer
mitate a celor mai potrivite mă
suri pentru redresarea situației,
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FAPTUL NU AȘTEPTA SĂ ȚI SE SPUNĂ
DIVERS DE LĂ JUDEȚ CIND SĂ ARI!
Cei 11 de la
Băneasa

i oferi vizitatorilor 
ledite de divertis- 
dina zoologică de la 

achiziționat 11 noi 
sosiți pe calea ae- 

le la Grădina zoologică 
dm Havana. Este vorba de un 
crocodil, șase păsări flamingo 
(cu pene roșii) și patru pelicani 
americani (ceva mai mici decit 
pelicanii cunoscuți la noi și cu 
pene brune). Deocamdată, cei 
II se află în carantina obliga
torie. Peste o lună vor 
fi școși la vedere.

putea

Mai aveți
ceva
de spus ?

Cri 70 de copii din blocul 2-E 
(cartierul GYiporcscu din Cluj) 
dădeau marc bătaie de cap pă
rinților cu gălăgia lor. Sătui, 
probabil, de observații fi ame
nințări, cei 70 de copii au ho- 
fărit $d se auto... administreze. 
Și-au ales un „comitet de bloc", 
care are ca sarcină să ajute la 
menținerea ordinii și curățeni
ei. In plus, fiecare copil are in 
îngrijire cite un rond de flori, 
cite un pom, cite un tablou de 
pe casa scărilor. Abaterile dis
ciplinare (tot mai 
discutate ,.in plen", 
mult : copiii și-au

rare) sint 
Ba, mai 

__  ...... , amenajat, 
cu forțe și... jucării proprii, și 
un club al lor. Părinți, 
aveți ceva de spus ?

mai

Acțiune
continuă

Scriam recent, în rubrica 
noastră, că pentru asigurarea 
unei comportări civilizate in 
parcuri și in zonele de agre
ment organele de miliție din 
Capitală vor continua acțiunea 
de depistare a tuturor persoa
nelor care sint certate cu ordi
nea și curățenia sau care tul
bură liniștea publică. Iată că 
sintem informați despre o nouă 
acțiune întreprinsă de miliție, 
In care au fost cuprinse și o 
serie de piețe centrale și locuri 
aglomerate. Rezultatul : 285 de 
persoane au fost amendate și 
372 au primit avertismente. 
Astfel de acțiuni vor continua. 
Pină cind ? Pină cind nici un 
trecător prin parcuri nu va mai 
greși și deci nu va mai fi... 
trecut pe lista de amenzi.

Fără îndoială, parlidpnnții la re
centa plenară a Comitetului județean 
de partid Teleorman, lărgită cu ac
tivul din agricultură — cuiv'șieiu $1 
cunosc bine progresele marcate de 
agricultura socialistă și in nceastă 
parte a țării. Pornindu-se insă de la 
constatarea că dc ani do zile pro
ducția vegetală și animală realizată 
este cu mult sub posibilitățile reale 
ale județului, in dezbateri s-a Insis
tat mai puțin asupra laturilor pozi
tive ale muncii, acordîndu-sc priori
tate resurselor existente și incă nu 
îndeajuns valorificate.

O primă și îmbucurătoare consta
tare : renunjindu-se la aprecieri ste- 
reotipe, festivi s- 
tc. din rapoarte 
..șlefuite" dinain
te. mai mult de
cit in alte ase
menea prilejuri, 
s-au spus lucru
rilor răspicat pe 
nume, abordin- 
du-se problemele 
fundamentale ale 
agriculturii din 
județ. în acest sens s-a apelat 
cifre, ’ —------- "
tul ....................... .. _
omul, mai exact atitudinea lui față 
de muncă, stilul și metodele sale de 
lucru. Și pe bună dreptate, pentru că 
tonele de cereale, producția de lapte 
și came, gospodărirea și apărarea 
avuției obștii, proporția fondurilor 
destinate dezvoltării din fiecare uni
tate nu vin dc la sine ; dacă sint 
mari sau mici, dacă in loc să creas
că descresc, aceasta depinde de oa
meni Cu deplin temei, pornind de 
la situații concrete a fost subliniată 
îndatorirea organizațiilor de partid 
dc la sate dc n cultiva prin toate 
mijloacele convingerea că o agricul
tură prosperă, modernă, organizată 
și condusă științific nu o pol face 
decit oamenii cu o înaltă răspundere 
comunistă față de muncă, pasionali, 
temeinic pregătiți, car? acționează 
operativ, energic, oameni întreprin
zători care iubesc pămintul și anima
lele, drămuiesc cu simt gospodăreso 
fiecare leu. cei carc-și fac din „viața 
Ia țară" o profesiune de credință.

Firește și cu acest prilej s-au fă
cut aprecierile cuvenite nentru acti
vitatea numeroaselor cadre de con
ducere și de specialiști care-și ono
rează locul ce-1 dețin in viața satu
lui. Dar. totodată, au fost criticate 
fără menajamente delăsarea, como
ditatea in muncă și gîndire, spiritul 
conciliant față de indisciplină, prac
tici si mentalități care, vrind-ne- 
vrind. dijmuiesc puterea productivă 
a pămîntului și au determinat in 
unele unități perpetuarea stărilor de 
lucruri necorespunzătoare. Iată cîte-

va. așa cum au fost prezentate In 
intervențiile unor participant! :

• Nu apuci bine $3-1 faci vreunuia 
o observație că-ți și servește pe loc 
zece justificări. Unii s-au prci obiș
nuit cu lipsurile, cu autocritica for
mală și amină mereu să se ambițio
neze pentru a trece hotftrit la treabă 
(Rafael Leovcanu).

• Ca .bun gospodar m-ar supăra 
dacă cineva s-ar tot amesteca in tre
burile gospodăriei mole. Pesemne, 
altora lo place : ei nu fac un pas, nu 
întreprind aproape nimic pină nu 
primesc indicații, nu-l împinge ci
neva de la spate. Asemenea cadre 
de conducere, nu o dată sint puse in

ÎN DEZBATEREA PLENAREI COMITETULUI JUDEȚEAN DE 
PARTID TELEORMAN, RĂSPUNDEREA PERSONALĂ A CO
MUNIȘTILOR, SPECIALIȘTILOR Șl CADRELOR DE CONDU

CERE PENTRU REALIZAREA PRODUCȚIEI AGRICOLE

. - __  la
la comparații, dar clemen
tei mai des invocat a fost

situația ca alții, de la județ, să le 
sesizeze că nu se respectă, de exem
plu, adincimea la arat ori că au go
luri in culturi sau atacuri de dăună
tori (Vasile Huștea).

e Unii președinți de cooperative 
agricole au uitat de importanța e- 
xemplului personal, li găsești lipiți 
de birou sau indemnind oamenii, din 
ușa sediului, să iasă la cimp. Ca să 
nu mai vorbim de aceia care in vîrf 
de campanie nu renuntji la somnul 
de prinz. Cu ce autoritate morală 
mai pot asemenea oameni să ceară 
altora să lucreze în program de 
zi-lumină ? (Puiu Alexandrescu).

• O practică dăunătoare este aceea 
de a se discuta foarte puțin cu oa
menii aflați in cimp. la lucru. Trece 
primarul, trec secretarul de partid, 
președintele, trec specialiști, pe rind 
sau toți la un loc, pe la capul tar
lalei și nu de puține ori o fac nu
mai de ochii lumii (Marin Nedea).

• Dacă ii întrebi, chiar pe unii 
specialiști, de ce se dă o anumită 
doză de îngrășăminte și nu alta, de 
ce folosește un anumit hibrid și nu 
altul, nu de puține ori răspunsul 
este bijbîit, dat la întîmplare. La ne
pricepere se adaugă adesea neglijen
ța de fiecare zi (Florin Constanti- 
nescu).

Fapt notabil, în cadrul dezbateri
lor analiza stilului și metodelor de 
muncă s-a realizat in strinsă legă
tură cu cerințele folosirii depline a 
pămîntului. în spiritul sarcinilor de 
permanentă actualitate trasate prin 
documentele de partid și legile sta
tului. pornind de la neajunsurile 
existente în Teleorman, s-au indicat 
masuri concrete pentru aducerea pe 
rod a fiecărei palme de pâmînt șl

Din scrisorile cititorilor

Hirtia este prețioasa,
De la „ecler-
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diplomat4*
O mare anchetă se află 

curs de desfășurare la cofetăria 
„Tineretului" din Ploiești. Cu
noscută pină acum ca o cofetă
rie specializată in prăjituri 
proaspete, iată că luni, 13 mai, 
s-au înregistrat cazuri grave de 
intoxicație. Toți cei care au 
servit, in ziua respectivă, sorti
mentul de prăjituri „ecler-di- 
plomat" se află in prezent in
ternați in spital. Trei persoa
ne au decedat. Vom reveni cu 
concluziile anchetei.

Un stop 
la timp

Visau să devină automobiliști 
de vază, participant! la raliuri, 
ba eniar ciștigaton ai marelui 
premiu. Dar cum le lipsea an
trenamentul, doi tinen clujeni, 
Al. N is tor și F. Dehelean, și-au 
făcut rost (citește furat) de un 
autoturism (1— CJ—8451), parcat 
pe strada Clinicilor nr. 17, s-au 
suit la volan și... la drum. 
Timp de două zile, cei doi au 
bătut in lung și-n lat drumu
rile județului, pină cind, in co
muna Sintioana, s-au răsturnat 
intr-un șanț. De aici și-au con
tinuat călătoria „per pedes" 
pină in comuna Ungurași, unde 
„raliul" lor a fost stopat de or
ganele de miliție. La timp.

Lupul cu 
două
picioare

De la stina de oi a I.A.S. din 
Timna (Menedinți) începuseră 
să dispară azi un miel, miine 
altul. 1 urma se împuțina vă- 
tind cu ochii. .

— O fi vreun lup care dă ia
ma prin ei.

— Aș ! Paznicul cică 
zut nici urmă de lup.

— Atunci, nu cumva 
chiar... paznicul ?

Văzîndu-se bănuit pe 
paznicul Titu Vulpășin nu s-a 
lăsat pină n-a pus mina pe lup. 
Și era un „lup" cu... două pi
cioare, in persoana lui Gheorgne 
Sișu, care lucra chiar la 
de oi. Surprins cu mielu-n cir-

vă-

n-a vă-

nedrept,

■lumai prin intervenția rapidă 
a medicilor, viața paznicului a 
fost salvată. Aflat sub stare de 
arest. G.S. este învinuit de furt 

tentativă de omor.

Rubrlcâ redactata do
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Șcinteii"

sporirea potențialului productiv 
întregii suprafețe agricole. Totodată, 
particlpanții la discuții au “ ' * 
căi șl mijloace care trebuie 
ducă la asigurarea bazei 
pentru animale. După cum se știe, 
pentru acest an, ca și in perspectivă, 
se prevede creșterea considerabilă a 
efectivelor de animale, in timp ce 
suprafețele planificate asigurării ba
zei furajere rămin, aproximativ, ace
leași. Tocmai de aceea s-a cerut or
ganizațiilor de partid, specialiștilor, 
cadrelor de conducere să combată 
practicile subiective, negospodurești 
în acest domeniu. în acest sens s-a 
criticat că la stabilirea planurilor, in 

diferite consfă
tuiri se cereau, 
după optica unuia 
sau altuia, „cel 
mai bun pămint 
pentru grîu", „cel 
mai bun pâmînt 
pentru porumb", 
„cel mai bun pă- 
mînt pentru le
gume" ele., fără

* să se țină seama 
real de furaje. Pen- 
situației actuale a- 
zootehnia județului 
ca pe lingă 

privind producția 
sector să se acorde 

cuvenită asigurării

m v

Noua garâ din Mediaș

reliefat 
să con- 
furajcrc

Fs’

n-o aruncați!
Colectarea și valorificarea deșeurilor de hirtie reprezintă In con

dițiile actuale o problemă de larg interes patriotic. La redacție sosesc 
scrisori prin care semnatarii lor ne relatează despre acțiunile ce se 
desfășoară in acest domeniu, fac propuneri pentru îmbunătățirea acti
vității de colectare a deșeurilor............ ~
scrisori.

înaintea vacanței de primăvară 
am făcut in școală următorul expe
riment : am cintărit hirtia strinsă 
din curtea școlii de către detașa
mentul de serviciu. Rezultatul : 
kilograme și kilograme de hir
tie. Pornind de la acest fapt am 
stabilit împreună cu tovarășii de la 
Centrala de preindustrializare și u- 
chizlții să ne repartizeze o tonetă, 
care din două în două zile va ridica 
hirtia strinsă de elevi. Acțiunea se 
desfășoară pe clase (detașamente), iar 
fondurile obținute vor fi repartizate 
fiecărei clase, proporțional cu contri
buția adusă. Sumele vor fi folosite 
pentru procurarea de material didac
tic, pentru unele dotări culturale. La 
sfirșitul anului școlar, elevii clasei 
care vor preda cea mai mare canti
tate de •hirtie vor forma garda dra
pelului unității de pionieri, primind 
onorul tuturor detașamentelor in ca
drul acțiunii pionierești ..Trec deta
șamentele", ce se va desfășura in 
școala noastră in prima săptămină 
a lunii iunie a.c.

de hirtie. Publicăm cîteva din aceste

de locatari ar putea organiza strin- 
gerea hirtiei de la cetățeni (cu spri
jinul personalului asociației) și, 
totodată, depozitarea ei intr-un loc 
corespunzător, de unde să fie ridi
cată periodic. Pe lingă contribuția 
pe care și-ar aduce-o la recuperarea 
a importante cantități de hirtie, a- 
sociațiile de locatari și-ar constitui 
fonduri suplimentare pentru procu
rarea de arbori, arbuști, răsaduri de 
flori, pentru cumpărarea de becuri 
ori alte materiale necesare întreți
nerii spațiilor locative de folosință 
comună ale imobilelor.

Aurel VRABIE
pensionar,
Cimpulung Moldovenesc, 
județul Suceava

Prof. C. NICULESCU 
directorul Școlii generale 
nr. 149, București

Din cartierul orașului nostru, 
la locatarii și unitățile comerciale, 
autogunoierele ori camioanele I.G.O. 
transportă zilnic spre rampele de 
gunoi zeci de kilograme de deșeuri 
de hirtie, cartoane, saci de hirtie 
etc. Eu adun zilnic ziare, reviste, 
diferite ambalaje etc., pe care sint 
nevoit Bă le ard, lntrucit în cartier 
nu există nici un centru de pre
luare. în situația mea sint și alte 
sute de familii. Comitetul asociației

(Urmare din pag. I)
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★
Sint unul dintre cetățenii preocu

pați în măsură tot mai mare 
problema colectării deșeurilor 
hirtie. în definitiv, activitatea 
recuperare și colectare a maculatu
rii de orice fel constituie astăzi o 
îndatorire patriotică pentru fiecare 
dintre noi. în ceea ce mă privește, 
sugerez forurilor in drept să anali
zeze posibilitatea micșorării consu
mului de hirtie. prin reducerea di
mensiunilor biletelor de tramvai, tro
leibuze, autobuze etc., pe care să se 
imprime doar seria și denumirea În
treprinderii respective de transport, 
în acest fel, la Constanța s-ar eco
nomisi zilnic cîteva zeci de kilogra
me de hirtie.

de 
de 
de

Florlan BORDEA 
maistru la Trustul 
de construcții industriale- 
Constanța

pe de o parte — iar, pe de altă 
parte, cercurile de invățămint ale 
universității populare, care cuprind 
1 200 de cursanți și cărora li se 
adaugă 44 de cursuri de studiere a 
problemelor de educație materia- 
list-dialectică din marile întreprin
deri ale orașului sau din comunele 
învecinate — toate aceste forme 
de invățămint adună laolaltă peste 
40 000 de oameni care învață și a- 
profundează ideologia înaintată a 
partidului, concepția științifică des
pre viață și societate. Celor 1480 
de lectori — recrutați din rindul 
cadrelor de specialiști, activiști fie 
partid, cercetători, medici, profe
sori de științele naturii, juriști — 
li 6e adaugă cele 48 de brigăzi 
științifice care se întilnesc periodic 
cu anumite categorii de locuitori 
pentru a da răspunsuri la întrebă
rile acestora legate de unele as
pecte ale vieții și activității sociale. 
Planetariul din Constanța, muzeul 
de arheologie și alte instituții cultu
rale — in afara faptului că pri
mesc vizitele obișnuite ale publi
cului — desfășoară o bogată activi

tate de răspindire a cunoștințelor 
științifice, prin intermediul ‘'unor 
conferințe, simpozioane și demon
strații publice care au avut loc in 
majoritatea întreprinderilor mari, 
precum și Ia casele de cultură și

de necesarul 
tiu curmarea 
nacronice din 
s-a prevăzut 
probleme 
acest
ritatca ___
furajere, căreia trebuie să-i fie des
tinate. fără nici o reținere, cele mal 
productive suprafețe de teren.

Iată, prin urmare, un cimp neli
mitat pentru desfășurarea unei acti
vități de partid dinamice la sate, un 
evantai de probleme complexe, care 
cer o intervenție energică și o so
luționare comoetentă, operativă, din 
partea organelor și organizațiilor de 
partid care acționează in agricultura 
județului. El ar fi putut fi, probabil, 
și mai bogat, mai instructiv prefigu
rat dacă printre participanții la dez
baterile din plenară s-ar fi numărat 
și comuniștii, conducători ai unor 
unități agricole care obțin „prin tra
diție" rezultate nesatisfăcătoare. Pen
tru că e bine cind vorbesc 
fruntașii — al ce învăța — dar e ne
cesar ca intr-un asemenea cadru să 
dea explicații, să răspundă și cei care 
nu-și fac pe deplin datoria.

In plenară a fost adoptat un cu
prinzător și riguros plan de măsuri 
menit să asigure un stil de muncă 
dinamic, operativ iii întreaga activi
tate a cadrelor din agricultură, să 
determine sporuri substanțiale in 
producția vegetală și animală. S-a 
stabilit, de asemenea, ca la sfirșitul 
anului organele și organizațiile de 
partid din județ, factorii direct răs
punzători să raporteze de felul cum 
au îndeplinit, punct cu punct, toate 
prevederile lui. Faptele de muncă, 
reușitele vor reprezenta atunci uni
tatea de apreciere a aportului fie
căruia, a spiritului de responsabili
tate, de inițiativă șl fermitate cu 
care acționează pentru înfăptuirea 
acestui mobilizator program de lu
cru ; ele vor reprezenta, in ace.lași 
timp, un . certifica,t al calității mun
cii politj.ee și organizatorico desfășu
rate de' comuniștii din agricultura 
județului.

Constantin MORARU 
Alexandru BRAD 
corespondentul „Șcinteii"

De la C.E.C

alte 
din 

prio- 
bazei

începind cu tragerea la sorți 
pentru luna mai a.c., numărul 
ciștigurilor lunare la depune
rile pe obligațiunile C.E.C. a 
fost mărit de la 5 71G la 5 917, 
printr-o mai bună repartizare a 
ciștigurilor individuale de va
lori mari și cele de valori me
dii și mici.

Ca urmare, la tragerile la 
sorți lunare se vor acorda : 
1 ciștig de 50 000 de lei ; 1 ciș- 
tig de 25 000 de lei ; 1 ciștig de 
15 000 de lei ; 1 ciștig de 10 000 
de lei ; 5 ciștiguri de cite 5 000- 
de lei; 8 ciștiguri de cile 3 000 
de lei ; 500 ciștiguri de cite 2 000 
de lei ; l 400 ciștiguri de cite 
1 000 de lei ; 4 000 ciștiguri de 
cite 800 de lei. Valoarea totală 
a ciștigurilor se ridică la 
5 700 000 lei.

I ■

at.

i '

cipiului participă la o formă orga
nizată de însușire a cunoștințelor 
materialist-științifice.

George MIHAESCU 
corespondentul „Șcinteii"

Capcana „sfertului academic
„Perfecțiunea unei pen

dule nu constă în a merge 
repede, ci regulat" : in 
minte cu această aserțiune 
aparținind cunoscutului 
moralist francez Vauvenar- 
gues urmăresc explicațiile 
care îmi sint oferite la 
Observatorul astronomic 
din București referitor la 
stabilirea orei exacte. Pro
cedeul comportă un com
plicat șir de operații teh
nice de mare finețe. Ghi
date după etalonul național 
astfel stabilit, posturile de 
radio și televiziune, roboții 
telefonici, rețelele urbane 
de ceasuri publice difuzea
ză, pentru uzul tuturor, ora 
exactă : ceasurile de mină, 
de buzunar, de,perete, deș
teptătoarele, pendulele sint 
potrivite ,Ja fix". Milioa
nele de oameni își desfă
șoară activitatea sub sem
nul minusculelor săgeți ro
titoare de pe cadranele 
gradate in ore, minute, se
cunde... Care să fie, oare, 
rostul acestei laborioase și 
constante preocupări ?

— în condițiile comple
xității actuale a vieții 
conomice și sociale, 
reclamă, in 
participarea 
coordonată a 
impresionant 
caracterul 
curgerii ...... __
punctualitatea la rang 
premisă a eficientei — re
marcă prof. Constantin 
Drâmbă, directorul Obser
vatorului astronomic. La 
drept vorbind, efortul con- 
sid.e'rabil. ' depds pentru ca £ 
fiecare membrii al socie
tății să cunoască, în per
manență. în ce moment al 
zilei se află, n-ar avea nici 
un sens intr-o lume care 
n-ar prețui atit de mult 
timpul : punctualitatea a 
devenit astăzi o normă so
cială de bază.

Se admite. îndeobște, că 
omenirea n-a fost întot
deauna chiar atit de drâ- 
muitiT cu timpul ei. De la 
nostalgica meditație a la
tinului („fugit irreparabile 
tempus") la sloganul prag
matic al englezului („time 
is money") poate fi sesi
zată o netă evoluție.

— Există o valorizare 
diferențiată a timpului in 
diferitele tipuri de comu
nități — este de părere 
conf. dr. Petre Pinzaru, de 
la catedra de sociologie a 
academiei „Ștefan Gheor
ghiu". Problema punctua
lității se pune cu toată a- 
cuitatea abia după trecerea 
de la o societate de tip 
agrar. în care valoarea 
timpului este relativă. la 
aceea de tip industrial, în 

V _____

e- 
care 

mod curent, 
organizată, 

unui număr 
de indivizi, 

ireversibil al 
timpului ridică 

de

care valoarea timpului este 
absolută. In zilele noastre, 
punctualitatea reprezintă o 
formă a relațiilor sociale și 
exprimă gradul dc civili
zație, nivelul de cultură, 
ca element concret al res
ponsabilității individului, 
al capacității de a-i res
pecta pe alții, al respectu
lui pentru sine. Nepunctuă- 
litatea, ca și încercarea de 
a prezenta proasta creștere 
sub eticheta... non-confor- 
mismului. nu este altceva 
decit lipsă de cultură.

Intercondiționârile ex
trem de comDlexe, carac
teristice. pentru societatea 
noastră, fac ca activitatea 
fiecărui om să se desfă-

de funcționare sau 
locul de muncă n-ar 
fost aprovizionat cu 
hecesare ? (Evident, asta 
nu-i scuză pe cei care în
cearcă să-și motiveze in- 
tirzierea prin pretinse de
fecțiuni de natură organi
zatorică). Pe de altă par
te, punctualitatea trebuie 
considerată în asociere cu 
ideea de echitate, 'avînd 
in vedere că obligațiile ne
împlinite de unii se răs- 
fring asunra altora. fie 
prin suplimentarea fortuită 
a sarcinilor, a dificultăților 
de învins, fie prin lezarea 
unor drepturi.

In legătură cu acest as
pect, am solicitat opinia

dacă

® „ORA EXACTĂ" A OBSERVATORULUI 
ASTRONOMIC Șl A... CONTRACTULUI 
ECONOMIC O LUMEA DE ASTĂZI SI 
ANACRONISMUL FORMULEI : „E TIMPUL 
MEU, FAC CE VREAU CU EL" » PUNC
TUALITATEA NU E DOAR O CHESTIUNE 

DE POLITEȚE

șoare, practic, in strinsă le
gătură cu a celorlalți ; că 
această ordine presupune 
punctualitate nu e nicăieri 
mai evident decit in viața 
economică, Unde eficiența 
se cîntărește in bani, ne
mijlocit. . .

N«i. considerăm punc
tualitatea drept o compo
nentă a noțiunii de disci
plină socialistă — precizea
ză Valerian Cișmașu, di
rector comercial al Centra
lei industriale de mașini- 
unelte, mecanică fină și 
scule. Nivelul ei cel mai 
pregnant aoare in discipli
na contractuală.
ne raportăm atit ca bene
ficiari. cit și ca furnizori. 
Producția noastră (al cărei 
minut valorează 11 600 lei!) 
este legată de un număr 
însemnat de colaborări, 
presupune o aprovizionare 
foarte variată sortimental, 
astfel incit orice întîrziere 
in procurarea unor mate
riale — chiar in cantități 
cu totul neînsemnate — 
are efecte grave, propaga
te in cascadă.

După cum se vede, punc
tualitatea intră în discu
ție nu prin aspectul ei 
strict formal, ci prin con
ținutul practic al acestui 
imperativ. Ce rost ar avea 
ca muncitorul să se pre
zinte la timp la uzină dacă 
mașina la care lucrează 
n-ar fi in perfectă stare

la care

i? ■■■

Noul magazin „Modern" din Galați

odată, pentru soluționarea nume
roaselor probleme de interes gene
ral. ale colectivităților din cartiere 
sau, chiar mai restrins, ale unor 
grupuri de locatari ori persoane in
dividuale.

Educația politică, cetățenească
la căminele culturale din lo
calitățile rurale. Dacă socotim 
că toate aceste forme adună, 
diferențiat, mai multe categorii 
de oameni — muncitori, construc
tori, cadre didactice, țărani coope
ratori, tineri, femei — avem ima
ginea unei largi activități desfășu
rate de consiliul municipal al 
F.U.S. pe această temă. In cadrul 
căreia — pe lingă manifestările 
publice, la indemina tuturor — 
fiecare al cincilea locuitor al muni-

Conlucrare neîntreruptă 
cu cetățenii

De mai bine de un an, in Satu- 
Mare ființează șapte birouri de 
cartiere ale consiliului municipal 
al Froqtului Unității Socialiste. In- 
cadrindu-se in acțiunile largi de 
consultare și conlucrare cu cetățe
nii, de educare a lor in spiritul 
responsabilității civice, aceste or
ganisme obștești acționează, tot-

— Din cine sint alcătuite, cum 
funcționează aceste birouri ? — 
l-am întrebat pe tovarășul Gavril 
Barabaș, secretar al comitetului 
municipal de partid, secretar al 
consiliului municipal al F.U.S.

— Sint alcătuite din 5 pină la 7 
persoane. Ele acționează in strinsă 
conlucrare cu președinții și împu
terniciți! asociațiilor de locatari, 
membri ai comitetelor de cetățeni 
etc. Contactele acestor birouri cu 
viața cartierelor sint multiple. Au 
un program de primire și audiență

liceul „Gheorghe Lazar" 
din București :

— Elevii, se știe, au un 
spirit critic foarte dezvol- ' 
tal. Ei nu acceptă să se 
conformeze unor exigențe 
pe care să nu și le impu
nă sieși persoana care le 
pretinde ascultare. Profe
sorul trebuie să fie el, in 
primul rind, punctual ; 
abia apoi le poate cere e- 
levilor să respecte ora 
exactă, controlind, sanc- 
ționind abaterile și apreci- 
indu-i pe cei merituoși. în 
clasa la care sint dirigin
tă, trei eleve intirziau me
reu (paradoxal este că stau 
in apropierea școlii). Nu o 
dată mi-a fost dat să aud 
scuze de genul „nu intrase 
încă profesorul la oră" — 
ca dovadă că și noi pur
tăm o parte de vină pen
tru lipsa lor de punctuali
tate.

Dintre toate formele 
cronofagiei, nepunctualita- 
tca este poate cea mai 
nocivă, deoarece consumă 
timpul pe neobservate, in 
doze mici, pentru care ar 
fi nepotrivit să se declan
șeze drame și are darul să 
se propage in lanț, ca o 
molimă discretă, dar tenace, 
ca o avalanșă, ușor de por
nit, dar foarte greu de stă
vilit. Ea se transformă in 
nărav, in mentalitate, se 
localizează in „cercuri vi
cioase", stagnante, cu o 
inerție surprinzătoare, a- 
junge la o expresie „cla
sică". normată, in formula 
„sfertului academic". „Sfer- 
' ' Toleranță

.reciproca... ridicată 'la va
loare de principiu, admite
rea pierderii timpului prin 
normă de consens I Și dacă 
la o întîlnire pierderea de 
timp se înmulțește cu doi, 
la o ședință sau o aduna
re factorul de multiplicare 
ajunge de ordinul zeci
lor sau chiar sute
lor. Dacă s-ar calcula cit 
timp se pierde numai cu 
diferitele adunări care nu 
incep la ora stabilită și 
dacă s-ar evalua In bani 
această risipă, rezultatul ar 
fi, cu siguranță, de natură 
să genereze măsuri seve
re in toate colectivele.

Iată, așadar, că punctua
litatea reprezintă, tot mai 
mult, nu numai o chestiu
ne de onoare, de presti
giu, nu numai o trăsătură 
a comportamentului indi
vidual („e timpul meu și 
fac ce vreau cu el !“), ci 
și o măsură a organizării 
unei colectivități, a efici
enței acțiunilor pe plan 
social, un veritabil etalon 
al civilizației.

tovarășului Tiberlu Turcuș, 
prim-vicepreședinte al co
mitetului executiv al Con
siliului popular al sectoru
lui 6, din București :

— In contextul relației ad- 
ministrație-cetățean, con- 

jsilipl popular are datoria ----------  ...
șă satisfacă in„_ cadrul legaj.. iul academic" ? 
toate cerințele'-îndreptățite reelpr'ddă..
âie' cetățenilor. Orice în- 
tirziere in rezolvarea a- 
cestor solicitări aduce a- 
tingere atit interesului pri
vat și drepturilor cetățe
nești, cit și interesului ge
neral al societății, legali
tății socialiste, principiilor 
promovate de partidul 
nostru. Ne preocupă per
manent organizarea cit 
mai judicioasă a serviciilor 
și birourilor care lucrează 
cu publicul, respectarea 
strictă a programului de 
audiențe, a termenelor de 
soluționare a propunerilor 
și sesizărilor, controlul a- 
supra îndeplinirii la timp 
a hotâririlor adoptate in 
sesiuni, a deciziilor comi
tetului executiv.

Fără îndoială, punctuali
tatea este rezultatul unui 
îndelungat proces educa
tiv, declanșat la vîrste din
tre cele mai timpurii, pe 
parcursul căruia exemplul 
personal al educatorului 
este, de cele mai multe ori, 
decisiv. Despre acest lucru 
ne-a vorbit profesoara Ele
na Popescu-Brinzan, de la Gheorghe SASĂRMAN

J

BACĂU:

CONFECȚII MAI MULTE
Șl MAI FRUMOASE

începutul anului și pină 
colectivul întreprinderii

a cetățenilor In sediile birourilor 
(10 ore pe zi fiind de serviciu, prin 
rotație, 1 sau 2 din membrii aces
tor organisme) ; pe de altă parte, 
au discuții cu cetățenii la fața lo
cului — In blocuri, unități comer
ciale — unde analizează suges
tiile și propunerile formulate;

Aceste birouri au mandat din 
partea biroului comitetului muni
cipal de partid — mandat pe care 
il onorează cu toată autoritatea — 
de a determina diverși factori de 
răspundere în probleme edilitar- 
gospodărești (consiliul popular, în
treprinderea de gospodărie comu
nală și locativă, întreprinderea de 
construcții etc.) pentru soluționa
rea operativă șl corespunzătoare a 
tuturor problemelor imperioase 
privind viața cartierelor.

Contactele cu populația, recep
tivitate la cerințele acesteia, o- 
perativitate in rezolvarea proble
melor — iată cîteva din atribu
tele acestei inițiative care se Înscrie 
în preocupările cotidiene ale con
siliilor F.U.S. pentru educarea so
cialistă a maselor de cetățeni.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Șcinteii"

De la 
acum, 
de confecții din Bacău a livrat 
beneficiarilor interni 
peste prevederile 
mărfuri în valoare de 
lei. In toată această 
muncitorii, inginerii 
cienii de aici au acordat o aten
ție deosebită diversificării pro
ducției și îmbunătățirii calității 
confecțiilor. Au fost introduse in 
fabricația de serie 28 de noi mo
dele de confecții : pardesie pen
tru femei, costumașe pentru co
pii, pantaloni supraelastici pen
tru băieți și fete, sacourl bărbă
tești. La acestea se adaugă o 
gamă variată de lenjerie pentru 
bărbați și copii. De menționat 
că toate confecțiile noi sint rea
lizate din țesături specifice sezo
nului, ușoare fi rezistente la 
purtat.

în întrecerea pe care o desfă
șoară pentru îndeplinirea cinci
nalului inainte de termen, co
lectivul întreprinderii băcăuane 
este preocupat să realizeze un 
volum tot mai mare de produse 
de cea mal bună calitate. In 
acest scop, în secții și ateliere 
au fost luate măsuri pentru 
modernizarea procesului de 
producție. Calculele estimative 
arată că pină la finele anului se 
va realiza o producție suplimen
tară 
lei.

și externi, 
planului,

4 milioane 
perioadă 

și tehni-

in valoare de 397 milioane

Gheorghe BAI.TA 
corespondentul „Șcinteii'

politj.ee
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— Cum este organizată munca la întreținerea culturilor?

- ÎN ACORD GLOBAL, ADICĂ, BINE!
Odată cu începerea lucrărilor de 

întreținere a culturilor pr.șiloare a- 
vantajele organizării muncii și retri
buirii cooperatorilor in acord global 
Pot fi și mai bine remarcate prin 
activitatea de zi cu zi desfășurata 
In ci-np. Faptul eă veniturile coope
ratorilor sint legate direct de nive
lul producțiilor determin i o parti
cipare susținută La muncă a tuturor 
celor cu care s-au încheiat contrio- 
lo-an gaLament in vederea executării 
lucrărilor și realizării producțiilor 
prevăzute. Am urmărit modul cum 
este organizet& munca in acord glo
bal La întreținerea culturilor in coo
perativele agr.cole din Județ’le Ti
miș, Conrtant.a si Satu-Mare.

In județul Timiș, membrii coope
rativelor agricole s-au angajat să 
muncească In acord global 14 300 ha 
sfeclă de zahăr. 85 300 ha porumb, 
12 300 ha floarea-eoarelui și însem
nate suprafețe cu legume și alte 
culturi. Terenurile au fost împărțite 
pe formații de lucru și pe familii. 
Modul cum arată fiecare tarla con
stituie oglinda hărniciei cooperatori
lor care lucrează pe terenurile res
pective. „Cimpul spune cum este 
muncit — este de părere loan Bel- 
ciu. inginer-?'f la cooperativa agri
colă din Gotlob. Cele 215 ha sfeclă 
de zahăr angajate in acord global 
?nt îngrijite exemplar și plantele 

dezvoltă foarte bine. In flecare zi 
nt prezenți In cimp toți cei 320 

cooperatori oare s-au angajat să lu
creze in acord global". Intrucit acor
dul global se aplica individual, pe 
fiecare cooperator in parte, consi
liul de conducere al cooperativei a 
stabilit ca fiecare lucrare să fie e- 
fectuată Intr-un anumit interval de 
timp. De exemplu. prima prașilâ 
manuală trebuie terminată In maxi
mum 10 zile. Același mod de organi
zare a muncii determină participarea 
in număr mare a cooperatorilor la 
lucrările de Întreținere șl In alto 
unități. Așa după cum ne relata ing. 
Filoftela Sugara, șeful fermei nr. 1 
din cooperativa agricolă Becichere- 
cu-Mic, din momentul începerii pră-

ș) tulul la sfecla de zahăr, toți eel 
75 dc cooperatori care lucrează in 
acord global au fost prezenți In clmp 
de dimineață pini seara. La 
cooperativa agricolă din Lovrln. 
pentru a se realiza producția plani
ficată do 45 000 kg sfeclă de zahăr, 
odată cu executarea prășllului coo
peratorii execută și fertill’aro i su
plimentară pe rind, admlnistrînd 201 
kg urce la ha. Cîmpul curat, f ră 
nici o buruiană, oglindește cil se

Ioan Oancea, 37 cooperatori lu
crau in urma abrogatului la elimina
rea greșurilor și la buchotare. „Din 
numărătorile efectuate — ne spunea 
Iacob Ferch, intjinerul-șof al unită
ții — am determinat o deosebita a- 
piriție a buruienilor, cu o densitate 
mare la metru pătrat șl ritm acce
lerat de dezvoltare care Împiedică 
evoluția normală a culturii. Eradica
rea lor trebuie făcută cu atenție și 
cit rnji rapid'.

EXPERIENȚE DIN JUDEȚELE
TIMIȘ, CONSTANȚA, SATU-MARE

poate de concludent avantajele a- 
p î -5rll acordului global. In coope- 
r.rivele agricole din județul Timiș, 
pi ă la 14 mai, prima prăși lă la sfe
cla do zahăr s-a făcut pe Întreaga 
suprafața cultivată.

In judelui Constanța, din cele 
peste 100 000 hectare cultivate cu 
pr.ăș ;oare in cooperativele agricole, 
23 500 ha au fost preluate de meca
nizatori pentru a executa toate lu
crările de la semănat pină la recol
tat. Pe aceste suprafețe s-a fâcut 
erbicidarca, iar mecanizatorii exe
cută acum prâșitul. Restul suprafe
țelor au fost angajate de coopera
tori pentru a fi lucrate în acord 
global.

In 
cest 
mai 
cultură. Iar prin dezvoltarea lor ac
centuată ar putea înăbuși cultura 
propriu-zisă. Se cere obligatoriu o 
intervenție operativă. La cooperativa 
agricolă Cuza Vodă lucrarea de pră- 
ș t la sfecla de zahăr era executată 
de tractoristul Vasile Mirdu. Sub 
supravegherea șefului de echipă

condițiile climatice din fl
an. buruienile au răsărit 
repede dccît plantele de

Executarea la timp și de bună ca
litate a lucrărilor nu este Împiedi
ci â de starea vremii dacă munca 
este organizată minuțios, cu price- 
p re de gospodar. Dar nu peste tot 
sint folosite din plin posibilitățile 
pentru încheierea grabnică a lucră
rilor de întreținere. Specialiștii din 
cx>perativele agricole Murfatlar, 
Topraisar, Dulgheru și altele lntir- 
zi? controlul culturilor și începerea 
lucrărilor manuale. Lupta cu buru
ienile trebuie intensificată în lanu
rile unde s-a făcut erbicidarea. In 
foarte rare cazuri se controlează 
starea lanurilor după erbicidare 
pentru a executa plivltul buruieni
lor rezistente 1a substanțele folosite. 
Trebuie să se treacă cu maximă 
operativitate in toate unitățile agri
cole la întreținerea culturilor pentru 
a se evita imburuienarea culturilor.

Datorită generalizării acordului 
global în toate cooperativele agricole 
din județul Satu-Mare, lucrările de 
întreținere a culturilor prăsitoare 
se desfășoară intr-un ritm ra
pid și la un nivel calitativ 
superior anilor trecuți. După cum

ne Informa ing. Nicolae Bablci, di
rectorul direcției agricole, participa
rea la muncă a cooperatorilor este 
mai bună ca orlcind, explicația con- 
stind in ’buna organizare a mun
cii. Cooperativele Andrid, Tiream, 
Pir. Santău so situează printre 
unitățile cu cele mai mari su
prafețe prășite. Plnă tn prezent, 
prima prașilă la sfecla de zahăr s-a 
realizat pe mal bine de 5 300 hec
tare din cele 5 400 cu această cul
tură. iar a doua prașilă — pe aproape 
jumătate din suprafață, iar la car
tofi — pe 4 450 ha din cele 4 500 ha. 
Iată cîteva instantanee surprinse pe 
viu. Aflat In mijlocul cooperatorilor 
din Vetiș, secretarul comitetului co
munal de partid. Gavril Abcorovicl, 
ne-a declarat : Sute de cooperatori 
sjnt angrenați la prâșitul sfeclei de 
zahăr și cartofilor timpurii. în cele 
două cooperative din comună — 
Ve’.iș și Oar. Întreaga suprafață de 
prăsitoare, circa 2 400 hectare, se lu
crează in acord global. La coopera
tiva agricolă „Sătmăreana", care de
ține o pondere Însemnată In legu
micultura, sute de cooperatori lucrau 
în grădina de legume. Datorită apli
cării sistematice a udărilor In peri
oada secetoasă, culturile se dezvoltă 
normal. Aici s-a făcut prâșitul me
canic de două ori și o dată manual 
la varză timpurie, gulioare, conopi
dă, varză de vară, tomate timpurii, 
dovlecei, culturi care au fost stro
pite cu substanțe contra 
rilor.

Peste tot unde acordul 
aplică corect, cooperatorii 
nizatorii se străduiesc să 
lucrări de bună calitate,
este de executat un mare volum de 
lucrări de întreținere a culturilor 
se cer o temeinică organizare a 
muncii, folosirea din plin a mijloa
celor mecanice și a' forței de muncă 
In toate unitățile agricole.

dăunăto-

global se 
șl meca- 

execute 
Intrucit

lon TEODOR 
Ștefan DORGOȘAN
Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteli'

Puternic anga|at In lupta pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, colectivul Întreprinderii „Danubiana' 
este preocupat de creșterea calitâțll produselor. In fotografie i hala de fabricație a anvelopelor.

Metalurgiștii de la „Republica4* răspund prompt

apelului constructorilor de utilaj chimic din Ploiești

Livrările de țevi vor decurge
potrivit graficului"

Ieri, în „Scîntela" a fost publicat apelul constructorilor de utilaj 
chimic din Ploiești adresat colectivului întreprinderii „Republica" din 
Capitală de a livra neintirziat cantitățile restante de țevi necesare 
pentru finalizarea unor utilaje destinate șantierelor chimiei. în dis- _ ... t__ s/r-u----- - jt——> unită(ii

la timp
cuția pe care am avut-o cu ing. Ion Moldovan, 
bucurcștene, am căutat să aflăm, mai intii, cauzele 
a unor obligații contractuale.

directorul 
neonorării

cu diferite culturi, din care peste 
ajutorul aviației utilitare

în întreprinderile agricole de stat din |udețul Ilfov au fost erbicidate 60 000 ha
12 000 ha cu griu. Lucrârile au fost executate. în special, cu

Metal mai mult —
combustibil
mai puțin

DEVA (Corespondentul „Scin
teli", Sabin lonescu). — La 
Combinatul siderurgic din Hu
nedoara, preocupările pentru 
reducerea consumurilor de e- 
nergie și combustibil prin eli
minarea timpilor de funcționare 
în gol a marilor agregate, ra
ționalizarea strictă a consumu
rilor tehnologice și de servi
re, creșterea spiritului gospo
dăresc, s-au materializat nurrial 
în primele luni ale anului prin 
economisirea a peste 3 milioane 
kilowați oră energie electrică și 
aproape 19 000 tone combustibil 
convențional. In sectorul pro
ducției de oțel Martin, de pildă, 
consumul efectiv de combustibil 
convențional a fost, în această 
perioadă, mai mic, față de ni
velul planifioat, cu 9 kilograme 
pe tona de oțel.

— Anumite cerințe majore ale e- 
conomiei au impus suplimentarea 
programului inițial de fabricație cu 
o cantitate de peste 3 000 de tone 
țevi — ne-a spus directorul. In a- 
ceastă situație s-au impus, firește, 
stabilirea unor priorități in livrare, 
modificarea programelor de produc
ție : in afară de aceasta am intim- 
pinat noi înșine unele greutăți de
terminate de neintrarea in funcțiu
ne la termen a unor obiective de 
investiții, ceea ce a afectat poten
țialul productiv al întreprinderii. De 
asemenea, in activitatea propriu-zisă 
de fabricație s-au manifestat in a- 
cest an unele deficiențe tehnice sau 
organizatorice — mai ales in sec
ția trâgătorie. Concret, este vorba 
de nefuncționarea in bune condiții 
a cuptoarelor ; totodată — modul 
necorespunzâtor în care era condusă 
activitatea pe schimburi și pe secție, 
In ansamblul său. Noi am tras în
vățămintele necesare și considerăm 
că aceste neajunsuri, care ne-au a- 
parținut. sint acum practic înlăturate.

— Prin urmare, se poate aprecia 
scă au fost create condiții pentru li
vrarea, potrivit prevederilor con
tractuale, a cantităților de țevi ne
cesare întreprinderii de utilaj 
mic din Ploiești ?

— In bună măsură, da. Vom 
punde acum cu promptitudine 
lului care ne-a fost adresat și
respecta întocmai ultimul grafic de 
livrări întocmit de comun acord cu 
beneficiarul din Ploiești. Intrucit 
din cele 280 de tone de țevi care

trebuie livrate in 
mis numai 40 de 
fica fabricația și expediția, astfel ca 
să ne încadrăm in cantitatea conve
nită. Astăzi (ieri — n.r.) pleacă la 
Ploiești 10 tone de țevi, iar în zilele 
următoare vom trimite cantități tot 
mai mari. Pînă la sfirșilul semestru-

luna mai. 
tone, vom

am tri- 
intensi-

După articolul
publicat în

„Scînteia" do ieri

chi-

râs- 
ape- 
vom

lui I ne vom onora în întregime con
tractul economic încheiat. Am dat 
sarcină inginerului-șef al întreprin
derii și dispeceratului să urmărească 
zi de zi, în mod expres, livrările că
tre ~PIoîești. Desigur, vom continua 
să acordăm atenția cuvenită expew 
dierii țevilor pentru obiectivele do 
Importanță majoră ale economiei, în 
mod deosebit celor necesare uni
tăților constructoare de cazane și 
utilaje tehnologice. Ar fi de dorit 
Insă o conlucrare mai fructuoasă cu 
constructorii de mașini grele pentru 
determinarea în comun a priorități
lor în livrare.

In secția trâgătorie, apelul con
structorilor ploieșteni de utilaje teh-

c Minerii in întrecere pentru îndeplinirea

cincinalului inainte da termen
TIBCO’74 Contact® fructuoase pentru

nologice a găsit ecoul așteptat In 
rindurile comuniștilor, ale întregului 
colectiv. In toate cele trei schimburi 
s-au organizat dezbateri asupra pro
blemelor ridicate in articol, colecti
vul secției afirmindu-și hotărirea de 
a face totul pentru a trimite neintir- 
ziat unității ploieștene cantitățile 
de țevi necesare. Tov. Vasile Pi
pera, secretarul comitetului de par
tid din secția trâgătorie, ne-a rugat 
să transmitem tovarășului Dumitru 
Tudor, secretarul organizației de 
bază de la secția cazangerie a între
prinderii de utilaj chimic din Plo
iești : comuniștii din secție au luat 
hotărirea de a acționa în mod direct 
pentru a întări disciplina de pro
ducție, pentru a asigura aprovizio
narea ritmică a locurilor de muncă 
cu materiale, funcționarea neîntre
ruptă a utilajelor, pentru a căuta și 
aplica cele mai potrivite soluții teh
nice șl organizatorice în vederea spo
ririi producției de țevi destinate uni
tății ploieștene.

— Noi, comuniștii de la Întreprin
derea de țevi „Republica", sintem 
conștienți de răspunderea ce ne re
vine in realizarea contractelor eco
nomice — a adăugat Viorel Bădilă, 
secretarul comitetului de partid al 
marii unități bucureștene. Știm că 
producția noastră este hotăritoare 
pentru realizarea unor importante 
utilaje destinate obiectivelor de in
vestiții. Tocmai de aceea ne mobi
lizăm forțele pentru a răspunde prin 
fapte - apelului tovarășilor din ■ între
prinderea , .ploieșteană. Intimpinăm 
și unele greutăți. Important este însă 
— și vrem ca toți beneficiarii pro
duselor întreprinderii noastre să fie 
convinși de acest lucru — că nu vom 
precupeți nimic pentru a ne înde
plini obligațiile ce ne revin. Este an
gajamentul ferm al comuniștilor de 
la „Republica".

Este îmbucurător faptul că apelul 
constructorilor de utilaj chimic din. 
Ploiești a fost recepționat cu promp
titudine. Sperăm că livrările de țevi 
vor decurge, în următoarele zile, așa 
cum s-au angajat comuniștii de la 
„Republica". Și esențial este ca, prin 
eforturile 
colective 
Ploiești și 
nologice 
neintirziat

conjugate ale celor două 
de întreprinderi — din 
București — utilajele teh- 
restante 6ă fie expediate 
șantierelor.

Azi, la llba
FEBRUARIE '75
Mal Intii, o știre 

Lapidară : minerii de 
la Exploatarea mi
nieră llba, județul 
Maramureș, lucrează 
in contul anului 1975. 
Ei au ciștigat un a- 
vans de peste 8 luni 
In îndeplinirea cinci
nal ului.

— Cum ați reușit o 
asemenea performan
ță ? — il întrebăm 
pe directorul exploa
tării, ing. Petre Clej, 
fost miner cu peste 
20 de ani in urmă.

— Sintem un colec
tiv comunist.

Această afirmație 
are la minerii de aici 
acoperire in fapte.’ Pinâ 
La 1970. rezultatele se 
situau la cote destul 
de modeste însă, o- 
dată cu numirea la 
conducerea exploată
rii a acestui om. pre
cum și a inginerului 
șef Vasile Racoți, și 
el fost miner, s-au 
făcut, treptat, mari 
progrese: in organi
zarea producției, in 
creșterea califică
rii oamenilor, in 
extinderea tehnolo
giilor cu randament 
sporit si mecanizarea 
lucrărilor. inlăturin- 
du-se in tot mai mare 
măsură efortul fizic 
greu ; in calitatea 
Îmbunătățită a mine
reurilor aduse la ,.zi“ 
și trimise pentru pre
lucrare la notația 
centrală din Baia Mare. 
S-au dumerit multi 
că la llba se petrecea 
ceva foarte important. 
Ce anume ? Oamenii 
minei au înțeles că 
devansarea cincina
lului trebuie să se 
obțină nu prin inten- 
sifioarea eforturilor 
fizice, ci prin inten- 
sificarea activității 
de concepție, de or-

V -____

ganizare superioară a 
producției și a muncii.

Prin realizările ob
ținute, in doi ani. 
minerii de la llba 
s-au ridicat Ia nivelul 
tovarășilor 
alte exploatări — 
sar sau Herja. 
1 ianuarie 1971, 
lanțul arăta : 183 
avans ' * '
sarcinilor inițiale 
cincinalului ; 
încă o lună : 
avans ; dupâ 
lună : 
avans.

Acolo,’ in adinclmea 
muntelui, harnicii mi
neri extrag zi de zi 
cantităti sporite de 
minereuri. „Mărfare
le" cu locomotive e- 
leetrice fabricate in 
întreprinderea „Unio" 
din Satu-Mare. cu- 
prinzind zeci și zeci 
de vagoneți, au ajuns 
să tacă cite zece 
curse in 24 de ore, 
din cele două sectoare 
subterane. Brigăzile de 
mineri conduse de 
Gheorghe Sarea și 
Iacoh Bura (secto
rul I) și Nicolae Pop 
sau Iuliu Tamași 
(sectorul II) se întrec 
penfru obținerea ce
lor mai buni indica
tori. Maistrul Aurel 
Haiduc și ing. Ion 
Dănescu, șeful secto
rului II. mereu chib- 
zuiesc și calculează, 
iau măsuri 
bunul mers 
ducției.

Minerii dc 
sint primii din 

maramureșean

lor de la
Să-
La 
bi- 

ziic 
in înfăptuirea 

ale 
peste 

216 zile 
încă o 

225 de zile

al
pentru 

pro-

la llba 
bazi-

nul ------------
care au îndeplinit in
tegral planul de ex
tracție de metale, in 
echivalent, pe primii 
patru ani ai cincina
lului. In acea dimi
neață de aprilie, cind 
anunțau acest mare

6ucces, ei s-au anga
jat sâ realizeze sar
cinile Întregului plan 
cincinal pină la 30 de
cembrie a. c.

— Și va fi respectat 
cuvîntul dat ?

— Minerii noștri 
cind iși propun ceva 
se țin de cuvint — ne 
spune directorul ex
ploatării. De altfel, 
Încă de La 12 aprilie 
noi ne-am îndeplinit 
planul pe primele 
cinci luni ale acestui 
an. Și... S-ar putea ca 
și angajamentul nou 
să-1 realizăm înainte 
cu vreo jumătate de 
lună sau mai mult.

Sint • realizări, sint 
certitudini care au o 
temelie solidă. Ingi
nerul șef ne spunea :

— Un rol deosebit 
a avut extinderea a- 
batajelor de mare 
productivitate, a trans
portului cu locomoti
ve electrice pe gale
riile principale, a 
muncii in acord. S-a 
îmbunătățit aprovi
zionarea locurilor de 
muncă, amenajindu-s? 
in acest scop magazii 
cu materiale in subte
ran. In perioada care 
s-a scurs din actualul 
cincinal, consumul de 
lemn de mină a scă
zut cu 6 mo la mia 
de tone minereu ex
tras.

...La 
Herja, 
Borșa. , 
bazinul minier mara
mureșean, oamenii 
care muncesc în f- 
dincuri înscriu, prin 
Laptele lor, noi suc
cese cu sporită stră
lucire in anul Jubileu
lui eliberării țării, in 
anul Congresului al 
XI-lea alx partidului.

llba, dar și la 
Cavnic sau 
peste tot în

Sever 'UT AN____ >

dezvoltarea relațiilor economie reciproce
<

Cornellu CARLAN

Contacte fructuoase, schimburi da Informații intre 
specialiști, mare interes manifestat de public — acestea 
sint trăsăturile dominante ale primei ediții a Tirgului 
internațional de bunuri de consum București — TIBCO 
*74 — aflat in plină desfășurare. Se confirmă încă o 
dată că mal buna cunoaștere reciprocă, contactele di
recte șl multiple dintre reprezentanții țărilor partici
pante contribuie substanțial la stimularea schimburilor 
reciproce, la găsirea unor noi posibilități de colabo
rare economică.

Aprecieri ale unor participant
de peste hotare

Produse romanești in premieră
Oferta românească la Tirgul in

ternational de bunuri de consum 
este caracterizată, in principal, de 
noutate. Mii de produse noi — nu
mai industria ușoară prezintă 
1 500 de astfel de produse — reali
zate in Întreprinderile românești 
debutează cu ocazia TIBCO ’74 in 
competiția comercială. Multe din 
acestea fac obiectul unor con
tracte. iar pentru altele firmele 
străine manifestă un interes deo
sebit. Iată cîteva din aceste pro
duse in premieră : „Electronum" 
prezintă televizoarele „Diamant 
5 000“ și „Hamlet", televizorul por
tabil tranzistorizat cu alimentare 
la rețea și baterie, radiorecep
toarele de mare performanță „Eu- 
rocard" — stereofonic, cu 7 lun
gimi de undă, „Select", „Audiophon",

„Gloria". In standurile „Tehnoim- 
portului" se remarcă mopedul 
„Mobra mini“ cu motor de 50 cmc 
și 2 CP, viteza maximă 40 km/oră, 
gama largă de biciclete „Pegas". 
Frigiderele „Fram 22" și „Fram 
36“. expuse de „Electroexportim- 
port" sint studiate cu atenție de 
firmele străine interesate. Pentru 
mobila românească, bine aprecia
tă pe piața externă, TIBCO ’74 
constituie un bun prilej de a pre
zenta noile modele „Renașterea 
spaniolă", „Regence-lux", „Trifoi". 
„Pell-Amar", „Pelox", „Devalco", 
„Mento", „Poli A" și „Poli B“, iată 
numele citorva produse ale indus
triei chimice care lărgesc oferta 
românească de export in acest do
meniu.

SI AN-MIN, direc
torul pavilionului R.P. 
Chineze : „Prima par
ticipare a Republicii 
Populare Chineze la o 
manifestare economică 
internațională in țara 
prietenă — Republica 
Socialistă România, cu 
ocazia Tirgului inter
național de bunuri de 
consum, ne dă prile
jul să constatăm cu 
bucurie rezultatele 
deosebite pe care le 
obține poporul frate 
român in construcția 
socialismului. Pe de 
altă parte, această 
manifestare, excelent 
organizată, va contri
bui la întărirea prie
teniei noastre și la 
promovarea in conti
nuare a relațiilor eco
nomice și comerciale 
existente Intre China 
și România. Pe lingă 
un călduros „bun ve
nit" adresat vizitato
rilor standurilor pavi
lionului R. P. Chine
ze, doresc să mulțu
mesc Camerei de Co
merț și Industrie, Mi-

nisterului Comerțului 
Exterior și al Coope
rării Economice Inter
naționale din Româ
nia pentru sprijinul 
acordat in organizarea 
expoziției noastre",

FRITZ KOCH. di
rector al exț 
R. D. Germane 
laborarea 
dinamică dintre 
noastre, 
Acordului 
de lungă 
protocolul 
schimburile de ___
furi pe anul 1974 in
tre R. D. Germană șl 
România justifică pe 
deplin participarea la 
TIBCO’74. Sintem si
guri că exponatele 
prezentate de cele 5 
întreprinderi de co
merț exterior din 
R.D.G. vor constitui, 
prin calitatea și va
rietatea acestora, un 
punct de interes pen
tru partenerii noștri 
comerciali. Despre or
ganizarea 
doar două 
«foarte bună»".

:poziției 
: t.Co- 

economică 
țările 

prevederile 
comercial 

durată și 
privind 

măr-

tirgului, 
cuvinte :

G. I. IANTIA, di
rectorul general al 
pavilionului Republi
cii Federale a Nige
riei : „Participarea
Republicii Federale a 
Nigeriei la TIBCO’74 

• este o expresie a bu
nelor relații existente 
între țările noastre. 
Prezența noastră în 
capitala României va 
contribui la o mai bu
nă cunoaștere recipro
că a potențialelor e- 
conomice ale celor 
două țări, la extinde
rea și diversificarea 
relațiilor existente. 
Sint plăcut impresio
nat de buna organiza
re asigurată de gazde
le acestei manifestări, 
cit și de diversitatea 
și calitatea exponate
lor prezentate de par- 
ticipanți, care asigură 
premisa ca TIBCO’74 
să devină o manifes
tare economică inter
națională tradiționa
lă".

Dan 
CONSTANTIN

ZILELE 
ClȘTIGATE 
PE ȘANTIERE 
(Urmare din pag. I)
sodă caustică electrolitică de la Com
binatul chimic din Rimnicu Vilcea, 
precum și pentru instalația de etil- 
benzen de lâ C. P. Pitești.

Maxima exigență trebuie acordată 
desfășurării tuturor probelor meca
nice și tehnologice, in condițiile pre
văzute de proiecte. Nici un argument 
nu justifică tendința de a ,,com- 
prima“ pe alocuri în mod arbitrar du
rata lor sau ușurința cu care se trece 
peste această importantă etapă pre
mergătoare punerii in funcțiune. Re
glementările in această privință sint 
fără echivoc. Atit titularii de inves
tiții, cit și alte organe economice în
sărcinate să verifice cu atenție și răs
pundere modul în care s-au desfășu
rat probele tehnologice, trebuie să 
acționeze în spiritul reglementărilor 
legale in vigoare. Iată de ce, și in 
această privință, organizațiilor de 
partid le revine sarcina de a veghea 
ca nici una din fazele obligatorii ale 
probelor tehnologice să nu fie omisă, 
ca acestea să se desfășoare în con
diții absolut normale. Cu toată clari
tatea trebuie să se înțeleagă că nici 
graba și nici amînările sine dig 
nu-și au rostul în cazul probelor teh
nologice, fiind, deopotrivă, dăună
toare.

Mai sint, de asemenea, de rezolvat 
unele probleme privind utilajele teh
nologice. Este vorba de lichidarea ne
întârziată a tuturor restanțelor in li
vrări. e adevărat, destul de mici la 
ora actuală, dar mai ales de reme
dierea imediată a defecțiunilor sem
nalate in timpul funcționării unor 
mașini și instalații.

Există, practic, premise certe pen
tru ca toate obiectivele și capacitățile 
restante să producă în cel mal scurt 
timp. Și cu cît datele intrării in func
țiune a acestor capacități vor fi mai 
apropiate, cu atit mai repede econo
mi i națională va beneficia de pro
ducția lor, de efectele economico-fi- 
nanciare scontate de pe urma efor
turilor făcute de statul nostru, de în
tregul popor pantru construcția lor.
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TROFEUL IN VITRINĂ-BRIGADA ARTISTICĂ 
DE AGITAȚIE MEREU IN REPETIȚIE

Dart nu ati fost In vara anului 
trecut printre cei 4 000 de spectatori 
care anlaudau cu entuziasm la Tea
trul de vară din Parcul Libertății 
din Canitală pe c'.ștliătorii mult riv- 
Ti'tulul trofeu bucurcștcan ..Arenele 
romane" cu greu veți înțelese en
tuziasmul celor ce au cucerit laurii 
ultimei edilii : reprezentanții secto
rului 7 Ciocul T) și cei ai sectorului 3 
(locul II). Felicitări, stringeri de 
mină, flori, dună rare cura ..Arenele 
romane" a luat drumul vitrinei con- 
siliulul sindical al sectorului 7. iar 
artista amatori s-au întors La locu
rile lor de muncă.

Au trecut de atunci noua luni. Ce 
au făcut intre timD membrii echipe
lor laureate ? Am căutat răspuns la 
Întrebare vizi tind o Dar’e din forma
țiile premiate cu prilejul amintit mai 
•us : brigăzi artistice de azilalle din 
citeva mari întreprinderi, bucurește- 
ne. în iulie 1973. reprezentanții lor 
urcaseră o? podiumul cistieâtorilor : 
c-' se intimplă insă. acum, in anrili? 
1974 ? Continuă ele să fie o ore-ență 
activă, mobilizatoare In propriul co
lectiv de muncă ?

Unele brigăzi artistice de agitație 
— destul de puține — și-au conti
nuat si dună concurs aparițiile pe
riodice In fata muncitorilor: altele, 
cele mai multe, au intrat in ,.re- 
lache" pentru .4t-si regrupa forțele*’ 
în vederea... concursului d!n anul 
următor. Bineînțeles, in asemenea 
cazuri scuzele si explicațiile nu lip-

pentru cel do la „mașini rectificat". 
Sl t< tuși ni se pare greu do admis 
faptul ca timp de un trimestru o 
bricadă artistică dintr-o mare între
prindere să nu aoară dccit o Fingurâ 
dată in fata propriilor colegi de 
muncă.

— Nu puteti lotuși interveni mai 
onerativ. la locul de muncă, ne mă
sura apariției unor fapte sau ln- 
timolări ?

— La locul de muncă e mai greu. 
E 7comot și nu sint condiții de 
s-iertacol. De aceea brigada sc pro
duce doar la sala dc spectacole.

activitate permanentă, continuă, caro 
să infirme cca de-a doua replică 
auzită In ancheta noastră.

— BRIGADA E ÎN REPETIȚIE.
A rostit-o Vasilc Constanllncscu, 

președintele sindicatului din secția 
locomotlvc-uzinaj. dc la uzina ,.23 
August" :

-- Ultimul spectacol l-am prezen
tat in decembrie 1973. în prezent, 
brigada din secția noastră ronctâ.

A rostit-o strungarul Marian Ar- 
gcșanu. membru al brigăzii din sec
ția sculărie :

— După spectacolul prezentat vara

Anchclă in citeva întreprinderi din Capitală

— Ideal ar fi să prezentăm un spec
tacol De lună — precizează Constan
tin Stanciu. responsabilul comisiei 
culturale in comitetul sindicatului la 
I.M.U.A.B.

— Si din ce cauză nu at: ajuns 
Încă la o asemenea ritmicitate ?

— BRIGADA A FOST ÎN REFA
CERE.

în momentul vizitei noastre se 
pare că brigada de la întreprinde
rea de masini-unelte Și agregate 
depășise impasul. La jumătatea lui 
martie, ea prezentase un spectacol 
pentru muncitorii secției „agregate*4 
si avea in pregătire un al doilea

Nu am fi vrut să-l contrazicem pe 
interlocutorul nostru, dar muncitorii 
unei alte mari uzine bucureștcne. 
..Semănătoarea". ne-au oferit argu
mentele necesare. Să le dăm cuvln- 
tul :

Constantin Udeanu. turnător : —
La noi. la turnătorie, a venit cu ci
teva săntămini in urmă brigada ar
tistică de agitație. Era pauza de 
masă. Si aici, in fata cuptoarelor ar- 
zinde. au dat un spectacol care mi-a 
mers la inimă.

— Cam greu totuși să prezinți un 
spectacol la dumneavoastră.

— De ce să fie greu ? Că doar nu 
sintem Ia teatru... Si nici brigada 
nu-i trupă de estradă. Aici vii. spui 
ce ai de spus, o critică, o glumă, un 
cintec si ai plecat.

Zțharia Soare, strungar : — Un
sfert de oră a durat spectacolul la 
noi. in secția a doua.

— Cum l-au primit muncitorii 7
— Cu aplauze. Si înainte, si după. 

Oricind brigada e binevenită in sec
ție.

Deci, se poate si la locul de mun
că. Se poate si fără pauze de săptâ- 
mini întregi, fără „reorganizări" care 
să scoată din circuit brigada de agi
tație. Se poate pretinde așadar o

trecută la „Arenele romane" am mal 
anărut in public toamna, la clubul 
..Republica", cu ocazia unui concurs 
între secții. în rest... nimic. Acum 
însă se lucrează la un nou text.

Ghcorghc Hirdău, responsabil cul
tural in comitetul sindicatului . din 
secția „aparataj". a fost și mai cate
goric :

— Ce e mult — strică. Dacă toată 
ziua brigada dă spectacole, se bana
lizează, iar eficienta ei scade.

— Cind a prezentat brigada ulti
mul său spectacol in fata muncito
rilor ?

— Anul trecut. In primăvară. Dar 
acum ea repetă un text toarte bun, 
„Trenul calității*4.

Deci, aproape toată lumea este... !n 
repetiții pentru că „ce e mult nu 
e bun". Si totuși 6e poate și 
mult, șl bun. Tot la „23 Au
gust". in aceleași condiții așadar, 
brigada artistică de agitație de la 
cazangerie demonstrează că se poate 
și altfel. In februarie și martie 1974 
aici au fost prezentate 4 spectacole, 
fără ca acest ritm, optim as spune, 
să banalizeze una dintre cele mal 
eficace forme ale muncii politice de 
masă. Spectacole critice, concise, o-

ncratlvr șl. dc aceea, mult apreciate. 
Spectacole concepute nu pentru a 
lua ochii Juriului In vreo competi
ție. ci pentru a contribui la bunul 
mers al secției respective.

Țoale aceste clemente aduc In dis
cuție necesitatea unor perfecționări 
in actualul sistem organizatoric al 
grandioasei competiții bucureștcne 
trofeul „Arenele romane". în pre
zent. după cum semnalau înșiși ar
tiștii amatori concurențl. spectacolele 
nu reunesc formații (inclusiv brigăzi 
artistice dc agitație) remarcate pen
tru o activitate permanentă șl c- 
flcacc, ci sint susținute de „reprezen
tativa** fiecărui sector : cițlva dansa
tori sint aduși de la o întreprindere, 
un interpret dc brigadă de la alta, 
solistul din altă parte etc. Șl cum 
orice reprezentativă presuming „se
lecționare" migăloasă, „antrenamen
te" comune pentru „rodarea" ansam-* 
blului, timpul afectat unei asemenea 
pregătiri este substanțial, ca de alt
fel și eforturile organizatorice. Spec
tacolul astfel realizat este adesea re
marcabil. dar nu reflectă temperatu
ra muncii culturale din fiecare între
prindere In parte, nu oferă indicii 
asupra muncii politice de masă coti
diene. Astfel că notele juriului și, 
în ultimă instanță, trofeul cucerit, 
încununează eforturile ultimelor săp- 
tămîni de pregătire și nu permanen
ța unei activități cultural-educative 
de masă, cum ar fi fost normal. Fără 
îndoială, meritele, dar și neimplini- 
rile acestui concurs — de o deose
bită importanță pentru îmbunătăți
rea muncii politice de masă — pot 
oferi organizatorilor sugestii prețioa
se, acum, In pragul unei noi ediții. 
Stimulind activitatea culturală coti
diană, trofeul „Arenele romane" va 
poposi in vitrina sectorului in care 
munca politică de masă se desfășoa
ră In permanență și este 6trins le
gată de viață. In acest fel, refrenul 
cam des auzit law brigăzile artistice 
de agitație, „Sîntem in repetiție", nu 
va mai fi invocat ca o justificare 
permanentă.

Radu CONSTANTINESCU

PE AGENDA VIEȚII
universitare’

Pe agenda vieții universitar» sint 
înscrise o serie de evenimente im
portante pentru tineretul studios. 
Astfel. intre 20 mai și 20 iunie so 
va desfășura sesiunea examenelor 
studențești. De la 19 la 29 iunie sint 
prevăzute examenele de dlnlomă 
pentru absolvenții învățământului 
tehnic suocrior. intre 20 $i 30 
iunie — pentru absolvenții învă
țământului universitar, pentru cei ai 
institutelor de teatru — intre 15 și 30 
iunie. Iar pentru cei al conservatoare
lor și Institutelor de arte plastice — 
intro 20 și 29 iunie. La rlndul lor, 
viitorii subinglneri sc vor prezenta 
pentru susținerea aceluiași examen 
între 10 și 22 iunie.

Repartizarea în producție a subin- 
cinerllor va avea loc Intre 24 șl 25 
iunie, a inginerilor — intre 1 șî 2 iu
lie. iar .a absolvenților facultăților 
universitare — Intre 1 și 4 Iulie.

Întîlnire cu 500 
de absolvenți 

de liceu
SLATINA (Corespondentul „Scln- 

teii" Emlllan Rou&). — Ieri după- 
amiază, în sala de festivități a liceu
lui „Radu Greceanu" din Slatina, a 
avut loc o Întîlnire a membrilor bi
roului comitetului județean de partid 
cu peste 500 de absolvenți ai liceelor 
de specialitate și teoretice din locali
tate. Cu acest prilej, tovarășul Con
stantin Sandu, prim-secretar al Comi
tetului județean Olt al P.C.R., le-a 
vorbit tinerilor despre , necesitatea 
formării unor cadre bine pregătite 
pentru industria orașului, a județu
lui și le-a recomandat tinerilor ab
solvenți înscrierea in facultăți de 
profil, pentru a completa deficitul de 
cadre cu studii superioare din unele 
unități. A fost prezentat, de aseme
nea, profilul întreprinderilor din 
Slatina, posibilitățile de încadrare a 
acelor absolvenți care nu reușesc la 
examenele de admitere in institutele 
de invățămint superior. Vorbitorii — 
elevi și profesori — s-au angajat să 
se pregătească temeinic pentru a fi u- 
tili societății, incadrîndu-se in unită
țile industriale ale județului. Forma
ții artistice ale elevilor din școlile 
orașului au prezentat apoi un frumos 
program artistic.

PICTURA MONGOLĂ
CONTEMPORANĂ

Expoziția de pictură 
mongolă contempora
nă. deschisă la Ate
neul Român, a trezit, 
încă de la vernisaj, 
un deosebit interes, 
fiind una din acele 
manifestări care își 
propun să familiari
zeze publicul nostru 
cu realitățile culturale 
și sociale ale lumii. 
Selecția de pictură, pe 
care avem ocazia s-o 
vedem, ne introduce 
In spațiul cultural 
mongol. oferlndu-ne 
Imagini din viața u- 
nui popor și a unei 
țări avind experiența 
unei jumătăți de secol 
de construcție socia
listă.

O preocupare con
stantă a pictorilor 
mongoli contemporani 
este peisajul, gen bine 
Ilustrat in expoziție și 
apreciat de publicul 
român pentru capaci
tatea sa de a se referi 
la realitățile mongole. 
Peisajul este abordat 
in citeva din iposta
zele sale esențiale. în- 
tîlnim. astfel. înregis
trări ale cadrului na
tural — cadru substan
țial modificat, adesea, 
de intervenția con
structivă a omului — 
efortul de a da peisa
jului o cheie lirică, 
printr-o puternică im
plicare afectivă, ca și 
peisaje in care accen
tul cade pe seria de 
prezente umane sur
prinsă intr-o mișcare 
continuă. De la ample
le peisaje de respira
ție lirică — Primăvara 
pe Orhon de Iamsran 
Terendorjiin sau Mun
ții Horgo de Ologsnm 
Gadamjavin — pînă 
Ia complexele imagini 
in care elementul u- 
man se află într-o re

lație semnificativă cu 
datele naturii — In 
uniunea agricolă de 
Iadmasurem Urjin- 
ghln. Chemare de 
Ciuitem Nlam-Osorin. 
Unificare dc Mlnsur 
Terenghiln — pictorii 
mongoli obțin o gamă 
bogată de reprezentări, 
în care farmecul și 
exoticul — pentru noi 
_ al naturii se îmbină

cu diversitatea stări
lor sufletești.

Figura umană este 
un alt domeniu dc 
maxim interes pentru 
artistul mongol. Ne 
referim. In primul 
rind, la portrete. Din
tr-o largă galerie de 
personaje desprindem 
chipul păstorului — 
figură atit de caracte
ristică pentru lumea 
mongolă — la care se 
adaugă muncitori, in
telectuali, oameni de 
artă etc. Remarcabile. 
In egală măsură, prin 
cantitatea de referin
țe șl soluțiile pictu
rale, ni se par tablou
rile Domesticirea ca
lului de Tomegjav O- 
cinin. Cioban și Mon
golă de Ciuitem Niam- 
Osorin. Portretul pic
torului Sarav și Tineri 
păstori de Senghethoio 
Adlaghlin. Discuție 
deschisă si întîlnire 
cu Lenin de Iadmasu
rem Urjinghln. Cres
cători de vite de Odon 
Gheighiin. Artiștii de 
Terendorj Hoghiin,

Herghelegiu de Don- 
dog Sumiajavin.

Uneori, atenția pic
torilor se îndreaptă cu 
prioritate spre reține
rea sensului unei sce
ne de masă, cu trimi
teri istorice. Desigur, 
și aici. ■ figura umană 
are un rol important 
— este mobilul res
pectivei acțiuni so
ciale — dar ceea ce 
contează este evocarea 
unul anume moment, 
a acelor energii care 
au transformat socie
tatea mongolă. Printre 
lucrările cu un astfel 
de program cităm 
Pentru puterea po
porului dc Davahn 
Tedenghlin și Stăpinil 
noii orindulrl de 
Gambosuron Balbarln.

O modalitate inte
resantă de contopire 
a omului cu mediul 
de existentă il con
stituie compozițiile in 
care apar -o serie de 
tradiții populare, sec
vențe ale vieții coti
diene ce ne vorbesc 
despre obiceiuri șt 
practici specifice. A- 
ceastă tendință o fac 
vizibilă pînze’ie unor 
pictori ca Terendorj 
Pureviin (Ritual de 
nuntă. Nomazii. Ar
tiștii). An^nlhorn*
Deedanghiin (înainte 
de spectacol), Cmesnm 
Badnmiavin (Lupta 
mongolă) etc.

Deschidere spre rea
litățile Mongoliei con
temporane. aflată In
tr-un avansat proces 
de edificare a noii so
cietăți. expoziția de la 
Ateneul Român este 
un moment de seamă 
al relațiilor dintre cele 
două culturi și po
poare.
Constantin PRUT

marea lecție a folclorului
Folclorul reflectă la fie

care popor sensibilitatea 
fi concepția estetică a mul
țimii. a unei colectivități 
umane, este expresia unei 
coeziuni spirituale puterni
ce a colectivității respecti
ve. individul avind aici un 
rol—retundar, dar nu ne
glijabil. în cazul cind a- 
cesta devine ecou al co
lectivității pe care o re
prezintă. dnd utilizează cu 
talent și măsură elemente
le tradiției, exprimind me
reu un conținut nou, 
contemporan, pe care ma
sele U acceptă și il pre
iau, se poate susține apa
riția unei noi creații. în 
folclor, mai mult decit in 
muzica individuală, cultă, 
înnoirile sint mai lente, 
pentru că artistul suprem 
este colectivitatea și nu 
individul, deci se menține 
permanent legătura orga-

u- 
și.

nică cu tradiția. Cine 
nesocotește este sortit 
nei efemere 
după nu mult 
riției.

Este de Ia 
că legătura cu 
dorică nu presupune pre
luarea de către compozitor 
a unor piese create ..2 
hoc, abia ieșite de sub 
tipar sau auzite prin dife
ritele mijloace de mass
media. Cu totul alte as
pecte sint de observat in 
viata folclorică. Poporul, 
cu al său bun simț recu
noscut. cu geniul său 
nedezmințit, a știut tot
deauna — șl astăzi la fel 
— să poarte din ceea ce 
este permanent și univer
sal uman în creația sa ar
tistică, să-și păstreze, deci, 
cu dragoste și respect, ră
dăcinile. în același timp el 
este capabil să-și apropie 
folclorul in mod inteligent, 
nu mecanic, „actualizin- 
du-l“ permanent, pentru a 
lervl, in fiecare epocă, vie-

„mode" . . 
timp, dis pa
sine Înțeles 
tradiția fol-

ad-

ții sale, pentru a rămine 
mereu in pas cu viața pe 
care o exprimă, pentru a 
corespunde mereu cerințe
lor sale estetice, orizontu
lui său artistic și cultural. 
Dar aceste transformări, a- 
ceste înnoiri nu ating 
fohdul permanent, spe
cific al tradiției, elemen- 

.tele sale esențiale, fun
damentale. Noile idei, noi
le imagini poetice și mu
zicale ce se cer exprimate 
îmbogățesc tradiția și ast
fel trecutul, prezentul și 
viitorul se îmbină armo
nios. Pornind de la aceste 
adevăruri, specialistul, o- 
mul atașat creației popu
lare. atent la toate trans
formările, va semnala revi
rimentul incontestabil pe 
care il cunoaște astăzi 
creația artistică, pe de o 
parte datorită politicii cul
turale înțelepte a partidu
lui nostru, prin înființarea 
unui mare număr de an
sambluri instrumentale și 
de dans, a unor instituții 
speciale care se ocupă de 
culegerea, studierea și va
lorificarea multilaterală 
acesteia.
folclorice. ------------
muzică și port, ansambluri 
instrumentale și coregrafi
ce. prin posturile de radio 
si televiziune, deși acestea 
din urmă, cu toate efortu
rile de plnă acum, trans
mit uneori și ceea ce nu 
este cu adevărat valoros- 
autentic 
dorică. ____
spiritului lăudabil, de con
servare 
dorice 
însuși, atașamentului 
permanent față de ceea ce 
ii aparține, de valorile spi
rituale proprii la care nu 
renunță — așa cum s-a ln- 
ttmplat in multe țări vest- 
europene și extraeuropene 
— in momentul unor trans
formări radicale survenite 
în viața lor economică și

a
prin festivaluri 
concursuri de

in creația fol- 
Apoi, datorită

a creației fol-
de către poporul 

său

socială, in contact cu teh
nica modernă.

Aspecte noi surprindem 
în toate zonele țării : ge
nuri tradiționale — une
le de o mare vechime — 
care își schimbă funcția, 
ceea ce a dat naștere unei 
accentuări a unor elemen
te si estompării sau dispa
riției altora (este cazul ge
nurilor ocazionale, la care 
elementul spectacular a 
trecut pe primul plan, aces
tea devenind adevărate 
spectacole teatrale), genuri 
epice sau lirice care, prin 
asocierea cu conținuturi 
noi. capătă valențe noi. au 
un conținut muzica! mai 
bogat, genuri care „călăto
resc" de la o categorie fol
clorică la alta, obțir.ind 
astfel fizionomii noi. Un 
singur exemplu este con
cludent. Un cintec liric cu
les acum peste patru de
cenii din nordul Moldovei 
a fost regăsit, 
regiune, 
cu un 
tic. Noul text vorbește des
pre transformările conside
rabile și din această parte 
a tării : electrificarea și 
buna stare a oamenilor 
(Foaie busuioc bătut / Am 
cunoscut in trecut ' Si a- 
mar și jale multă / Ca să 
poți să duci o plută... / Dar 
acum cu pluta mea / Merg 
cintind pe Bistrița ' Că-i 
lumină la Bicaz / Ridicată 
din zăgaz / Se va revărsa 
lumina / Ca și razele de 
soare / Peste munți, pes
te ogoare / Rod al clasei 
muncitoare). Cum poporul 
nu asociază niciodată In 
mod mecanic cele două 
componente ale cîntecului, 
melodie și text, modifică
rile suferite de melodie 
sint logice și binevenite. 
Melodia veche are un 
contur precis, o formă ar
hitectonică redusă, un ca
racter depresiv. Melodia

in 
alt

in aceeași 
anul 
text

I960, 
poe-

nouă s-a îmbogățit ca for
mă printr-un procedeu 
tradițional de „prelucrare 
tematică". Elementele e- 
sentiale ale genului rămin 
(formă fixă, sistem caden- 
țial), dar îmbinarea cu 
noul conținut cerea o miș
care mai vie, alertă, o mai 
bogata cantabilitate. Tradi- 

• ția s-a continuat prin ele
mentele sale esențiale, 
permanente, dar s-a îm
bogățit in ce privește con
ținutul de idei și muzica 
printr-o ușoară intervenție 
in elementele sale secun
dare. Astfel de procese se 
Intilnesc la tot pasul, dar 
trebuie analizate cu multă 
pricepere, cu discernămîht, 
pentru a nu cădea in gre
șeala de a integra in ma
rea creație folclorică orice 
„creație" întimplătoare care 
are doar o momentană au
diență.

Folclorul contemporan 
păstrează un tezaur artis
tic de o valoare incontes
tabilă pentru cultura națio
nală și pentru artist. El 
6-a diferențiat de-a lungul 
istoriei in genuri și stiluri 
care reprezintă cristalizarea 
artistică a spiritualității 
poporului nostru, forme, 
structuri, prefabricate (cum 
se exprima academicianul 
George Călinescu). care în
seamnă secole, milenii 
chiar de simțire, de gindi- 
re. de reflectare. în ima
gini artistice a vieții, a is
toriei sociale a poporului 
nostru. Aceste structuri, a- 
ceste elemente de expre
sie : sisteme ritmice, sono
re. arhitecturi, reprezintă 
tot atitea izvoare din care 
compozitorii și alti oameni 
de artă pot sorbi ade
vărul. frumosul, arta po
porului din care fac parte 
Și pentru care compun.

Prof. univ. 
Emilia COMIȘEL

„ROMÂNIA - FILM" prezintă filmul american

Plimbare în ploaia de primăvară

I 
I

Regia : Guy Green. Cu : Anthony Quinn și Ingrid Bergman. Lirismul tragic al unei 
iubiri tirzii.

Programul 1
16,00 Telcșcoalâ. Literatura ro

mână : Tudor Vianu.
16.15 Matematică.
16.35 Pagini din Istoria patriei. 

Mișcarea revoluționară de la 
1821.

17.30 Emisiune în limba germană
19.20 1001 de seri : Bugs Bunny și 

prietenii săi
19.30 Telejurnal
20.00 România — Anul XXX
20.35 R_apsodia vîlceanâ.
20,50 Film artistic „Iubire". Pre

mieră TV. Producție a stu
diourilor cinematografice din 
R.P. Ungară. Cu : Mary
Tordcsik, Llli Darvas șl Ivan 
Darvas. Regia: Karoly Makk.

22.15 24 de ore
Programul z

17.30 Telex
17.35 Avanpremieră
17,40 Film pentru copil ;,Insula 

misterioasă".
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Oaspeți In studiourile noas

tre. Pianistul Alexandr Slo- 
bodianlk (U.R.S.S.).

20.30 O viață pentru o Idee.
21,00 Portativ ’74
21.30 Bucureștlul, azi.
21.43 Studioul de poezie.

euritmiceprezentate la noi
La acest început de 

mai, iubitorilor de 
frumos din Oradea, 
Arad, Timișoara li 
s-a oferit prilejul de a 
fi primii spectatori 
români ai celei mai 
tinere dintre arte : 
euritmia. E o tinerețe 
ce a depășit totuși o 
jumătate de secol, căci 
apariția euritmiei s-a 
produs în ajunul pri
mului război mondial, 
ea exprlmind setea de 
lumină și ideal, într-o 
lume grav amenințată 
de forțele întunericu-

Există o psihologie_ a 
succesului de care, fără 
Îndoială, scriitorul este 
conștient Acesta știe că 
opera autentică va avea, 
imediat sau mai tirziu. 
succesul de public meri
tat de valoarea ei reală. 
Tot el cunoaște insă că 
pot obține succese — e- 
femere este adevărat — 
lucrări mediocre, care 
cultivă un gust pe aceeași 
măsură, iscate din conde
iul unor autori — minui- 
tori ai unor procedee for
male, aducătoare de fo
loase pecuniare, născă
toare de succese pasage
re. Istoria tinără a ro
manului nostru cunoaște 
asemenea cărți trecute 
definitiv In arhiva faptu
lui divers al literaturii. 
Au rămas insa exemplele, 
șl ele seduc mai cu sea
mă pe tinerii prozatori, 
atrași de afirmarea rapi
dă și de vinzările din li
brării. Și nu trebuie să 
căutăm prea departe ase
menea manifestări. Re
centul volum al prozato
rului Halde Victor : „Via
ța care ne rămine", apă
rut la editura „Cartea 
românească", ni se pare 
a fi una din aceste cărți- 
Calea este arhicunos
cută : deschizi romanul 
cu o scenă erotică, abil 
regizată, cu un crescendo 
senzual susținut prin acu
mulări de fapte, pentru 
a Încheia — scena — cu 
abandonarea totală a cu-

plului erotic. Intercalezi 
dialoguri „intelectuale" 
de genul : „nu fi... stupi
dă, reproșindu-mi nemul
țumiri de alcov sau re
flecții și constatări des
pre anturajul tău mize
rabil", ca și răspunsuri la 
fel de „elevate" : „te

tisfacă". Și pentru a fi șl 
mai edificați asupra par
tenerei — personajul cen
tral al cărții — autorul 
dă detalii : „Cosminei i 
se intimplă des să aibă 
imprevizibile stări depre
sive și umbla să scape 
de ele bătind străzile".

neri plictisiți, cu venituri 
și, mai ales, cu ocupații 
dubioase, dedați leneviei 
și birfei. Congeneră unei 
asemenea. faune, nu ne 
miră concluziile existen
țiale ale proinel : „Zilnic 
agonizez între vechiturile 
mătușii, scrisorile tatii,

Rețeta facilă
a succesului efemer

Pe marginea volumului 
„Viața care ne rămine" de Haide Victor

porți ca un mitocan cu 
pantaloni evazați și me
dalion Hendrix imprimat 
pe cămașă".

Treptat, subiectul căr
ții începe să se lămureas
că. Pe scurt, ar fi vorba 
despre doi tineri studenți 
care ba se iubesc, ba nu 
se iubesc ; tinărul fidel 
și cu intenții consolidate 
are o parteneră cu senti
mente confuze, trăind 
stâri opuse, labile, „mai 
multe capricii decit sen
timente", pe care „bărba
ții sint datori să le sa-

Se mai Intimplă ; insă 
personajul nu bate doar 
străzile, bate barurile, 
restaurantele, cofetăriile, 
cafenelele, ștrandurile și 
alte citeva inocente locuri 
de distracție in companii 
dubioase. In citeva zeci 
de pagini cititorul neum
blat face cunoștință cu 
„Katanga*4, intră la „Am
basador" cu o scurtă es
cală la... „Scala", poposeș
te intr-o zi de caniculă 
la ștrandul cu valuri de 
la Lido — și așa mai de
parte, In anturaje de ti-

barurl și facultate. Citeva 
străzi arhicunoscute, in 
rest nici o certitudine". 
Autorul se simte dator 
Pâ dezvăluie cauzele a- 
cestei stări : o familie 
distrusă de război, ami
ciții neverificate etc. A- 
flăm chiar că tinăra a 
lucrat într-o întreprin
dere de unde a fost aju
tată să meargă la facul
tate. Apoi o mulțime de 
explicații, încercări de 
introspectare, munca de 
pe un șantier, văzută cam 
de sus, cupluri cu desti-

ne paralele ; într-un cu- 
viht tot cam ceea ce se 
putea aduna din expe
riența romanului dedicat 
tineretului. Desigur, ro
manul nu e o simplă 
copie după natură : dar 
sintem datori să căutăm 
semnificațiile cuprinse in 
pasta sa paliativă, sensu
rile acestor căutări spe
cifice generației tinere, 
în cazul volumului discu
tat, concesiile numeroase 
făcute prozei facile, ero
tismului speculind sim
țuri infraumane. întârzie
rile ostentative în medii 
nec.oncludente pentru chi
pul generației tinere, il 
situează la periferia preo
cupărilor tineretului, In? 
ferosul prozatorilor tineri 
pentru problematica ge
nerației lor este pe de
plin firească, în consens 
cu aspirațiile oricărei li
teraturi de a fi contem
porană lumii S21e. Tine
relul nostru însă nu își 
caută certitudinile, nu își 
verifică temeinicia senti
mentelor in ținutul ilu
ziilor din aburul cafele
lor și fumul țigărilor din 
baruri ; destinul lui e 
creația, munca plină de 
abnegație. A căuta su
biectul literaturii in afa
ra acestui destin produce 
confuzie, false probleme, 
daune 
cativ și 
hirtie.

procesului edu- 
multă pagubă în

E. VASILESCU

mai simplă și 
mai inteligibilă idee 
pe care și-o poate face 
în legătură cu această 
artă cititorul neintrat 
încă în contact direct 
cu ea este una izvorî - 
tâ dintr-o experiență 
accesibilă tuturor. Fie
care a remarcat — 
fără a căuta insă, de
sigur, explicații mai 
profunde — că atunci 
cind vorbește (și mai 
ales dacă e pătruns 
de ceea ce spune) 
brațele și miinile sale 
vorbesc și ele în lim
bajul lor, limbaj ce 
poate fi la unii foarte 
expresiv și nuanțat, 
la alții foarte primitiv 
și stereotip. Și, de ase
menea,, mulți vor fi 
observat că • ■
cind ascultă 
iși simt r 
străbătute , ....
pulsuri ce ar vrea să 
se exteriorizeze în 
gesturi și mișcări, va
riabile șl ele de la 
atitudinile inspirate și 
sugestive ale dirijoru
lui (în a cărui plastică 
muzica devine vizibilă 
pentru a acționa pe 
această cale asunra 
orchestrei), la trepida
ția ce poate cuprinde 
o sală Întreagă In rit
murile jazului.

Cea mai importantă 
și de prestigiu dintre 
școlile și trupele eu
ritmice este cea de la 
Stuttgart, creată în 
1923 de către Rudolf 
Steiner : Eurythmeum. 
în fruntea Euryth- 
meum-ului stă Else 
Klink, impresionantă 
personalitate artistică.

i atunci 
i muzică 
membrele 
de ina

Deși face parte dintre 
cei care incă l-au mai 
apucat și cunoscut pe 
Rudolf Steiner, ai sen
timentul — cind o 
vezi evoluind pe sce
nă — că asupra ei 
timpul și vlrsta n-au 
absolut nici o putere. 
Această formație este 
cea care a mijlocit 
publicului românesc 
primul contact cu 
euritmia.

Cum se desfășoară 
un spectacol eurit- 
mic ? Mișcări și atitu
dini, asupra cărora se 
proiectează — aidoma 
unei orchestrații — o 
feerie de lumini colo
rate. Forme pure, da, 
insă nu gratuite, cum 
de obicei ne oferă 
baletul, ci de o spiri
tualitate elevată, rea
mintind pe acelea 
ale muzicii, cărora, de 
asemenea, nu le putem 
preciza, în sens lite
rar, conținutul. De 
fapt. prin euritmie 
devine vizibilă melo
dia care trăiește latent 
In vorbire; sensul me
lodic al gindirji expri
mate poetic și tot 
prin ea le este înfăți
șat ochilor noștri ceea 
ce spune muzica, ale 
cărei „forme sonore in 
mișcare" (cum le nu
mea Hanslick) se com
pletează cu echivalen
tul lor vizual. învpș- 
mîntați solemn, ca pe 
vremea teatrului din 
antichitatea greacă 
(iar uneori amintind 
vremuri incă și mai 
îndepărtate), euritmiș- 
tii se desfășoară sce
nic cu o altfel de 
grație decît aceea cu 
care ne-au obișnuit 
baletul sau rococoul; 
o grație care se trans
formă adesea în Imagi
ne transparentă a ceea 
ce este mai sublim in 
om. Predomină cantita
tiv euritmistele, ale că
ror gesturi și mișcări 
sint prelungite de voa
lurile diafane purtate 
de peste o simplă tu
nică lupgă, voaluri in 
continuă fluturare și 
acționind în unire cu 
jocul de lumini. Asta 
face ca euritmia să 
apară ca o artă a ceea

ce Goethe, în 
ierea ' ”
mea 
nul".

In - acest spirit șl în 
această atmosferă au 
fost interpretate opere 
muzicale și poetice de 
mult cunoscute, dar 
care acum căpătau o 
a doua tinerețe. „Pre
ludiul la după-amiaza 
unui faun" de Debussy 
mi-a vorbit cu o nouă 
elocvență, eliberată de 
senzualitatea molatică 
ce caracterizează in 
general interpretarea 
lui orchestrală, iar 
pe Mendelssohn-Bar- 
tholdy pur și simplu 
l-am redescoperit ur
mărind formele cu 
misterioase contururi 
ce evoluau pe fondul 
uverturii Hebridele. 
Interpretat integral în 
imagini euritmice. con
certul pentru violon
cel și orchestră de 
Haydn a apărut înno
bilat, iar aria din sui
ta a treia de Bach a 
prilejuit Elsei Klink 
un moment solistic 
care ne-a permis să 
vedem ce înseamnă a 
medita... cu brațele și 
miinile. Cit despre 
euritmia pe bază lite
rară, ea a fost ilus
trată prin interpretări 
ale unor poeme de 
Victor Hugo (Vi
ziunea) și Novalis 
(Oracol delfic) și mai 
ales prin ’ 
a ceea ce 
adincurile 
superficial . .. 
primul cînt din Divina 
comedie.

Aducerea Euryth- 
meum-ului din Stutt
gart a fost o iniția
tivă arădeană și in mod 
deosebit a dirijorului 
Eliodor Rău care, în 
fruntea Filarmonicii 
din Arad, a oferit oas
peților — in cele mai 
bune condiții — baza 
pe care au construit 
evoluțiile lor scenice. 
Baritonul Vasile Micii 
și-a adus și dînsul 
prețiosul său concurs 
cu un prolog sugestiv 
și citind textul din 
Dante.

înche- 
lui Faust, nu- 
„ Etern-temi ni-

dezvăluirea 
conține in 
sale. încă 
explorate,

George BĂLAN

„LUNA CULTURII 
OLTENE"

în localitățile județului Olt 
au loc numeroase manifestări 
cultural-artistice grupate sub 
genericul „Luna culturii olte
ne". Aflât La: cea de-a 4-a edi
ție, festivalul înglobează o 
gamă largă de manifestări în 
toate Ibcalitățile județului. Cu 
prilejul deschiderii sale, lectori 
ai comitetului județean de par
tid au vorbit despre dezvoltarea 
actuală și in perspectivă a ju
dețului Olt. Conferințele au fost 
urmate de programe artistice 
susținute de formații ale cămi
nelor culturale și ale oaselor de 
cultură. In cadrul acestor ac
țiuni au fost i-ncluse și vernisa
jul unei expoziții de etnografie 
și folclor, un simpozion la liceul 
„Ion Minulescu" din Slatina, 
sărbătoarea bujorului românesc, 
din pădurea Călugăreasca, co
muna Radomireș'i etc. Adău
găm programul artistic dat in 
cinstea fruntașilor in producție 
la întreprinderea mecanică pen
tru agricultură șl industrie ali
mentară Balș, precum și nume
roasele mese rotunde, simpozi
oane, expuneri, schimburi da 
experiență, intîlniri cu brigada 
științifică etc. în aceeași ordine 
de idei se înscriu și acțiunile 
cu filmul, precum și organiza- <. 
rea unei expoziții de carte so-‘J 
cial-politică. (R. Emilian).

EXPOZIȚIA RETROS
PECTIVA IOAN ȘIMA
în prezența unui numeros 

public, la Casa de cultură a 
sindicatelor din Zalău a avut 
loc vernisajul expoziției retros
pective a artistului amator loan 
Șima, organizată de Muzeul de 
istorie și artă din Zalău in co
laborare cu Muzeul de artă din 
Cluj. Manifestarea a prilejuit o 
emoționantă întîlnire a localni
cilor cu pictorul sălăjean loan 
Șima. Vernisajul a fost urmat 
de un bogat program artistic 
susținut de formația corală a 
liceului pedagogic, corul de ca
meră din orașul Zalău, ‘ forma
țiile coregrafice ale casei . de 
cultură a sindicatelor și casei 
orășenești de cultură, brigada 

'artistică de agitație a direcției 
județene P.T.T.R., precum și de 
numeroși soliști vocali. (Ion 
Buda).

MANIFESTĂRI TEATRALE
în cadrul „SAPTĂMINII 

ARTELOR GALATENE', desfă- 
șurată sub auspiciile comitetu
lui județean de cultură si edu
cație socialistă, TEATRUL DRA
MATIC DIN GALAȚI a organi
zat mai multe acțiuni, printre 
care prezentarea unor spectacole 
reprezentative cu piese româ
nești și a amor fragmente din 
recitâlul de poezie patriotică in
titulat „Coloana măreției" ; in- 
tilniri cu spectatorii — la Di
recția navală fluvială și la U- 
zina mecanică-Galați ; dezba
teri în cadrul unui simnozion 
consacrat „Teatrului politic con- 
temporan*4 și exemplificat cu 
aspecte dLn activitatea teatru
lui.

De asemenea, actorii gălățeni 
au prezentat in premieră pe 
țară : „Inscripție pe o fereas
tră"... de Lorraine Hansberry. 
Regia : Ariana Kunner Stoica.

Teatrul gălățean a avut ca 
oaspete TEATRUL NAȚIONAL 
DIN TITOGRAD. Colectivul ar
tistic din R.S.F. Iugoslavia a 
prezentat la Galați două Specta
cole cu piesa „Coroana Mun- 
tencgrulul*4 de Petar Petrovici 
Negos.
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Generalului ANTONIO DE SPINOLA
Președinte nl Republicii Portugalia

. Prilejul asumării Înaltei funcții de președinte nl Republicii Por-
Rana, am deosebita plăcere să adresez Excelentei Voastre. în numele 

poporului roman, al guvernului Republicii Socialiste România și al meu 
piisonal cele mai călduroase felicitări, Împreună cu urări de succes po* 
P>’tjIui prieten portughez, in dezvoltarea independentă și democratică 
a larii, pe calea progresului și bunăstării.

îmi exprim convingerea că în actuala situnție se creează condiții 
pentru reluarea și dezvoltarea relațiilor dintre țările și popoarele noas- 
tr^ se deschid lirei perspective pentru participarea națiunii portugheze, 
pe bază de egalitate în drepturi și respect reciproc, la eforturile generale 
m vederea statornicirii unui climat de pace, securitate și cooperare rod
nică in Europa și în întreaga lume.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mulțumesc mult Excelenței Voastre pentru felicitările și urările pe 

care ați binevoit si le adresați poporului laoțian și mie însumi cu pri
lejul sărbătorii naționale a Constituției Lao.

SRI SAVANG VATTHANA
Regele Laosului

Excelenței Sale Domnului HELMUT SCHMIDT 
Cancelarul Republicii Federale Germania

Alegerea dumneavoastră în funcția de cancelar al Republicii Fe
derale Germania imi oferă prilejul de a vă adresa cordiale felicitări și 
cele mai bune urări de succes în înalta dumneavoastră misiune.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare prietenească sta
tornicite între țările noastre vor cunoaște și în viitor o dezvoltare 
fructuoasă pe toate planurile, in interesul celor două țări, al Cauzei 

și securității in Europa, al cooperării internaționale.
MANEA MÂNESCU

Prim-ministru al guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al guvernului Republicii Socialiste România

Am primit cu mare plăcere felicitările pe care mi le-ați adresat cu 
ccazia Zilei naționale a Republicii Arabe Siriene. Vă mulțumesc și vă 
doresc sănătate și fericire personală, iar poporului român prieten urări 
de progres și de prosperitate. Totodată. îmi exprim încrederea în ex
tinderea și aprofundarea relațiilor de cooperare dintre țările și popoa
rele noastre, in interesul lor comun.

MAHMOUD AL AYOUBI
Președintele Consiliului de Miniștri

Adunare festivă consacrată
aniversării eliberării Cehoslovaciei

Joi după-amiază, clubul întreprin
derii de tractoare din Brașov a găz
duit o adunare festivă consacrată 
cefei dc-a 29-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei de sub jugul fascist, 
la care au participat numeroși mun
citori. ingineri și tehnicieni, precum 
și reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

In cadrul adunării au luat cuvintul 
Ioan Drăghici, secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii, și Miro- 
s av Sulek. ambasadorul R-.^S. Ce_- 
hdslovace la București. Evocând în
semnătatea zilei de 9 mai. sărbătoa
rea de stat a R. S. Cehoslovace, vor
bitorii au înfățișat pe larg tradițio
nalele legături de prietenie dintre 
popoarele român și cehoslovac, ci
mentate in lupta comună imuotriva 
fascismului. Ei au relevat, de ase
menea. succesele obținute de cele 
două popoare în construcția socia
listă. colaborarea frățească româno- 
cehoslovacă ce se dezvoltă astăzi pe 
temeiurile noii orinduiri, ale comu
nității de țeluri, și care are la ba’ă 
principiile marxism-leninismului și

vremea
Ieri în (ară : Vremea s-a menținut 

umedă in vestul și sudul țării, unde 
au fonti nuat să cadă ploi frecvente, 
în jN-st, aversele au fost locale. La 
nul'.te s-au semnalat lapoviță și 
ninsoare. Vîntui a suflat potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 os
cila intre 8 grade la Joseni și De- 
dulești și 20 de grade la Iași și Râu- 
senL în București : Vremea a fost 
umedă, au căzut ploi intermitente.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Actualitatea la rugbi
• România — Spania, In meci oficial, duminică la Timișoara
• Peste cîteva zile începe turneul final al campionatului

juniorilor
Două evenimente rețin în aceste 

zile atenția specialiștilor, a tuturor 
iubitorilor rugbiului. Meciul Româ
nia — Spania, contind pentru cam
pionatul european F.I.R.A., și turneul 
linal al campionatului național de 
juniori. Secretarul general al F.R.R., 
Ovidiu Marcu, referindu-se la par
tida România — Spania, ce va avra 
loc duminică de la ora 15.15 pe sta
dionul central din Timișoara, ne spu
nea că rugbiștii noștri se află intr-o 
formă bună (și menționa special nu
mele lui Dinu, Munteanu, Mușat, 
Dumitru), avind deci mari șanse la

BASCHET

Dinamoviștii - 
campioni

Baschetbaliștii de la Dinamo Bucu
rești au cucerit pentru a șaptea oară 
consecutiv (de 12 ori alternativ) ti
tlul de campioni ai tării. Ei și-au 
asigurat, de altfel, titlul incă înaintea 
disputării ultimelor meciuri. Succe
sul echipei dinamoviste (antrenor 
Dan Niculescu) vine să răsplătească 
activitatea prodigioasă a unui lot o- 
mogen. bine pregătit, mereu Înnoit 
cu elemente de certă valoare. în 
urma turneului de la Constanta, care 
a încheiat cea de-a 25-a ediție a cam
pionatului de baschet masculin, cla
samentul definitiv a! primelor sase 
locuri arată astfel : 1. — Dinamo : 2. — 
Steaua : 3. — Universitatea Timi
șoara : 4. — Universitatea Cluj : 5. — 
I.E.F.S. : 6. — Farul Constanța.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Internaționalismului socialist, ale 
independenței și suveranității națio
nale, egalității in drepturi, neames- 
tecului in treburile interne, avanta
jului reciproc și întrajutorării tovă
rășești, principii care și-au găsit o 
vie expresie in Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre cele două țări. Vorbitorii au ară
tat că un puternic imbold in direcția 
adincirii și extinderii colaborării ro- 
mâno-cehoslovace l-au constituit cqn- 

.• vorbirile dintre'- tovarășij. -Nicolai 
Ceaușescu/ secrețar generaf al Pâr’tfc 
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Gustav Husak, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

în încheiere, formații de artiști 
amatori au prezentat un program în
chinat aniversării eliberării Ceho
slovaciei.

★
Cu prilejul prezentei sale la Bra

șov. ambasadorul Miroslav Sulek a 
vizitat întreprinderea de tractoare.

(Agerpres)

Vîntui a suflat moderat. Tempera
tura maximă a fost de 14 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
18. 19 și 20 mai a. c. In (ară : Vreme 
In curs de ameliorare. Cerul va fi 
variabil, cu innorări mai accentuate 
în nordul și estul țârii, unde la în
ceputul intervalului vor mai cădea 
averse locale de ploaie. în rest, 
averse izolate. Vint potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse in
tre 3 și 13 grade, iar maximele vor 
oscila intre 13 și 23 de grade. La 
munte, lapoviță și ninsoare. în 
București : Vreme ușor instabilă. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea 
averse de ploaie la începutul inter
valului. Vint potrivit Temperatura 
in creștere ușoară.

obținerea victoriei. Echipa Spaniei, 
In evident progres, va fi totuși un 
partener dificil. Oaspeții sint aștep
tați să sosească direct la Timișoara 
in cursul zilei de azi, venind de la 
Belgrad.

Turneul final al juniorilor progra
mează duminică o etapă preliminară. 
<le patru meciuri : Rulmentul Birlad 
— Șoimii Sibiu, Școala sportivă Uni
rea Iași — Școala sportivă Timișoa
ra. Liceul industrial de marină Ga
lați — Minerul Gura Humorului, 
Școala P.T.C. Oradea — Școala pro
fesională I.M.M.R. Pașcani. Echipele 
învingătoare, plus formațiile Școala 
sportivă nr. 2 București, actualmente 
campioană. Clubul sportiv școlar. Gri- 
vița roșie și Farul Constanța — ca
lificate din oficiu — vor susține pri
mele meciuri spre cursa pentru titlu 
la 26 mai. ÎN

• Federația română de automobi
lism și carting, creată in cadrul Au
tomobil Clubului Român, va ține șe
dința de constituire astăzi, la ora 
14.30, in sala de festivități a Auto- 
gării Filaret din Capitală. Vor fi 
prezenți delegați ai filialelor Jude
țene A.C.R., fruntași ai automobilis
mului sportiv și ai cartlngului și 
alți specialiști din acest domeniu.

• Turneul internațional de șah 
de la Dortmund a fost ciștigat de 
Victor Ciocîltea (România) și Laszlo 
Szabo (Ungaria), care au totalizat 
cite 8.5 puncte, din 11 posibile. Pe 
locurile 3—4, de asemenea La egali
tate. camoioana mondială Nona Ga- 
prindeșvili (U.R.S.S.) și Mato Da- 
mianovici (Iugoslavia), cu cite 3 
puncte. Partidele din ultima rundă 
s-au încheiat astfel: Ciociltea — Ga-

Primiri la primul ministru 
al guvernului

TELEGRAME

EXTERNE
Primul ministru al guvernului Re

publicii Socialiste România. Mania 
MAncscu. a primit Joi <lupâ-and.i~.i, 
po La jos Faluvdgi, ministrul finan
țelor din R.P. Ungară, care (ace o 
vi’itâ in țara noastră.

în timpul întrevederii, desfășurată 
Intr-n atmosferă cordială, orieteneas- 
ră. au fost discutate probleme re
feritoare la colaborarea șl coopera
rea economică dintre cele doua țări.

fntîlnire la C. C. al P. C. R.
Joi după-amiazft. tovarășul Ștefan 

Andrei, secretar al CC. al P.C.R., 
s-a lntilnit, la sediul C.C. al P.C.R., 
cu Ngangtar Mianganglao Mbaitoud- 
ji, membru al Consiliului Executiv 
al Mișcării Naționale pentru Revo
luția Socială $1 Culturală, președin
tele Consiliului economic și social 
din Ciad, care efectuează o vizită

întoarcerea din Danemarca 
a reprezentantului P. C. R.

Joi după-amiazâ s-a înapoiat de 
la Copenhaga tovarășul Petre Blațo- 
vici, membru supleant al Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. priin- 
secretar al Comitetului ludețean Bi
hor al P.C.R., care a reprezentat Par
tidul Comunist Român la lucrările 
congresului Partidului Socialist 
Popular din Danemarca. După în
cheierea lucrărilor congresului, Pe
tre Blajovlci si Nicolae Constantin, 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.. au făcut o vizită 
de prietenie in Danemarca, la invi
tația Partidului Socialist Popular.

Cronica zilei
Joi la amiază a sosit in Capitală 

ministrul federal al comerțului al 
R. F. Nigeria, Wenike Briggs.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost întîmpir.at de Ni
colae M. Nicolae, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale, Roman Moldovan, pre
ședintele Camerei de Comerț șl In
dustrie al Republicii Socialiste 
România, reprezentanți ai Ministe
rului Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale.

Au fost prezenți G. I. Anyia, 
subsecretar pentru comerț exterior, și 
Thebom Egedo, directorul pavilionu
lui nigerian din cadrul TIBCO ‘74.

★
Joi dimineața s-a înapoiat în Ca

pitală delegația de activiști ai P.C.R., 
condusă de Adalbert .Crișan, membru 
al ,.C,C .al P.GR.g.prim#săcrat£»r al 
'■Comitetului județean Bistrifa-Năsăud 
al P.C.R., care a făcut o vizită de 
prietenie in Republica Populară Chi
neză.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Gheorghe 
Necula, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost prezenți Lu Ți-sin, consi
lier al Ambasadei R. P. Chineze la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a primit, din partea lui 
Abdel Halim Khaddam, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri și mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Arabe Siriene, o telegramă de 
mulțumire pentru felicitările adresate 
cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Arabe Siriene.

★
Cu prilejul vizitei pe care delega

ția Federației industriei chimice din 
Belgia, condusă de H. Janssen, pre
ședintele federației, o face în țara 
noastră. ambasadorul Belgiei la 
București, Jacques Graeffe, a oferit 
joi seară o recepție.

Au luat parte Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, Roman 
Moldovan, președintele Camerei de 
Comerț și Industrie, Vasile Gllga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai altor minis

Ieri, la tenis
• Ieri, Iile Nâstase a obținut

o nouă victorie in turneul de la 
MQnchen : în optimi l-a învins cu 
6—4, 6—4 pe Dominguez (Franța). 
Alte rezultate : Jauffret (Franța) — 
Jovanovici (Iugoslavia) 6—2, 6—1 :
Par.atta (Italia) — Ovici (România) 
6—1, 6—1 ; Fassbender (R.F.G.) —
Goven (Franța) 6—3, 6—1.

★
• La Napoli, în sferturile de fi

nală ale Cupei federației internațio
nale (competiție feminină de tenis 
pe echipe), selecționata R. F. Ger
mania a ciștigat primele două partide 
de simplu în meciul cu formația 
României. Conducind cu 6corul de 
2—6, jucătoarele vest-germane B-au 
calificat, deci, pentru semifinale, In
diferent de rezultatul partidei de 
dublu (in curs de desfășurare, la În
chiderea ediției).CÎTEVA RÎNDURI
prindașvili remiză; Szabo — Damla- 
novici remiză: Krause — Busch 0—1; 
Paoli — Bachmann 1—0; Huete- 
mann — Pytel remiză.

• Pentru prima dată In Istoria 
„Cupei campionilor europeni" la 
fotbal, finala se va fejuca. După 
cum s-a mai anunțat, miercuri sea
ra pe stadionul „Heysel" din Bru
xelles echipele Bayern MUnchen și 
Atletico Madrid au terminat la ega
litate (1—1 după prelungiri) primul 
meci. Finala se va rejuca astă-seară, 
tot la Bruxelles.

• Selecționata masculină de bas
chet a /Xrgcntinei, care se află In 
turneu în Europa, a jucat la Atena 
în compania echipei țării-gazdă. 
Oaspeții au repurtat victoria cu sco
rul de 84-78 (42-42).

• La Varșovia, într-un meci ami

La primire au participat Florea Du
mitrescu. ministrul finanțelor, și Fe
renc Martin, ambasadorul Ungariei 
la București.

Tot in cursul zilei de joi, primul 
ministru Manea Mâncscu a primit pe 
Wladyslaw Wojtaslk. ambasadorul 
Republicii Populare Polone la Bucu
rești. la cererea acestuia.

prietenească in (ara noastră, la invi
tația C.C. al P.O.R.

In cursul intrevederii •-« proce
dat la un schimb reciproc de infor
mații in legătură cu activitatea ac
tuală a celor două partide și s-a ex
primat dorința comună de a dezvol
ta relațiile de prietenii' și colabo
rare dintre cele două țări și po
poare, dintre P.C.R. fi M.N.R.S.C.

La inapoicre. pc aeroportul Oto- 
penl, se aflau Constantin Drăgan, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-s^cretar al Co
mitetului județean de partid Ilfov, 
Nicolae Matei și Constantin Petre, 
secretari ai Comitetului municipal 
București al P.C.R.

Pe aeroportul din Copenhaga au 
fost prezenți Anders Uhrskov. mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv nl P.S.P.. activiști ai partidului.

Au fost de’ față Gheorghe Ploieș- 
teanu. ambasadorul României in Da
nemarca. membri ai ambasadei.

(Agerpres)

tere șl întreprinderi de comerț 
exterior.

★
Delegația de specialiști britanici 

In domeniul nuclear, condusă de Sir 
John' Hill, președintele Autorității 
pentru energia atomică a Marii Bri
tanii, care, la invitația Comitetului 
de stat pentru energia nucleară, a 
făcut o vizită in țara noastră, a 
părăsit, joi după-amiază. Capitala.

Pe aeroportul Otopeni oaspeții au 
fost salutați de Ioan Ursu, președin
tele Comitetului de 6tat pentru 
energia nucleară, de oameni de 
știință.

A fost prezent Derick Rosslyn 
Ashe, ambasadorul Marii Britanii la 
București.

★
în cadrul manifestărilor dedicate 

aniversării a 30 de ani de la elibera
rea țării de sub domiaația..Țascistă. 
joi seara, la Muzeul de istorie a 
partidului comunist, & mișcării re
voluționare șl democratice din Româ
nia a fost inaugurată o expoziție 
filatelică cu tema : „Din lupta po
porului român pentru independență, 
unire. democrație și dreptate so
cială".

Au participat cadre a! muzeului, 
membri ai Asociației filateliștilor din 
București, un numeros public.

★
In zilele de 15 și 16 mai j-au 

desfășurat, la București, lucrări'e 
unei sesiuni științifice organizate de 
Uniunea compozitorilor. Institutul 
de istoria artei, Conservatorul de 
muzică „Ciprian Porumbeșou" și 
Institutul de etnografie și folclor, in 
cinstea celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării patriei și a celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R.

★
împlinirea a 600 de ani de Ia 

moartea remarcabilului poet și uma
nist italian. Francesco Petrarca, e- 
veniment înscris in calendarul ma
rilor aniversări culturale recomanda
te de Consiliul Mondial al Păcii și 
UNESCO pe anul 1974 — a fost co
memorată, la București, printr-o ma
nifestare organizată de Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii, U- 
niunea scriitorilor și Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, care a avut loc, joi 
după-amiază. la Sala mică a Pala
tului Republicii Socialiste România.

CICLISM :

„CURSA PĂCII"
Disputată pe traseul Potsdam- 

Leipzig, cea de-a 9-a etapă a 
„Cursei Păcii" a fost cîștigată la 
sprint de polonezul Stanislaw Szozda 
(170 km, in 3h 53'15"). în același timp 
cu învingătorul s-a clasat și rutierul 
român Teodor Vasile (locul 8). Cu 
primul pluton au mai sosit și alți 
cicliști români : N. David, I. Cernea, 
V. Selejan, N. Andronache. Deși 
timpul a fost neprielnic, trena s-a 
menținut rapidă, realizindil-se o 
medie orară de 43,730 km.

în clasamentul general individual 
conduce polonezul Tadeusz Mytnik. 
Astăzi se desfășoară etapa Leipzig— 
Karl Marx-Stadt (141 km).

cal de fotbal, Polonia—Grecia 2-0
(1-0).
• In campionatul interbritanic la 

fotbal : Anglia—Irlanda de Nord, la 
Londra, 1-0 (0-0). Unicul punct a 
fost marcat In minutul 88 de Keith 
Weller.

• Turul ciclist *1 Albaniei s-a în
cheiat, cu victoria la individual a 
lui Agron Tafiilca. Pe echipe a cîș- 
tigat formația Lokomotiva din Dur- 
res.
• La Bruxelles, in cadrul unul 

concurs de atletism, desfășurat pe 
pista stadionului „Heysel", tînărul 
campion belgian Alphonse Brydenbach 
a ciștigat proba de 400 m plat cu 
timpul de 45” (nou record belgian 
— inferior cu 3/10 recordului euro
pean, deținut de vest-germanul 
Kerl Honz).

Protest împotriva 
arestării 

lui R. Arismendi
PRĂGA 16 (Agerpres). — tn ca

drul unei declarații adoptate la se
siunea sa de la Pragu, Biroul Fede
rației Sindicate Mondiale exprimă 
un protest energic împotriva arestă
rii lui Rodney Arismendi. prim-se- 
cretar al C.C al P C. din Uruguay. 
Biroul F.S.M. cere eliberarea ime
diata a lui Rodney Arismendi, a lui 
Liber Seregnl. președintele Comite
tului Executiv al Frontului Unit al 
Forțelor Populare (Frente Ampllo), 
precum ei a altor democrat! arestați 
in Uruguay și face un apel la oa
menii muncii și sindicatele din În
treaga lume să participo la campa
nia de sprijinire a luptei oamenilor 
muncii ei sindicatelor din Uruguay.

CREȘTEREA PRODUCȚIEI 
INDUSTRIALE

U. R. S. S.
MOSCOVA 16 (Agerpres). — în 

perioada ianuarfe-aprilie 1974. pro
ducția industrială a U.R.S.S. s cres
cut cu 8,7 la sută in comparație cu 
aceeași perioadă a anului precedent, 
paralel cu un spor de 7,2 la sută la 
capitolul productivitatea muncii. Po
trivit datelor furnizate de Direcția 
Centrală de Statistică, in cursul lunii 
aprilie sporul producției industriale 
a fost de 9.7 la sută. Aproape 85 la 
sută din creșterea producției indus
triale a fost realizată pe seama mă
ririi productivității muncii.

R.S.F. IUGOSLAVIA
BELGRAD 16 (Agerpres). — Pro

ducția industrială a R.S.F. Iugoslavia 
a înregistrat, în lanuarie-aprilie 1974, 
o creștere cu 10,2 la sută față de pe
rioada corespunzătoare a anului pre
cedent — a anunțat Institutul fede
ral de statistică din Belgrad.

Cele mai înalte ritmuri de creș
tere In respectiva perioadă s-au În
registrat în industria materialelor 
de construcții — 18 la sută, industria 
petrolului și chimică — 17 la sută, 
industria alimentară — 16 la sută, 
metalurgie și siderurgie — 15 la sută.

„SCIENCE ET VIE"

„ENERGIA VIITORULUI 
NU TREBUIE SĂ DEVINĂ 

OTRAVĂ RADIOACTIVĂ..." 
e

Ritmul vertiginos in care avansează știința ?i tehnologia consti
tuie un domeniu prioritar de cercetare și studiu in literatura de spe
cialitate, o mare atenție acordlndu-se folosirii energiei nucleare irt 
scopuri pașnice. Intr-un amplu articol apărut in revista „Science et 
Vie", din care reproducem pasajele de mai jos, profesorul Hannes 
Alfven, laureat al Premiului Nobel pe 1970 pentru fizică, se oprește 
asupra citorva din principalele preocupări ale atomiștilor in legătu
ră cu energia nucleară și perspecțivele ei.

Foametea crescindă de energie, 
care a cuprins meridianele asemenea 
unei avalanșe, precum și căile de a 
satisface această foamete constituie 
o problemă care suscită un tot mai 
viu interes, amplificat de penuria 
ce bîntuie în lume.

Problema prezintă in primul rind 
un aspect tehnico-științific : se pune 
întrebarea ce surse de energie sint 
disponibile in prezent și vor fi in 
viitor și care sint consecințele fo
losirii lor asupra mediului înconju
rător ? Urmează aspectul economic : 
care va fi prețul energiei produse 
printr-un mijloc sau altul ? Mai 
există și un aspect politic al acestei 
probleme, legat de concurența inter
națională în achiziționarea surselor 
de energie, și mai ales de strinsa 
legătură intre energia atomică și u- 
tilizarea ei in scopuri militare.

Reactoarele pe bază de fisiune 
nucleară, in cazul construirii lor pe 
scară largă, antrenează o mare abun
dență de materii nucleare radioac
tive. Acest fapt se află in centrul 
Atenției cunoscutei mișcări interna
ționale „Pugwash”, care a reco
mandat, la conferința sa din 1973, 
crearea unui institut internațional 
pentru studierea aspectelor științifi
ce, tehnologice, politice și economice 
ale energiei nucleare din Întreaga 
lume.

Cind bombele atomice au explodat 
la Hiroșima și Nagasaki, multi oa
meni de știință care au participat la 
proiectul „Manhattan" s-au înspăi- 
mintat de aceste rezultate ale acti
vității lor. încercind să-și ușureze 
conștiința Încărcată, unii au afirmat 
că ororile celor două explozii vor 
determina statele să nu se mai an
gajeze niciodată in vreun război, dar 
împrejurările survenite de atunci au 
demonstrat cit de neadevărată a fost 
această prezicere. în schimb, alții au 
susținut că dezvoltarea fisiunii nu
cleare a pus la dispoziția omenirii 
pila atomică — sursă de energie i- 
deală, care s-ar putea dovedi atit de 
utilă incit să șteargă urmele distru
gerilor tngrozitoare produse de bom
bă.

Reactoarele producătoare de ener
gie nucleară s-au extins tot mal 
mult tn Întreaga lume, iar perspec
tivele energiei atomice au devenit 
tot mai promițătoare.

Pină in prezent, în condițiile exis
tenței unul număr limitat de reac
toare, depozitarea deșeurilor nu re
prezintă o problemă, nu constituie

SĂRBĂTOAREA națională a norvegiei

Maiestății Sale OLAV AE V-LEA
Regele Norvegiei

OSLO
Cu prilejul Zilei naționale a Norvegiei sînt bucuros «ă vă adresez, 

Maiestate, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate fi ferici
re personală, de pace șl progres poporului norvegian. îmi exprim con
vingerea că relațiile dintre România și Norvegia vor cunoaște o dez
voltare continuă, in Interesul celor două țări șl popoare, ai păcii fi 
colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialist* România

Excelenței Sale Domnului TRYGVE BRATTELL 
Primul ministru al Norvegiei

OSLO
Ziua națională a Norvegiei îmi oferă plăcutul prilej de * vă adresa, 

în numele guvernului român și al meu personal, cordiale felicitări, urări 
de sănătate și fericire Excelenței Voastre, de pace și prosperitate po
porului norvegian.

MANEA MĂNESCU
Prlm-minlstru al guvernului 
Republicii Socialiste România

Cu 160 de ani in ur
mă, la 17 mai 1814, m 
mica localitate Eids- 
voli, aflată la 60 km 
de Oslo, primii depu
tat! aleși de popor uu 
adoptat Constituția 
Norvegiei independen
te. Ziua proclamării 
Constituției a devenit 
sărbătoarea națională 
a țării.

...Din timpuri stră
vechi, poporul norve
gian și-a afirmat ca
litățile, lmpunindu-se 
prin dîrzenie și tena
citate, prin curaj. 
Spre a se avinta 
către Întinderile ne
cunoscute ale mărilor 
și oceanelor, cutezăto
rii vikingi au dezvol
tat construcția de am- 
barcațti, lăsind urma
șilor nave si corăbii 
cu forme si funcțiuni 
ingenioase, considera
te de specialiști drept 
minuni ale acelor vre
muri.

Iscusința strămoșilor 
a lăsat tradiții de sea
mă contemporanilor, 
în prezent, flota co
mercială a Norvegiei 
este a patra din lume, 
veniturile realizate 
din acest domeniu fi
ind echivalente cu 50 
la sută din valoarea 
mărfurilor exportate.

Dacă marea este un 
element determinant 
in viata poporului 
norvegian, fiind etrins 
legată de munca, de 

Istoria si cultura Iul, 
condițiile geografice și 
climatice, bogățiile so
lului fi ale adlncu- 
rilor au generat preo
cupări. susținute de 
aceeași indeminare fi 
stăruință.

Căile de acces ipre 
masivele împădurite, 
spre tumultuoasele că
deri de apă, transfor
mate în importante iz
voare de energie elec
trica. sint adevărate 
opere de artă, ce fac 
dovada calităților a- 
cestui popor dornic să 
păstreze și să spo- 
roaseft frumusețea fi 
puritatea peisajului.

Norvegia deține re
cordul celei mai mari 
producții de electrici
tate pe locuitor din 
lume, ceea ce a faci
litat dezvoltarea elec
trochimie! și electro- 
metalurgiei. Economia 
țării este puternic o- 
rientată spre export, 
care acoperă 40 la 
sută din produsul na
tional brut.

Greu încercat în de
cursul istoriei sale, 
poporul norvegian și-a 

•apărat cu vitejie li
bertatea. demnitatea 
si independenta na
țională. rezistentă îm
potriva fascismului în 
cel de-al doilea război 
mondial înscriind o 
pagină memorabilă.

Animate de idealuri 
eomune de pace si co

o amenințare ecologică. în condițiile 
elaborării unor planuri pentru u- 
tilizarea energiei atomice la scară 
mondială, depozitarea deșeurilor 
poate deveni insă o problemă.

Desigur, este posibil ca cercetările 
viitoare să ducă la soluționarea sa
tisfăcătoare a acestei probleme. 
Există șanse ca, datorită' descoperi
rilor viitoare, energia degajată prin 
fisiune nucleară să devină univer
sal acceptabilă ; deocamdată însă nu

Pericolul potential 

al „bombei atomice parti
culare" - un nou argument 

în favoarea dezarmării 

nucleare

am atins această etapă și nici nu 
avem certitudinea că ea va fi atinsă 
atit de curînd.

Comparind diferitele surse de e- 
nergie, constatăm că s-au făcut in
vestiții enorme in producerea ener
giei prin fisiune nucleară, in vreme 
ce eforturile de dezvoltare a altor 
forme de energie au fost foarte mo
deste. Explicația constă in faptul câ 
numeroase țări au urmărit nu atil 
să rezolve criza energiei, cit să gă
sească o energie care să aibă con
comitent o utilizare atit civilă cil 
și militară.

O altă obiecție serioasă care ee 
poate adiice, așadar, energiei pro
duse de fisiunea nucleară derivă din 
subordonarea acesteia față de bom
ba atomică, subordonare relevată de 
altfel in numeroase rapoarte ale A- 
genției Internaționale pentru Ener
gia Atomică. Potrivit estimărilor ac
tuale, din producția de materiale fi
sionabile in scopuri civile, prevăzu
tă pentru 15 ani, s-ar putea fabrica 
10 000 de bombe atomice anual. Deși 
s-a susținut că marile cantități de 
plutoniu produse de reactoare nu po.t 
fi prea lesne folosite pentru fabrica
rea de bombe, dată fiind diferența 
dintre „plutoniul de reactor" și „plu- 
toniul in scopuri militare" utilizat 
pentru bomba atomică, totuși nu 
există dificultăți tehnice serioase 

laborare, România fi 
Norvegia au 8tator- 
nicit de-a lungul a- 
rnlor relații priete
nești. în avantajul am
belor popoare. bRzate 
pe egalitatea in drep
turi fi respect reci
proc. Țările noastre 
manifestă constant do
rința de a evidenția si 
pune in valoare noi 
posibilități de intensi
ficare a raporturilor 
bilaterale, de a adinei 
și multiplica acțiunile 
de cooperare pe plan 
economic, tehnico-ști- 
ințific și cultural. Ele 
se intîlnesc fi conlu
crează. împreună cu 
celelalte națiuni, in do
meniul edificării Unui 
6istem de «ecuritate 
în Europa, în străda
niile de A aduce un 
plus do eficiență acti
vității O.N.U. si altor 
organisme internațio
nale de a contribui Ia 
statornicirea unor ra
porturi noi da stimă, 
încredere ?i respect 
reciproc între națiuni, 
în avantajul cauzei 
păcii șl bunăstării tu
turor popoarelor.

Sint. premise care 
Îndreptățesc convin
gerea. reciproc împăr
tășită. într-o evoluție 
continuu ascendentă a 
relațiilor dintre țările 
noastre, dintre po
poarele român <1 nor- 
veglan.

P. STANCESCU

pentru această conversiune. PlnS și 
reactoarele obișnuite cu plutoniu pot 
fi utilizate pentru fabricarea de 
bombe, desigur bombe mai „groso
lane" și cu „randament" mediocru. 
Ar fi suficient ca o bandă Înarmată 
sau un criminal să fure 20 kg. de 
plutoniu din cel folosit în mod o- 
bișnuit pentru reactoare, pentru a 
intra în posesia materialelor necesa
re fabricării unor astfel de bombe. 
De altfel, in martie 1973 o bandă de 
teroriști a reușit să pună stăpînire 
temporară pe o centrală nucleară din 
Argentina ; in august 1973, în Cali
fornia au fost furate 21 de butelii de 
iod-131, iar în fața Comisiei pentru 
energia atomică din SiU.A. s-a de
monstrat că sustragerea de plutoniu 
este posibilă, în pofida măsurilor de 
securitate. Desigur, fabricarea unei 
bombe atomice nu este chiar atit de 
simplă incit oricine să poată obți
ne o astfel de bombă „Ia domiciliu", 
dar totuși, potrivit unor rapoarte 
demne de crezare, un număr limitat 
de persoane cu o formație științifică 
și tehnică corespunzătoare ar putea 
face acest lucru.

Dacă ținem seama de toate aces
tea, este greu de imaginat cum se 
va putea evita în viitor proliferarea 
de bombe atomice, în condițiile cind 
pe plan mondial nu se va fi ajuns 
incă la un acord pentru interzice
rea folosirii energiei nucleare in 
scopuri militare și cind in lume vor 
funcționa mii de reactoare atomice. 
Nu va fi deloc ușor să 6e împiedice 
ca, bombele atomice să ajtingă in 
mîinlle unor grupuri care le-ar pu
tea folosi în scopuri politice tau cri
minale. Pentru a evita o asemenea 
proliferare este absolut necesar să 
se depună eforturi pentru asigura
rea unei perfecte securități a reac
toarelor nucleare și pentru găsirea 
unei metode sigure de stocare pe 
termen lung a deșeurilor radioacti
ve. Concomitent, întrucît nu există 
certitudinea că energia produsă prin 
fisiune nucleară va deveni pe de
plin acceptabilă, trebuie sporite efor
turile pentru a găsi alte surse de e- 
nergie care să corespundă exigențe
lor ecologice. Desigur, energia cea 
mai promițătoare este cea produsă 
prin fuziune nucleară, de pe urma 
căreia nu rămîn deșeuri radioactive 
și care, pe de alt» parte, ar putea 
asigura integra! nevoile de enifgie 
ale umanității. Orv dacă previziunile 
inițiale indică că energia nepoluan- 
tă pe baza furtunii atomilor de hi
drogen va putea fi obținută în anul 
2000, în prezent există perspective 
oa, sub impulsul necesităților oner- 
getice tot mai stringente, această 
dată să fie devansată, imediat după 
1980, ceea ce creează, intr-adevăr, • 
perspectivă optimistă.



viața internațională
ALEGEREA TOVARĂȘULUI 

IOSIP BROZ TITO
CA PREȘEDINTE AL IUGOSLAVIEI 

PE TIMP NELIMITAT

Helmut Schmidt a fost ales
cancelar al R. F. Germania

Vizita delegației parlamentare
române in Austria DE

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
BELGRAD

Realegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Repu- 
blicii Socialiste Federative Iugoslavia imi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa, in numele poporului român și al meu personal, cordiale felici
tări și cele mai călduroase urări de noi succese in activitatea de mare 
răspundere pe care o consacrați operei de înflorire continuă a Iugosla- 
vei socialiste, întăririi frăției și unității popoarelor iugoslave, triumfu
lui păcii și colaborării în lume.

îmi este deosebit de plăcut sâ constat șl cu acest prilej că relațiile 
de prietenie frățească șl colaborare multilaterală statornicite între parti
dele. statele și popoarele noastre s-au adîncit continuu, într-un spirit 
de sinceritate, stimă reciprocă și înțelegere mutuală. Sint încredințat 
câ aceste relații vor cunoaște și în viitor o dezvoltare rodnică, în In
teresul popoarelor român și iugoslave, al cauzei socialismului, colaboră
rii internaționale și păcii în lume.

Dorindu-vă din toată inima, dragă tovarășe Tito, sănătate deplină 
jl fericire personală, adresez popoarelor iugoslave vecine și prietene 
urări de prosperitate și de noi înfăptuiri în dezvoltarea economică și 
socială a țării, in toate domeniile construcției socialismului.

BONN 16 (Agerpres). — Bondrsia- 
gul \est-german l-a ales joi pe Hel
mut Schmidt, candidatul partidelor 
social-democrat și liber-democrat, In 
funcția dc cancelar al Republicii Fe
derale Germania. Din cei 496 de 
membri al Bundestagului, 267 depu- 
tați nu votat in favoarea lui Helmut 
Schmidt, iar 225 împotrivă. Reamin
tim că partidul social-democrat 
fP.S.D.) deține 230 de locuri In Bun
destag. partidul liber-democrat 
(P.L.D.) — 41. iar cele două forma
țiuni ale opoziției — U.C.D. șl U.C.S. 
— au 225 de reprezentanți in Bun
destag.

In cursul după-amiczil, noul can
celar a depus jurămintul în fața 
membrilor Bundestagului. înaintea 
ceremoniei, președintele R. F. Ger
mania, Gustav Heinemann, l-a in- 
mînat noului șef al guvernului de
cretul dc numire.

După depunerea jurămlntulul,. pre
ședinta Bundestagului, Annemarie 

ședința, convo- 
Bundestagulul

pentru cel dc-al treilea act al Insta
lării noului guvern de coaliție 
P.S.D.—P.L.D., care so va desfășura 
vineri dimineața: prestarea jurâmln- 
tului de către membrii noii echipe 
ministeriale.

Tot vineri, noul cancelar va pre
zenta dcclarația-program guverna
mentală.

NICOLAE CEAUȘESCU

BELGRAD — 16. (Corespondență de la S. Morcovescu). — întrunite 
în ședință comuna, cele două camere ale Adunării R.S.F. Iugoslavia — 
Consiliul Federal și Consiliul Republicilor și Provinciilor — au ales 
președintele R.S.F. Iugoslavia și au aprobat componența Prezidiului 
R.S.F.I. La propunerea lui Kiro Gligorov. președintele Adunării R.S.F.I., 
delegații forului suprem au ales in unanimitate pe Iosip Broz Tito ca 
președinte al Iugoslaviei pe timp nelimitat. încredințarea mandatului 
de președinte al țării pe timp nelimitat este prevăzută de noua consti
tuție. care stipulează că. datorită meritelor sale deosebite, in războiul 
de eliberare națională și in revoluția socialistă, in crearea și dezvolta
rea R.S.F. Iugoslavia. Iosip Broz Tito poate fi ales ca președinte pc 
timp nelimitat, la propunerea adunărilor republicane 
ca expresie a dorinței oamenilor _ crilțcri!
iugoslave.

..l.’.’.. —» șj provinciale,
muncii, a cetățenilor șl popoarelor

Bundestagului.
Rcngor, a suspendat 
cîndu-i pe membrii

♦
Walter Scheel, ales miercuri pre

ședintele Republicii Federale Germa
nia, a anunțat, joi, demisia sa din 
funcția de președinte al partidului 
liber-democrat (P.L.D.) si din toate 
organismele de conducere ale aces
tuia. Președinția P.L.D. revine lui 
Hans-Dietridh Genscher, noul vice
cancelar și ministru de externe, fost 
vicepreședinte al partidului. într-o 
scrisoare adresată Comitetului de 
conducere al P.L.D., Walter Scheel 
apreciază că alegerea sa In funcția 
supremă a statului constituie o probă 
vizibilă a încrederii de care se bucură 
partidul liber-democrat

VIENA 16 (Corespondență de la 
C. Vlad). Delegația parlamentară ro
mână, condusă de președintele Marii 
Adunări Naționale, Miron Constan- 
tinescu, a avut la Salzburg o lntîl- 
nlre cu deputațl din acest land ai 
celor două camere ale parlamentu
lui austriac.

Delegația parlamentară română * 
vizitat complexul hidroenergetic de 
la Kaprun. Gazdele au amintit, In 
cuvinte emoționante, momentul re
marcabil al popasului Ia Kaprun rI 
președintelui Nicolae Ceaușescu, în

cursul vizitei efectuat» în 1970 în 
Austria.

Joi seara, ambasadorul României 
la Viena, Dumitru Anlnolu, a oferit 
o recepție la care au participat can
celarul federal, dr. Bruno Kreisky, 
președinte ad-interim al Republicii 
Austria, Rudolf Hauser, vicecancelar 
nl Austriei, Anton Benya, președin
tele Consiliului național, Helene 
Tschltschko, președintele Consiliului 
federal, dr. Bruno Pi Hermann, pre
ședintele Internaționalei Socialiste, 
alte personalități ale vieții politice, 
economice și cultural-științlfice.

• MILENARA CIVILI

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

ZAȚIE DE LA ALT1N-
6ăpături arheologic© 

efectuata In Turkmenia, In lo
calitatea Altin-Tepe, au scos la 
Iveală urmele unei civilizații 
urbano necunoscute pină acum, 
de pe la sfirșitul mileniului al 
treilea l.e.n. — cea mai veche 
do pe teritoriul Uniunii Sovie
tice. Odată cu orașul antic au 
fost scoase la lumină mărturii

Helmut Schmidt 
23 decembrie 1918 
Barmbek. Absolvent, in 1949, al sec
ției de științe economice a Uni
versității din Hamburg, Helmut 
Schmidt a deținut funcția de pre
ședinte al Uniunii Studenților So
cialiști Germani de la Universita
tea din Hamburg și apoi pe aceea 
de președinte federal al uniunii.

Activitatea politică la nivel fede
ral și-o începe in 1953, cind devine 
deputat in Bundestag. Ulterior este 
senator cu problemele interne ale 
orașului-land Hamburg. H. Schmidt

n-a născut la 
la Hamburg —

este ales In martie 1967 șef al grupu
lui parlamentar al P.S.D.

în guvernul Brandt-Schcel. alcă
tuit In 1969, deține funcția de 
ministru al apărării, iar in 1972 
primește portofoliul finanțelor.

Din 1968, este vicepreședinte al 
P.S.D.

In preajma alegerii tale fn 
funcția de cancelar federal. Helmut 
Schmidt a anunțat, intr-o declarație 
televizată, că programul cabinetului 
său va avea drept bază documentul 
prezentat de fostul cancelar Willy 
Brandt, in 1972, și'că va continua 
politica de destindere a cabinetulut 
Brandt-Scheel.

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN IN COMITETUL 
DE COORDONARE

COMPONENȚA NOULUI GUVERN VEST-GERMAN

Președintele Tito a citit șl a sem
nat Declarația Solemnă : ..Declar 
că voi lupta pentru apărarea suve
ranității. independentei și integri
tății țării și pentru înfăptuirea pu
terii clasei muncitoare și a tuturor 
oamenilor muncii, că voi milita 
pentru înfăptuirea frăției si unită
ții și pentru egalitatea in drepturi 
a popoarelor și naționalităților, pen
tru dezvoltarea societății socialiste 
bazate pe autoconducere si pentru 
Înfăptuirea intereselor comune ale 
oamenilor muncii și cetățenilor Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia și voi respecta Constituția 
R.S.F. Iugoslavia și legile 'federale 
și imi voi exercita îndatorirea cu 
spirit de răspundere și simțul da
toriei".

Solemnitatea alegerii președinte
lui tării, la care au participat con
ducătorii de partid și de stat pro
vinciali. republicani și federali, re
prezentanți ai tuturor organizații
lor politice și obștești, membrii gu
vernului. șefii misiunilor diploma
tice. un mare număr de ziariști iu
goslavi și străini, a fost transmisă 
In direct de televiziune și salutată 
cu salve de tun. în întreaga țară

au fost organizate adunări festive 
in întreprinderi, instituții și școli. 
Alegerea președintelui țării a fost, 
de asemenea, salutată de zecile de 
mii de cetățeni ai capitalei adu
nați in fața parlamentului.

Adunarea R.S.F.I. a aprobat, de 
asemenea, componența Prezidiului 
R.S.F.I., in care, pe lingă președin
tele republicii, intră cite un mem
bru din fiecare republică și pro
vincie autonomă. Noul prezidiu are 
următoarea componentă : Tvietin 
Miatovici (Bosnia și Herțegovina), 
Lazar Kolișevski (Macedonia). Ed
vard Kardeli (Slovenia). Petar 
Stambolici (Serbia). Vladimir Baka- 
rici (Croatia), Vidoie Jarkovici 
(Muntenegru). Stevan Doronski 
(Voivodina) șl Fadil Hodja (Ko
sovo).

în prima sa ședință, prezidată de 
Iosip Broz Tito. Prezidiul a ales 
ca vicepreședinte pe Petar Stam
bolici. pe perioada următoare de 
un nn. Prezidiul R.S.F.I. a anrobat 
propunerea ca lui Gemă! Biedlci să 
i se încredințeze mandatul centru 
alcătuirea noului Consiliu Executiv 
Federal, care urmează să fie apro
bat de forul suprem al țării in 
cursul ședinței de vineri.

Membrii guvernului condus de 
cancelarul Helmut Schmidt au fost 
primiți, joi după-amiază, de pre
ședintele R.F. Germania, Gustav 
Heinemann, care le-a remis decretele 
de numire.

Principalele portofolii sint deținute 
de Hans-Dietrich Genscher (P.L.D.) 
— vicecancelar și ministru de ex
terne. Wemer Malhofer (P.L.D.) — 
ministru de interne, Hans Fridericht 
(P.L.D.) — ministru al economiei, 
Hans Apel (P.S.D.) — ministru al fi
nanțelor, Georg Leber (P.S.D.) —

ministru al apărării, Hans-Jochen 
Vogel (P.S.D.) — ministru al justiției, 
Josef Ertl (P.L.D.) — ministru al 
agriculturii, Walter Arendt (P.S.D.) 
— ministru al muncii, Kurt Gscheidle 
(P.S.D.) — ministru al transporturi
lor șl telecomunicațiilor, Hans 
Matthoefer (P.S.D.) — ministru al 
cercetării și tehnologiei,
Eppler (P.S.D.) — ministru pentru 
cooperarea economică, Egon Franke 
(P.S.D.) — ministru pentru relațiile 
lntergermane. *

Erhard

ORIENTUL APROPIAT
DAMASC 16 (Agerpres). — Secre

tarul Departamentului de Stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, care a sosit 
la Damasc In cursul după-amiezii 
de joi, pentru a cincea oară în ca
drul actualului său turneu de con
vorbiri întreprins in Orientul Apro
piat, a conferit cu președintele Si
riei, Hafez Al Assad.

CAIRO 16 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului. Am war Sadat, l-a pri
mit, joi, pe Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei.

INDIA Greva generală a feroviarilor
DELHI 16 (Agerpres). — Președin

tele Indiei. Varahagiri Venkata Giri, 
a primit la 15 mai pe premierul 
Indira Gandhi, pentru a examina 
situația creată ca urmare a grevei 
generale a feroviarilor, care a in
trat in cea de-a doua sâptămină și 
a antrenat aproximativ două milioa
ne de persoane, paralizind întreaga 
rețea de transporturi feroviare din 
tară. Potrivit agenției France Presse, 
V. V. Giri a cerut să fie găsită o 
soluție care să permită feroviarilor

să-și reia activitatea in condiții nor
male.

Răspunzind Inițiativei președintelui 
Indiei, Comitetul de acțiune al gre
vei feroviarilor a dat publicității un 
comunicat, in care salută acțiunea 
șefului statului de a se ajunge Ja o 
reglementare a actualului conflict 
social.

Pe de altă parte Comitetul de ac
țiune al grevei a făcut cunoscut că 
autoritățile au operat noi arestări in 
rindurile conducătorilor feroviarilor.

DAMASC 16 (Agerpres). — Potrivit 
unor comunicate difuzate de postul 
de radio Damasc, duelurile de artile
rie și de tancuri siriano-israeliene au 
continuat, joi, In regiunea Muntelui 
Hormon și in alte sectoare ale fron
tului de pe înălțimile Golan.

TEL AVIV 16 (Agerores). — Un 
purtător de cuvint militar de la Tel 
Aviv a declarat că artileria siriană a 
bombardat, joi, poziții israeliene din 
sectoarele situate la nord și la sud 
de teritoriul-ocupat in octombrie 1973.

BEIRUT 16 (Agerpres). — Potrivit 
unui comunicat al Ministerului liba
nez al Apărării, reluat de agențiile 
internaționale de presă. 36 de avioa
ne israeliene au atacat, joi, 'terito-

c DE LA TRIMISUL NOSTRU

O PRIMĂ
NORMALIZĂRII

„Nu vor fi trădate speranțele 
trezite in inimile portugheze in di
mineața de 25 aprilie". Această 
frază din discursul rostit miercuri 
după amiază de generalul Antonio 
de Spinola la solemnitatea din pa
latul „Queluz", in cadrul căreia a 
fost proclamat președinte al repu
blicii. s-a bucurat de cel mai larg 
ecou in rindurile maselor populare, 
care au marcat evenimentul prin- 
tr-o amplă demonstrație de sprijin. 
Ziarul ..Republica** subliniază in 
acest sens „unitatea națională, mai 
puternică decit oricind**. „Tot ce 
s-a petrecut in Portugalia după 25 
aprilie, și mai ales glorioasa zi de 
1 Mai. reprezintă cel mal covirșitor 
plebiscit" — scrie in continuare 
ziarul amintit.

Ceremonia investirii a fost de o 
simplitate austeră, in contrast cu 
tumultul de afară : circumstanțele 
excepționale ale învestiturii au de
terminat și formele utilizate. Astfel, 
întrucit constituția actuală, de esen
ță fascistă, a fost virtual repudiată de 
Mișcarea forțelor armate, președin
tele Spinola a depus jurămintul 
fără să se refere la constituție^ 
întreaga ceremonie a durat doar 45 
de minute, cea mai mare parte a 
timpului fiind consumată de felici
tările corpului diplomatic și ale ce
lorlalte persoane prezente.

în cursul nopții, in cadru! unei 
conferințe dc presă, purtătorul de 
cuvint al Juntei de salvare națio
nală a anunțat componența guver
nului provizoriu, avind in frunte 
p«* profesoral ADELINO PAL
MA CARLOS, personalitate de 
prestigiu, cu vederi democratice. 
Este pentru prima dată în istoria 
Portugaliei cind din guvern fac

V - - - - - - - - - - -

parte membri al partidului comu
nist, cărora le-au fost repartizate 
două posturi ministeriale. Sint, de 
asemenea, prezenți socialiștii, care 
au primit trei portofolii. Astfel, lui 
ALVARO CUNHAL, secretar gene
ral al P. C. Portughez, i-a fost în
credințată funcția de ministru de 
stat fără portofoliu, iar MARIO 
SOARES, secretar general al par-

țiul Libanului. Aparatele Israeliene 
au fost interceptate de apărarea 
antiaeriană libaneză și s-au retras 
după un raid care a durat 20 ’ 
minute.

de

Un 
Tel

TEL AVIV 16 (Agerpres). — 
purtător de cuvint militar de la 
Aviv a anunțat câ mai multe for
mațiuni de avioane israeliene au 
atacat, joi, baze palestinene de pe 
teritoriul Libanului.

GENEVA 16 (Agerpres). — Joi, 16 
mai 1974, Comitetul de coordonare a 
evaluat progresul inregistrat pină in 
prezent și a dezbătut programul lu
crărilor Conferinței pentru securita
te și cooperare in Europa pe perioa
da următoarelor patru 6ăptămini. 
Luind cuvintul in cadrul acestor dis
cuții, reprezentantul țârii noastre. Ro
mulus Neagu, a evidențiat impor
tanța hotăritoare pe care o au nego
cierile din următoarele săptămini 
pentru Încheierea cu 8ucces a aces
tei etape, astfel incit cea de-a treia 
fază, preconizată să aibă. loc la cel 
mai inalt nivel, să se poată întruni, 
fără intirzieri. la Helsinki. Desigur, 
a arătat vorbitorul, elementul defi
nitoriu al succesului conferinței U 
prezintă elaborarea șl adoptarea u- 
nor documente complete, clare și pre
cise, la toate cele patru puncte ale 
ordinii de zi. ___ ....
rea economică, schimburile culturale 
și urmările 
sens, delegațiile 
chemate, așa cum s-a convenit la ni
velul miniștrilor afacerilor externe, 
in prima fază. 8ă convină formularea 
principiilor menite să guverneze re
lațiile dintre state în Europa, precum 
și măsuri de punere in aplicare a a- 
cestor principii, care să asigure. în 
mod trainic, securitatea tuturor na
țiunilor europene, ca ele să se poată 
dezvolta libere de orice pericol de a- 
gresiune sau amestec in treburile lor 
interne.

Progresul lucrărilor trebuie evaluat 
însă și in coordonatele de timp. A-z 
nalizind, din acest punct de vedere, 
evoluția lucrărilor pină în prezent, 
apare evidentă necesitatea de a se 
depune mai multă voință politică 
pentru a se mări productivitatea și 
a se evita orice tergiversări sau dis
cuții prelungite. Realizările obținute 
In elaborarea documentelor finale 
creează o premisă bună ca în perioa
da următoare să se efectueze o co
titură și in abordarea cu succes a 
chestiunilor mai dificile care iși aș
teaptă rezolvarea.

securitatea, coopera-
instituționale. In acest 

participante sint

Au mal luat cuvintul reprezen
tanții Maltei, Austriei. Elveției. Sue
diei, Iugoslaviei. Ciprului. Angliei, 
Finlandei și Poloniei. Dificultățile 
care ne mai stau in față, a arătat 
ambasadorul D. Nincici. reprezentan
tul Iugoslaviei, nu trebuie să ne în
demne la pesimism, ci la dublarea 
eforturilor, astfel incit să putem rea
liza cotitura dorită in direcția finali
zării lucrărilor. Reprezentantul An
gliei a apreciat că lipsa unor progre
se substanțiale in viitoarele 2—3 săp
tămini în problemele rămase diver
gente ar putea periclita ținerea ce
lei de-a treia faze in vara acestui an, 
B$a cum se preconizează.

In mod deosebit, o serie de vorbi
tori au insistat asupra importanței 
pe care o are includerea in docu
mentele finale a unor prevederi an
gajate, clare, privind măsuri de or
din militar. Securitatea europeană, 
au arătat reprezentanții Iugoslaviei, 
Suediei. Elveției, nu poate fi conce
pută fără adoptarea de măsuri efec
tive în domeniul militar, care să dea 
substanță hotăririlor de ordin poli
tic privind întărirea încrederii și 
creșterea stabilității.

Reprezentantul Elveției a sprijinit 
ideea includerii pe agenda viitoare
lor ședințe ale Comitetului de coor
donare a problemei alcătuirii docu
mentelor finale și a celei privind or
ganizarea celei de-a treia faze a 
conferinței.

Programul adoptat pe perioada ur
mătoare prevede ca in cele 18 zile 
lucrătoare să se țină 134 ședințe — 
cite 7—8 ședințe pe zi, cu mențiu
nea ca toate organele de lucru sub
sidiare să poată tine și reuniuni su
plimentare. De asemenea, s-a pre
văzut ca organele de lucru să folo
sească pe deplin ședințele ce le-au 
fost programate pentru a asigura o 
eficiență sporită a activității lor, ceea 
ce demonstrează hotărirea participan- 
ților de a-și intensifica eforturile in 
scopul încheierii lucrărilor în terme
nul preconizat.

de o deosebită valoare — eta- 
tuete din metale prețioase și 
pietre semiprețioase, temple In 
care s-au mai păstrat ofrande 
șl scheletele animalelor de jert
fă ; un deosebit Interes pre
zintă descoperirea unui turn de 
12 metri înălțime care, prin ar
hitectura sa. amintește de pira
midele sumeriene și babiloniene.. 
Lipsa ©tatuetelor feminine atit 
de specifice templelor orientale 
și. In general, a oricăror urme 
care să ateste prezenta femei
lor a condus la ipoteza că acest 
centru antic era consacrat unei
zeități masculine.

• „EXPLOZIA" PUBLI
CAȚIILOR MEDICALE. 
In condițiile In care cunoștin
țele medicale se _ dublează la 
fiecare 6 ani, un medic, la 10 
ani de Ia terminarea facultății, 
cunoaște doar circa jumătate 
din ceea ce se studiază in fa
cultate in acel moment. Dacă 
în urmă cu 100 de ani existau 
In lume circa 850 de publicații 
medicale cuprinzind 20 000 arti
cole pe an, aslăzi apar 
10 000—20 000 de publicații cu 
circa 1.5 milioane articole. 
Un medic, chiar dacă ar citi 
Întreaga zi doar literatură de 
specialitate, nu ar parcurge 
nici măcar un procent din 
întreaga bibliografie ce apare. 
Acestea sint citeva din consta
tările 
sulul 
nare 
vos.

•

făcute in cadrul Congre- 
intemațional de perfecțio- 
a medicilor, ținut la Da-

„RADAR DE BUZU-

agențiile de presa transmit:
Republica Guineea-Bis- 

sau - membru al O.M.S. 
Adunarea Mondială a Sănătății a 
adoptat, la 16 mai, cu 92 de voturi 
pentru. 31 de abțineri și un vot 
împotrivă, o rezoluție prezentată de 
46 de state africane. Ia care au de
venit coautoare și delegațiile R. P. 
Chineze, R.S.F. Iugoslavia, R. P. 
Polone, R.D.P. a Yemenului, Repu
blicii Socialiste România, prin care 
a admis Republica Guineea-Bissau

SPECIAL ÎN PORTUGALIA

ETAPĂ A
VIEȚII POLITICE

in calitate de membru cu drepturi 
depline al Organizației Mondiale a 
Sănătății.

Leonid Brejnsv, ,ecre‘ar 
general al C.C. al P.C.U.S., l-a pri
mit pe Abdel Salam Jalloud. mem
bru al Consiliului Comandamentului 
Revoluției, primul ministru al Libiei, 
aflat intr-o vizită oficială in U.R.S.S., 
transmite agenția T.A.S.S,

Plenara C.C. al P.C.C.
Praga s-au Încheiat lucrările plena
rei C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
care a dezbătut probleme legate de 
progresul tehhico-științific in econo
mia națională a R. S. Cehoslovace. 
Plenara a aprobat o rezoluție privind 
sporirea rolului progresului tehnico- 
stiințific In creșterea eficienței eco
nomiei țării, raportul privind activi
tatea Prezidiului și a Secretariatului 
Comitetului Central și alte docu
mente. Cuvintul de închidere a fost 
rostit de Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia.

Referindu-se la recenta rati
ficare de către guvernul grec a 
acordului pe termen lung pri
vind schimburile comerciale și 
plățile intre România și Gre
cia. ziarele „To Vima", „Acro
polis" și „Elefteros Cosmos" re
levă cursul ascendent, din ulti
mii ani, al relațiilor comerciale 
dintre cele două țări. '

Laboratorul central
de telecomunicații din Franța 
a realizat de curind un aparat 
despre care se spune că des- 

* chide epoca radarului „de bu
zunar". Este vorba de aparatul 
„Zephyr" ușor manevrabil — 
cele două elemente ale sale nu 
depășesc 90 kg — care poate fi 
transportat intr-o camionetă. 
Destinat studierii atmosferei 
joase, pe o rază de 20 km. a- 
cest aparat difuzează prin in
termediul unui ordinator, de 
asemenea portabil, date asupra 
vitezei și direcției vinturilor, 
realizind măsurători excelente 
tntr-un timp foarte scurt.

• PLOAIE DE... AU
TOTURISME. La ultimele 
trageri ale libretelor cu ciști- 
guri in autoturisme eliberate 
de Casa de economii din R.P. 
Polonă, o cetățeană din apro
pierea orașului Kielce a ciștigat 
nu mai puțin de cinci mașini 
de diferite mărci. Se consideră 
că. o asemenea șansă de necre
zut este de ordinul a unu la 
citeva zeci de milioane de ca
zuri.

și trei subsecretari de stat. S-a 
realizat astfel promisiunea Mișcării 
forțelor armate de a constitui un 
guvern care să cuprindă toate prin
cipalele curente de opinie din țară, 
fără discriminări. Joi după amiază 
la palatul ,,Belem“ a avut loc 
instalarea noului guvern, in pre
zența președintelui republicii.

Junta de salvare națională a dat

O Formarea guvernului civil provizoriu © Alvaro 
Cunhal, secretar general al partidului comunist, și Ma
rio Soares, secretar general al partidului socialist — 
membri ai noului cabinet © Promulgarea constitu

ției provizorii

tidului socialist, a fost numit mi
nistru al afacerilor externe.

Ministerul Afacerilor Interne va 
fi condus de Magalhaes Moța (parti
dul popular democratic), iar mi
nistru al justiției este Salgado 
Zenha (socialist). Ministrul muncii 
este Pacheco Goncalves (comunist), 
iar ministrul apărării — colonelul 
Mario Fermino Miguel. Ministerul 
Comunicațiilor Sociale va fi condus 
de Raul Rego (socialist). Minis
trul coordonării economice, Vasco 
Vieira de Almeida, este un specia
list in probleme financiare, iar mi
nistrul educației și culturii, E- 
duardo Correia, fără partid, este 
profesor la Coimbra. Au fost nu
miți, de asemenea, secretari de stat

publicității principiile pe care se 
va baza programul noului guvern, 
între prevederile programului se 
Înscriu promovarea unei politici 
economice puse în serviciul po
porului portughez, in special al pă
turilor celor mai sărace ; înfăptui
rea unei politici sociale avind ca 
obiectiv apărarea Intereselor ma
selor muncitoare, inclusiv fixarea 
unui salariu minim ; sint, de ase
menea, preconizate eradicarea anal
fabetismului, garantarea libertăților 
cetățenești, sancționarea manifes
tărilor de corupție, a oricăror 
abuzuri de putere, atentatelor con
tra drepturilor cetățenilor. In do
meniul politicii externe, programul

afirmft principiile Independenței 
și egalității intre state, neames
tecului in treburile interne ale 
altora, subliniindu-se hotărirea 
de apărare a păcii, de lărgire șl 
diversificare a relațiilor interna
ționale ale Portugaliei. In acest 
context se preconizează stabilirea 
relațiilor diplomatice și comercia
le cu toate țările lumii, întărirea 
legăturilor cu țările latine din Eu
ropa și America. în program se re
cunoaște caracterul esențialmente 
politic al soluționării problemei co
loniale.

Programul cuprinde prevederi 
amănunțite pentru toate sferele de 
activitate, inclusiv etapele de pre
gătire a alegerilor pentru Adunarea 
constituantă. Alegerile vor avea loc 
pină la 31 martie 1975, urmind ca 
Înainte de 15 noiembrie a.c. să fie 
publicată legea electorală.

Junta de salvare națională a 
promulgat constituția provizorie, 
care va reglementa organizarea po
litică a tării pină la Intrarea in vi
goare a noii constituții a repu
blicii.

Documentul preVede că, pină la 
elaborarea constituției politice de 
către Adunarea constituantă, pu
terea va fi exercitată de către pre
ședintele republicii, Junta de sal
vare națională. Consiliul de Stat 
Si guvernul civil provizoriu. Adu
narea constituantă va fi aleasă prin 
vot universal, direct și secret.

Măsurile luate in ultimei^ zile, la 
Lisabona marchează un pa6 impor
tant spre adincirea procesului de 
democratizare a vieții politico-6o- 
ciale din Portugalia.

In cadrul manifestărilor orqa- 
nlzate pentru intimpinarea ce
lei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării României de sub jugul 
fascist, la institutul de cultură 
„Atelier" din Alexandria a avut 
loc o seară muzicală intitulată 
„Arii celebre interpretate de 
cintăreți români celebri".

Declarația M.fl.E. al Re
publicii Vietnamului de 
Sud. Ministerul Afacerilor 
terne al Republicii Vietnamului de 
Sud a dat publicității o declarație 
In care denunță Administrația de la 
Saigon pentru extinderea operațiu
nilor lansate impotriva zonelor con
trolate de Guvernul Revoluționar 
Provizoriu, intensificarea acțiunilor 
de „pacificare"; precum și obs frac
ționarea activității conferinței con
sultative a celor două părți sud- 
vietnameze din suburbia pariziană 
Celle Saint Cloud și a comisiei mi
litare mixte din Vietnamul de Sud.

„El-Moudjahid" își va 
majora prețul, incepind <fe ia 
20 mai, principalul ziar algerian „El 
Moudjahid" își va majora prețul cu 
zece centime.

Ex-

Vasile OROS
J

Poporul egiptean s-a pronunțat 
pentru programul dezvoltării

în condițiile dezan
gajării militare, actua
litatea egipteană este 
in tot mai mare mă
sură dominată de am
ple programe, privind 
reconstrucția și dez
voltarea economică. Joi 
dimineața, au fost a- 
nunțate rezultatele re
ferendumului desfășu
rat ta 15 mai în Re
publica Arabă Egipt a- 
supra „Documentului 
din octombrie". Potri
vit comunicatului Mi
nisterului egiptean d<> 
Interne, 99,95 la sută 
din cele aproape 8,5 
milioane de persoane 
înscrise pe listele de 
vot s-au pronunțat In 
favoarea acestui am
plu program de dez
voltare economică și 
de reconstrucție a ță
rii, prezentat poporu-

Iul de președintele 
Anwar Sadat.

După cum este cu
noscut, documentul 
trasează calea dezvol
tării țării in următorii 
25 de ani, fiind apre
ciat ca deosebit de 
important pentru în
florirea Egiptului. Con
stituind sursa de inspi
rație, pe plan politic 
și economic, a actua
lului cabinet, el pre
conizează dezvoltarea 
Egiptului pe baza ce
lor mai noi realizări 
ale științei și tehnicii 
contemporane. ridi
carea nivelului de trai 
al poporului, iar pe 
plan extern — dezvol
tarea unei largi cola
borări cu toate țările 
lumii.

După cum scria re

vista „Rose El Yous
sef", sarcina actuală 
este „concretizarea 
documentului din oc
tombrie in programe 
și planuri executive, 
împreună cu tot ce 
conține acesta ca Spe
ranțe și aspirații pen
tru viitorul țării". In 
aceeași ordine de idei, 
ziarul „Al Ahram" in
formează că șeful sta
tului egiptean va pre
zida, săptămina vii
toare. o reuniune a 
Consiliului de Miniștri, 
consacrată stabilirii li
niilor generale pentru 
activitatea diferitelor 
sectoare de stat, în lu
mina documentului a- 
probat de participants 
la referendum.

Nicolae N. LUPU

• DIN NOU DESPRE 
MARILYN MONROE. 
Mitul Marilyn Monroe suscită 
In continuare același interes — 
fapt ilustrat acum de înmulți
rea scrierilor dedicate regreta
tei vedete a filmului american. 
După controversata carte „Ma
rilyn" a romancierului Norman 
Mailer, apărută anul trecut, e- 
diturile americane anunță pu
blicarea in iunie a încă două 
lucrări. Una dintre ele, „Viața 
și ciudata moarte a lui Marilyn 
Monroe", este scrisă de Robert 
Slatzer, care a trăit o vreme 
în anturajul artistei, pretinzind 
a fi biograful ei autorizat. Cea
laltă carte constituie o verita
bilă surpriză : „Povestea mea" 
e prezentată drept autobiogra
fia starului.

• FRIPTURĂ DE BI
ZON. De o sută de ani în
cearcă crescătorii de vite din 
vestiți Statelor Unite să încru
cișeze bizonul cu vaca domes
tică, în scopul de a obține o 
rasă hibridă de cornute cu o 
producție superioară și econo-, 
mică de carne. Acum insă, după 
15 ani de hibridizări, un fer
mier din California a găsit 
combinația ideală, o rasă care 
se Îngrașă repede și se înmul
țește ușor. Carnea acestei rase 
este mai fragedă decit cea de 
vacă obișnuită, conține o canti
tate superioară de proteine și 
totodată mult măi puține gră
simi.

• CETATEA VACAR
MULUI ? Conform ultimelor 
statistici. Cetatea eternă este 
deținătoarea In Italia a neinvi
diatului titlu de oraș cu cea 
mai ridicată poluare sonoră : 
vacarmul, datorat mai ales tra
ficului foarte intens. atingo 
pină la 100 de decibeli între o- 
rele 8 dimineața șt miezul nop
ții. Capitala italiană e secon
dată dc Neapole (83 de deci
beli) șl Milano (80 de decibeli).
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