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Actualitatea

politică
Cuvintarea

Tineretul

în Frontul

Socialiste
Parcurgem o etapă istorică în care relațiile dintre oameni, afirmarea principiilor eticii și echității socialiste -wrsndiționează tot mai mult ^edificarea noii orinduiri. O etapă în care fiecare pas înainte pe calea progresului material și spiritual necesită e- fortul comun al tuturor cetățenilor patriei, al generațiilor tinere și vîrstnice deopotrivă. Parte integrantă a acestui proces revoluționar, preocuparea continuă a partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Coaușescu, privind creșterea participării tinerei generații Ia viața economică, politică și socială a țării iși găsește un cadru optim de afirmare și de rodnice înfăptuiri in activitatea Frontului Uni- tă'ii Socialiste.Reprezentată în acest important forum al națiunii noastre socialiste prin Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România și Organizația Pionierilor, tî- năra generație iși aduce o contribuție eficientă la continua întărire a unității mo- ral-politice a poporului în jurul partidului, la deplina realizare a acțiunii convergente a tuturor forțelor so- cial-politice ale țării în procesul de edificare a noii orinduiri, la intensificarea participării tuturor oamenilor muncii în activitatea de conducere a societății.Frontul Unității Socialiste contribuie activ la unirea eforturilor tineretului cu ale tuturor organizațiilor de masă, obștești și profesionale, cu ale tuturor categoriilor de oameni ai români, maghiari, sau de alte naționalități, vederea înfăptuirii externe și interne a partidului. Este relevantă, de asemenea, contribuția Uniunii Tineretului Comunist — în cadrul Frontului Unității Socialiste — la coordonarea activității educative și culturale de masă, la acțiunea unită a tuturor factorilor care concură la formarea omului nou, la lărgirea orizontului general de cunoaștere a poporului nostru.în acest an, cînd sărbătorim, într-o atmosferă de puternic avînt politic, a XXX-a aniversare a Eliberării patriei de sub dominația fascistă și ne pregătim să în- timpinăm cu rezultate sebit de importante în domeniile de activitate de al XI-Iea Congres partidului, va avea loc un e- veniment cu profunde semnificații în ceea ce privește u- nitatea tuturor forțelor sociale și politice din țara noastră, coeziunea puternică a poporului în jurul Partidului Comunist Român : Congresul Frontului Unității Socialiste. Acest important e- veniment politic din viața țării, la care va participa și un mare număr de delegați din rindul lejuiește fiecărui msme de reflecție valoarea acțiunilor prinse în concordanță teresele generale ale noastre națiuni ; în timp impune noi în mobilizarea tinerilor către organizațiile U.T.C. la întreaga activitate de dezvoltare economico-socială a tării, de ridicare a nivelului de viață al tuturor orașelor și satelor.

muncii, germani în politicii

deo- toate cel al

tineretului, pri- tinăr mo- privind întrecu in- întregii același exigente de
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NICOLAE CEAUȘESCU
la încheierea lucrărilor

Consfătuirii

cu activul de partid

și de stat din domeniul

comerțului exterior și

cooperării economice

internaționale
Stimați tovarăși,Consfătuirea activului de bază din domeniul comerțului exterior se înscrie în preocuparea conducerii partidului și statului de perfecționare continuă a activității din toate sectoarele vieții economico-sociale. Doresc să adresez, în numele conducerii partidului și statului, precum și al meu personal, tuturor pzr- ticipanților la această consfătuire, tuturor lucrătorilor din domeniul comerțului exterior, un salut călduros și cele mai bune urări. (Aplauze puternice).Urmînd la scurt timp după consfătuirea cu activul și cadrele de conducere din ministere și celelalte organe centrale, această reuniune subliniază, incă o dată, importanța și atenția pe care le acordăm relațiilor economice internaționale, comerțului exterior. îmbunătățirii activității întreprinderilor și unităților chemate să asigure înfăptuirea in bune condițiuni a politicii noastre în acest domeniu. Această consfătuire a fost necesară pentru analizarea mai temeinică a activității .desfășurate pînă acum în domeniul comerțului exterior, a felului cum au fost transpuse în viață prevederile legii adoptate acum trei ani și măsurile de reorganizare a comerțului exterior, precum și pentru a vedea ce rezultate pozitive s-au obținut, ce lipsuri s-au manifestat și ce trebuie să facem pentru îmbunătățirea activității viitoare în acest sector de o deosebită importanță pentru întreaga noastră economie națională.Este adevărat, în ultimii ani activitatea de comerț exterior a cunoscut o puternică dezvoltare și diversificare. Volumul comerțului exterior a fost în 1973 cu 57,4 la sută mai mare decit în 1970. S-au produs schimbări profunde in structura comerțului exterior, îndeosebi a exportului, care constau, in primul rînd, în creșterea puternică a ponderii produselor industriale — din care construcțiile de mașini reprezintă aproape 29 la sută. Comparativ cu anii din urmă, această creștere s-a rea-

lizat intr-un ritm destul de înalt, influențînd puternic asupra diversificării comerțului exterior, asupra promovării noilor forme de relații internaționale ale României.De asemenea, îndeosebi în ultimii trei ani cooperarea în producție — formă nouă în relațiile economice internaționale — a inceput să ocupe un loc tot mai important in raporturile cu alte țări, deși trebuie să spunem deschis că in această sintem incă că ceea acum nuParalel tului, cu noscul o portul de diverse produse, îndeosebi de materii prime de bază și de mașini și utilaje. Dealtfel, trebuie menționat că ponderea importului este prea creează o asigurarea punzătoare și in ritm intens activității noastre economice.Astăzi. România desfășoară relații de comerț exterior eu circa IM de state. înșiși a- ceasta demonstrează cit de intensă este activitatea pentru dezvoltarea raporturilor internaționale ale României. Această activitate se înscrie in politica generală a țării noastre de extindere a colaborării și cooperării cu toate statele, fără deosebire de orânduire socială, de participare activă Ia diviziunea internațională a muncii, de instaurare in lume a unor noi relații, atit in domeniul economic, cit și in celelalte domenii de activitate.După cum se știe, in raporturile noastre economice internaționale. in totalul schimburilor României, țările socialiste dețin o pondere de circa 50 la Dintre acestea. țările

direcție de-abia la inceput, am realizat pinâ poate satisface, dezvoltarea expor-ce ne cu diversificarea sa, a cu- creștere continuă im-
de mașini și utilaje ridicată, și aceasta serie de greutăți in dezvoltării cores-a

sută, din C.A.E.R. reprezintă circa 43 la sută, pe primul loc in relațiile economice ale României situin- du-se Uniunea Sovietică, cu circa 21 Ia sută din totalul comerțului nostru extern. Doresc să menționez și in acest cadru rolul important pe care ii au relațiile economice eu Uniunea

in-
Tehnologii noi 

în industria 
extractivă în industria extractivă setreprind in continuare acțiuni ce perfecționare a tehnologiilor de exploatare. Astfel, in urma experimentării, ța unități din Bata Mare, a metodei de exploatare in subetaj, cu sau fără in- —.agaztr.are. s-a realizat anual o economie de lemn de circa 1090 mc. iar productivitatea muncii a crescut de la 3 tone pe post la 4.5 tone. Cercetări in legătură cu extinderea acestei metode se întreprind in prezent și la zăcămintele de minereuri neferoase de la Deva, Moldova Nouă. Bălan și Leșul Ursului.Continuă, de asemenea, experimentarea imor tehnologii de valorificare economică a zăcămintelor sărace, precum și pentru stabilirea tipurilor de celule de flotație la prepararea minereurilor. care pot asigura indicatori tehnico-economici superiori.

PRESTIGIU 
ÎNTRECERI!județului. Realizînd indici superiori de utilizare a instalațiilor. ei au extras, prelucrat și furnizat economiei naționale, peste planul la zi, însemnate cantități de țiței și gaze, benzine. uleiuri minerale și alte derivate. Rezultate meritorii au obținut și minerii de la Filipeș- tii de Pădure care au dat peste prevederi 30 000 tone lignit. textilistele, energeticiemi care au livrat în plus 100 milioane kWh și sectorul strucții, mentar pentru 250 apartamente.

muncitorii din materialelor de con- care au livrat supli- șantierelor materiale

Sovietică și cu celelalte țări din C.A.E.R. care — așa după cum arată și cifrele — ocupă un loc important in comerțul nostru exterior, contribuind in mod substanțial la dezvoltarea economiei noastre naționale. Noi am apreciat și apreciem in mod deosebit rolul C.A.E.R.-uIui ca organism de colaborare egală intre țări socialiste, chemat să asigure progresul mai rapid al tuturor statelor membre, deci și al României. De asemenea. o importanță crescindă au schimburile economice cu celelalte țări a căror circa economice socialiste, schimburi pondere7 Ia sută lațiiior noastre ternaționale. ________ .schimburile economice cu Republica Populară Chineză reprezintă circa 4 la sută, cunos- cind o dezvoltare rapidă in ultimii ani. Relațiile economice cu statele socialiste au o nătate deosebită pentru tarea țării noastre acestor țări.Aș dori să mă refer, menea, la amplificarea relațiilor României cu țările în curs de dezvoltare. Deși au cunoscut o creștere continuă in ultimii ani. aceste relații reprezintă încă doar circa 9 la sută in totalul schimburilor noastre economice internaționale. Este drept că datorită metodologiei de calcul a- ceasta cifră nu oglindește toate relațiile noastre economice cu țările respective ; schimburile realizate in valută sint incluse in capitolul schimburilor cu țările capitaliste. Probabil că va trebui să revedem această formă de evidență pentru a nu deforma realitatea. în realitate, relațiile economice ale României cu țările in curs de dezvoltare, cu țările care pășesc pe calea dezvoltării economico-sociale independente au o pondere mult mai mare decit se arată in statistică. Acordurile de cooperare industrială realizate în ultimii ani cu aceste țări au o mare însemnătate economică și politică ; ele creează condiții ca, in următorii ani, ponderea acestor țări in comerțul exterior și in relațiile economice ale Ro-

este de in totalul re- economice in- Din acestea,
insem- dezvol- ea și ade ase-

mâniei să crească în mod substanțial. Va trebui să acționăm cu toată fermitatea in această direcție !în aceeași perioadă au crescut continuu relațiile României cu țările capitaliste dezvoltate. Ponderea acestor relații in totalul schimburilor economice ale rii este de circa 41 la sută, inscriindu-se, după cum menționat, și realizările in Iută liberă de pe celelalte piețe, în mod deosebit trebuie menționat că, in cadrul acestor relații, un loc important îi ocupă importul de mașini și utilaje ; practic, el formează cea mai mare parte a importurilor din aceste țări. Pe primul loc se află relațiile economice cu Republica Federală Germania, care reprezintă circa 10 la sută. Această țară ocupă locul al doilea in totalul relațiilor economice internaționale ale României, după Uniunea Sovietică.Dezvoltarea largă a relațiilor economice internaționale din ultimii ani demonstrează intensificarea participării țării noastre la schimbul de valori materiale pe plan mondial, la diviziunea internațională a muncii. Succesele obținute în dezvoltarea relațiilor economice ale României au fost posibile, in primul rînd, datorită creșterii in ritm intens a economiei naționale. Ca rezultat al dezvoltării intense a industriei și a celorlalte ramuri economice, am putut asigura atit extinderea exporturilor intr-un număr mare de țări, cit și realizarea importurilor necesare înfăptuirii programului de creștere a economiei noastre naționale. Este semnificativ, de asemenea, faptul că comerțul exterior și cooperarea în producție cu alte țări au o pondere importantă în ansamblul economiei românești, reprezentînd circa 30 la sută din volumul total al producției.Rezultatele obținute în cei trei ani ai cincinalului — 1971—1973 — sînt concludente pentru dinamismul economiei noastre. După cum se cunoaște, in 1973. producția industrială a

ță- aici am va-

1970, cu a-sută, iar peiuni ale aces- este
crescut, față de proape 44 la primele patru tui an ritmul de creștere de circa 15 la sută. Aceasta a-rată că se înfăptuiesc cu succes programul elaborat de Congresul al X-lea al partidului și de Conferința Națională, prevederile planului cincinal, precum și angajamentele oamenilor muncii de a îndeplini cincinalul înainte de termen.Extinderea și diversificarea comerțului nostru exterior sînt nemijlocit legate de dezvoltarea in ritm inait a industriei și agriculturii, a celorlalte ramuri economice, de înfăptuirea neabătută de către oamenii muncii a politicii elaborate de Congresul al X-lea al partidului. Totodată, este necesar să se înțeleagă clar de către fiecare cetățean, de către toți oamenii muncii, de întregul popor că realizarea cu succes a planului cincinal, dezvoltarea economiei naționale în ritm intens, deci și creșterea bunăstării materiale și spirituale a națiunii noastre socialiste sint nemijlocit legate de extinderea și diversificarea schimburilor economice, a cooperării in producție.Pentru rezultatele obținute de cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, in înfăptuirea programului de dezvoltare a economiei noastre naționale, doresc ca de la această tribună

Un nou 
motor DieselLa întreprinderea constructoare de mașini din Reșița a intrat în faza finală de montaj primul motor Diesel de 4 000 CP fabricat in țară. Destinat vehiculelor feroviare, Diesel, care atinge performanțe tehnico-constructive superioare, se distinge printr-o serie de caracteristici deosebite: o turație mai mare cu 350 de rotații pe minut și o greutate pe unitatea de putere cu 50 la sută mai mică în comparație cu cele realizate pirtă acum de constructorii de mașini din Reșița.

Angajamentele 
devin fapteOamenii muncii din economia județului Prahova anunță noi succese în marea întrecere pentru îndeplinirea înainte de termen a cincinalului. Pe primul situează, și de această "................ domeniul

noul motor

loc sedată, lucrătorii din petrolului și chimiei, ramură cu pondere însemnată în economia

• A fost realizat un 
prim pas pe calea spre 
o soluție politică în Gui
neea Bissau. La 25 mai 
vor începe convorbiri în
tre reprezentanții guver
nului portughez și ai 
P.A.I.G.C. privind înce
tarea focului.

(Continuare în pag. a lll-a)

(amănunte în pagina a VI-a)
• Bătălia electorală din Franța 

s-a încheiat. Cuvîntul decisiv îl 
vor avea, duminică, urnele. Care 
sînt opțiunile tinerilor francezi ? La această problemă se referă comentariul nostru din pagina a VI-a.

Utecîștîi 
au acționat 

prompt în ultima vreme, întreprinderea Oțelul Roșu a cunoscut un proces intensiv de transformare atit în ce privește extinderea capacităților de producție, cit și in privința modernizării proceselor tehnologice din unele secții. încă de anul ca urmare a creșterii mtilui producției la trase, laboratorul central întreprinderii nu mai capacitatea necesară sigure în timpul optim probele de analiză. în primăvară, construcția noului laborator, ajunsese în stadiul de finisaj. Cu toate acestea terminarea devenise (jii'icială.— La una din ședințele operative cu secretarii dih organizații, ne spune Gheor- ghe Smadu, secretarul organizației U.T.C. pe întreprindere, a fost reținută ho- tărîrea tinerilor ca în contextul acțiunilor in sprijinul producției, finalizarea lucrărilor la laborator și montarea aparatelor și a utilajelor să fie făcută de ei prin muncă voluntar patriotică. S-au adunat în vreo 2 080 de ore iar economiile realizate se ridică Ia circa 200 000 de Iei. A fost un examen pe care tinerii de aici l-au promovat cu succes.

trecut volu- bare al avea să a-

total
SON DANCEA

MATETICA
de ACULiN CAZAC'J„A ști" este un verb care acoperă o acțiune fără limite, iar proliferarea cimpuri- lor cunoașterii, care părea cîudva un lux și se baza pe vreo inițiativă particulară, este astăzi o necesitate, un imperativ al creșterii.Iată, de pildă, apariția ma- teticil. O știință nouă, lansată fără spectacol de public și declamație scientistă, dar frecvent solicitată, in anii din urmă, prin cărțile și știrile la care acced. O ști-

(Continuare în pag. a Il-a)

S-a înveselit cîmpul!
Multe putem zice, gîndurile se învălmă

șesc uneori și formează vîrtejuri la tîmple, 
cuvintele cîteodată nu ne ascultă, alteori 
le ascultăm noi și sîntem într-atît de tăcuți 
și surprinși îneît ele vin din afara memoriei 
noastre parcă, dintr-un spațiu reinventat. 
Eram într-o dimineață pe dealuri, nici nu 
luasem bine seama cît de repede se ridi
case soarele și omul cu 
cercetez cîteva fire de 
de vie — din soiurile 
mai bune, zicea - s-a 
odată brusc spre șesuri
tat parcă de o imensă gri- ' 
jă. Cum s-a înveselit cimpul, 
mi-a spus, privește și dumneata ! Și eu 
m-am uitat întîi la el, i-am văzut ochii cum 
rîd. Cite bucurii curate, ascunse altora, pot 
trăi încă în mintea și 
Primăvara amenințase 
și-c anulat dintr-odată 
oamenilor satului i-o 
înainte și pămîntul se
băut apă din palme, trecînd, ca niciodată 
in alți ani, peste praguri de rîu. Și a fost 
de ajuns o spărtură de nori pentru ca ploa
ia să provoace adevărate băi de clorofiiă

care pornisem să 
viță 
alea 
uitat 
asal- A. I. ZĂINESCU

firea sa de țăran ! 
cu secetă și tot ea 
eroarea, dar voința 
luase parcă puțin 
poate spune că a

în preajmă și omul nostru de pe deal să 
observe cu simplitate : s-a înveselit cîmpul!

Multe putem zice, gîndurile ne scapă 
uneori și se adună vîrtej cîteodată, puține 
iau, totuși, această sclipire de cristal și se 
încheagă limpezi ca un început de poezie. 
Dincolo de ele se puteau vedea însă toate 
grijile de primăvară și se puteau vedea 
toate speranțele, toate zilele și muncile 

unui anotimp care se lăsa 
așteptat. Și ceea ce se dorea 
mai mult atunci era nu o 
vreme frumoasă care să ne 
plimbe pe cîmpuri, ci u;na înce
țoșată, urîtă, care să ne strîngă 

pe lîngă unelte și să aducă miros de ploaie 
în casă, să ne facă să ne gîndim la clipa 
cînd lucrurile se înveselesc. Eliberat de po
vara acelei griji, ca și cum întregul cosmos 
i-ar fi fost comandat, omul cu care porni
sem să cercetez cîteva fire de viță de vie 
pe dealuri și-a întors cu bucurie privirea 
spre șes, erau vesele cîmpurile, într-adevăr, 
plouase bine cu numai o noapte înainte, 
iar ochii îi erau acum foarte curați.

Lumina îi răsfrîngea, parcă, statura.
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Raidul nostru

Din nou pe șantierele căminelor pentru tineret

SĂ NE CONSTRUIM
PROPRIA CASĂ!

• 0 CONSTATARE: Ritmul de lucru este încă nesatisfăcător

OSE IMPUN : Acțiuni mai energice din partea comitetelor județene U.T.C.

BOTOȘANI:

Pajiștile naturale 

pot (și trebuie) 

să devină principala 

sursă de furaje

„NAȚIONALUL" 1S1 CELEBREAZĂ 
CONSTRUCTORII

TIMIȘOARA:
Beneficiari! Sintefi 

așteptați pe șantierSpre sfirșitul iernii trecute, cînd am fost pe șantierul căminului pentru tineret cu 460 de locuri care urma să fie predat întreprinderii Industria linii din Timișoara in luna septembrie din acest an, realitatea nu ne oferea nici un temei că înscrisurile din contract vor fi respectate. Acum citeva zile am revenit pe același șantier. Dacă la acea dată ne-au întîmpinat doar fundațiile in jurul cărora nu se afla nici un utilaj și nici un om, in prezent pe verticala celor 11 etaje, însăși finisajele interioare sint pe cale de a fi terminate. Conducătorul tehnic al lucrării, tovarășul inginer Vasile Măcicășan, ne informează, că cele 15 procente din volumul lucrărilor ce au mai rămas se vor încheia foarte lejer pină la data de 15 iunie, deși constructorii și-au propus să-1 predea încă la sfirșitul acestei luni.Din cele spuse de tovarășul Emil Vîlcu, șeful serviciului relații din cadrul Trustului de construcții, am aflat că mai urmează a fi date in folosință în județ, tot pentru industria ușoară, încă 5 cămine cu un total de 738 locuri. Din păcate pe șantierele acestora se constată încă importante rămineri în urmă, ceea ce necesită o intervenție operativă a tinerilor beneficiari chemați să dea o mină de ajutor constructorilor. Am făcut împreună cu șeful șantierului o socoteală,a lucrărilor pe care le pot efectua tinerele și reiese că valoarea lor se ridică la aproximativ 50 000 lei. Așadar, tineri beneficiari, poftiți pe șantierul viitoarei voastre case și puneți umărul la ridicarea ei mai grabnică.
ION DANCEA

ALBA IULIA:

Priviți la vecini și 

urmafi-le exemplul ICu o lună în urmă n-am făcut constatări prea îmbucurătoare pe șantierele căminelor pentru tineret din municipiul Alba Iulia. La căminul turnătoriei de fontă se acumulaseră importante restanțe față de grafice, la cel al întreprinderii de utilaje de abia începuse turnarea fundației, iar căminul Fabricii „Porțelanul" fusese abandonat tocmai cînd mai erau de executat ultimii metri pătrați de zidărie. La punctele de lucru lipseau înlocuitorii, cărămida, cimentul, materialul lemnos, iar singura betonieră aflată în dotarea șantierului 2 al I.J.C.M. Alba nu putea face față nici pe departe cerințelor, în plus, se simțea o acută lipsă a forței de muncă, in special calificată. Factorii de răspundere au recepționat prompt semnalul critic lansat atunci, luînd măsuri ferme pentru lichidarea neajunsurilor. Situația s-a schimbat radical. între timp a mai fost adusă o macara tip Bocșa, cu ajutorul căreia sint ridicate materialele la etajele superioare, iar fierarii-betoniști au fost dotați cu o ștanță electrică nouă care le ușurează foarte mult munca și le spo

rește randamentul. Dispunlnd de condiții optime constructorii lucrează cu spor. Căminul Fabricii „Porțelanul11 a fost ridicat deja în roșu. Acum se ten- cuiește de zor în interior și se toarnă mozaicul la ultimul nivel. Alături de echipele șantierului lucrează și o formație de zidari a beneficiarului condusă de tinărul loan Turcu.Există, deci, condiții ca noua casă a tinerilor de la „Porțelanul" să fie predată cu 3 luni înainte de termen. Care este, însă, situația la căminul întreprinderii de utilaje ? Ritmul de execuție a fost intensificat și aici, dar lucrările sint totuși mult rămase în urmă : ziditul nu a început încă. Conducerea lotului ne-a declarat că va face tot ce îi stă în putință pentru a recupera restanțele, dar pentru aceasta are nevoie și de a- jutorul beneficiarului. în mod concret, sprijinul s-ar putea materializa prin înființarea unei echipe alcătuită din zidari- șamotori și tineri absolvenți ai școlii -profesionale de construcție, care să lucreze citeva ore pe zi pe șantier.AL. BALGRADEAN
TG. MUREȘ:

Nu s-a deschis incâ 

finanfarea. Cei 

trei care trebuie 
să găsească solufia: 

banca, constructorul 

fi proprietarulConstrucția căminului „avansează" ca racul. în numărul din 

Printre tinerii de la Întreprinderea „Electrotimiș"-Timișoara, care lucrează la mașinile de rectificat pro
file se numără și Ion Bădilă, secretar al organizației U.T.C. nr. 11

27 martie al ziarului nostru consemnam stadiul In care se afla atunci construcția căminului de nefamiliști în care urmează să se mute la sfirșitul anului tineri care lucrează la complexul C.F.R_-Tg. Mureș. Din dorința de a vedea cum se materializează promisiunile in- terlocutorilor de atunci, am refăcut drumul parcurs in urmă cu mai bine de 2 luni. Ceva s-a făcut Dar acest ceva nu ne îndreptățește nici pe departe speranța că cei 143 ce tineri vor sărbători revelionul în casă nouă. Construcția incă nu a început pentru că n-a fost deschisă finanțarea.La Banca de investiții prezentăm situația tovarășului Mircea Fodor, directorul băncii. O cunoștea de fapt— E ușor să dai vina pe bancă. Dar ce aprobăm dacă documentația pentru deschiderea finanțării nu a fost predată ? Există insă posibilități, pe care le-am discutat cu reprezentanții LM.A.T.E.X. pentru aprobarea finanțării. Dar văd că se mișcă încet.într-adevăr se mișcă foarte încet. în ce îi privește, zic că au timp. Căminul destinat tinerilor din întreprindere are termen de dare în folosință sfirșitul anului 1975. Termenul de. începere a lucrărilor — trimestrul IV al anului. Numai că acest „timp" împiedică construcția celuilalt cămin de la complexul C.F.R. care în trimestrul IV trebuie predat la cheie.
MIRCEA BORDA

în județul Botoșani, suprafața de pășune și finețe naturale este de 71000 hectare. întinderea și productivitatea acestor pajiști pe bună dreptate poate fi considerată sursa principală de furaje pentru efectivele de animale e- xistente. Directorul întreprinderii județene de pajiști, ing. Constantin Dimitriu. ne-a vorbit despre realizările obținute pină a- cum și măsurile luate pentru perioada următoare.— In primul riad, ni se explică. am infrințat un lot semin- cer de 816 hectare, care va asigura cantitatea de semințe necesare. Anul trecut am organizat pășuni model pe o suprafață de 1 500 hectare, iar pe alte 14 000 de hectare au fost administrate 3 150 tone îngrășăminte chimice. Rt-adel* nu au intirziat să apară; producțiile obținute de pe a- ceste suprafețe au depășit 16000 kilograme masă verde la hectar. De pe restul suprafețelor, datorită lucrărilor de întreținere aplicate, producțiile medii obținute au depășit 9000 kilograme masă verde la hectar. Aceste rezultate bune ne-au determinat ca anul acesta să înființăm alte pajiști cultivate pe alte 2100 hectare, pășuni model pe 1875 hectare, iar 29 000 hectare să le fertilizăm. în același timp oricărei pășuni amenajate ne străduim să-i asigurăm și sursa de apă pentru irigare. Primul pas l-am făcut Sint amenajate pentru irigat 450 hectare pășune. Vom fi siguri că nu într-un timp îndepărtat întreaga cantitate de masă verde necesară hranei animalelor va fi asigurată de pe pășunile existente în județ. Toate lucrările de pînă acum au fost executate prin contract, de către stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, cu utilajele noastre și recunoaștem, un real ajutor am primit din partea organiza ții im

Foto: CH. CUCU

U.T.C. din orașele și satele județului.Facem un popas la Darabani. Pe șantierul tineretului erau pre- zenți peste 400 tineri. Șantierul lor se întinde pe o suprafață de 30 hectare și are ca scop asigurarea cu semințe de iarbă și lucemă a pajiștilor județului. Cei mai harnici sint tinerii Dan Cagu. Mihai Cheptănaru. Eugenia Spătaru, Valeria Fădureanu.La fel ca ei au procedat și tinerii din Dorohoi. care au executat lucrări de combatere a e- roz;unii solului pe o suprafață de 31 hectare. între cei care au răspuns printre primii la chemarea organizației U.T.C. au fost elevii Elena Armașu,- Dumitru Mihaliche. Dorin Siănescu. Carmen Nicolau. Vasile Roșea. Ni- colae Nichifor. ca și anul IV B, in frunte cu dirigintele lor, profesorul Constantin Carp. Acțiuni de îngrijire a pajiștilor au întreprins și tinerii de la cooperativele agricole din Văculești, Bor- zești și din alte sate ale județului. Toate aceste acțiuni ale u- teciștilor. ca și cele ce le vor arma, sînt de natură să ne a- dauge, ca un argument convingător opiniei exprimate de directorul întreprinderii de pajiști și pășuni, o garanție că furajele necesare zootehniei din acest județ vor fi asigurate din surse proprii.
OVIDIU MARIAN

5 000 HECTARE 
SEMĂNATE 

CU BUMBACCordonul bumbacului, adi- , că zona de sud a țării, se I întinde din Mehedinți piuă la Galați. insumind, anul ' acesta. 5 009 de hectare. Ee- I neHciind de o mare atenție din partea cultivatorilor, a- cestei culturi i s-au repartizat terenuri foarte fertile și bine pregătite agrotehnic. Experiența dobîndită, cercetările realizate în cadrul stațiunilor, măsurile organizatorice adoptate au făcut posibilă desfășurarea în condiții optime a campaniei de semănat. Cele o sută de unități agricole cultivatoare au primit semințele din soiurile raionate, iar stațiunile pentru mecanizarea agriculturii au asigurat mașinile necesare semănatului acestei culturi. în zona Băileștiu- lui, în județul Dolj, cele 300 de hectare au fost semănate incă de săptămîna trecută, în Teleorman cooperativele a- gricole au încheiat lucrarea de semănat în numai 6 zile bune de lucru, iar în Ilfov și Ialomița, în Dîmbovița, Brăila și Constanța, aseară s-a încheiat semănatul bumbacului pe ultimele hectare, în felul acesta, toate cele 5 000 de hectare repartizate anul acesta culturii de bumbac au fost semănate în condiții excepționale. întreaga suprafață a fost fertilizată și repartizată in acord global cooperatorilor și mecanizatorilor (G. F.).

W iața, după expresia unui poet contemporan 
■— este „atelierul general" al artei, și de 

justețea acestui adevăr m-am convins, încă o 
dată, zilele trecute, cînd am fost invitat să par
ticip la un spectacol de teatru, în aparență obiș
nuit, desfășurat pe marea scenă a Teatrului Na
tional din București, dat în onoarea constructorilor 
acestui edificiu de importanță republicană.

Evenimentul se înscria pe prima filă a progra
mului de manifestări reunite sub genericul „Pri
măvara culturală bucureșteană", în cadrul căreia 
actori de frunte ai primei scene a Capitalei au 
ținut să aducă un mesaj de mulțumire și recu
noștință acestor eroi — adeseori anonimi — care 
(ca intr-o legendă cu mesaje contemporane des
pre vocația construcției la români), își angajează 
propria lor viață înălțării Bucureștilor in rindul 
marilor metropole de lumină ale lumii.

Emoția mea, de tînăr scriitor, alăturată valului 
uriaș de sentimente ritmate entuziast sub cu
polele de aur ale înaltului edificiu de cultură, a 
recunoscut, din nou, frumusețea dreaptă și sem
nificația gesturilor care celebrează astfel de vic
torii ale spiritului.

Cei care, din podul palmelor ori din arcul 
frunților lor, au sudat această punte sensibilă, dar 
trainică, intre omul de rind și artist, între aș
teptare și dăruire, erau ei înșiși niște eroi vii, 
respirînd alături de mine, tăcuți în respectul lor în fața actului purificator, de comuniune spiri
tuală, ce se sâvirșea deopotrivă pentru toți. Se 
așezaseră fără timiditate pe treptele de purpură

— de mina lor dăltuite — ale acestui fantastic 
„atelier de estetică" (era tot o întîlnire de lucrul), 
așteptînd să li se ofere ceea ce li se cuvenea: nu 
accesul la artă, pe care-l aveau, ci însăși Marea Artă — proprietate a tuturor celor ce o realizea
ză și a tuturor celor ce o primesc. Pentru că 
arta, producătoare de bunuri estetice, nu poate 
exista decît racordată la tensiunea aspirațiilor so
ciale, iar rodul ei se cere cules, în primul rind, 
de cei care au inspirat-o.

In ziua aceea, Cetatea își sărbătorea eroii, ea 
însăși (Agora) o scenă uriașă a tuturor membrilor 
ei, o scenă pe care dreptul și libertatea de a crea se impun ca acte de responsabilitate colectivă. Artistul nu-și poate permite să poarte — 
metaforic vorbind — veșminte lipsite de mires
mele pămîntului său, ale timpului său. El își 
apasă pașii pe ceasornicele care macină neîn
trerupt țărîna, în care fierb seve gigantice și pu
ternice, el n-a uitat îndemnul de înțeleaptă și pă
rintească povață a poetului de a-și lăsa pașii „să 
se înțepe în bucatele lumești", de a primi, deci, 
și de a respira realitatea, fiindcă adevărata arta 
nu a plutit niciodată pe deasupra vieții, într-un 
spectacol aerian, suficient sieși, volatil. Cuvîntul 
ei nu este un dar oferit efemerității, ci un an
gajament solemn și durabil în slujba omului.

In ziua aceea, Cetatea își celebra eroii, o pri
mă zi dintr-un șirag nesfîrșit de ceremonii — ale 
muncii și ale sărbătorii — ele însele un prilej 
de confruntări spirituale fundamentale.

GKEORGHE ISTRATE

Rezultatele Festivalului de teatru, 
poezie patriotică și revoluționară 

„PARTID, INIMA ȚĂRII
Formații ale elevilor din Invățămlntul liceal și tehnic profesional

INTERPREȚI - MONOLOGPremiul I: Ghiță Liliana, Liceul nr. 3 Constanța ;Premiul II: Raica Adrian, Liceul nr. 2 Deva, jud. Hunedoara.Premiul special pentru regie: Zăncescu Florin, elev, Liceul Moinești, jud. Bacău.Premiul special pentru text original: Samoil Laila — elevă, Liceul „Alexandru I. Cuza", Galați ;
MONTAJE Șl RECITALURI, LI
CEE Șl ȘCOLI PROFESIONALEPremiul I : Liceul de arte plastice Jf. Tonitza* București; Liceul pedagogic Slobozia, Ialomița ; Grupul școlar „Al. I. Cuza" — Galați ;Premiul II : Liceul nr. 2 Roșiori de Vede, Teleorman; Liceul Buftea — Ilfov ; Liceul Marghita, — Bihor; Grupul școlar petrol Tîrgoviște — Dîmbovița.Premiul III : Liceul „C. Bre- diceanu" Lugoj — Timiș; Liceul pedagogic Sighetul Mar- mației — Maramureș ; Liceul pedagogic Slatina — Olt ; Grupul școlar P.T.Tc. Baia Mare — Maramureș; Liceul Toplița, — Harghita.Mențiuni: Liceul Marghita — Bihor ; Liceul 9 Bacovia — Bacău; Liceul Motru — Gorj; Liceul pedagogic Birlad — Vaslui; Grupul școlar de prelucrare a lemnului Suceava; Liceul Babadag — Tulcea; Liceul Co- vasna; Liceul Fetești — Ialomița; Liceul pedagogic Năsâud — Bistrița-Năsăud; Liceul nr. 2 Constanța; Liceul pedagogic Iași; Liceul Jibou — Sălaj; Liceul Domnești .— Argeș; Liceul Făurel — Brăila ; Liceul „Spl- ru Haret" — Buzău; Liceul

„Ștefan Ludwig Roth" Mediaș— Sibiu ; Liceul economic Craiova — Ddlj.
BRIGĂZI Si ESTRADE, LICEE 

Șl ȘCOLI PROFESIONALEPremiul I : Liceul Găești — Dîmbovița ; Liceul „Alexandru Sahia" — Oltenița; Școala profesională din cadrul L.I.C.M. Iași.Premiul ÎI: Liceul „Roman Vodă"' —"Roman — Neamț; Liceul SuliiTa -r' Tulceă; Grupul școlar chimie Turnu-Măgurele— Teleorman: Liceul Petrila, — Hunedoara.Premiul III : Liceul „I. Slavici" — Panciu — Vrancea ; Liceul „Decebal" și industrial Deva — Hunedoara; Liceul Ba- raolt — Covasna ; Școala profesională minieră Motru — Gorj ; Grupul școlar M.I.U. Lugoj — Timiș.Mențiuni : Liceul industrial de construcții mașini Brașov; Liceul pedagogic Deva — Hunedoara; Liceul „Dragoș Vodă"— Cîmpulung Moldovenesc — Suceava; Liceul „Horia, Cloșca și Crișan" Alba Iulia — Alba; Liceul maghiar Satu Mare ; Liceul sanitar Scornicești — Olt; Liceul pedagogic Cluj; Liceul 2 Tulcea ; Centrul școlar chimie Ploiești — Prahova; Grupul școlar Electroputere Craiova — Dolj.
TEATRU DE PĂPUȘI, LICEEPremiul I : Liceul pedagogic din Ploiești, jud. Prahova.Premiul II: Liceul pedagogic „Gh. Asachi" din Piatra Neamț, jud. Neamț.Premiul III : Liceul pedagogic din Craiova, jud. Dolj.Mențiune: Liceul de cultură generală din Vulcan, jud. Hunedoara ; Liceul pedagogic din Abrud, jud. Alba.

• PRIMĂVARA CULTURALĂ 
BUCUREȘTEANĂ .Teatrul 

„Manuscriptum"La Sala „Studio" din Piața Amzei Teatrul Manuscriptum al Muzeului literaturii române a oferit ieri, în continuarea inițiativelor sale, o nouă manifestare de ținută: Cișmeaua roșie, spectacol de reconstituire a in- ceputurilor teatrului românesc. Cișmeaua roșie e un teatru de lectură prezentat într-un ansamblu de elemente auditive și vizuale — proiectarea unor diapozitive după stampe de epocă, fundal muzical adecvat. Au fost aduse pe scenă fragmente — unele inedite, altele jucate acum un veac — din Franțuzitele da C. Facca, Sfatul familiei de N. Di- maebi; s-au recitat versuri din poeziile „Cișmelei", aparținind poeților Văcărești; S-au citit fragmente privind teatrul de la „Cișmeaua roșie" din opera lut N. Fi- limon. șaua lui Ghica, Scrisori către V, Alecsandri, care descriau teatrul domniței Ralu. Muzeul literaturii române a colaborat în acest scop cu profesori ai I.A.T.C.. Lectura acestei reprezentații de reconstituire teatrală românească a fost încredințată tot unor cadre didactice de la I.A.T.C., actori și profesori ca: Elena Negreanu, Ștefan Velniciuc, Adriana Po- povici și alții.
® BISTRIȚA:
Simpozion didacticLa Bistrifa s-a desfășurat în aceste zile sub egida inspectoratului școlar județean și a Casei corpului didactic un simpozion cu tema Reconsiderarea raportului profesor-elevi în condițiile modernizării procesului de invățămînt. Lucrările s-au desfășurat in cadrul a 9 secții, pre- zentîndu-se 69 de comunicări și referate. Inaugurînd programul simpozionului, prof. univ. dr. doc. Anatolie Chircev a susținut comunicarea intitulată Psihopedagogia relației profesor-elevi. In continuare, în secțiile constituite, educatori, învățători, profesori de limba română, științe sociale, matematică, fizică, chimie, biologie, geografie, directori și diriginți au reliefat în comunicările prezentate, preocuparea susținută a cadrelor didactice din județul Bistrița- Năsăud în direcția ridicării continue a calității procesului in- structiv-educativ.

l’Af IKKSf TATf^l

REPREZENTANT ÎN CONSILIU -
DATORIE DEPrivit cu 2—3 ani in urmă. cu destule rețineri, uneori nefiind invitat la ședințele la care avea dreptul să participe, reprezentantul studenților este astăzi, după cum am constatat în citeva institute bucu- reștene și clujene, o persoană al cărei cuvînt este ascultat, ale cărei propuneri sînt riguros consemnate în procesele verbale ale ședințelor de consiliu. Mai mult decit atît, o bună parte din aceste propuneți iz- vorîte prin consultare cu masa studenților, selectate cu responsabilitate, au devenit măsuri concrete în organizarea practicii, în adoptarea unor planuri și programe de învățămînt, în acțiunile de integrare a învăță- mîntului cu cercetarea și producția. Este, evident, un pas înainte. în primul rind, pentru că reprezentanții studenților sînt cunoscuți nu numai de membrii consiliului, ci și de colegii lor. Contactul strîns cu colegii de an se realizează, după cum ne spuneau studenții clujeni, de la Universitate și de la Institutul politehnic, în mod diferențiat : în adunări generale, prin emisiuni radio, prin rubrici speciale ale gazetelor de perete, direct in pauzele unor cursuri. Astfel, problemele ivite pot fi operativ selecționate, în fața consiliului

ÎNALTĂ RESPONSABILITATEapărînd cele mai importante. Ion Gavra, (Facultatea de filozofie, Universitatea „Babeș Bolyai"), amintea printre ultimele rezolvări în consiliu : practica, efectuarea seminariilor de sociologie și psihologia muncii în întreprindere, stabilirea continuității îndrumătorilor (schimbați pină acum după fiecare an) și dublarea numărului lor. La Facultatea de istorie, la sesizarea studenților (prin reprezentantul lor, Valeriu Leu), au fost eliminate o serie de paralelisme între cursuri, s-au stabilit priorități în apariția a- cestora pentru accelerarea transformării cursurilor-prelegere in cursuri-dezbatere.O inițiativă deosebită am în- tîlnit la Facultatea de științe economice, unde la analiza unor cursuri sau programe n-au fost invitați numai reprezentanții anilor de studii, ci și cei mai buni studenți din anii mari.Preocupări continue față de propria pregătire sînt oglindite în intervențiile reprezentanților viitorilor ingineri clujeni. Astfel, anul I subingineri, Facultatea de mecanică, an constituit prin trei admiteri, cu rezultate foarte slabe în iarnă, a făcut obiectul unor intervenții active primind un ajutor substanțial, atît din partea colegilor de la secția de ingineri, cit 

și din partea cadrelor didactice, prin organizarea consultațiilor obligatorii, a unei asistențe pentru îndrumare și control la nivelul fiecărei subgrupe. A- sociația studenților comuniști a propus aici, ca și la Facultatea de electrotehnică, testări cu lucrări speciale în seminarii, verificări ritmice cu pondere în nota de examen, iar în ceea ce privește practica în atelierele școală, organizarea brigăzilor cu studenți calificați anterior, a unor întreceri pentru titlul de „fruntaș in producție", o participare efectiva în conducerea atelierului cu responsabilități directe in - sectoare cheie pentru munca viitorului inginer : aprovizionare,- organizarea producției, documentare și concepție în vederea Introducerii unor noi prototipuri, desfacere.Fiindcă stagiul practicii de vară va începe rAi peste mult timp, ședințele de consiliu profesoral la Facultatea de construcții aerospațiale (Institutul politehnic Bucureștii și la Facultatea de economie generală (A.S.E.) au luat în discuție propunerile studenților de perTec- ționare a acesteia. staHMaCa- se, după cum afirmau pre* czr. doc. Victor Pimmer ș; coc* ar. Călin Oprea, decanul să prudd- canul amintitelor tarnMdu suri judicioase mesăăe a& «pa» 

rească aspectul calitativ.In același timp, însă, o serie de cadre didactice ne-au confirmat faptul că reprezentanții studenților ar putea ajuta mai mult conducerile facultăților. Cauza participării incomplete rezidă în aceea că, pe de o parte, o serie de luări de cuvînt sau materiale prezentate de studenți au un aspect informativ, care prevalează asupra unor opinii critice, iar pe de altă parte, datorită cunoașterii insuficiente a unor aspecte a- supra cărora consiliile profesorale trebuie să decidă : administrative, bugetare, legislative. Avind drept de vot deliberativ reprezentantul studenților trebuie să cunoască și aceste aspecte- pentru luarea unor decizii competente. Altfel, votul lui este formal, iar participarea lui la consiliu prea puțin eficientă. In anii de studiu este resimțită nevoia unui ecou mai puternic al activității reprezentanților în consilii. Deseori se întîmplă ca rezolvarea unor probleme ridicate de aceștia să fie considerate ca efect al unor măsuri pur administrative fără a se cunoaște contribuția reprezentanților în adoptarea deciziei.In ceea ce privește calitățile acestor purtători de cuvînt ai opiniei studențești, atît cadrele didactice, cit și colegii lor, au fost de .acord că singură pregătirea profesională exemplară este insuficientă pentru justificarea unui mandat. Numai împletirea strinsă a meritelor profesionale, cu obiectivitatea, cu capacitatea de analiză și sinteză a unor probleme ce nu tin neapărat de procesul de in- vă’âmint. poate justifica in- vc5t.rea cu o asemenea responsabilitate.
C. STANCULESCU

crearea unui climat 
cit mai favorabil. 
Sesiunea a mijlocit 
un bogat schimb de 
opinii între actualii 
și viitorii specialiști. 
Această manifestare 
științifică a relevat 
capacitatea de crea
ție a tinerilor ingi
neri și studenți, pa
siunea lor pentru 
cercetare în cele 
mai stricte proble
me ale producției.

V. R.

SCHIMB DE OPINII ÎNTRE 
ACTUALII Șl VIITORII SPECIALIȘTI MATETICA
La Tehnic-clubul 

din Capitală, a 
avut loc, recent, o 
sesiune de comuni
cări cu tema : „Re
ducerea consumuri
lor de energie elec
trică și combusti
bili", organizată de 
către Comitetul mu
nicipal București al 
U.T.C. și C.U.A.S.C. 
din Institutul poli
tehnic. Au prezen
tat comunicări stu
denții institutului și 
cadre tinere ingi

nerești care acti
vează în dome
niul termoenergeti- 
cii și electroenerge- 
ticii. Cele 32 de lu
crări au evidențiat 
posibilitățile largi 
de obținere a eco
nomiilor prin dimi
nuarea consumuri
lor specifice, con
tribuția tinerilor in
gineri și membri ai 
cercurilor studen
țești de cercetare, 
în această acțiune 
și, mai ales, în

Pregătiri pentru sesiunea de examene în laboratorul Facultății 
de horticulturii a Institutului Agronomic din București

(Urmare din pag. 1) ințâ care, în spiritul tradiției, își extrage propria i- dentitate etimologică din limba greacă veche și își consolidează structurile prin eforturile unor savanți sovietici (Lev Landa) și americani (Gilbert). La Frascati, in Italia, in cadrul Centrului european de educație, s-a creat un prim laborator de mateticâ. Se fac, încet-în- cet. pași semnificativi, se a- cumulează date și se consemnează progrese.Aparent, nu este o noutate. Pentru că matetica este știința comportamentului elevului în procesul de ucenicie școlară. Admițind-o, psihologia copilului, psihologia învățării sau psiho-pedagogia apar văduvite de ceea ce ar intra in substanța lor ideatică și experimentală. Aparent așa stau lucrurile. Să fim totuși ceva mai atenți. Matetica a apărut în anii din urmă, la limitele consacrării dimensiunii permanenței educației. Ea pornește de la premisa distingerii intre învățare și ucenicie. Ucenicia este premisă, exercițiu, deprindere, punere în starep de a face, reproducere și simulare de acte profesionale. Ea este predominată de acțiune, in timp ce învățarea este predominată de informație. In etapele educației permanente ucenicia se așează prima, înaintea învățării și recurenței (reciclării). Să ne înțelegem insă : ea este 

tot un tip de instruire și formare, dar prin acțiune și exercițiu. Matetica este tocmai studiul sistematic al acțiunii și exercițiului în procesul de achiziționare a cunoștinței și abilității. Mai precis, este studiul comportamentului elevului în această acțiune, al nevoilor, motivațiilor și aspirațiilor sale, al posibilităților și capacităților de alegere între variante de conținut educațional (moduli), al ierarhizării sarcinilor de ucenicie, al rezultatelor și căilor noi de avansare în studiu. Matetica analizează, mai departe, impactul considerabil al vehiculelor tehnice ale informației (sistemele multi-media) asupra uceniciei.Iată, deci, un cîmp de sondaj care transcende psihologia și pedagogia. Matetica ambiționează spre elaborare de strategii ale uceniciei, spre modele de optimizare a educației pe treptele și dimensiunile ei de activism. Ea îndeamnă la acțiune, pe baza cunoașterii complexe, interdisciplinarc a elevului, a personalității sale în creștere.Să fim atenți la mesajul ei și s-o tratăm fără prejudecată și complexe enciclopedice de superioritate. Este o treabă serioasă, servită de oameni serioși. O treabă care, probabil, va mai ciunti ceva din falsa pudoare a sfă- toșeniei pedagogice, introdu- cînd rigoarea și spiritul sis- temic al științei moderne.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)să adresez, în numele conducerii de partid și de stat, precum și al meu personal, tuturor oa— menilor muncii, întregului nostru popor cele mai calde felicitări ! (Aplauze puternice).La dezvoltarea și diversificarea relațiilor economice internaționale și-au adus contribuția activă lucrătorii din întreprinderile și organizațiile de comerț exterior care au acționat pentru înfăptuirea în cil mai bune condițiuni a sarcinilor trasate de partid și guvern în acest domeniu. Pentru rezultatele bur.e obținute pină acum, doresc, de asemenea, să adresez lucrătorilor din acest important sector calde felicitări și cele mai bune urări ! (Aplauze puternice).Stimați tovarăși,Succesele importante realizate in toate domeniile de activitate, inclusiv in comerțul exterior, ne dau, fără îndoială, dreptul să facem o apreciere pozitivă a muncii desfășurate pină acum. Aceasta nu trebuie însă să ne facă să uităm că in munca noastră — inclusiv in cea de comerț exterior pe care o analizăm astăzi — mai persistă o serie de lipsuri ce se repercutează negativ asupra economiei, asupra valorificării in condițiuni de eficiență superioară a produselor românești.Trebuie să spunem deschis că nu toate ministerele, centralele și intreprinderiie economice se ocupă in mod corespunzător de asigurarea producției pentru export. încep cu aceasta pentru că problema exportului este in esență problema producției, pro- biemV modului în care își desfășoară activitatea fiecare întreprindere. De felul cum se desfășoară această activitate depinde posibilitatea de a extinde sau nu activitatea noastră de comerț exterior.Din păcate, mai persistă la unii conducători din unitățile economice, precum și la unii lucrători din întreprinderi părerea că datoria lor este de a produce ca scop in sine, deci de a realiza orice, indiferent de calitate, de valoare. Or, trebuie să se înțeleagă bine că tot ceea ce se produce, indiferent in ce u- ni.ale, trebuie să satisfacă anumite necesități interne și _ externe. Producția trebuie să corespundă cerințelor și necesităților, atît ale consumatorilor interni, cit și ale celor externi.Toate unitățile producătoare trebuie să înțeleagă că poartă răspunderea deplină atît pentru realizarea la timp a producției, cit și pentru buna ci calitate, pentru nivelul ei tehnic, și, totodată, pentru valorificarea producției, inclusiv pe calea exportului. Ciclul producției nu se poate considera încheiat decit odată cu valorificarea producției, cu ajungerea ei la beneficiar, la consumator. Insist asupra acestei probleme pentru că trebuie să fie clar fiecărui muncitor, tehnician sau inginer, că de activitatea sa, de felul în care asigură produse corespunzătoare din toate punctele de vedere depind nivelul și eficiența comerțului nostru exterior. Nu putem admite producție de dragul producției ! Dacă produsele unei întreprinderi nu vor avea desfacere nici pe piața internă, nici pe cea internațională. deci nu vor satisface cerințele tot mai exigente ale consumatorilor interni și externi, vom fi obligați să încetăm producția respectivă, să închidem întreprinderea. Vreau ca asupra acestei probleme să existe claritate deplină ! Fiecare trebuie să-și înțeleagă răspunderea pentru că ridicarea veniturilor, a bunăstării, de- -pinde de capacitatea de a prifi 'duce la nivelul cerințelor me* reu creseînde din punct de vedere calitativ și tehnic, atît pe plan intern cit și internațional. Se mai întîmplă să vină cereri din partea unor miniștri, centrale și întreprinderi de a se asigura fondul de retribuție independent dacă se realizează sau nu producția. Or. întreprinderea nu este societate de bine- facere, societate de asistență socială ! întreprinderea este u- nitate de producție și nimeni nu poate fi retribuit decit în raport cu prevederile legale, pentru producția realizată ! Trebuie să spunem acest lucru clar în fața oamenilor muncii, a întregului popor, pentru a schimba — începînd de sus și pină jos și de jos pină sus — mentalitatea greșita care mai persistă la unii tovarăși. Chiar și aici — din ceea ce am ascultat astăzi și din ceea ce mi s-a spus că s-a vorbit ieri — s-a văzut că unii tovarăși ridică problemele ca și cum nu i-ar privi direct ce se intîmplă în întreprinderea in care lucrează, ca și cînd cineva din afară trebuie să vină să le soluționeze problemele. Dacă pornim de la principiul că răspunderea pentru întreaga activitate o au organele de conducere colectivă, începînd de la minister pînă 1a, întreprindere, este clar că acestea trebuie să soluționeze toate problemele de care depinde buna desfășurare a activității.Noul plan cincinal pe care îl elaborăm — și care urmează a fi supus Congresului al XI- i lea în toamna acestui an —I pornește de la necesitatea dezvoltării în continuare, în ritm intens, a industriei, a întregii economii. Aceasta presupune extinderea relațiilor noastre economice internaționale, a schimburilor comerciale, dezvoltarea mai accentuată a cooperării e- conomice în producție. Pentru a putea realiza programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, trebuie să asigurăm industriei materii prime corespunzătoare și o serie de alte produse, inclusiv utilaje, și din import. Dar pentru a putea realiza importul — care se prevede să crească destul de mult în următorul cincinal, așa cum a sporit dealtfel și în cincinalul actual — trebuie să asigurăm creșterea corespunzătoare a exportului de produse românești pe piața străină. Este necesar să punem accentul Ia export pe produsele care sînt mai mult solicitate și care permit o bună valorificare a activității economice a întreprinderilor noastre.

Deci dezvoltarea expertului este nu • dorință abstractă, ei o necesitate o- biectivă pentru progresai e- conomiei noastre naționale. Desfășurarea eficientă a imrțatai exterior necesită o bună cunoaștere a situației er——ire internaționale, a pieței ■—lit ir. a tendințelor și perspectivelor ei, o adaptare rapidă a prodne- ției la cerințele pieței externe, ale partenerilor din diferite țări. Și in acest an. ea șt ia anii trecuți dealtfel, in această direcție s-au manifestat • serie de neajunsuri. Sint lipsuri foarte serioase aut in ce privește cunoașterea cerințelor pieței mondiale cit și. mai ca seamă, adaptarea rapidă a producției întreprinderilor românești la aceste cerințe. în anele ministere și întreprinderi se întilnește ineă o atitudine refractară față de schimbările ce se produc pe piața internațională, se acționează ca mare încetineală. Vorbind aici, tovarășul de la .,23 August* — o uzină veche și de inaltă tehnicitate — a cerut să se asigure desfacerea produselor pe care uzina le fabrică de 3> de ani. Dar de ce acționează ca atita intîrziere uzina pentru însușirea produselor ooi. de ce compresoarele care trebuiau introduse in fabricație de citiră ani nu sint însușite nici acum in mod corespunzător 7 De ce acest colectiv de aproape 13 ••• de muncitori și ingineri de înaltă calificare nu acționează mai rapid pentru a fabrica ceea ce solicită atit de mult industria românească și piața străină ? An fost ocupate ani de zile capacități de înaltă tehnicitate ro producția de remorci : din comoditate s-a redus chiar utilajul de foraj pentru a produce remorci ca să se raporteze că a crescut valoarea producției globale ! Toate acestea arată mentalitatea retrogradă ce se mai întilnește in unele întreprinderi și — de ce să nu spunem —- chiar la ministerul respectiv care, timp de doi ani de zile, a tărăgănat schimbarea producției de remorci de la această uzină de inaltă tehnicitate. Dar acest exempiu nu este singular. Unii tovarăși cred că dacă și-au însușit odată un produs, trebuie să-l fabrice pe vecie. Aici sint miniștri, directori de centrale, lucrători din comerțul exterior, cadre de bază din economie. Știți eu toții că după 5—6 ani un utilaj, o mașină se învechesc. Tovarășul de la întreprinderea de export de mașini și tractoare din Brașov ne-a spus că ei însușesc un motor pentru care au licența de acum 5 ani. Acest motor trebuia să fie pus in producție in 1970 sau in 1971, dar nici astăzi nu este realizat. Ni s-a spus : „am întocmit un plan pentru a grăbi punerea în producție". Dar cînd ? După ce nu va mai fi cerut pe piața mondială ? Cu o asemenea mentalitate, cu un asemenea ritm de înnoire a producției nu se poate asigura diversificarea exportului. Am dat aceste exemple pentru că construcția de mașini reprezintă, sau trebuie să reprezinte, sectorul cel mai dinamic — și la noi ca și pe plan internațional — al progresului tehnic, al revoluției tehnico-știin- țifice. Dar asemenea situații se întilnesc și în metalurgie și in industria chimică și in industria ușoară și in alte domenii, întreprinderile de electronică acționează, de asemenea, foarte încet în această privință. Producem și acum aparatură de măsură și control insușită in urmă cu 20 de ani. Practic nu există minister de unde să nu se poată da exemple in această privință. Să nu se înțeleagă de către cineva că asemenea lipopri privesc doar ministerele sa"u intreprinderiie citate. Este o mentalitate mai generală căreia trebuie să-i punem capăt cu hotărire trecind la o activitate in spirit nou in toate domeniile ! 'Vom avea o consfătuire cu centralele industriale și vom discuta atunci in mod serios aceste probleme. Am dorit numai să subliniez necesitatea cunoașterii pieței și adaptării mai rapide la cerințele ei. înnoirea rapidă a producției este o condiție fundamentală pentru un comerț exterior eficient, pentru o bună cooperare internațională, pentru dezvoltarea și diversificarea relațiilor economice mondiale, pentru participarea activă la diviziunea internațională a muncii.Rolul principal îl au in a- ceastă privință cercetarea, introducerea in producție a tehnicii și tehnologiilor avansate. Am creat in ultimii 10 ani o largă rețea de institute de cercetare. Avem astăzi aproape 60 000 de lucrători in domeniul cercetării și tehnologiei. Trebuie să spunem insă că nu ne putem declara satisfăcuți de felul in care se acționează pentru înnoirea producției în ritmurile și la nivelul de exigență al pieței mondiale.Există încă, de asemenea, o a- titudine birocratică in relațiile cu partenerii străini. Se răspunde uneori cu intîrziere cererilor și sesizărilor partenerilor. Sînt destule cazuri cînd ca>- litatea și nivelul tehnic al producției lasă de dorit. Nu aș dori să revin iar la construcția de mașini, cu toate că aici sint încă destule neajunsuri. M-aș referi însă la un sector unde calitatea nu ar mai trebui să fie o problemă, și anume la confecții. Este necesar să fie sporită exigența în producția de confecții, de tricotaje, in general in industria ușoară. Dacă nu sînt de un nivel calitativ inalt, nimeni nu o să cumpere produsele noastre doar pentru că sint fabricate in România, chiar dacă, așa cum se întîmplă din păcate, sînt vîn- dute la prețuri mai mici. Problema calității produselor pentru export trebuie să fie o preocupare centrală a tuturor unităților noastre ! Numai asigurind produse de inalt nivel tehnic și de calitate ireproșabilă vom putea extinde relațiile noastre e- conomice internaționale. Fiecare muncitor, tehnician, inginer, conducerile tuturor întreprinderilor și ministerelor au datoria să se ocupe îndeaproape și în mod permanent de ridicarea calității produselor. Se impun măsuri hotărîte în organizarea controlului calității, a nivelului tehnic, în înfăptuirea programului de introducere a tehnicii și tehnologiei moderne în toate ramurile de activitate
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tar miro impart șt expan H a asagura astfel eeauihnrea te*- iantet de pUU exieroe. I rebase sa inters tnă • ttuttrs ia au vane împart și export. Sa pase ta pe primai pian astgararea produselor pentru export și să fae- lalasarea resurselor dm țară.Observând tendințele ce se ceatureaza pe pian mierniția nai. problemele noi apărute ca urmare a crizei de materii pn- me. a crizei de energie, deci de petrol, constatăm că au crescut pe piața mondială cerințele de utilaje complexe. Acordurile de cooperare pe care le-am realizat cu un număr de țări au la bază tocmai exportul de mașini și utilaje, de utilaje complexe, construirea de către România aunor întreprinderi industriale in țările respective. Aceasta pune, desigur, sarcini deosebit de mari in fața celor două ministere constructoare de mașini, ca și a celorlalte ministere care produc utilaje sau părți din utilaje și concurează la realizarea obiectivelor respective. Aceasta pune sarcini mari și in fața Ministerului Metalurgiei pentru realizarea metalului necesar fabricării utilajelor. Trebuie să dezvoltăm tot mai mult producția de utilaje complexe, pentru care putem realiza un export de sute de milioane de dolari. Estenecesar, de asemenea, să dezvoltăm rapid producția de ma- șini-unelte, atit pentru acoperirea nevoilor industriei românești, cit și pentru export. Un rol important in producția de utilaje complexe și mașini- unelte au electronica, aparatura de măsură și control, automatizarea. Trebuie să ținem seama de cerințele creseînde existente in acest sens pe plan internațional. Realizarea sarcinilor lacare m-am referit impune luarea unor măsuri hotă- rite pentru creșterea gradului de tehnicitate și integrare. Ministerele industriale și Ministerul Comerțului Exterior trebuie să acționeze pentru intensificarea participării României la crearea unor capacități industriale in țările in curs de dezvoltare, unde se poale prevedea creșterea cerințelor de asemenea produse. Este necesar să acordăm mai multă atentie exportului de produse chimie*, mai eu seamă al celor de mie tonaj, cu valori foarte mari, care asigură valorificarea superioară a resurselor noastre de materii prime si creșterea a- portuluî valutar. De asemenea, trebuie acționat ca mai multă rapiditate pentru schimbarea profilului metalurgiei românești, treeindu-se la producția de oțeluri aliate, de laminate, țevi si alte produse de inaltă tehnicitate care valorifică de eiteva ori mai mult materiile prime importate. Această sarcină se impune și in industria ușoară. ținând seama că sintem importatori de bumbac ți de alte materii prime. Nu ne mai putem permite să producem — și să exportăm — din aceste materii prime, salopete. Trebuie să lichidăm eu desăvirșire această orientare greșită, trecind la o producție superioară din toate punctele de vedere. Același lucru este valabil și in ce privește mobila. Cu toate rezultatele obținute, producem incă prea puțină mobilă stil, de calitate superioară, care necesită muncă mai calificată, dar valorifică de eiteva ori mai mult lemnul. Vom realiza o cantitate mai mică de mobilă.conservind și pădurea, dar vom trimite pe piața internațională produse de valoare inaltă. Probleme similare se pun și in industria alimentară și. practic, în toate sectoarele economice. Activitatea noastră de comerț exterior este legată acum, și in anii viitori, de schimbarea radicală a modului de a gindi. de trecerea la producție de calitate care asigură valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor. Importind materii prime. România nu-și poate permite luxul să realizeze din a- cestea produse de calitate scăzută.De aici decurge și problema eficienței economice a activității de comerț exterior. Cunoașteți cu toții — s-a vorbit și aici — că exportăm incă produse cu un curs de revenire necorespunzător. Desigur, realizarea unui bun curs de revenire, ridicarea eficienței comerțului nostru exterior, depind, in principal, așa cum am mai spus, de producție. Dar nu aș dori ca tovarășii care lucrează în -comerțul exterior, inclusiv în Ministerul Comerțului Exterior, să rămină cu impresia că s-a făcut totul pentru buna valorificare a produselor românești. Se mai lucrează
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exterior de la nai se mnlrii istă • amadhae ■laeirieâ se■re și srrbârir ■ chiar • sâaaă sirii ti t privește peohir mele de ae.sicia- Trebuie pus capăt eu haiirirr unor asr w ■ca stări de lucruri iu iutre- pnudenle de roroer-.Importul ș> exportul sxut o problemă de secret comercial, deci de secret de stat și trebuie tratare ca atare !Si fie dl: că atuaei când voe- him de ifiritți tron emiri — fără a neglija că pe primul plan trebuie să stea preocuparea de a produce mărfuri si sortimente de înaltă tehnicitate și calitate — avem in vedere și felul cum se face vinzarea. exportul. In această privință Ministerul Comerțului Exterior. întreprinderile de comerț exterior, toate ministerele — pentru că toate se ocupă astăzi de comerțul exterior — au o răspundere deosebit de mare. O eficiență scăzută a activității de comerț exterior are repercusiuni serioase asupra dezvoltării generale a economiei, duce pină la urmă la diminuarea venitului național. deci a mijloacelor necesare ridicării bunăstării inlregului popor. Eficiența comerțului exterior depinde de prețurile la care sînt vindute produsele noastre pe piețele străine, precum și de prețul la care cumpărăm produsele străine. De multe ori nu se caută piața cea mai ieftină, se cumpără de unde se nimerește. Problema prețurilor la import și export este o problemă centrală a eficienței comerțului exterior. Ministerul Comerțului, celelalte ministere, organizațiile și întreprinderile de comerț exterior poartă întreaga răspundere pentru lipsurile ce se manifestă in această privință, lor Ie incumbă, deci, și luarea măsurilor de remediere.Nu trebuie să comparăm comerțul exterior cu relațiile comerciale din țară. Sint două lucruri fundamental deosebite. Pe piața mondială acționează principiul concurenței și trebuie să acționăm ca atare. Să facem toiul pentru a asigura vinzarea la preturi echitabile a produselor românești și pentru a importa, de asemenea, in condițiuni avantajoase, echitabile.Ministerul Comerțului Exterior nu a folosit in suficientă măsură drepturile ee i s-au a- cordat prin încredințate, unui control desfășurarea meri exterior, de măsuri de situației. Cum la început, s-au obținut ra>iizîri dar nu putem fi incă pe deplin mulțumiți. Măsurile de descentralizare a comerțului exterior, trecerea răspunderilor asupra unor ministere, centrale, întreprinderi au fost in general bune: pe parcurs insă. aceste măsuri ș-au denaturat. S-a înțeles eâ răspunderea întreprinderii și a centralei pentru comerțul exterior inseamnă nu răspunderea conducerii intre- prinderii. a conducerii centralei, ei crearea unor organisme aparte. care, in fapt, nici nu sint in suficientă măsură conduse și îndrumate de organismele respective. Cind vorbim de răspunderea întreprinderii și a centralei pentru comerțul exterior, avem in vedere că consiliul de conducere, comitetul oamenilor muoeii trebuie să se preocupe de fabricarea și controlul producției necesare exportului și de urmărirea pină la capăt a valorificării ei. Aceasta nu înseamnă că fiecare întreprindere trebuie să-și trimită reprezentanții in străinătate. Realizarea răspunderii in asigurarea producției pentru export și urmărirea desfacerii acesteia nu înseamnă crearea unei puzderii de organisme care să se concureze pe piața internațională. Dimpotrivă. aceasta inseamnă îndrumare și coordonare unitară. sub controlul Ministerului de Comerț Exterior, al celorlalte ministere, realizarea activității de comerț exterior intr-o formă cit mai concentrată. Consider că din acest punct de vedere s-au comis unele greșeli, unele abateri de la orientarea pe dat-o și trebuie aduse vele corespunzătoare.Tinind seama de sarcini ce stau in viitor în fața organizațiilor de comerț exterior. de lipsurile la care m-am referit, se impune să precizăm mai bine — dacă cumva lucrurile nu sint incă suficient de clare — răspunderile întreprinderilor și centralelor, poartă in continuare răspundere pentru producția de export, care trebuie inclusă in plan, intr-un capitol separat, și urmărită in mod distinct in cadrul întreprinderii sau centralei, întreprinderea și centrala, inclusiv ultimul muncitor, au indato- rirea să cunoască cerințele de calitate și prețul la care trebuie vindute produsele. Deci. întreprinderea. centrala, unitățile care produc pentru export poar

lege. răspunderile pentru exercitarea temeinic, unitar in activității de eo- Am luat o sene îmbunătățire a am spus incă de unele

care am corecti-marile

Acestea întreaga

tă desfacerea prado te Iar to afară, trehoie mers ta roaee*-

trare a tar.

nor : oa este ceva Mto. SobS- niez iasă aceasxâ Mee ptiu eâ no fă-a fâeat — mexsăoaez o treia oară acest latii — ram trebme^^jtalTaa io exercitarea țului exterior, rodind oaeorî U anumite insistente manifestate de ministere șa centrale. Dubla subordonare a întreprinderilor — așa cum am inteles-o de la început și doresc să o reamintesc din nou — inseamnă că Ministerul Comerțului Exterior exercită controlul asupra tuturor întreprinderilor de comerț exterior, că directorii generali, directorii, toate organele de conducere sint obligate să raporteze Ministerului de Comerț Exterior despre activitatea de comerț exterior. Nimeni nu poate spune : „eu raportez numai ministerului de care aparțin". Dubla subordonare inseamnă obligația de a raporta, de a cere sfatul și de a aplica directivele Ministerului Comerțului Exterior. Subliniez aceasta pentru că din discuții am rămas cu impresia că in practică lucrurile nu stau așa. Ni s-a spus — nu știu dacă e un fenomen mai frecvent, mai general — că unii tovarăși, inclusiv directori de întreprinderi de comerț exterior, se tem să informeze Ministerul Comerțului Exterior despre neajunsurile in munca de comerț exterior ale ministerelor din care fac parte. Ce fel de atitudine este aceasta ? Fiecare este un activist de partid și de stat ! Se supără sau nu se supără ministerul. este o obligație legală, o îndatorire să fie informat Ministerul Comerțului Exterior despre situația existentă in acest domeniu in fiecare minister. A- tunci cind apar neajunsuri trebuie informat obligatoriu organul in a cărui dublă subordonare ești ; acest lucru este inscris in lege. Eu văd aici și o lipsă de autoritate a Ministerului de Comerț Exterior care s-a împăcat eu această stare de lucruri, nu și-a făcut simțită prezența, nu s-a impus cu toată fermitatea, neindeplinind prevederile legale in această privință. Cred că ceea ce am spus e dar și nu trebuie să mai insist !S-a vorbit puțin astăzi de răspunderile sectorului finan- eiar-bancar. de rolul Ministerului de Finanțe și al băncilor in creșterea eficienței economice a comerțului nostru exterior. Pină la urmă orice activitate de comerț exterior, ea de altfel orice activitate economică, se concentrează in expresia sa financiară sau bănească. In venitul național, in buget, comparind ceea ce am cheltuit cu ceea ce am încasat. se reflectă dacă o activitate este bună sau nu. In Legea comerțului exterior — dacă inii aduc bine aminte — se vorbește de răspunderea Ministerului de Finanțe și a băncilor. în Legea financiară aceste lucruri sint și mai detaliate. Dar trebuie să spun deschis că nu putem fi pe deplin mulțumiți de felul cum Ministerul de Finanțe și băncile isi îndeplinesc obligațiile in a- ceastă privință. Ele au sarcina să facă controlul la leu asupra întregii activități de import-export. Ministerul de Finanțe, băncile, organele financiare au obligația controlului zilnic, făcut ceas de ceas, precum și datoria de a opri acțiunile neeficiente. Acestea sînt drepturi și obligații prevăzute în lege. Este necesar să punem ordine desăvârșită in această privință. E- xistâ organe financiare în întreprinderi, in centrale, în organizațiile de comerț exterior, care au răspundere financiară, inclusiv drepturi și obligații de control. In fiecare minister e- xistă direcții financiare, al căror rol este de a exercita controlul activității, de a asigura eficiența financiară, nu doar de a finanța plata ; pentru aceasta nu e nevoie să avem o direcție financiară sau de contabilitate. Asigurarea eficienței activității economice — iată rolul principal al acestor direcții. Numai pentru a face plățile nu se justifică direcțiile financiare in ministere. serviciile in centrale și intreprinderi. Or, aceste organisme nu iși fac pe deplin datoria — și aceasta pentru că nici Ministerul de Finanțe nu Înțelege suficient marea răspundere pe care o are asupra vieții economice, a activității financiare, re- ducind aproape totul la încasarea și centralizarea veniturilor ce se depun la bancă. O să avem in cnrind o consfătuire cu cei ce lucrează in domeniul finanțelor. Vreau să spun, insă, de pe acum, că nu putem accepta și tolera continuarea stărilor de lucruri actuale din acest domeniu de activitate. Problema eficien
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citatea. Este necesar ea aceste societăți să fie restructurate. La unele trebuie să renunțăm, iar pe altele să le transformăm in societăți comerciale viabile. Am analizat acum două zile aeeste probleme la comisia de partid a cooperării internaționale și am stabilii un șir de măsuri ce urmează să fie discutate in conducerile ministerelor. Cred că va trebui să renunțăm la orientarea de pină acum de a crea societăți mixte comerciale cu profil îngust. De ce, de exemplu, dacă avem o societate chimică in străinătate, aceasta nu poate vinde și alte produse ?Am trimis pe unii să vîndă îngrășăminte, pe alții să vindă fibre, pe alții tractoare, pe alții aparate de radio. Oare nu putem crea societăți comerciale cărora să le dăm sarcina de a vinde o gamă cit mai largă de produse ? Avînd un profil mai larg ele vor avea și o altă perspectivă și alte posibilități de a acționa. Desigur, aceasta presupune in primul rind să analizăm condițiile pieței, pentru a vedea dacă produsele noastre sint cu adevărat necesare și apoi sâ organizăm societăți, să trimitem oamenii să facă comerț. Am in vedere să trimitem oameni realmente pricepuți. nu pe cei care au sprijin in minister. la direcțiile de personal sau in altă parte. (Animație, aplauze). Nu am creat aceste societăți pentru a-i plasa pe cei ce doresc să trăiască in străinătate ! (Vii aplauze). Trebuie să trimitem oameni hotăriți să servească interesele economiei, ale po-care facăporului român, oameni știu, in aceiași timp, să comerț ! Comerțul este o specialitate. el nu po3te fi practicat decit de persoane care au competenta necesară și cărora le place să desfășoare activitate. Trebuie să bine oamenii pentru muncă, nu să-i luăm plare.
această alegem această la întîm-Ținind seama de cerințele cooperării in producție, am luat măsuri de creare a unor organisme speciale ; cred insă că și aici trebuie să introducem maimultă claritate. Răspunderea pentru cooperare trebuie să o aibă consiliul de conducere al ministerului, al centralei și nu un organism sau un aparat a- parte. Analiza activității de cooperare — comercială și în producție — trebuie făcută de conducerea ministerului și a centralei.In ce privește organizațiile de comerț exterior, cred că ele trebuie să fie angajate direct in problemele de cooperare internațională. Pentru aceasta nu trebuie să mai facem alte organisme. De ce organizația care se ocupă de importul utilajului complex la chimie, nu se poate ocupa și de exportul utilajului chimic complex ? Dacă știe să ceară, ea trebuie să știe și să ofere. Apare necesar ca in întreprinderile de comerț exterior să se treacă și Ia activitatea de cooperare în producție. Se va realiza astfel o mai bună legătură între import și export. A- celași lucru este valabil și pentru Ministerul Comerțului Exterior, care, de altfel, a și primit această sarcină. El va trebui să ia toate măsurile pentru a asigura organizarea și îndrumarea corespunzătoare a activității de cooperare internațională în producție, pentru care poartă răspunderea principală.Se impune să ne gindim la o mai bună îndrumare și conducere a societăților mixte, și din țară, dar mai cu seamă din străinătate. Aceste societăți au început să se înmulțească, iar in viitor numărul lor va crește și mai mult. Este necesar ca în cadrul planului fiecărui minister să existe un capitol distinct privind cooperarea internațională. Să urmărim cooperarea in străinătate așa cum urmărim producția intreprinderilor proprii din țară. Desigur, să avem grijă ca partea de producție ce revine României să vină în țară și să fie folosită in mod corespunzător. Același lucru trebuie făcut și din punct de vedere financiar, al cheltuielilor angajate de societățile mixte. In ca

zai ia rare se propun cheltuieli prea mari trebuie să intervenim. Reprezentantii noștri nu trebuie să admită cheltuieli ce depășesc posibilitățile — așa cura s-a iztimpiat in unele cazuri. Ei trebuie să asigure încasarea veaitarihr. a beneficiilor, in raport ea înțelegerile pe baza cărora s-a creat societatea mixtă și cc partea de capital pe care • deținem ia întreprinderea res- pecrivâ. Toate aceste venituri trebuie înscrise intr-un capitol separa: in bugetul de stat siurmările ca și cele din țară, peairo eă ele fae parte din produsul seciaL din venitul nostru tt'țiaif1 In felul acesta concepea actiiî'-alea de cooperare internați ovală, activitatea sc- rietatilor mixte de orice fel. atit din străinătate rit și din țară.Doresc sâ atrag incă odată atenția asupra necesității extinderii si concretizării mai bune a cooperării ia producție cu țările tari-1**- Avem in vedere ca. ia curse! acestui an. să trecem de la liste de probleme la realizarea «mor cooperări concrete in producție, contribuind iu felul acesta la realizarea -Pregraetuioi complex- la adoptarea căruia am participat in CĂLI la dezvoltarea colaborării ecoucmice. inclusiv a cooperării iu nrodaetie a țărilor sarâliUe. Să acționăm pentru formarea de societăți mixte, bazate pe principiile egalității ri zvautajului reciproc, in sensul înscris tn —Programul eom- riex“. astfel ea ele sâ contribuie la progresul fiecărei țări socialiste, la accelerarea proee- sului de egalizare a nivelului de dezvoltare economică a țărilor socialiste — una din condi- trzrile principale ale afirmării superiorității socialismului in fiecare tară si pe plan interna- t^caL De asemenea, va trebui s-Ș dezvoltăm cooperarea și cu țările socialiste cere nu sint membre ale C.A.E.R.. sâ ne 
preocupăm de realizarea unor aefiuni concrete de cooperare care sâ ducă la extinderea relațiilor rcastre și să contribuie la consolidarea dezvoltării socialiste din fiecare tară, la afirmarea forței socialismului pe plan mandiaLO atenție deosebită trebuie să acordăm cooperării cu țările in curs de dezvoltare. Avem începuturi bune in această privință care trebuie continuate cu fermitate. Realizarea în bune condițiuni a societăților mixte, a ințelegerilor de cooperare încheiate. trecerea la desfășurarea unor noi acțiuni în diferite domenii, au o mare importanță economică atit pentru România cit și pentru țările respective, contribuind la mersul lor mai rapid înainte pe calea dezvoltării economico-sociale independente. Aeeasta are și o mare importanță politică pentru afirmarea principiilor și relațiilor noi pe arena mondială, pentru instaurarea unor raporturi de echitate între statele lumii.Vom continua să extindem relațiile de cooperare cu țările capitaliste dezvoltate, inclusiv în domeniul creării de societăți mixte in România, în condițiu- nile prevăzute de lege. Aceasta permite o intensificare a participării la diviziunea internațională a muncii, accesul mai rapid la tehnica și tehnologia avansată și, totodată, se înscrie în politica generală de promovare a relațiilor de colaborare cu toate statele, fără deosebire de orinduire socială. Sintem interesați să luăm parte tot mai activă la diviziunea internațională a muncii, să intensificăm participarea la dezvoltarea colaborării tehnico-științifiee. la revoluția tehnico-științifică actuală care are un roi hotăritor in progresul fiecărei țări, iu dezvoltarea civilizației mondiale. Sintem membri ai multor organisme economice internaționale; va trebui să ne preocupăm de participarea mai activă la activitatea lor, contribuind, in cadrul acestor organisme . internaționale financiare, economice, inclusiv în cadrul organismelor economice ale O.N.U., Ia soluționarea complexelor probleme economice și monetare actuale. Știți foarte bine că apar o serie de greutăți în dezvoltarea relațiilor economice internaționale; contribuția la soluționarea corespunzătoare a acestor probleme, în interesul tuturor statelor, este o necesitate pentru țara noastră. Trebuie să avem permanent in vedere că economia mondială devine tot mai interdependentă.' Greutățile, disproporțiile care apar într-o parte sau alta a lumii au, pînă la urmă, repercusiuni — mai mari sau mai mici — asupra tuturor statelor. De altfel, criza financiară, mai bine zis criza monetară, influențează relațiile economice internaționale. Criza de materii prime, criza de energie au, de asemenea, repercusiuni asupra tuturor statelor, asupra raporturilor economice actuale in general, raporturi ce se mai caracterizează încă prin inechitate; ele influențează asupra bunei desfășurări a întregii activități economice internaționale.Știm bine că actuala situație economică mondială, inclusiv criza monetară și de materii prime, își au rădăcinile în politica imperialistă, colonialistă și neocolonialistă, în raporturile e- conomice de inechitate și inegalitate de pină acum. Tocmai de aceea se impune să participăm activ la eforturile pentru lichidarea acestor stări de lucruri anacronice, pentru a contribui la găsirea unor soluții care să țină seama de interesele tuturor statelor.Este, de asemenea, evident, că împărțirea lumii in blocuri economice închise, ridicarea a tot felul de restricții în calea dezvoltării relațiilor economice dintre state, duc pină la urmă nu la soluționarea problemelor, Ia ușurarea situației statelor sau grupărilor respective, ci dimpotrivă Ia agravarea situației economice internaționale, inclusiv a statelor care fac parte din aceste grupări închise. Ultimele evenimente din toamna anului trecut și din primăvara acestui an au demonstrat cu prisosință acest lucru. Viața a arătat că nici țările cele mai dezvoltate nu rămîn în afara greutăților care apar în situația economică internațională ; dimpotrivă, ele sînt lovite puternic de dereglările și greutățile ce se ivesc în lume. Tocmai

de aceea considerăm că trebuie acționat cu toată fermitatea pentru realizarea unei ordini noi in relațiile internaționale, pentru așezarea relațiilor economice dintre state pe principii de egalitate, independență, neamestec in treburile interne, avantaj reciproc, respectîndu-se dreptul fiecărei națiuni de a li .ăpină pe bogățiile naționale, de a le folosi corespunzător intereselor dezvoltării economico- sociale de sine staîatoare, ridicării bunăstării propriului popor.Sint necesare raporturi economice noi. echitabile, prețuri juste. stabilite pe baza noilor principii de relații intre state, a legităților economice obiective, realizarea unui raport corespunzător între prețurile materiilor prime și cele ale produselor industriale care să favorizeze progresul mai accelerat al țărilor in curs de dezvoltare. Trebuie să fie clar că lichidarea subdezvoltării constituie o necesitate obiectivă pentru așezarea relațiilor din lume pe baze noi. pentru dezvoltarea mai armonioasă a economiei mondiale, pentru înlăturarea unor fenomene de criză care nu se pot soluționa în mod corespunzător atit timp cit va continua împărțirea lumii in țări dezvoltate și țări subdezvoltate. Ținînd seama de aceste realități, noi considerăm că trebuie să luăm parte activă — și toate statele, indiferent de mărimea lor trebuie sâ participe activ — Ia solutionarea problemelor vieții internaționale, la lupta pentru realizarea unei ordini noi care să permită progresul fiecărei națiuni.Fără îndoială că toate aceste transformări, succesele țărilor in curs de dezvoltare, realizarea unor noi raporturi internaționale vor constitui un factor important in lupta pentru o lume mai dreaptă și mai bună, pentru colaborare trainică și pace intre toate popoarele lumii.Stimați tovarăși,Consfătuirea activului de bază din sectorul comerțului exterior a dezbătut un lung șir de probleme. S-au prezentat atît realizările, cit și neajunsurile, s-au făcut multe critici îndreptățite — deși ele nu au fost întotdeauna îndreptate spre direcția principală. S-a luat și poziție autocritică față de neajunsurile și lipsurile manifestate. Trebuie sâ spun, insă, că nu putem fi pe deplin mulțumiți de felul cum unii tovarăși și-au analizat lipsurile și neajunsurile proprii. Sperăm că aceasta se va remedia în continuare, in cadrul organizațiilor de partid, al adunărilor generale ale oamenilor muncii, în discuțiile cu lucratorii din toate compartimentele și organizațiile de comerț exterior.S-au făcut o serie de propuneri, atît în plen, cît mai cu seamă în comisiile de lucru. Ele se impun a fi analizate cu seriozitate și răspundere, tre- cîndu-se pe baza lor la întocmirea unui program concret de măsuri în vederea lichidării neajunsurilor, îmbunătățirii activității de comerț exterior, înfăptuirii în viață a sarcinilor puse de partid și guvern în fața tuturor organizațiilor și compartimentelor de comerț exterior.Este necesar să se acționeze pentru creșterea spiritului de răspundere, pentru întărirea disciplinei și sporirea operativității in activitatea tuturor organismelor de comerț exterior. Consider că o atenție deosebită trebuie acordată măsurilor de ridicare a nivelului de cunoștințe profesionale și politice ale lucrătorilor din comerțul exterior. Programul de reciclare stabilit de conducerea de partid și de stat trebuie să se bucure de mai multă atenție, inclusiv măsurile pentru mai buna cunoaștere a problemelor legislației internaționale, a dreptului comercial internațional, de care depinde desfășurarea în condiții corespunzătoare a activității dc comerț exterior. De altfel, se pare că va fi necesar să revedem și să aducem îmbunătățiri felului în care se predau aceste discipline la Academia de Științe Economice, inclusiv la cursurile speciale de pregătire a lucrătorilor pentru comerțul exterior.în acest an aniversăm trei decenii de Ia eliberarea țării de sub dominația hitleristă și va avea loc al XI-lea Congres al partidului — evenimente de mare importanță în viața poporului nostru. Aș dori să exprim convingerea conducerii partidului și statului că, așa cum toți oamenii muncii acționează pentru a intîmpina aceste evenimente cu succese deosebite în realizarea planului cincinal, și lucrătorii din unitățile comerțului exterior vor face totul pentru a-și îndeplini in mod exemplar sarcinile de mare răspundere ce le revin. Sînt încredințat că ei vor asigura desfășurarea în cele mai bune condițiuni a activității de comerț exterior, contribuind pe această cale Ia înfăptuirea cu succes a planului cincinal inainte de termen, la crearea condițiunilor pentru trecerea la realizarea cu succes a prevederilor viitorului cincinal. (Aplauze puternice).Este necesar ca organele șî organizațiile noastre de partid, comitetele județene și orășenești, organizațiile de partid din întreprinderile de comerț exterior. să-și îndeplinească in bune condițiuni sarcinile pe care Ie au. pentru a contribui Ia îmbunătățirea rapidă a activității in acest important domeniu economic. Doresc să exprim convingerea partidului, a conducerii de partid, că comitetele județene de partid, organizațiile de partid din unitățile comerțului exterior își vor îndeplini cu cinste rolul de mare răspundere ce le revine în acest sector de activitate.Cu această convingere, doresc să urez tuturor celor prezenți la această consfătuire, tuturor comuniștilor și lucrătorilor din unitățile și compartimentele de comerț exterior succese tot mai mari în activitatea lor, multă sănătate și fericire ! (Aplauze puternice, îndelungate. Se scandează : „Ceaușescu-P.C.R.". A- sistența ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nîcolae Ceaușescu).
4



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 4 SlMBĂTĂ 18 MAI 1974

SIMION BURZEA :„(...) Militar in termen, încep prin a vă certa că in ultima vreme ați făcut Ioc la rubrica „De la om la om“ unor prea puține corespondențe semnate de tineri ostași. (Așa e, recunosc, mă cerți pe bună dreptate, o.p.-i). Dacă mă gindesc bine, am început prost scrisoarea. Trebuia să încep mai diplomatic. O critică, chiar de la început, poate să vă facă rău... (La început ori la sfîrșit, critica, în în clipa cînd mi-o însușesc, îmi face bine, o.p.-i). Dar să trec la Am nul corporare

1'

Prin scrisoarea Problema „importanței" corespondenței pe care 
primesc am mai discutat-o de zeci de ori. Nu sînt în 
măsură să judec ce-i important și ce nu-i important. 
Cu vagi excepții, cred că fiecare scrisoare pe care o 
primesc își are justificarea sa, fie ea numai și aceea 
că trăim într-o lume în care avem nevoie unul de altul. 
Că, din fericire, trăim într-o lume a dialogului. In ce 
te privește, ți-am publicat scrisoarea și cu asta mi se 
pare că am terminat. Să-ți mai pun și... pile, e prea 
mult. N-am terminat însă cu chestiunea dialogului. 
Studentul Iosif Dimancea, din București, îmi scrie prin
tre altele, că, răsfoind o revistă de aiurea, a găsit un 
epitet nou pentru veacul nostru. Acela de „secolul ma
relui mut". Citez: „Și nu era o aluzie la epoca ferice 
a celei de a șaptea arte, la copilăria nevorbitoare a 
cinematografului. Marii muți am fi, cică, noi, oamenii. 
Dumneata, dumnealui, eu. De ce ? Simplu: n-avem 
ce ne spune. In alte vremi, zice-se, oamenii tăceau 
vorbind. Acum vorbesc tăcînd".

Ei bine, dacă pomenitul nume dat secolului XX e 
nou, problema e veche. E atît de veche, incit o consi
deram chiar învechită. S-au scris biblioteci întregi des
pre ea. Și în timp ce tomurile atestîndu-ne muțenia 
își ocupau frumos locul în rafturi, noi, oamenii vii, nu 
conteneam să vorbim. Și vorbim încă, slavă domnului I 
Uneori ne înțelegem repede vorbind, alteori mai greu, 
se mai întîmplă să nu ne înțelegem, să ne certăm. 
Trăim pe planeta aceasta peste 3 miliarde de oameni. 
Nu-i ușor să dialogăm tot timpul cu surisul pe buze. 
Dar însemnat e că dialogăm. Nu prea știu ce se întîmplă prin alte părți. Aici, la noi, pe românește și în 
toate graiurile pămîntului nostru, dialogăm continuu, 
avem continuu ceva să ne spunem, împărtășindu-ne 
unii altora gîndurile, împlinirile, necazurile, proiectele, 
speranțele. Și o facem dintr-o necesitate fundamentală, 
derivată din sensurile cele mai nobile ale colectivității 
noastre, o facem pentru că ne animă același ideal, pen
tru că ne iubim, pentru că ne stimăm. Desigur, așa cum 
n-am inventat noi munții, apele și cîmpiile acestui 
pămînt, tot așa n-am inventat noi dialogul. Dar tot așa 
cum, în ani de trudnică creație, am dat o nouă stră
lucire acestor munți, ape și cîmpii, tot așa i-a dăruit 
dialogului sensul unui patetic act consemnînd unitatea, 
voința, forța, demnitatea noastră.

Nu mă învinui, sau nu mă învinui prea tare, dragă 
Nuți din Fetești, pentru această digresiune. Nu mă în
vinui, nici tu, Iosif Dimancea, pentru că nu (i-am răs
puns direct. Mă preocupă, mai mult decît cred alții, 
utilitatea acestei rubrici. Primesc, relativ la ea, destule 
scrisori măgulitoare. Primesc, de asemenea, scrisori care 
pun sub semnul îndoielii că un atare dialog „De la 
om la om" ar fi folositor. Personal, cred în ideea de 
dialog. Evident — și fără falsă modestie — cred că 
mulți l-ar conduce mai bine ca subsemnatul. Dar fără 
el n-am mai fi noi. Greșesc gîndind astfel ? Ce mă face 
să perseverez este ci întrebarea nu mi-o pun numai 
mie. Simt și eu, simt cu toată ființa mea nevoia dialo
gului.

Pe sîmbăta viitoare!

pe un an la Turnu-Măgu- rele. A iubit o fată care n-a rezistat mai mult de două luni lipsei sale datorate incorporării și i-a scris... să nu-i mai scrie. Tip foarte inteligent. Desenează în maniera lui Bălașa, oameni frumoși și tineri proiectați pe ceruri albastre, e in stare să facă in cîteva secunde caricaturi de mare clasă... Eu jucam teatru și el mă privea cu un zîmbet pe care n-o să-l uit. După vreo jumătate de mi-a spus : „Gata. Toate farsele au un sfîrșit. Te-ai învățat s-o faci pe nebunul, dar la armată asta n-o să-ți meargă. Luni prezintă-te la comisariat, poate dai și de mine și mai stăm de vorbă !“. A plecat. L-am găsit în ziua respectivă și o întimplare fericită a făcut să-1 găsesc după două luni în unitatea mea. Ne-am Împrietenit. Suferă din cauza fetei care l-a părăsit, dar eu sint singurul căruia i-a mărturisit durerea. Față de ceilalți ori nu scoate un cuvint, ori bravează. îl întreb poate fi atît de Rîde. îmi explică : vrei să fac ? Să plîng ca o babă ? Aici sintem într-o unitate militară, nu la un institut de geriatrie..." (...). Am citit o scrisoare adresată de unui coleg, chiar grupa mea, care vă vestea despre el, un asemănător cu cel al Eugen Udroiu. Am apreciat calitatea dv. de pedagog. Scriați cam așa : „Vezi-ți de treabă, timpul o să-și facă datoria și într-o zi o să uiți...". M-am gîndit că, fiind în locul dv., și eu aș fi scris fel. Dar dacă aș fi în locul lui Udroiu ? Aș găsit o idee mai I-aș acela :citurile la vremea lor. A- cum ești chemat sub arme. Nu' există nimic mai important pentru tine decît să-ți slujești țara ca ostaș !“.

oră,

Zalău, Sălaj, și vin la dv. cu rugămintea de a-mi publica cele mai mari mulțumiri, succes la studii, mult noroc și fericire studenților Antik Bela de la Facultatea de medicină din Tîrgu-Mureș Mircea Hogea de la eultatea de filozofie București, care, nu mult, mi-au acordat tor într-un accident care I-am avut în timpul concediului petrecut la
De acord. Nimic nu-i mai frumos pe lume.

Și Fa- din de aju- pe

Borsec.mea le fac cunoscut că azi mă simt bine continui munca și învățătura la liceul seral. Tot timpul mă gindesc ce s-ar fi întîmplat cu mine dacă n-ar fi fost ei. Știu că n-o să-i supăr spunîn- du-le că mă gindesc că dacă n-ar fi fost ei. ar fi fost alții. E tare frumos să trăiești printre oameni de omenie. nimic nu-i mai frumos pe lume“.

și-mi •X
•fc

ARIPI Ml SE DESCHIDEAU
SPRE MĂRILE ALBASTRE

subiect.fost încorporat a- trecut. Pină la în- am avut o viață asemănătoare cu a multor altora. Am terminat liceul, mi-am luat bacalaureatul, am dat examen de admitere la arhitectură și am cu... succes. Ca sincer, știam că o să cad. Nu, spun prostii, am dat examenul, visam să fiu primit, fie și ultimul, dar să fiu primit. în timpul examenului m-am lămurit că, față de pregătirea mea, visul era irealizabil. Și am început să mă pregătesc sufletește pentru armată. într-o zi a bătut un oștaș la ușă și mi-a adus ordinul de încorporare. Eram singur acasă — părinții mei sînt amindoi medici — și l-am întrebat pe ostaș dacă nu vrea să bea cu mine o țuică. Tînărul m-a refuzat. De cînd mă știu îmi place să joc teatru. în fața furierului am jucat atunci una din farsele mele celebre. M-am prefăcut că mi-e rău. Dacă nu bea o țuică, măcar să mai stea- cu mine un pic, altfel s-ar putea să mă aibă pe conștiință. Sufăr de tensiune oscilantă... De el depinde dacă mai trăiesc sau mor în clipa următoare... A rămas. Numele lui e Eugen Udroiu. A sfîrșit o școală profesională de chimie, în București. A lucrat aproa-
Nu mai am spațiu pentru largi comentarii. Pe 

scurt: m-ar bucura să mă cheme Udroiu și să proce
dez ca el!

căzut să fiuCînd
cum tare.„Ce

dv. din po- caz lui

lafi bună, fi spus tînărului „Frate, toate lu-

„Stimate redactor, mă numesc Aurel Terhca, sîht muncitor la întreprinderea de armături din

ILUSTRAT

NUȚI, Fetești :„Am 19 ani și sint elevă în ultimul an al unui liceu din localitate. Posed
ziei, întreținind discuții cu alți colegi și cum avalanșele mele de risete ii răneau sufletul. Și asta

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBÂTĂ

E OCTAV PANCU-IASI■.» .

cîteva noțiuni copilărești despre viață, o mină de sentimente căldicele, un pumn de frumusețe insuficient asimilată, un munte de neagră ignoranță, o inimă care stă gata să crape de gelozie... Ca orice tînără, la vîrsta mea. am început să iubesc. Am început să iubesc un coleg de clasă. Mi se părea că lumea e minunată, mă bucura lumina ei fiindcă ea ne ocrotea deopotrivă, pe mine și pe el. Nu mi-a spus niciodată că mă iubește, dar mă făcea să înțeleg. Discuțiile noastre despre literatură abordau eroi îndrăgostiți, tineri eroi care se sacrificau unul pentru tul... mea tr-o facemult, am început să-1 fac gelos. La atîta m-a dus mintea... îl vedeam cum suferă din pricina gelo-

al- lu- în- voiMi se părea că e minunată, dar, zi, crezînd că îl să mă iubească mai

mă bucura, știind că rana din suflet înseamnă dragoste. Dar, cu timpul, a început să se îndepărteze de mine. A început să facă declarații de dragoste unei colege care știa cit de mult țin la el. Așa a intervenit între noi ea, transmițîndu-mi o stare de gelozie cumplită. îi văd împreună la meditații. El aproape că nu mă salută. Ea, fată bună, caută să fie cit mai drăguță cu mine. Și asta mă revoltă... Am încercat să-l găsesc într-o zi singur, să-i spun că ceea ce am făcut regret, că am fost minată de cele mai bune intenții. N-am reușit. Acum apelez la dv. Față de multe alte scrisori, a mea o să vă pară fără importanță. Dar, mă întreb, de ce să nu publicați și o scrisoare fără importanță, dacă este semnată de o fată nefericită
Un precursor

Relevam, intr-un trecut articol, 
că românit au fost cei dinții ca
re au utilizat praful de pușcă în 
exploatări miniere, după cum tot 
ei au avut tunari renumiți, che
mați de diferiți comandanți de 
oști, din țară și străinătate, spre 
a le organiza artileria. Interesan
te sînt experiențele, consemnate 
de documente, ale lui Ioan 
Românul (Hans Wallach). între
prinse în arsenalul din Alba Iu- 
lia. unde acesta elaborase rețete 
originale pentru fabricarea sili- 
trei și pulberei. In Moldova, du
pă cum arată istoricul Const. C. 
Giurescu, silitrarul lui Ștefan cel 
Mare, Mihail, era atît de price
put, îneît își vindea produsele 
și în străinătate, de pildă, sfatu
lui din Lioo, în anul 1474.

In aceste condiții, apariția în 
Transilvania, la Sibiu, a unui ar
tificier și constructor de rachete 
de mare clasă, cu idei ce depă
șesc cu cîteva secole veacul său, 
este explicabilă, ba chiar fireas
că. Ne referim la Conrad Haas 
(1529—1579), inventator sas din 
Ardeal, de talie mondială. Căr
turar, chimist și tehnician de 
geniu, el se preocupa, în seco
lul al XVI-lea, de probleme 
balistice și de rețete pentru fa
bricarea pulberii, așa cum o do-

vedește un manuscris rar desco
perit la Sibiu, a cărui interpreta
re s-a făcut abia in ultimul de
ceniu.

In cuprinsul lucrării amintite, 
există o parte unde se dau îndrumări pentru construirea ra
chetelor, „care aleargă de la 
sine în înălțime sau aleargă îna
inte și înapoi pe pămîntul ne
ted" sau „înaintează zburind. așa 
incit ajung in înaltul cerului". 
Ceea ce e deosebit 
în această parte a 
faptul că autorul ne 
schițează rachete în 
trepte, concepute de el într-o 
manieră originală — primele cu
noscute din istoria tehnicii. Se 
prezintă, de asemenea, dispoziti
ve menite să arunce asupra a- 
sediatoriloi săgeți incendiare și încărcături cu pulbere, propulsate 
de rachete. Rachetele sint direc- 
ționate de aripioare în formă de 
delta (ca stabilizatori de direc
ție), prefigurînd pe cele utiliza
te astăzi în aviația supersonică fi 
la rachetele cosmice. Transilvă
neanul C. Haas trebuie deci con
siderat inventatorul, pe plan 
mondial, al rachetei cu trei trep
te — anul 1555 consemnînd de- 
săvîrșirea invenției sale — ca și 
al aripioarelor în formă de delta.

de valoros 
lucrării, e 

descrie și 
mai multe

România - film 
prezintă filmul american

„PLIMBARE IN PLOAIA 
DE PRIMĂVARĂ”

Regia : Guy Green. Cu : Anthony Quinn 
și Ingrid Bergman

...„Deci : dacă părintele vor fi eliberate deodată, vasul va 
aluneca în poziție corectă și după cîteva clipe va pluti fru
mos pe Dunăre. Primul vas lansat de mine. Numai să nu o 
ia razna din cine știe ce pricină. Toți cei 50 de băieți care țin 
părintele trebuie să fie cu mare grijă. Dacă pupa depășește 
cu un singur grad prora sau invers, vasul se înțepenește pe 
cală. Și atunci facem pe dracu. Trebuie să-l tăiem cu apara- 
teie de sudură, să-l dăm ia fier vechi. Dar ce gînduri îmi trec 
prin minte ? Am pregătit totul cum nu se poate mai bine...*.

(Din posibilele însemnări ale lui Dumitru Cazacu pe fila ca
lendarului din 7 decembrie 1947).

★
..„Gratie eforturilor depuse pentru mărirea producției, 
AL TREILEA TANC PETROLIER DE 2 000 TONE 
a fost construit de muncitorii de la Ș.N. Galați.

Muncitorii de la Șantierele- Navale Galați au înțeles că prin 
munca lor plină de abnegație vor reuși -să creeze mai bune 
condiții de trai pentru ei și întregul popor muncitor. Strîns 
uniți în jurul comitetului de fabrică, lucrînd zi și noapte, mun
citorii SRT-iști au construit și lansat la apă un nou tanc pe
trolier de 2 000 tone. De talia celor mai moderne construc
ții, tancul SRT-Î30 este al treilea tanc petrolier care va porni 
de-a lungul apelor, sub pavilion românesc. în întrecerea în 
muncă pentru construirea vasului s-au evidențiat : C. Teodoro- 
vici, Pavel Vasiliu, Stoian Peleașcă, M. Nagy, E. Grumeza, I. 
Busuioc, Constantinescu, maistrul Filip Gheorghe, Zugrunala, 
Schneider, I. loniță, maistrul Sava Constantinescu și Cazacu.

Echipele de îndrumători comuniști au stat permanent în 
mijlocul muncitorilor. Grație muncii devotate a SRT-iștilor o 
nouă realizare vine să încunune eforturile muncitorilor pentru 
redresarea țărir

Cînd apăreau aceste rînduri în ziar, a treia zi de la însemnările lui Dumitru Cazacu, el trebuie să fi trăit momente de relaxare și bucurie. Temerile și emoțiile lui din ajunul lansării s-au spulberat. Vasul se legăna de acum pe Dunăre, sigur de el și de măiestria celor care l-au pus pe ape. După remorcherele de două sute, patru sute, șase sute, nouă sute și o mie două sute cai putere, iată, constructorii gălățeni deveneau tot mai temerari. Erau la primul lor tanc petrolier de 2 000 tone. Misiunea lansării lui la apă i-a revenit tinărului comunist Dumitru Cazacu. de meserie tîmplar. Știrea din ziar îl amintește la fără prenume. Pentru că, babil, și misiunea timul act în etapele vasului. Dar puțini că în același timp, dintre cele mai dificile. De a-
urmă de tot și pro- liii era ul- construcțiel știu, poate, este unul

al rachetei moderne
Dar 1555 reprezinți doar un 

final, o încoronare. Manuscrisul 
amintit dovedește că, incd îna
inte de 1530. Haas acea preocu
pări în domeniul propulsiei prin 
rachete cu mai multe trepte 
de aprindere, ca fi al combus
tibililor balistici fi al direcționă
rii în zbor a rachetelor. După 
cite se pare, inventatorul a ți 
experimentat rachetele care i-au 
adus astăzi celebritatea.A acut, de asemenea, continua
tori. Printre aceștia s-a numărat 
Valentin Franck (1643—1697) 
autorul unui breviar „pirotehnic" 
(Sibiu, 1697), unde se prezintă 
ți unele rețete propuse de autor. 
Volumul are ca unică ilustrație 
o rachetă, ceea ce dovedește per
petuarea preocupărilor sădite de 
Haas, precursor de seamă al 
prorsulsiei reactive.

De altfel, interesul fi creativi
tatea în acest domeniu s-au afir
mat ți secole mai tîrziu, persis- 
tînd pe cămin tul patriei noastre, 
cînd Alexandru Ciurcu și apoi 
Henri Coandă aveau să se dove
dească mari novatori în acest do
meniu — ultimul fiind și inven
tatorul primului avion cu reacție 
din lume („Coandă — 1910“).

Rachete concepute de Conrad Haas (Sibiu — secolul al XlV-lea).

LUNI, 20 MAI 1974

PLIMBARE ÎN PLOAIA DE 
PRIMĂVARĂ : Scala (orele 9,15; 
11.30; 13,45; 16,15; 18.45; 21).

PORȚILE ALBASTRE ALE ORA
ȘULUI: Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 13,15; 20.30).

IARNA FIERBINTE: Victoria
(orele 9,15; 1L30; 13,45; 16; 18.15;
20.30) .

ARBUȘTII: Doina (orele 15.30 ;
19.30) . Program de desene anima
te (ora 17.30).

LA EST DE JAVA; Patria (o- 
rele 9,30; 12.15; 15; 17,45; 20,30).

RĂSUNA VALEA: Lumina (o- 
rele 9; 11,15: 13,30; 16; 18 30: 20,45).

MARINARUL EXTRAORDINAR : 
București (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20.45).

LUMINILE ORAȘULUI : Casa
Filmului (orele 15; 17,30: 20) Ca
pitol (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21).

FRATn JDERI: Grivița (orele 
9: 12; 16; 19.15); Gloria (orele fr: 
12.30; 16,15; 19,30); Flamura (orele 
9; 12.30; 16; 19.30).

LADY CAROLINE: Festival (o- 
rele 9,30: 12.15; 15,15; 18; 20,30).

BANI DE BUZUNAR : Excelsior 
(orele 9: 11; 13; 15; 17; 19; 21).

CAT BALLOU; Luceafărul (ore
le 9: 11.15: 13.30: 16; 18.30; 20.45); 
Favorit (orele 9,15; 11,30: 13.45;
16; 18.15; 20,30), Melodia (orele 9; 
11.15; 13,30: 16: 18.30: 20.45), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20.30).

OMUL DIN ÎNALTA SOCIE
TATE! Buzești (orele 9; 11,15; 
13.30: 16: 18 15; 20.30).

AFACEREA PRINȚUL NEGRU: 
Floreasca (orele 15 30; 18; 20 15).

TREI SCRISORI SECRETE: Co- 
trocenl (orele 14; 16; 18; 20); Vol
ga (orele 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 
20,15).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI; Pacea (orele 16; 18;
20); Popular (orele 15,30: 18; 20.15).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA: 
Bucegi (orele 15,45: 18; 20.15),
Giulești (orele 10; 15.30; 18; 20.15); 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30 15,45; 
18; 20,15).

PACALA; Drumul Sării (orele 
11; 15,30; 19); Vitan (orele 15.30; 
19).

RIO LOBO: Dacia (orele 9; 11.15; 
13.30; 16; 18.15; 20,30).

DEPARTE DE TIPPERARY 6 
Munca (orele 16; 18: 20).

CĂLĂREȚUL FArA CAP: Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20,15).

CIDUL: Arta (orele 12; 15,30;
19) : Lira (ore’e 11; 15.30; 19).

CE DRUM SA ALEGI; Flacăra 
(ore’e 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15) .

CIPRIAN PORUMBESCU: Ra
hova (orele 10: 16; 19).

UN COMISAR ACUZA: Moșilor 
(orele 9: 11,15; 13.30: 15.45: 18;
20.15) ; Progresul (orele 15.30; 18;
20.15) .

LE MANS: Unirea (orele 15.45; 
18).

HOȚUL DE PIERSICI: Unirea 
(orele 20).

SAMBIZANGA: Crfngașl (ora 16).
ȚARUL IVAN ÎȘI SCHIMBA 

PROFESIA: Crîngași (ora 18).
ALBA CA ZĂPADA ȘI CEÎ 

ȘAPTE PITICI; Viitorul (orele 
14; 16; 18).

CAZUL MATTEI: Viitorul (ora
20) .

WATERLOO: Înfrățirea (orele 
15,30; 18: 20.15).

STRĂINII DIN TREN (ora 
14.30) ; POVESTIRI IRLANDEZE 
(orele 16,30; 18.45) ; RIO GRANDE 
(ora 20,45) rulează la Cinemateca 
Union".

Programul 
de la 18—24 mai

StMBATA. 18 MAI 1974

PROGRAMUL I

9.00 O viață pentru o idee. 
Dinicu Golescu. 9,30 Film serial 
(reluare) : „17 clipe ale unei

primăveri". 10.40 Selecțiunl din 
opera Faust* de Gounod. 11,05 
Telecinemateca (reluare). 17.90 
Fotbal r C.F.R. Cluj—Universitatea 
Craiova (Divizia A). Transmisiune 
directă de la Cluj. 19.45 Tinerii șl 
muzica lor... la Timisoara. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,W 
Cintecul săptăminli : „E primăva- 
ră-n București* de George Grigo- 
riu. 20.05 Teleenciclopedia. 20.45 
Film serial : Columbo. Vinul
discordiei. 22.20 Telejurnal. 22.30 
Săptămina sportiva. 22,45 Cîntece 
de altădată.

DUMINICA, 19 MAI 1974

PROGRAMUL I

8,30 Gimnastica pentru toți. 8.35 
Cravatele roșii. 9,35 Film serial 
pentru copii : Dakjari. Episodul 
III. 10,00 Viața satului. 11.15 Pu
blicitate. 11.20 Biruit-au gindul. 
Eftimie Murgu. 11.45 Bucuriile mu
zicii. 12.30 De strajă patriei. 13,00 
Album duminical. 14,55 Drumuri 
în istorie. Istoria ascunsă. 15.15 
Rugbi : România—Spania, în ca
drul Campionatului european. 
Transmisiune directă de la Timi
șoara. 16.45 Film serial : „17 clipe 
ale unei primăveri". Episodul V.
17.50 Cel mai bun... continuă.
18.50 Muzică populară. 19.00 Lu
mea copiilor. Brigada vede tot ! 
19,30 Telejurnal. Săptămina politi
că .internă și internațională în 
imagini. 20,00 Constelația primă
verii : Spectacol în studio realizat 
de Redacția emisiunilor pentru 
tineret a Televiziunii în colabora
re cu Ansamblul artistic al 
U.T.C. 21.05 Avanpremieră. 21,10 
Orice asemănare nu-i întîmplă- 
toare. Telespectacol de satiră, 
umor și muzică. 22.15 Telejurnal. 
Sport.

PROGRAMUL II

10.00—11.45 Matineu simfonic. 
Concertul orchestrei Filarmonicii 
de stat „George Enescu". 20,00 
Film serial pentru copii : George. 
Episodul ,.O surpriză pentru 
Ceorge". 20.25 Mai aveți o între
bare ? Explozia urbană și urba
nistica deceniilor viitoare. 21.00 
Film serial : Columbo.

I PROGRAMUL I

16.30 Emisiune in limba maghia
ră. 19,00 Vetre folclorice (Intervi- 
ziune). Nopți de Sinziene pe Va
lea Vișeulul. 19.20 1001 de seri.

; 19,30 Telejurnal. La cotele anului 
! XXX. 20.00 Ancheta TV. Răspun- 
; suri și răspunderi (III). 20.40 Ro

man foileton : Casa Buddenbrook.
: Episodul I. 21.35 Revista llterar- 

artistică TV. O posibilă istorie a 
literaturii române moderne. 
I Proza.

| PROGRAMUL H

17.39 Telex. 17 35 Avanpremiera 
săptăminală. 17.40 Album coral. 
17,50 Ferestre deschise spre lume.
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Film serial pentru copil : 
Daktari (reluare). 20.15 Viața eco
nomică a Capitalei. 20.45 Muzica 
românească in contemporaneitate.
21.20 Drumuri in istorie. Istoria 
ascunsă. 21.40 Film serial: Urmă
rirea. Episodul IV.

MARȚI, 21 MAI 1174

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10,00 Curs de 
limba germană. Lecția 02 (relua
re). 10,30 Curs de limba franceză. 
Lecția 93 (reluare). 11.00
Film pentru copii : Insula 
misterioasă. 16.00 Curs de 
limba rusă. Lecția 92. 16,30—17,00 
Curs de limba engleză. Lecția 91.
17.30 Telex. 17.35 Virstele peliculei, 
18,25 Legile țării — legile noastre. 
18.35 Lecții TV. pentru lucrătorii 
din agricultură. 19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. La cotele anului 
XXX. 20.00 Revista economică TV.
20.30 Publicitate. 20.35 Teatru
TV. Ciclul : Oameni ai zilelor
noastre. „Prin ochii lor“ de Radu 
Theodoru. Premieră pe țară. 21.45 
Gala maeștrilor. Teodora Lucaciu. 
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.44 Film serial : Julie, Julia, 
Juliana. Ultimul episod. 20,45 Mu
zică populară. 21,00 Biruit-au gîn-

vaculele și știam exact ce se întîmpla.— Ce?— Remorcherul urma să răstoarne. De ce ? Pentru că, cum spuneam, distanța pînă ia pragul calei fiind prea mică, el nu putea atinge viteza necesară pentru pășirea pragului și luarea contactului cu apa care era cu o anumită cotă mai jos. Și atunci, se produce înclinarea. Așa s-au și petrecut lucrurile. A ajuns cu puntea in apă.— S-a scufundat ?— Da de unde ! V-am spus doar că ne așteptam la așa ceva și am luat toate măsurile. Am etanșat gurile de magazii, cu pînză de velă impermeabilă, am legat și două sîrme de babalele navei și de capurile de mort de pe cală și l-am readus la poziția de pătrundă nici un în interiorul lui.

se așa

plutire fără să strop de apăPrin ce alte intimplări ați35 de ani de

(„SClNTEIA", 9 decembrie 1947)tunci numele lui a apărut de 783 de ori în ziare, adică de fiecare dată cînd lansa la apă un nou vas construit pe șantierul gălățean.— Cu ce vă ocupați, acum, după ce ați ieșit la pensie, tovarășe Cazacu ?— Cu munca. Merg ca și pînă acum destul de des pe șantier. Tot la cinci mă scol ca și pînă acum. Mi-a intrat munca în singe și fără ea obosesc. Chiar dacă mă uit numai, cum muncesc foștii mei tovarăși, mă simt altfel. însă pe șantier e tot timpul cite ceva de făcut și pentru mine. Mai ales în preajma lansărilor.— Ați călătorit cu vapoarele construite de dumneavoastră ?— Niciodată. Deși, de cite ori dădeam drumul unui nou vas pe ape. mie însumi parcă mi se deschideau aripi spre mările îndepărtate. Dar de fiecare dată erau prea multe treburi de făcut aici pe uscat, în șantier.— Cui ațt predat comanda lansărilor ?— Inginerilor Gheorghe Tă- nase și Victor Palodescu. oameni tineri, de toată nădejdea.— Cum ? dumneavoastră doi ingineri ?— Nu-i așa. mult, conduc de la calele „Forema" si zin“. Tehnologia s-a s-a simplificat.— Care-i momentul cel mai greu in lansarea vaselor la apă ?— Alunecarea propriu-zisă. Durează numai cîteva secunde. Dar atunci, se Iasă o liniște a- păsătoare în jur, toată lumea e cu ochii pe navă, cu respirația reținută, iar tu. lansatorul, ești uitat complet, ești singur sub povara emoțiilor, toți cei care i-au dat viață sînt uitați cu totul, ei nu mai există, sînt una cu vasul, contopiți cu trupul colosal de metal care le va purta amintirea pe mări și oceane. Numai după aceea, oamenii- constructori se reîntorc în trupurile proprii, se felicită și se îmbrățișează și încep să se gîn- dească repede la noile lansări.— Ați avut vreo nereușită ?— A fost una, însă nu mi-a aparținut mie. Greșiseră cei care lăsaseră o distantă de numai 9 metri între apă și vas, față de 20 de metri. Trebuia să lansăm un remorcher de 1 200 c.p. Nu mai era nimic de făcut decît. poate, să așteptăm creșterea Dunării, dar cine își putea permite să se gîndească la așa ceva. M-am sfătuit cu inginerul Gelu Cahu. care deși îmi fusese cîndva ucenic, acum aveam eu multe de învățat de la el. Am făcut împreună toate cal-

Ceea ce făceați singur, fac acumEi fac mult mal toată activitatea „Ba- schimbat.

dul (reluare). Octavian Goga. 21,25 
Telex. 21.30 Roman foileton; 
Educația sentimentală.

MIERCURI. 22 MAI 1974

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Curs de 
limba engleză. Lecția 90 (reluare). 
10.30 Curs de limba rusă. Lecția 
21 (reluare). 11,00 Vîrstele pelicu
lei (reluare). 11,50 Legile țării — 
legile noastre. 12,00 Pagini din 
Albumul duminical. 16.00 Curs de 
limba germană. Lecția 93. 16.30— 
17,00 Curs de limba franceză. Lec
ția 94. 17,30 Telex. 17.35 Steaua 
polară. Emisiune de orientare șco
lară și profesională. 17,55 Scena. 
Emisiune de actualitate și critică 
teatrală. 18,15 Sri Lanka. Reportaj 
filmat. 18,30 Film serial pentru 
copii : George. Reluarea episodu
lui „Un os cu bucluc". 18,55 Tra
gerea Pronoexpres. 19,05 Tribuna 
TV. 19.20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. La cotele anului XXX. 20.00 
Teleobiectiv. 20,15 Satule, vatră 
frumoasă ! — cîntece și dansuri 
populare. 20.30 Telecinemateca. Ci
clul „Mari ecranizări". Ziua cea 
mai lungă (I). Premieră pe țară. 
22.00 Premieră TV. Clnteeele mun
cii. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL H

20.00 Pagini de umor» Ce vrăji 
a- mai făcut nevasta mea. 20,25 
Universitatea TV. 21,00 Telex. 21,05 
De pe scenele lirice ale țării. 22 00 
Meridiane literare. Cadran XX.

JOI. 23 MAI 197*

PROGRAMUL I

16.00—17,00 Teleșcoală, 17,30 Te
lex. 17,35 Teleglob : Tailanda. 
17,55 Pădurea și noi. 18,25 Dialog, 
Civilizația imaginii. 18.55 Publici
tate. 19.00 Familia. 19,25 1001 de 
șefi. 19,30 Telejurnal. La cotele 
anului XXX. 20.00 Seară pentru 
tineret. Turneul emblemelor. 21,30 
Floarea din grădină. Emislune- 
concurs pentru tineri interpret! 
de muzică populară. 22,15 24 de 
ore.

PROGRAMUL H

20,00 Concertul Orchestrei simfo
nice a Radioteieviziunii. 22,10 
Cărți șl idei.

mai trecut în cei muncă în șantier ?— Păi, în august ’56 lansam un remorcher de 1 200 tone în- tr-un mod absolut original. Trebuia sâ eliberăm cit mai repede cala pentru că urma o nouă construcție la rînd, dar remorcherul nu era nici pe departe gata. Am propus să-1 lansăm fără ax, fără cîrmă și fără elice. Mulți au crezut că aceasta e o fantezie. Am demo-n’trat că vom cîștiga o lună de zile. Ajutorul prietenului meu, inginerul Cahu, a fost prompt și de data aceasta. El a făcut toate calculele și măsurătorile după care am etanșat cu un cheson un sfert din vas. Și i-am dat drumul pe apă, unde montorii i-au adăugat axul, cîrma și e- licea. A fost așa cum spusesem eu, o lună cîștigată în construcția remorcherului. Apoi, în vara iui ’59 am făcut o lansare unică pînă atunci în sensul că nava era un cargou de 4 500 tone, primul de această capacitate construit la noi în țară. Asta ne-a dat cea mai mare bătaie de cap, aveam nevoie de o tehnologie specială. N-am avut pe cine să întrebăm nimic și nici n-am vrut să întrebăm. Pentru că uneori întrebările se plătesc scump și noi eram în bătălia economiilor. Am conceput eu însumi tehnologia de Am fost distins pentru tehnologie cu Ordinul clasa a II-a și Premiulîn ziua planificată lansare, veniseră la Galați toți directorii celorlalte șantiere din țară, o mulțime de experți și vizitatori. Adăugam la realizările noastre o nestemată : cargoul ..Galați" de 4 500 tone. Directorul Cristea de la Șantierul Oltenița glumea mereu cu mine, exprimindu-și teama că vasul se va înclina.— „Pun — zic eu — un pahar cu apă la prora. Facem pariu că apa din pahar nu se varsă ?“— „Facem", zice Cristea. Lumea a izbucnit în hohotede rîs.— Care a fost cea mai mare navă pe care ați lansat-o ?— Mineralierele de 12 500 tone. Primul a fost „Petroșani", apoi au urmat altele de același tonaj.— Vă gîndeați atunci, în 1947, că de la remorcherul de 200 c.p. veți ajunge la nava de tone sau 55 000 cele aflate în Șantierul Naval— Cum să nu deam in acest salt. Dacă n-arr' fi crezut, nici n-am fi izbutit, jiu poți să faci bine un lucru dacă nu crezi în el din toată inima.Mă plimb pe o stradă din Galați alături de Dumitru Cazacu. îmi povestește viața lui. Un vas își anunță intrarea în port. Dumitru Cazacu se oprește și încearcă să-i descifreze denumirea. E cargoul-mir.eralier „Cugir" de 10—12 500 tone.— Da, vine din India. L-am lansat la 11 decembrie 1968 pe o vreme geroasă de ne înghețau miinile pe parîme.

lansare, această Muncii de Stat, pentru

12 500 tone, cum sint construcție la Constanta ? cred. Toți cre-

ROMULUS LAL

VINERI, 24 MAI 1974

PROGRAMUL I

16.00—17,00 Teleșcoală. 17 30 Emi
siune In limba germană. 19.10 
Tragerea Loto. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. La cotele anului 
XXX. 20.00 România anul XXX. 
Revista social-politică TV. 20.35 
Fantezii coregrafice. 20,50 Tele- 
cinemateca. In ciclul „Mari ecra
nizări" continuarea filmului Ziua 
cea mal lungă. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17,35 Film pentru 
tineret : Cele 400 de lovituri. 19,05 
Muzică distractivă cu grupul 
vocal „Studio 8". 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20.00 Avanpremie
ră. 20,05 Capodopere ale preclasi- 
cismulul muzical. 20.30 O viață 
pentru o idee : Albert Einstein. 
21,00 Bucureștiul azi. 31,15 Tineri 
interprețl. Orchestra simfonică a 
studenților Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu". 21.45 Bibliote
ca pentru toți. Ion Minulescu.

SIMBAtA. 25 MAI 1974

PROGRAMUL I

9,00 De la Alfa îa Omega — 
enciclopedie pentru elevi. 9,30 Film 
serial : ,,17 clipe ale unei primă
veri". 10,40 Clnteeele muncii. 10,56 
Film artistic : Eroica. 17,00 Telex. 
17,35 Pescărușii cu aripi curate. 
Film documentar. 17 50 Caleido
scop cultural-artistic. 18,10 Cîntece 
și jocuri populare interpretate de 
Ansamblul Casei de Cultură a 
Sindicatelor din Buzău. 18,35 Căi 
de acces spre Buenos Aires. Film 
documentar argentinian. 18.45 
Teletop. Emlsîune-concurs de mu
zică ușoară fbmâneascâ. Transmi
siune directă de la Tîrgoviște. 
19.15 Publicitate. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. La cotele anului 
xj?X. 20,00 Cintecul săptămînii : 
„E casa mea aceasta* de Remus 
Teodorescu. 20,05 Teleenciclopedia. 
Pictura și tainele el (IT). 20.4S 
Publicitate. 20,50 Film serial : Co
lumbo. „Două copil*. 22,05 Tele
jurnal. 22,13 Cine mi-e drag mă 
așteaptă. Romanțe, tangouri șl 
valsuri de Gherase Dendrino.
22.30 Baschet masculin : Românla- 
Argentlna (repriza a n-a). în
registrare de la sala Floreasca.
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TELEGRAMĂPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Togo, general GNASSINGBE EYADEMA, următoarea telegramă : .Vâ rog să primiți mulțumirile pe care, în numele poporului togolez și al guvernului său, am onoarea să le adresez prin Dumneavoastră poporului prieten al României și guvernului său, pentru amabilele urări adresate cu ocazia celebrării celei de-a 14-a aniversări a independenței țării noastre.Vă asigurăm de prietenia pe care poporul togolez o nutrește față de poporul român și de dorința noastră de a dezvolta și mai mult cooperarea dintre cele două țări ale noastre.
Plenara Consiliului Uniunii Naționale 

a Cooperativelor Agricole de ProducțieVineri a avut loc Plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție la care au participat, ca invitați, reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale.In acest cadru s-a dezbătut pe larg stadiul înfăptuirii sarcinilor trasate agriculturii cooperatiste cu prilejul Conferinței pe țară a cadrelor de conducere din a- gricultură și au stabilit noi măsuri menite să asigure realizarea obiectivelor planului pe 1974 privind creșterea producției a- gricole, îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației, a industriei cu materii prime, precum și îndeplinirea și depășirea obligațiilor la export.Plenara U.N.C.A.P. a desemnat delgații Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție la Congresul Frontului Unității Socialiste.în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului fcecutiv, secretar al C.C. alțParticipanții au trimis o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune între altele : „în întreaga noastră activitate sîntem hotăriți să înfăptuim neabătut indicația dumneavoastră, tovarășe secretar general, de a întrona în toate unitățile o disciplină fermă de muncă, o ordine riguroasă in folosirea mijloacelor materiale și financiare, in gospodărirea șl

apărarea avuției obștești. Vom milita, totodată, pentru aplicarea consecventă a legilor și ho- tărîrilor de partid și de stat, a principiilor democrației cooperatiste și a normelor statutare, veghind la îmbunătățirea activității generale a cooperativelor a- gricole în scopul sporirii producției și a eficienței acesteia, consolidării economice și organizatorice a fiecărei unități, pentru creșterea aportului lor la îmbunătățirea aprovizionării populației și a industriei cu produse agroalimentare.Angajată ferm în întrecerea socialistă pentru realizarea cincinalului înainte de termen, țărănimea cooperatistă, alături de mecanizatori, depune eforturi stăruitoare pentru executarea in cele mai bune condiții a lucrărilor și acțiunilor de sezon. A- sigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că și în continuare țărănimea nu-și va precupeți eforturile pentru înfăptuirea neabătută a programului de dezvoltare in ritm rapid a agriculturii cooperatiste, elaborat de partid, că va face totul pentru a se achita cu cinste de obligațiile ce-i revin față de stat, față de întregul popor, pentru a intimpina cu rezultate cit mai bune cele două mari evenimente ale anului 1974 — aniversarea a trei decenii de la eliberarea patriei și eel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.

„Maramureș, tara veche / eu minJnde-n zru> de ceteri, ț cu fe
ciori fără pereche, / cu vorbe ca roadele, / cu tA cu hufadcie—" 

Foto: FMANULL TĂNJALĂ

CONSTITUIREA FEDERAȚIEI 
DE AUTOMOBILISM

Etapa văzută de CORNEL DINU

Așteptînd o nouă sîmbătă
O etapă, a 28-a, care poate aduce multe clarificări, dintre care una capitală. Va putea Univ. Craiova să mențină cele trei lungimi separatoare de Dinamo ? In eventualitatea unui eșec, C.F.R. Cluj poate fi socotită de pe-acum „pierdută*. Nervii, inerenți intr-un final de campionat au apărut. Nimeni nu vrea să piardă. Dar oare pot fi mulțumiți cu toții ? Dmaino are. in mod normal. o partidă ușoară cu CIS M. Reșița. Nu ne-ar strica și o mărire a golavera’ului pentru o mai mare încredere în calculele matematice. Steoua-..U“ Cluj este o partidă cu un singur câștigător. Ar fi mare păcat ca frumosul oraș de i pe Someș să nu mai aibă reprezentantă ic prima i divizie. „Șepole roșii* cintă și acum „Gaudea- 1 mus*. Intre romantismul universitar și lupta din I teren este totuși, marea distanță a realismului cerut de fotbal. Rapidul mai liciștit acum, joacă ■ la Arad poate pen tiu a reiansa o estimă. Mi- I nea. Este un tmăr care _vrmd*, ar proaste.Spartul stndmțeac iritat de scăparea din mină a ' trei puncte după ce au avut de dooâ an avantaj sigur, trebuie să n aducă profesorului \s- geio Ntculeaco. La C anrtaați Fmfiea existentei I cu care va pregăti a eritep* bună — și tint con

vins că o va face — în sezonul următor. Cit de puțin și de puțini l-au înțeles pe acest mare , -ieserioș"„. Steagul Roșu și Poli. Timișoara se întilnesc fără să aibă planuri deosebite. Brașovenii ssențin încrederea ocupării locului de pe podium și vor cîștiga. La Ploiești se vor aprinde din nou speranțe- Pînă acum lumina lor a pîl- piit slab, amăgind ambiția lui Mircea Dridea. Acum. ciștigind, se vor gîndi din nou unde vor apare punctele jocurilor din deplasare. Reprezentantele Moldovei au meciuri grele. Chiar dacă vor cîștiga. simt că nu voi mai trece cit de cu- rind apa Șiretului. Lăsind jocurile noastre, trebuie sâ-i mulțumim lui Cristian Țopescu, acest mare modest, născut să servească sportul, pentru .fotbalul magazin* de săptămina trecută. Am văzut din nou cum în Anglia se poate juca și cu peste 100 000 de oameni, am auzit un corner- tator care parcă marcă odată cu Kevin Keegor. Am trăit odată cu Leeds bucuria victoriei și aci rimțit cum echipa Franței prinde ceva din ma' rea ..școală* a lui Ștefan Covaci. Cu asemenea spectacole, simbăta devine incintătoare, iar a doua zi nu poți juca prost I

PROTOCOLIon M. Nicolae, adjunct al ministrului industriei chimice, și R. Janssen, președintele Federației Industriei Chimice din Belgia, au semnat, vineri la amiază, un protocol care consemnează rezultatele vizitei întreprinse de delegația Federației Industriei Chimice din Belgia in țara noastră.
★

Doresc să subliniez că atît 
pentru mine, cit și pentru 
membrii delegației a constituit o 
deosebită onoare faptul de a fi 
primiți de șeful statului român, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
a declarat oaspetele redactorului 
Agerpres. loan Ivanici.

Aș dori să apreciez modul 
foarte deschis al Excelenței sale, 
domnul Nicolae Ceaușescu, de a 
aborda problemele. Schimbul de 
păreri prilejuit de această între
vedere a conturat și mai bine 
perspectiva dezvoltării cooperă
rii româno-belgiene, subliniin- 
du-se dorința comună de a se 
acționa pentru lărgirea și diver
sificarea acestei conlucrări, în
deosebi în domeniul industriei 
chimice. Rezultatele fructuoase 
ale vizitei întreprinse de delega
ția noastră în România reflectă, 
de altfel, bunele relații statorni
cite între țările noastre, care, *»ai 
ales de la vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Belgia, în 
octombrie 1972, au înregistrat un 
curs ascendent.

Referindu-se în încheiere La 
rezultatele vizitei, menționate yi 
în documentul semnat, care se 
vor concretiza în colaborarea 
dintre întreprinderile chimice 
românești și diferitele companii 
ale industriei chimice belgiene, 
R. Janssen a subliniat că ele

vizează crearea de societăți 
mixte, precum fi colaborarea pe 
terțe piețe, inițierea unor ac
țiuni de cooperare reciproc 
avantajoase.

ÎntrevedereVineri după-amiază, Ion Pă- țan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a avut o întrevedere cu ministrul federal ai comerțului din R. F. Nigeria, Wenike Briggs, care ne vizitează țara. Cu acest prilej, au fo«t abordate probleme privind colaborarea și cooperarea economică româno-nigeriană.
VIZITĂîn cursul călătoriei pe care o întreprinde in țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R., Ngantar Mianganglao Mbaitoudji, membru al Consiliului Executiv al Mișcării Naționale pentru Revoluția Socială și Culturală, președintele Consiliului economic și social din Ciad, a avut întilniri la Consiliul Central al U.G.S.R. și la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție.în București, oaspetele a vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, noile cartiere de locuințe, uzina de mașini-agri- cole Semănătoarea, C.I.L. Pipera, C.A.P. Otopeni, I.A.S. Co- păceni și Institutul de Agronomie. în județul Prahova, oaspetele a avut o întîlnire la Comitetul de cultură și educație socialistă și au fost vizitate obiective economice și social-cultu- rale.

Ieri Ia am iară saja de festivități a auiogâr. bucu- 
reșzene .T ilare: * a găzdui: un eveniment notabil : ședința de constituire a Federației romane de automobilism și karting (F.R_A.K_>. S-au împlinit anul acesta. 70 de ani de la crearea primei asociații ausomobuistice din România ale cărei frumoase tradiții le continuă astăzi Automobil Clubul Român, în condițiile dezvoltării generale a țării, ale sporirii și perfecționării producției industriale — a industriei naționale de autoturisme, in special — mișcarea automobilistică din țara noastră cunoaște o tot mai mare amploare. „Aceasta pune sarcini deosebite in fața asociației dumneavoastră — se snunea in Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU asociației „Automobil Clubul Român“ cu acel prilej — chemată să desfășoare o largă activitate educativă in rindul automo- biliștilor, să contribuie, prin- tr-o strinsă conlucrare cu organele de stat, la mai bunaN>

cunoaștere a aw mill de conducere asta si ia respectarea regulilor de circulație, la mărirea gradului de siguranță rutieră, să dezvolte spiritul gospodăresc pentru utilizarea cit mai rațională a combustibilului și lubrifian- țltac*. Aceste prețioase indicații au dominat in întregime spiritul lucrărilor adunării de constituire. „Se resimțea. intr-adevăr, necesitatei creării unui organism tehnic și sportiv de specialitate* — au subliniat numeroșii vorbitori care au luat cuvîntul. Cei peste 100 de delegați și invitați reprezentind filiale A.C.R. din 8 județe ale țării și București au ales comitetul F.R.A.K. al cărui președinte este inginerul Victor Mateevici iar vicepreședinte generalul-maior Haralambie Vlăsceanu. Și ca să respectăm tradiția oamenilor volanului, transcriem' salutul, lor pe care șH adresează la fiecare început de cursă : „Drum bun și... șosea uscată !“
VIOREL RABA

„CURSA PĂCII"Cea de-a 10-a etapă a competiției cicliste „Cursa Păcii", desfășurată între o- rașele Leipzig și Karl Marx-Stadt, a revenit la sprint rutierului polonez Stanislaw Szozda, care obține a treia victorie de etapă de la

începutul întrecerii, învingătorul a parcurs distanța de 141 km în 8 h 25’06”, fiind urmat, cu același timp, de Milde (R.D.G.), Guarnieri (Italia). Pikkuus (U.R.S.S.), Lihaciov (U.R.S.S.), Teodor Vasile (România),

Kowalski (Polonia), Lalouette (Franța) etc. Cu primul pluton a sosit și Vasile Selejan.Astăzi este zi de repaus, cursa se reia duminică. 19 mai. cu etapa a 11-a — KarI Marx-Stadt — Sokolov (164 km).
SPORTIVE iN... HALATE ALBE
Invitație la Stadionul TineretuluiGrupul școlar sanitar (str Pitar Moș nr. 15), organizează in cinstea celei de-a XXX-a aniversări a Eliberării patriei și Congresului al XI-lea al partidului, o suită de întreceri și demonstrații sportive la care iau parte sportivii în... halate albe. Manifestarea care va avea loc astăzi, pe Stadionul Tineretului din Capitală (orele 12,00) debutează cu evoluția ansamblului de gimnastică igie

nică — de angrenare — pe care o execută cele 1 250 de eleve ale școlii. în continuare, se va da startul la alergări de viteză și de cros, fete și băieți, pe diferite categorii de vîrstă, apoi urmează întrecerile de sărituri în lungime, tracțiuni la frin- ghie, ștafeta aplicativă cu temă din programul de pregătire pentru apărarea patriei, jocuri de volei, handbal etc. (C.V.).

Semifinalele

„Cupei României"în urma hotăririi Federației române de fotbal, semifinalele „Cupei României" se vor disputa miercuri 22 mai, după următorul program : la Sibiu : STEAUA — POLITEHNICA TIMIȘOARA ; la București : C. S. R1MNICU VÎLCEA — JIUL PETROȘANI. Tragerea la sorți a fost efectuată vineri seara, la sediul F.R.F.

România ’74Arifel se tnirari una ia foarte intereaerirele și ie acționa pe care • arein proceet Agenția B.T.T. Boro- refi: și despre care ne-n vorbit lele agenției.Este o excursie combinata in care se îmbin* parcurgerea tuturor formelor de relief ale U- rix. cmnașir-ea frumosepCor naturale. coostnKgiiâar sonalis- mului și satisfacerea dorinței tinerilor de a vedea și cunoașteTraseul insumenză crea 35M km și. luind startul dm București. excursia va începe cu o scurta vista de 3 zile in Bulgaria pentru cunoașterea zonei de nord-est fi a litoralului bulgăresc. precum și informarea *- supra activității și preocupărilor tinerilor din țara vecină și prietenă. în acest context, vor avea loc întilniri cu tinerii din orașul Timova Pe urmă, itinerarinl, pe pâmir.tuî țării, va străbate județele Ilfov — Constanța — Tul- cea — Brăila — Galați — Vran- cea — Bacău — Neamț — Suceava — Maramureș — Satu Mare — Cluj — Alba — Hunedoara — Caraș Severin — Mehedinți — Dolj — Olt — Argeș, făcindu-se popasuri în cele mai reprezentative zone și puncte turistice. Fără îndoială, tinerii care vor participa la această excursie se vor întoarce cu sufletul și mintea pline de învățăminte și amintiri de neuitat. La terminarea excursiei se va organiza un concurs „Cine știe, ciștigă" pe tema...............România’74“, cîștigătorilor oferindu-li-se drept premii excursii !
C. V.

In arenele sportului de masă

Daca toți profesorii 

de educație fizică...7« asociația rporticd din comu
ta THărzrâ — Dîmbovița ac
tivează efectiv aproape cinci su
te de tineri. Au la dispoziție o 
modernă bază sportivi, cotată 
drept cea mai bună fi mai fru
moasă din județ — cu teren de 
fotbal ousi, handbal, volei, pistă 
de atletism, groapă de seritun 
etc. — aoMMfrti pria «aac* 
patriotică. Fîrere, fi rezultatele 
comoetitionde suit pe măsuia 
acestor dotări. Toți tinerii din Tă- 
tărem, comuni situată la nume 
18 km de Tîrgociste. lucrează în 
întreprinderile industriale din 
centrul reședință de județ. Toți 
sini, așadar, navetiști. Ei bine, 
tocmai acești tineri nacetifii sin' 
autorii frumoasei cărți de vizită 
a asociației sportice. In aceste 
condiții, întrebarea care se pu
ne — ți căreia de fapt ne-am 
propus să-i dăm răspunsul în 
aceste rinduri — este : cum s-a 
reușit această performanță, care 
tint factorii care au făcut-o po
sibilă ? In primul find pasiunea 
cu oare tinerii de aici practică 
sportul, dragostea lor pentru miș
carea în aer liber, pentru edu
cația fizică. ' Se alătură acestor 
tineri entuziaști un grup destul 
de numeros și el de activiști, dă- 
ruiți trup și suflet pentru pro
pagarea sportului în rindul ti
nerilor, pentru educarea lor în

acest spirit. Sini organizatorii fi 
inițiatorii tuturor acțiunilor, sint 
cei ce aeieuri asistența tehnică 
de specirditate. cei ce conduc 
echipele — din teren sau din 
afara lui — în competițiile la 
care participă. Toți sint profe
sori, cadre didactice h școlile 
dsn com’ană : Gheorghe Penă, 
Ion Nastasia, Vasile Ncdel- 
cu, Maria Săridulescu. 1’n.i 
arind ca specialitate educația 
fizică, alții matematica, istoria... 
Președintele asociației, Ion Gh. 
Andreeacu, de pildă, este di
rector al Sc^’ii generale din 
Căprioru și are ca specialitate 
istoria — geografia. Ceea ce mi-l 
împiedică să fie sufletul întregii 
activități sportive din comună, 
să fie organizator de competiții, 
arbitru, antrenor și, la nevoie, 
jucător chiar.

Concluzia este deci clară. La 
temeiul activității permanente fi 
bogate a asociației sportive „Vii
torul" Tătărani stă munca asi
duă, de zi cu zi a profesorilor 
de educație fizică, a tuturor ca
drelor didactice, care, cu price
pere și responsabilitate au format 
deprinderi transmițînd nu numai 
cunoștințe, ci și pasiune și dă
ruire, folosind ca principal argu
ment forța exemplului personal.AL. DOBRE

PROGRAM COMPETIȚIONALFOTBAL. Miine în Capitală, partidele din cadrul diviziei naționale se vor desfășura astfel: stadion Steaua, ora 11,30: Steaua— „U“ Cluj ; stadion Dinamo, ora 17, Dinamo — C.S.M. Reșița. Astăzi are loc partida dintre C.F.R. Cluj și Universitatea Craiova, partidă televizată în direct, de la ora 17.RUGBI. Miine la Timișoara, are loc partida din cadrul campionatului european de rugbi— ediția 1974 — dintre reprezentativele României și Spaniei. Partida va începe la ora 15,15 și va fi televizată în direct. La Craiova, pe stadionul Tineretului, de la ora 9. Grivița roșie și Știința Petroșani se întilnesc în ultimul meci din cadrul „Cupei Federației".ATLETISM. Astăzi de Ia ora 15 și mîina de la ora 15,30, pe

stadionul Republicii din Capitală, are loc concursul republican de primăvară la care vor lua parte atleți și atlete din întreaga țară. tMARȘ. Miine, pe circuitul din str. Maior Coravu din Capitală, de la ora 9,15, are loc tradiționala competiție de marș, „Circuitul P.T.Ț.", cu participarea unor sportivi din 10 țări. Vor avea loc întreceri la clasica cursă de 20 km. și întreceri pentru juniori la toate categoriile.POLO. Miine în cadrul campionatului național in Capitală, la bazinul Floreasca, de la ora 11 sint programate întîlnirile : Petrolul — Mureșul. Olimpia — Crișul Oradea și I.E.F.S. — Unirea Arad.LUPTE GRECO-ROMANE. La Constanța, in sala sporturilor

continuă finalele individuale de lupte greeo-romane la care participă 300 de concurenți din întreaga țară.HANDBAL. Partidele etapei a IX-a din campionatul republican care se dispută miine în Capitală : teren Giulești, ora 10,15, Rapid — C.S.M. Sibiu (f); teren Steaua, ora 10,15, Universitatea București — C.S.M. Reșița (m) și de la ora 11,30, Steaua — Știința Bacău (m) ; teren Tineretului. ora 18, I.E.F.S. — Rulmentul Brașov (f).CAIAC CANOE. Azi și miine, pe Lacul Snagov, au loc finalele campionatelor republicane.CICLISM. Pe velodromul Dinamo. au loc azi și miine întreceri în cadrul „Cupei F.R.C.".Competiția „Turul Dobrogei programează azi și miine ultimele etape.

CAMPIOANĂ 
EUROPEANĂ LA 

FOTBAL 
BAYERN 

MUNCHENIn finala „Cupei campionilor europeni" la fotbal re- jucată ieri la Bruxelles, Bayern Munchen a învins pe Atletico Madrid cu 4—0 (1—0)
România la C. M. 
de volei din MexicFederația internațională de volei a anunțat oficial că la campionatele mondiale, care vor avea loc intre 12 și 28 octombrie a.c. in șase orașe din Mexic, și-au anunțat participarea 43 de echipe masculine și feminine. In grupele preliminare, echipa masculină a României va evolua in orașul Puebla, alături de formațiile Cehoslovaciei, Coreei de Sud și Argentinei. Formația feminină a României va juca, tot la Puebla, alături de echipele Ungariei, Braziliei și Filipi- ne’or.• în sferturile de finalăalt- turneului internațional de tenis de la Munchen s-au înregistrat două mari surprize: italianul Corrado Ba- razutti l-a întrecut cu 3—6, 7—6, 6—1 pe Ilie Năstase. iar vest-germanul Jurgen Fassbender l-a eliminat cu 6—4, 7—5 pe spaniolul Manuel Orantes. In celelalte două partide au fost consemnate următoarele rezultate: Jauf- fret (Franța)—Bertolucci (Italia) 6—4, 6—3; Panatta (Italia)—Meiler (R.F.G.) 7—5,4—6, 6—3.• în proba de dublu din cadrul turneului internațional de tenis de la Munchen, perechea Ilie Năstase (România), Juan Gisbert (Spania) a învins cu 7—6, 7—6, cuplul Jauffret, Goven (Franța).

Meciul 
Foreman-Clay 

a început...A rămas stabilit ca meciul pentru titlul mondial de box la categoria grea dintre actualul campion, George Foreman, și Cassius Clay să aibă loc la 24 septembrie în orașul Kinshasa (Zair). în- tîlnirea se va desfășura in aer liber pe stadionul „20 Mai", cu o capacitate de a- proape 100 000 de locuri.
R. P. Chineză

— la C.M. de voleiR.P. Chineză a fost admisă printre participantele la campionatul mondial de volei ce va avea loc anul a- cesta în Mexic. Știrea a fost anunțată de președintele Federației internaționale de volei. P. Libaud (Franța).® Selecționata de fotbal a Braziliei, triplă campioană mondială, a sosit vineri la Basel, in vederea participării la cea de-a 10 ediție a Cupei mondiale care va începe la 13 iunie la Frankfurt pe Main. Fotbaliștii brazilieni vor fi cantonați la Her- zongenhorn. o localitate din Munții Pădurea Neagră.

MAREA

SĂRBĂTOARE

A COPIILOR

SE APROPIE!

Pentru a fi primii în 
alegerea CADOURI
LOR DE 1 IUNIE, in- 
trați chiar acum în 
magazine, care vâ aș
teaptă cu o mare vari
etate de: păpuși, 
mingi, figurine din 
material plastic, jocuri 
aplicative tehnice — 
truse de construcții ra
dio și jocuri de con
struit și multe, multe 
alte jucării.
Bucuria copiilor 
E-n lumea jucăriilor.
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Un concediu plăcut, 
cu o lectură plăcută! 
UNIVERSALCOOP - Librăria „Cartea prin 

Poștă" București, str. Serg. Nuțu Ion 8—12 
sector 6 .

Vă poate expedia la domiciliu numeroase
titluri din literatura română si universală,
dintre care amintim :
PetrescuR. MATEI ILIESCU, 13 lei
Popovici T. STRĂINUL, 18 „
Beugtsson F. WIKINGII, 22 „
Dumas Al. DOCTORUL MISTERIOS 11 „
Dostoievski CRIMĂ Șl PEDEAPSĂ, 23 „
Gautier T. CĂPITANUL FRACASSE, 15 „
Mazo de la Roch" 
Merejkovski D.

JALNA, 
ROMANUL LUI LEONARDO

14,50

DA VINCI, 27
Zevaco M. CAVALERII PARDAILLAN, 24,50 „* * * ISTORIA ILUSTRATA A 

PICTURII, 100 „* * * PASĂREA FERICIRII, 
MIC DICȚIONAR AL LIMBII

37 „
* * * ROMÂNE, 67 „Plata se face la primirea coletului. Comanda se face printr-o scrisoare. La cerere, vi se trimit — gratuit — liste și cu alte cărți existente în depozitele librăriei.
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puncte de atracție și o ga- | 
ranție că vă veți simți j 
bine. ’

HANUL „URSUL NEGRU’-
Dacă vă petreceți vacanța în pitoareasca regiune a Mureșului, pro

fitați de un agreabil popas oferit de cooperația de consum la HANUL 
„URSUL NEGRU", la intrarea în stațiunea balneoclimaterică Sovata.

Frumoasa unitate turistică este o gazdă ideală pentru cei dornici de 

recreere, pentru amatorii de altitudini submontane (500 m.), pentru cei 
veniți la tratament balnear.

Condițiile de cazare 
(camere cu confort mo

dern) serviciul ireproșabil, 
gustoasele preparate cu

linare pregătite de spe

cialiști bucătari, ambianța 
plăcută precum și locurile 
pline de farmec din îm

prejurimi sint adevărate



Eveniment de o deosebită
importanță, un prim pas
spre o soluție politică

DE f’U.Sff. HOTARE „Scînteia tineretului'*
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acord privind începerea
convorbirilor pentru

Nigerul cere Orientul Apropiat Delegația U.T.C Tinerii francezi
încetarea focului

retragerea 
trupelor

• Contacte diplomatice • Noi incidente israe-
liano-sirene

in R.P.D. Coreeană și votul pentru Elysee
A

în Guineea-Bissau
GUINEEA BISSAU 17 (Agerpres). — Intr-o declarație oficială dată publicității, Comitetul Executiv de Luptă al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.) apreciază că in noua conjunctură politică, caracterizată prin afirmarea forțelor democratice pe scena politică din Portugalia, o soluție care să conducă Ia eliberarea totală a poporului din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde ar permite stabilirea unui nou tip de raporturi în interesul comun al celor două popoare pe principiul strictei egalități.Este evident — se spune în declarație — că în actuala fază a evoluției politice și militare a poporului din Guineea-Bissau și, în general, a luptei împotriva colonialismului Africa, aceste noi clamă :1) Recunoașterea Guineea-Bissau și porului din Insulele Verde la autodeterminare și independență :2) Recur oașterea aceluiași drept popoarelor din celelalte colon5' portugheze.Ținind seama de aceste o- biective și pentru a evita alte sacrificii, pe care continuarea războiului Ie imnlică. Comitatul Executiv de Luptă al P.A.I.G.C. propune noii conduceri politice din Portugalia începerea imediată de negocieri pentru soluționarea pe cale politică a conflictului.Comitetul Executiv de Luptă al P.A.I.G.C. se declară gata de a începe negocieri cu sau fără încetarea focului în Guineea- Bissau.In continuare, in Declarație se subliniază că pentru încetarea focului, în vederea negocierilor, partea portugheză ar trebui să îndeplinească următoarele condiții : regruparea tuturor forțelor așa-numite teritoriale de ocupație în comandamente de sector și a forțelor așa-numite de intervenție și comandamentelor lor operaționale, în comandamentele operaționale de regrupare ; în- cetarea tuturor acțiunilor operaționale și actelor de agresiune împotriva populației.Comitetul Executiv de Luptă al P.A.I.G.C., recunoscut de Organizația Unității Africane ca singurul reprezentant autentic și legitim al poporului din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, respinge orice încercare de a acredita eventuale grupări așa-zis naționaliste, create in ultimul moment și întreținute în exterior, a căror recunoaștere de către autoritățile portugheze ar avea drept consecință inevitabilă continuarea luptei armate de eliberare națională.In declarație se exprimă convingerea că noua conducere politică din Portugalia, ținind seama de interesul propriului popor, va da dovadă de realism, și va accepta propunerile făcute.

cao" — l-a mai informat pe secretarul nostru general despre dorința juntei ca negocierile să fie precedate de o incetare a focului, in conformitate cu propunerile formulate in aceeași declarație a Comitetului Executiv de Luptă al P.A.I.G.C.La propunerea delegației portugheze, convorbirile in vederea încetării focului vor începe la 25 mai, la Londra.

NotNiger.— că
V>

străine

sura sâ

cs
exs le tineretului. Republicii Sonii la Phenian, pa. a oferit o are au partici- inc Săp, mem- telului Politic,

portughez in raporturi re-Republicii dreptul po- Capuiui

DAKAR 17 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului senegalez „Le Soleil", Mano Soares, ministrul portughez de externe, a declarat că in cursul intilnirii de la Dakar cu Aristides Pereira, secretar generai al P.A.I.G.C., a propus un acord cuprinzind o încetare a focului, negocieri în vederea aplicării principiului autodeterminării și o eooperare intre Guineea-Bis- sau și Portugalia. Liderul socialist portughez a subliniat că țara sa „este dispusă să respecte principiul autodeterminării. acceptînd, în mod loial, toate consecințele". El a apreciat că in cursul intilnirii eu Pereira „a fost făcut un pas concret spre pace".Pronunțîndu-se pentru „recunoașterea dreptului popoarelor de a dispune de ele insele-, Soares a apreciat că „problema imediată este lui". „Pentru el — trebuie le modalități care a principiului autodeterminării. Convorbirile pe care le-air. angajat ne vor permite să stabilim o încetare a focului și, în Condiții de pace, să construim viitorul în libertate".Soares a i vernul său ceapă imediat convorbiri de aceeași natură cu mișcările de eliberare din Angola și Mo- zambic și că dorește să restabilească, cit mai grabnic cu putință, relații diplomatice cu Senegalul.La rindul său, Aristides Pereira a declarat, înainte de a părăsi Dakarul, că apreciază în- tîlnirea sa cu Mario Soares, drept un prim pas spre deschiderea căii care va duce la o soluționare politică a conflictului dintre poporul său și statul portughez".Secretarul general al P.AJ.G.C. â afirmat că dorește o coordonare cu mișcările de eliberare din Mozambic și Angola, pentru a discuta cu Portugalia.

incetarea războiu- aceasta — a spus negociate diferite- practice de apli-
declarat că gu- este gata să în- convorbiri natură cu

cere guv FSlXÂȘâ sibil* G€
ulai a da: un co- iâ-d «r»* aezsai al pege- xrirecte ca panea sc

catuL difAE ziunea subliniază c O dejoca-â dm Niiiiae pe terito tu:rupe st: unei țări care a st țări" și reafirmă „v'oc'ța Republicii Niger de a continua să intensifice cooperarea cu toate popoarele in spiritul păcii și dreptății'.Ministrul afacerilor externe al Nigeriei. Moumoumi Djer- makoye Adamou. a afirmat că hotărirea privind retragerea detașamentului militar francez a fost adoptată in aceeași zi de Consiliul militar suprem.

3EZRUT. — Avioane israeliene an faaataxdat <Sn nou, vineri,- - ■ ■ . suiri i. -baeaătm Cn crenunicat al Mi- -_a»ruim libanez al Apărării Nrtxcaje informează că in 
uua raâ durilor israel!ette in- treertmse in ziua precedentă in 
sode- L. hanului au fost ucise 4 de persoane iar alte 147 au Îmi rloite. De asemenea, 143 de case au fost cistruse.

Conducătorul

La această oră bă 
talia electorală s-a în 
cheiat. Epuizantul ma 
raton oratoric nu mai 
solicită pe candidați, 
autorii sondajelor au 
pus punct investigații
lor lor și doar panou
rile de afișaj mai a- 
dresează un ultim în
demn alegătorilor. 
Cuvîntul decisiv îl au 
acum urnele

delegației M. A.N
primit de

cancelarul Austriei

DAKAR 17 (Agerpres). — „Radio Libertacao" — anunță că în cursul întrevederilor care au avut loc joi seara la Dakar între Mario Soares, ministru! portughez de externe și Aristides Pereira, secretar general al P.A.I.G.C., a intervenit un acord.Comunicatul precizează că convorbirile cu o delegație trimisă de Junta de salvare națională a Republicii Portugalia au avut loc la inițiativa acesteia. Delegația a comunicat oficial lui Pereira hotărirea juntei de a accepta propunerea de începere a negocierilor, formulată de Comitetului Executiv de Luptă al P.A.I.G.C. în declarația sa, în vederea soluționării conflictului. Delegația portugheză — a- rată postul de radio „Liberta-

Danemarca cunoaște în aceste 
zile frămîntări sociale și politice 
puțin obișnuite. Sute de mii de 
muncitori și funcționari au cerut 
demisia guvernului condus de 
Poul Hartling. Numeroase greve 
au paralizat activitatea econo
mică, joi și vineri înregistrîndu-se 
cele mai mari valuri de nemulțu
mire din ultimele decenii.ctuala situație a debutat prin introducerea in Folketing — parlamentul danez — a unui proiect de lege auzind maj< rea impozitelor indirecte o serie de produse impori Intre aceste produse se află o serie de bunuri de consum. Majorările reprezintă intre 20—50 la sută din prețurile de vînzare anterioare. Evident, introducerea unor no: impozite. — se știe că danezii sunortă un regim fiscal din cele mai ridicate din lume — avea să stirnească o adevărată furtună politică. La Palatul Christiansborg — sediul parlamentului — pe lungile culoare austere, reprezentanți ai unor Partide. care pină acum sprijineau guvernul minoritar liberal de dreapta, au amenințat că se vor opune adoptării unei aseme-

' <

tei ce

ir-area

I. TIMOFTE

insăsi existenta PiețeiConfruntat cu tenerul lui Poul

Copenhaga: Valul
nemulțumirilor

lini ade- ^opeană. m sprijinul al balanței de xjmermaie cu me. A trecut rare și. jiupă aptsșa cum era ajorare sub- e ceilalți parte- ra. printr-o rna- moducerea unorrecută prin Folketing a de- răcitme” in țările Pieței contai mult cu cit acțiunea de haza s-a produs aproape simultan, im-.lară. pusă ia aplicare la Roma, fald reacțiile din apropierea Comi- P.ețe: comune, agenția FRANCE PRES- semnala că -la Bruxelles sporesc te- nerile eă asemenea botăriri s-ar putea UIMII rapid ca o pată de ulei, sfirșind cin a amenința asemenea probleme, ca- Hartling va avea de tra- rsat. fără indouuă. o perioadă dificilă t oe Dianul politic-.: interne, cit și in re- iue cu celelalte state cm perimetrul co- mitar.
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• IN CEA DE-A TREIA ZI A LUCRĂRILOR SESIUNII Adunării R.S.F. Iugoslavia, cele două camere ale forului suprem al țârii, întrunite in ședință comună, au ales președintele, vicepreședinții și membrii Consiliului Executiv Federal și au numit secretarii federali și președinții comitetelor federale.In funcția de președinteConsiliului Executiv Federal a fost reales Gemal Biedici, iar ca vicepreședinți — Dobrosav Ciu- lafici, Miloș Minici, Berisav Șe- fer și Anton Vratușa.

a avut o întrevedere cu arhiepiscopul Makarios și persoanele oficiale care U însoțesc.

al
• IN CADRUL MANIFESTĂRILOR consacrate celei de-a XXX-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă joi seara a fost inaugurată, la Universitatea Paris-III o bibliotecă cu 400 de volume, donate de statul român.

Protocol 
româno-cehoslovac un• ÎNTB-UN RAPORT AL ORGANIZAȚIEI pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (O-E.C.D.) se arată că, în cele 24 de țări membre ale organizației, prețurile, au crescut, în medie, în perioada 1 aprilie 1973— 31 martie 1974 cu ,12 la sută. Documentul apreciază că această situație se datorează, in mare măsură, modificării prețurilor la produsele petroliere. Raportul indică, pe de altă parte, că a fost înregistrată o accentuată rată a inflației.• PREȘEDINTELE REPUBLICII CIPRU, arhiepiscopul Makarios, a sosit, vineri, la Pekin, pentru o vizjtă oficială în R.P. Chineză, la invitația guvernului acestei țări.La puțin timp după sosire — informează agenția China Nouă — Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze,

• LA PRAGA S-AU ÎNCHEIAT lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a grupei de lucra româno-cehoslovace in domeniul construcțiilor de mașini. Protocolul incheiat cuprinde măsuri pentru dezvoltarea și adincirea cooperării și specializării în producția mașinilor- unelte, electronicii și electrotehnicii, utilajului chimic. , e- nergetic. Din partea română, documentul a fost semnat Gheorghe Boldur, adjunct ministrului construcțiilor mașini-unelte și electrotehnice, iar din partea cehoslovacă — de J. Vaverka, locțiitor al ministrului federal al metalurgiei și construcțiilor grele.
de al de

• GRUPUL „ORION consorțiu de bănci x japoneze și vest-europene — a anunțat ca. in prezent, se perfectează aranjamentele finale pentru acordarea unui împrumut ia valoare de M tniuoane dolari către Egipt struirea conduct care va lega porturile Suez și Alexandria. împrumutul. acordat pe o perioadă de nouă ani, a fost negociat de Banca americană „The Chase Manhattan Bank" in numele grupului „Orion". Un purtător de cuvint al grupului „Orion" a declarat că „acesta este primul credit major acordat occidentale important Egipt".

pentru cor.- petroiiere

de un grup de bănci pentru un proiect de construcții in
• IN URMA CONVORBIRILOR PURTATE LA DELHI, primii miniștrii ai Indiei și Republicii Bangladesh, Indira Gandhi și, respectiv, Mujibur

• POTRIVIT FURNIZATE DE NAȚIONAL DE al Spaniei, costul blat, în cursul ultimilor 10 ani, in această țară.
DATELOR INSTITUTUL STATISTICA vieții s-a du-

Ia cap.-_ala Eriopie: au luat male a Comisie: Economice OlN.U. pentru Africa, dedicată probiemaiicri Conferințe. moomale a populației care va avea loc la București, in aug-Jrt 1974.In ședința de inchîdere a lua: corintul observatorul român dr. Petru Mureșan, care a prezentat politica so- ciai-economică a României in domeniul populației și a informat despre pregătirile intreprinse in țara noastră in vederea Conferinței mondiale a populației. Reprezentantul român a relevat sentimentele de solidaritate ale poporului nostru cu lupta popoarelor africane pentru libertate și independență, solidaritate exprimată pregnant cu ocazia vizitelor făcute, in 1972 și 1974, in mai multe țări africane de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România.în cuvintul lor, delegații din Egipt. Togo. Zair, Senegal, Ghana, Lesotho au exprimat sentimentele de profundă mulțumire față de poziția consecventă a României. precum și pentru eforturile depuse in vederea organizării și asigurării succesului Conferinței mondiale a populației.
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Rezervele de petrol 
ale Europei occidentaleCUNOSCUTE Europei occi- in 1973 de la 1a 2.1 miliar-• REZERVELE DE PETROL ale dentale au sporit 1,1 miliarde tone de tone, mai ales datorită descoperirii zăcămintelor din platoul continental al Mării Nordului — informează compania petrolieră vest-germană „Esso- Ag“. Potrivit se, rezervele gaze naturale miliarde mc. acelorași sur- vest-europene de se cifrează la 5,417SchmidtMAI, cancelarul a prezentat declarația-pro- gram a noului guvern. El a subliniat că actualul guvern va acționa, sub semnul continuității, in direcția înfăptuirii reformelor cuprinse in programul electoral pe baza căruia Partidul Social-Democrat și Partidul Liber-Democrat au cișiigat majoritatea voturilor în alegerile parlamentare din 1972.

• LAHelmut Bundestagului a noului guvern. El

Inundații în Australia• APROAPE JUMĂTATE DIN STATUL AUSTRALIAN VICTORIA este, după două zile de ploi torențiale, amenințat de inundații de proporții nemaiîn- tîlnite în ultimii 25 de ani — a anunțat, joi, cartierul general

Cancelarul federal dr. Bruno Kreisky, președintele ad-inte- rim al Republicii Austria l-a primit pe tovarășul Miron Con- stantinescu, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, conducătorul delegației parlamentare române care efectuează o vizită oficială in Austria.Cu acest prilej președintele Marii Adunări Naționale a adresat dr. Bruno Kreisky, din partea președintelui Republicii Socialiste Romania, tovarășul Nicolae Ceaușescu. un călduros mesaj de prietenie și cele mai bune urări de succes poporului triac prieten.Mulțumind călduros, dr. Bruno Kreisky, a rugat să se transmită conducătorului României un cald salut prietenesc, urări de sănătate și fericire, succese tot mai importante poporului român in construcția noii socie-

aus-

La întrevedere, care s-a desfășurat intr-o atmosferă de prietenie și cordialitate, au Consi- Benya, Fede- șeful raetrunu pariamez^re a Partidului Socialist. Robert Weisz, șeful fracțiunii parlamentare a Partidului Populist, Stephan Koren, secretarul general al 5LA.E.. Alois Marquet. Au fost de față membrii delegației M.A.N. și ambasadorul României la Viena, Dumitru Aninoiu.In continuare, cancelarul federal a reținut la dejun pe președintele M.A.N. și persoanele oficiale române.

a Paris prudența domină in editorialele gazetelor. Comentatorii preferă să fie rezervați în pronosticuri deoarece finalul cursei prezidențiale se anunță extrem de strîns. învingătorul va avea, probabil, un procent, maximum două in plus față de adversarul său. Pe cine vor instala francezii Ia Elysee ? Ultimele sondaje n-au oferit nici o indicație precisă. Rezultatele acestor sondaje indică o egalitate perfectă : 50% din preferințe acordate fiecăruia din candidați. Indecișii vor înclina balanța. Opțiunea lor de ultimă oră va modifica tabloul electoral. Numărul acestor alegători care nu și-au definit încă hotărirea de vot este relativ important. O parte dintre ei I-a urmat în primul tur de scrutin pe Chaban-Delmas. Revenind la urne se simt tentați să procedeze la reevaluări. Există perspectiva ca destule voturi „chabaniste" să-și schimbe orientarea. LA NATION, care îl sprijină pe Giscard d’Estaing, constată existența „unui procentaj de nehotăriți destul de puternic" pentru a modifica tendința intr-un sens sauU.D.R. și-a mobilizat corpul electoralGiscard ministru „vechii î
altul.l in favoarea d’Estaing.i Și majorități" au

lui Primul personalitățile pledat cauza ministrului economiei și finanțelor. Lor li s-a alăturat in zilele din urmă fruntașul radical — Schreiber. Cursa voturile disponibile fășurat intens, maiultima săptămină. Exponenții actualei formații guvernamentale se tem că sufragiile primite in primul tur de cei

Servan pentru s-a des- ales in

trei candidați ai „majorității" nu se vor îndrepta, la 19 mai. în totalitate spre Giscard d’Estaing. Este simptomatică în acest sens atitudinea a- doptată de Uniunea tinerilor pentru progres (U.J.P. — organizația tineretului gau- llist). Consiliul național al U.J.P., după furtunoase dezbateri desfășurate cu ușile inchise, a cerut membrilor săi să voteze în alb. O minoritate s-a pronunțat Giscard d’Estaing alta pentru Mitterrand. Liderii U.D.R., au cerut U.J.P. să-și revizuiască hotărirea, „să se conformeze dispoziți- unilor de vot ale partidului". Cererea vîrfurilor U.D.R. nu i impresionat pe reprezentanții U.J.P. (care, nu trebuie uitat, au fost extrem de activi in sprijinirea Iui Cha- ban-Delmas). O adunare generală extraordinară, grupînd responsabilii aleși ai .organizației, a decis cu 78% din voturi să mențină poziția a" doptată.Intr-un articol publicat în ziarul LE MONDE, Jean Michel Catala, secretarul general al Mișcării Tineretului Comunist Francez, semnalează faptul că examenul votului din primul tur de scrutin a confirmat tendințele reliefate de sondaje : tinerii, în majoritate, au optat pentru stingă. Campania prezidențială a oferit un nou prilej pentru afirmarea cererii de a se acorda dreptul de vot de la 18 ani. „Astăzi pentru tineret alegerea este mai clară decît oricînd" — afirmă secretarul general al M.J.C.F. Această alegere este legată de speranța generoasă a schimbărilor profunde.După o competiție electorală din care n-a lipsit ineditul (dezbaterea „față în față" Mitterrand — Giscard d’Estaing a fost urmărită de aproape 25 000 000 telespectatori), după o abundență de sondaje plasate intr-un v ritabil „război al nervilor după plusul de duritate a marcat ultima săptămină dinaintea intilnirii cu urnele și după efortul de a capta pe alegătorii aflați în cumpănă, a sosit, in sfirșit, momentul opțiunii finale, momentul în care se decide numele noului președinte al Franței.

pentru și o

EUGENIU OBREA

A

VENEZUELA: ANUNȚAREA HOTĂRIRII 
DE NAȚIONALIZARE A INDUSTRIEI 

PETROLIERE
• Declarația președintelui Perez • Decret pri 

vind limitarea investițiilor de capital străinPreședintele Venezuelei, Carlos Andres Perez, a anunțat, joi, in mod oficial, hotărirea guvernului venezuelean de a naționaliza industria petrolieră din a- ceastă țară, aflată, in prezent, în proprietatea unor firme străine ca „Exxon", „Shell" și „Mo-
civil pentru apărare și prim ajutor. Se precizează că 17 fluvii s-au revărsat și apele lor amenință numeroase orășele situate în regiunile mai joase și mii de acri de terenuri agricole.La Wangaratta, localitate situată la 150 de mile spre nord- est de Melbourne, aproape 7 000 de persoane și-au abandonat deja locuințele. Importante lanuri de griu și plantații de tutun au fost compromise. Cîte- va orașe, între care Shepparton, au fost inundate, iar căile de acces spre ele au fost întrerupte.

bil-oil". Deși președintele nu precizat data Ia care va loc naționalizarea, ea va fi înfăptuită pină la sfir- șitul acestui an.Cu această ocazie, președintele Perez a anunțat numirea unei comisii alcătuite din 30 de persoane, reprezentînd toate partidele politice, sindicatele, cercurile de afaceri și militare, pentru a elabora sugestii privind naționalizarea. „Acesta va fi un act național tot atît de glorios ca și independența țării noastre", a declarat președintele în- tr-o cuvîntare rostită la televiziune.

aavea se crede că

AJUTOR ROMANESC 
PENTRU SINISTRAȚII 

SIRIENIZilele trecute, la Damasc, a sosit un avion românesc transportind ajutorul oferit de Societatea de Cruce Roșie din România, „Semilunii Roșii" din Republica Arabă Siriană pentru sinistrații de pe urma inundațiilor vocate de revărsarea rîuri din nordul Siriei, torul „Crucii Roșii" România a fost predat ședintelui „Semilunii Roșii a Siriei, dr. Ahmad Chaukat Chatti, de către ambasadorul român la Damasc, Emilian Manciur. La ceremonia predării acestui ajutor au fost de față dr. Comeliiu Todes- cu, reprezentantul „Crucii Roșii" din România, activiști ai „Semilunii Roșii" din Siria și membri ai Ambasadei române de la Damasc.

După cum relatează Agenția khmeră de informații (A.K.I.), în cursul ofensivei desfășurate de forțele armate de eliberare națională în perioada 30 aprilie—13 mai împotriva trupelor regimului de la Pnom Penh aflate în zona Longvek, din nord-ves- tul capitalei khmere, patrio- ții cambodgieni au scos din luptă aproximativ 1 350 de militari inamici, au cucerit cinci poziții întărite de importanță majoră și au capturat 600 de arme de diferite tipuri, 10 tone de muniții și alte materiale militare.

Guvernul Venezuelei a adoptat un decret care limitează investițiile de capital străin în economia țării. Societăților străine, existente deja în Venezuela, li se acordă un termen de trei ani pentru vînzarea a 80 la sută din acțiunile lor persoanelor juridice și fizice venezuelene. Au fost interzise total investițiile străine in domeniul energeticii și în alte sectoare economice.In vederea îndeplinirii prevederilor decretului, a fost creată o direcție pentru verificarea investițiilor străine de capital.

• ȘEFUL DELEGAȚIEI GUVERNULUI REVOLUȚIONAR PROVIZORIU al Republicii Vietnamului de Sud la intilni- rile consultative dintre cele două părți sud-vietnameze, Nguyen Van Hieu, a părăsit, vineri, capitala Franței, plecind spre patrie. Intr-o declarație făcută pe aeroport, el a arătat că vina pentru întreruperea consultărilor din suburbia pariziană La Celle-Saint-Cloud revine părții saigoneze, care a sabotat convorbirile.
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REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Scînteii". Tel : 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și Instituții 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESF1LATELIA" — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Grivlțel nr. 64—66 P.O.B. — 2001.

Scrutinul dominican
o MASIVA ABȚINERE DE LA VOT e PARTIDELE DE OPOZI 

ȚIE AU BOICOTAT ALEGERILEPreședintele Repu- Reformist, de guver- blicii Dominicane, nămînt — și amira- Joaquin Balaguer, și-a prelungit în mod virtual mandatul pe o nouă perioadă de patru ani cu prilejul alegerilor generale desfășurate la 16 mai. Singurii candidați înscriși pe listele electorale au fost actualul șef al statului, Balaguer, — reprezentînd Partidul
Tiparul : Combinatul poligrafic ,,Casa Sclnteli'

Iul în retragere Luis Homero Lajara, liderul Partidului Democratic al Poporului, căruia sondajele preliminare și tele parțiale acum nu-i nici o șansă.Agențiile ționale de presă subliniază că la aceste alegeri s-a înregis-

rezulta- de pină acordăinterna-

trat unul dintre cei mai înalți indici de neparticipare Ia vot din istoria țării; partidele din opoziție au boicotat scrutinul, acuzind autoritățile că au adoptat, doar cu trei zile înainte de desfășurarea evenimentului, o legislație de natură să favorizeze candidatul oficial și să permită fraudele elec- toralp.
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