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ZILEI DE 1 MAI

Din toate 
colțurile țării,

MESAJE ALE HĂRNICIEI
Prin manifestările prietenești, prin convorbirile purtate, prin Declarația solemnă comună

VIZITĂ PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN OLANDA
constituie un puternic stimul pentru intensificarea cooperării diitre cele două țări, 

un eveniment remarcabil al vieții internaționale
DIN PROGRAMUL ZILEI DE IERI:

• La „Hoeve de Laar“- 
o fermă agricolă modernă

• Călduroase manifestări de 
simpatie ale locuitorilor 
orașului Rotterdam

© în mijlocul chimiștilor 
de la marile uzine „AKZO“ 

REPORTAJUL ÎN PAGINA A III-A

încheierea convorbirilor 
oficiale

Joi după-amiază s-au încheiat 
convorbirile oficiale româno-olan- 
deze.

Din partea română au participat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat, Ilie 
Verdeț. prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, Gheorghe Boldur, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini- 
unelte și electrotehnicii, George 
Elian, ambasadorul României la 
Haga. celelalte persoane oficiale 
care îl însoțesc pe șeful statului 
român.

Din partea olandeză au luat par

te primul miniștru B. W. Biesheu- 
vel, W.K.N. Schmelzer, ministrul 
afacerilor externe, H. Langman, 
ministrul pentru problemele eco
nomice, B. J. Udink, ministrul 
transporturilor și apelor, P. J. En
gels. ministrul afacerilor culturale, 
turismului și acțiunilor sociale, J. 
Boersma, ministrul ad-interim al 
agriculturii și pescuitului, alte per
soane oficiale.

Convorbirile, în cursul cărora au 
fost abordate probleme ale rela
țiilor româno-olandeze și aspecte 
ale situației internaționale, s-au 
desfășurat intr-o atmosferă cordia
lă, de bună înțelegere.

CEREMONIA SEMNĂRII
DECLARAȚIEI SOLEMNE

Regina luliana ei prințul Bernhard 
vor face o vizita oficială in tara noastră

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
șl tovarășa Elena Ceaușescu 
au invitat pe Maiestatea Sa 
regina luliana și Alteța Sa 
regală Bernhard, prințul Țări

lor de Jos, să facă o vizită 
oficială în România.

Invitația a fost acceptată 
cu plăcere. Data vizitei ur
mează a fi stabilită pe cale 
diplomatică.

Joi, 12 aprilie, în cursul după- 
amiezii, la Amsterdam a avut loc 
ceremonia semnării Declarației so
lemne comune a Republicii Socia
liste România și Regatului Țărilor 
de Jos.

Declarația a fost semnată, din 
partea română, de președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și de ministrul aface
rilor externe, George Macovescu, 
iar din partea olandeză de B. W. 
Biesheuvel, prim-ministru, și W. 
K.N. Schmelzer, ministru al afa
cerilor externe.

La solemnitate au participat 
persoanele oficiale române care îl 
însoțesc pe președintele Consiliu
lui de Stat.

Au fost prezente, de asemenea, 
persoane oficiale olandeze.

După semnare, primul ministru 
al Olandei și președintele Consi
liului de Stat al României au 
rostit alocuțiuni.

ÎN INDUSTRIA 
SECTORULUI 2 
DIN CAPITALA

Producție suplimentară 
de 60 milioane lei

Angajate din plin în Întrecerea 
socialistă pentru realizarea cincina
lului In patru ani și jumătate, 
colectivele unităților industriale din 
sectorul 2 al Capitalei Înregistrea
ză succese remarcabile in activi
tatea de producție. De la începutul 
anului și pină la sfirșitul primei 
decade din luna aprilie s-a reali
zat suplimentar o producție-marfă 
in valoare de peste 60 milioane 
lei, concretizată in mărfuri de 
mare utilitate : mașini de calcul, 
piese radio, cinescoape, mobilă, 
ulei. O recentă preliminare făcută 
de către comitetul de partid al 
sectorului în legătură cu îndepli
nirea planului și a angajamentelor 
pe primele 4 luni din acest an re
levă că unitățile industriale vor 
realiza suplimentar, in cinstea 
zilei de 1 Mai, o producție-marfă 
in valoare de 80 milioane lei 
— ceea ce reprezintă aproape 60 
la sută din angajamentul anual.

Notabile slnt rezultatele deosebite 
obținute de harnicele colective de 
la fabrica de calculatoare, I.P.R.S. 
Băneasa, fabrica de ulei „13 De
cembrie", C.I.L. Pipera, „Vin- 
alcool“ ș.a.

LA TERMOCENTRALA 
ROVINARI—ROGOJELU . 

A inceput montajul 
primei turbine 

de 330 megawați
în bogata cronică a marelui șan

tier al termocentralei Rovinarl— 
Rogojelu — de unde primele două 
grupuri de 200 MW pulsează deja 
energie electrică în sistemul națio
nal — a fost înscris un eveniment 
deosebit : începerea montajului ce
lui de-al treilea turboagregat, pri
mul din etapa a doua de dezvoltare 
a termocentralei, care va avea in 
final o putere instalată de 
1720 MW. Noua turbină, prin ca
pacitatea el — 330 MW sau 450 000 
cai putere — deține locul I in și
ragul instalațiilor de acest gen din 
țara noastră.

PE PLATFORMA SIDERURGIEI GALAȚENE
SE CONSTRUIEȘTE FURNALUL NR. 4

Șantierul febril 
de sub „rota zero"

Unu, doi, trei... 
Cele trei jurnale de 
pe platoul Smirdanu- 
lui se văd de departe. 
La intervale de timp 
egale, pulsează in șu
voiul incandescent de 
metal al țârii adevă
rate riuri de fontă.

Lăsăm in urmă ve
trele lor mereu fier
binți, pentru a poposi 
pe ccl mai tinăr șan
tier ăl Trustului de 
construcții și montaje 
metalurgice ~ Galați 
locul unde se naște' 
cel de-al patrulea fur
nal de 1 700 mc.

Șantierul, acum ? 
Undeva sub cota zero. 
Gropi uriașe. din 
care s-au dislocat, mii 
de metri cubi de pă- 
mint. Primul salt pe 
care constructorii il 
fac. mai intii, e spre... 
adincuri. Pornind de

aici, ca de pe o veri
tabilă rampă de lansa
re, furnalul va țișni 
spre înalt. Ridicarea 
se pregătește acum. 
„Dispecerii" ei ? Șefii 
echipelor de pilotaj 
conduse de Anton Bo- 
tezatu, Vasile Mitan și 
Nicolae Șaigâu. Lor 
li se adaugă mecani
cii sonetiști Marin 
Matei și Vasile Baicu. 
Ei sint cei' care plan
tează, cu ajutorul so
netelor, pădurea fte ,pi- 
'loțCtip Frankl de cite 
15,5 m lungime fieca
re. Pădure subterană 
de putere. Sau, in 
limbajul consacrat, 
fundația de beton ți 
oțel pentru uriașul 
ansamblu de mii de 
tone, care va fi fur
nalul.

Inginerul Alexan
dru Tătărușanu, șeful

șantierului de con
strucții nr. 61, ne 
spune :

— Reșița șl Hune
doara au însemnat 
pentru noi o școală. 
Galațiul avea să fie 
mai mult : un examen 
sever. Lucrări com
plexe pentru comple
xitatea proceselor teh
nologice, a utilajelor 
montate. Ritmuri ra
pide de lucru impuse 
de cerințele in creș
tere ale economiei na
ționale. Competiție 
strinsă cu timpul. Or
donarea riguroasă a 
tuturor energiilor pen-

Tudorel OAJVCEA 
corespondentul 
„Scînteii"

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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La ferma „Hoeve de Laar*

Dineu de gală 

în onoarea 

reginei luliana 

și a prințului 
Bernhard

Joi, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit. in saloanele hotelului 
..Amstel" din Amsterdam, un dineu 
de gală în onoarea Maiestății Sale 
regina luliana și a Alteței Sale re
gale prințul Bernhard al Olandei.

Au participat Altețele Lor regale 
prințesa Beatrix și prințul Claus, 
prințesa Margriet și domnul Pieter 
van Vollenhoven, primul ministru 
B. W. Biesheuvel, W. K. N. Sch
melzer, ministrul afacerilor exter
ne, H. Langman, ministrul pentru 
problemele economice, alte persoa
ne oficiale olandeze.

Au luat parte tovarășii Ilie Ver
deț, George Macovescu, Gheorghe 
Boldur, George Elian și celelalte 
persoane oficiale române care îl în
soțesc pe președintele Consiliului 
de Stat.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, de 
cordialitate, președintele Nicolae 
Ceaușescu și regina luliana au 
rostit toasturi.

Republica Socialistă România și Regatul Țărilor do 
Jos,

Luind în considerare evoluția favorabilă a relațiilor 
intre România și Țările de Jos,

Constatind dezvoltarea ascendentă a cooperării și a 
schimburilor intre cele două țări in numeroase do
menii.

Dorind să întărească legăturile lor tradiționale de 
prietenie și cooperare, să sporească aportul celor două 
țări la cauza păcii și securității in Europa și în lumea 
întreagă și să contribuie la dezvoltarea cooperării în
tre toate statele,

Reafirmind atașamentul lor fată de scopurile și prin
cipiile Cartel Națiunilor Unite, care proclamă voința 
popoarelor de a trăi in pace, într-un spirit de bună 
vecinătate și prietenie intre toate națiunile și de a fa
voriza progresul lor economic și social.

Reamintind că toate statele, fără nici o deosebire, 
au dreptul de a participa la solutionarea problemelor 
Internationale care le privesc.

Conștiente de necesitatea sporirii eforturilor pe plan 
national și internațional, pentru a asigura un progres 
mai rapid al țărilor in curs de dezvoltare, in scopul 
eliminării decalajului dintre ele și țările dezvoltate,

Reafirmind atașamentul lor la strategia dezvoltării 
proclamată de către Națiunile Unite,

Convinse că statele trebuie să coopereze in dome
niile economic, social și cultural, precum și in cel al 
știinfei și tehnicii, și să favorizeze progresul culturii 
și invătămintului în lume,

I — Proclamă voința lor comună :
— Să extindă și să adîncească șl mai mult relațiile 

de coooerarc intre cele două state în diferite domenii ;
— Să intensifice relațiile lor economice in avanta

jul celor două țări ;
— Să folosească in cele mai bune condiții posibili

tățile existente în domeniul schimburilor comerciale și 
să favorizeze și mai mult cooperarea în domeniile in
dustrial, agricol, științific și tehnic, precum și pe plan 
cultural :

— Să încurajeze apropierea .între cele două popoare 
prin cooperare și mijloace adecvate.

II — Declară că relațiile lor reciproce, ca și cele 
cu toate celelalte state, sînt bazate pe normele drep
tului internațional șl pc Carta Națiunilor Unite ; ca 
urmare, ele se întemeiază pe principii, cum sînt :

1. Dreptul fiecărui stat la respectul suverani
tății și independentei sale, precum și obligația sta
telor de a trăi in pace unele cu altele într-un spi
rit de bună vecinătate.

2. Egalitatea în drepturi a tuturor statelor.

3. Dreptul inalienabil al tuturor popoarelor de a 
dispune de ele însele, de a-și alege și a-și dez
volta liber propriul lor sistem politic, social si eco
nomic. in conformitate cu voința șl interesele lor, 
fără nici un amestec din afară.

4. Abținerea de la folosirea forței sau amenin
țarea cu forța împotriva unui alt stat, sub orice 
pretext, fără a aduce atingere dreptului natural de 
legitimă apărare, individuală sau colectivă, al fiecă
rui stat, conform articolului 51 al Cartei Națiunilor 
Unite.

5. Abținerea de a recurge la amenințarea cu forța 
sau la folosirea forței pentru a viola frontierele in
ternaționale existente ale unui alt stat sau ca mij
loc de reglementare a diferendelor internaționale, 
inclusiv a diferendelor teritoriale și a chestiunilor 
referitoare la frontierele statelor.

8. Neamestecul in treburile care fin de competen
ta națională a unui stat, sub nici un pretext ; in 
consecință, orice formă de amestec sau orice ame
nințare îndreptată împotriva personalității unui stat 
sau împotriva elementelor sale politice, economice 
sau culturale este contrară dreptului internațional.

7. Soluționarea diferendelor dintre state exclusiv 
prin mijloace pașnice.

8. Dreptul șl datqria statelor, indiferent de siste
mul lor politic, economic și social, de a coopera în
tre ele în diferite domenii in vederea menținerii 
și întăririi păcii și securității și de a favoriza pro
gresul economic și social al tuturor națiunilor.

In interpretarea șl aplicarea lor, principiile funda
mentale ale dreptului internațional sînt legate între 
ele și fiecare principiu trebuie să fie interpretat in 
contextul celorlalte principii.

III — Declară voința lor comună !

De a coopera în eforturile lor pentru a întări ro
lul important al Organizației Națiunilor Unite in men
ținerea păcii și securității internaționale, in progresul 
economic și social al tuturor popoarelor și in solu
ționarea diferendelor dintre state exclusiv prin mij
loace pașnice ; in acest context, exprimă dorința de 
a intări rolul Consiliului economic și social, precum 
și al celorlalte organisme economice ale Organizației 
Națiunilor Unite ;

De a dezvolta relațiile de prietenie și cooperare cu 
toate statele, de a acționa in scopul adoptării de mă
suri eficace în domeniul securității și al dezarmării, 
de natură a consolida destinderea, pacea. încrederea 
și cooperarea in Europa șl in întreaga lume.

IV — Declară voința lor comună :

De a extinde și de a aprofunda consultările lor pe
riodice, atit pe cale diplomatică cît și prin întilnlri 
la toate nivelurile.

întocmită. Ia Amsterdam, la 12 aprilie 1973, in două 
exemplare, flecare in limbile română șl neerlandeză, 
ambele avînd aceeași valabilitate.

Pentru Republica Socialistă România,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat

GEORGE MACOVESCU
Ministrul afacerilor externe

Pentru Regatul Țărilor de Jos,

B. W. BIESHEUVEL
Primul ministru

W. K. N. SCHMELZER
Ministrul afacerilor externe
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DIVERS
Un
Honthorst
la Sibiu

DupS o muncă de aproape 
doi an; de cercetări dc stilis
tică comparată și de analize de 
laborator, un tablou, aflat In 
colecția Muzeului Brukenthal și 
atribuit In mod fantezist Iul 
Jan Luevens. s-a dovedit că 
aparține lui Gcrard Honthorst, 
reprezentant de seamă al pic
turii olandeze din secolul al 
XVIl-lea Tabloul, considerat 
succesiv a fi o reprezentare a 
„Sfintulul Ieronim". apoi ..Fe
meie bătrinâ rugindu-se“ și, in 
cele din urmă, „Melancolie", 
este o lucrare realizată de 
Honthorst in cea mai importan
tă perioadă a creației sale, 
fiind singura pinză a acestui 
pictor aflată in țara noastră.

Ieri, în județul Brăila

Paznicul
flăcărilor

sintSe știe cit de importante 
asigurarea și menținerea unei a- 
nurnite temperaturi in cuptoa
rele industriale. Uneori, abateri 
destul de mici, greu de sesizat, 
se pot solda cu pierderi im
portante. Preocupați de a- 
ecastâ problemă. Florin Hilohi fi 
Vladimir Weintraub, de la Insti
tutul de cercetări și proiectări 
de automatizări din Capitală, au 
pus la punct un dispozitiv au
tomat de supraveghere a flăcă
rilor arzătoarelor industriale 
Bazată pe transformarea radia
țiilor infraroșii emise de fla
cără fn semnale electrice, in
venția celor doi specialiști bucu- 
resteni realizează o suprave
ghere sigură a flăcării arzătoa
relor, permițind o intervenție 
operativă ori de cite ori este ca- 
z\L Un adevărat „paznic auto
mat1' pentru flăcări, care iți 
pește o largă întrebuințare 
âustrială.

Brăila. Un județ în care tendința 
generală de modernizare a agricul
turii noastre Iși află ilustrarea în 
ample amenajări de hidroameliora
ții și irigații, unele desfășurate pe 
zeci dc mii de hectare, altele cu 
caracter local, toate de cea mai 
mare importanță pentru sporirea 
producției agricole In cadrul fiecă
rei cooperative. O altă realitate de 
amploare și notorietate o constituie 
existența, in această zonă, a im
portantului complex agricol pe care 
il reprezintă Insula Mare a Brăilei. 
Aici se află o adevărată „împărăție 
a porumbului", pentru că din cele 
64 000 de hectare pe care le are În
treprinderea, 3S500 sint destinate 
culturii porumbului. An dc an, ca 
urmare a unor metode de lucru și 
a unei organizări moderne a proce
sului de producție, aici se obțin re
colte dintre cele mai înalte, datorită 
cărora, sub raport agricol, Insula 
Mare a Brăilei a devenit un simbol 
al agriculturii In județ. Tată de ce 
o incursiune pe traseele campaniei 
agricole a acestei primăveri, in ju
dețul Brăila, nu poate începe dccit 
de la ..împărăția porumbului". Ce 
se intimplă deci, in aceste zile, in 
Insula Mare a Brăilei, cum acționea
ză specialiștii și mecanizatorii din 
cele 40 de ferme agricole, ce greutăți 
au de intimpinat, cu ce probleme se 
confruntă ?

ratori nu ne asigură ritmic necesarul 
de cauciucuri pentru tractoare, se
mănători și grape cu discuri, ne li
vrează cuzineți dc proastă calitate, 
care se topesc de indată ce Intră 
tractorul in brazdă, și nu ne aprovi
zionează cu blocuri de motor. Vă 
dați seama ce urmări pot avea stag
nările — fie ele și numai parțiale — 
cind este vorba de un parc care nu
mără nu mai puțin de 757 de trac
toare. Desigur, vom face tot ce de
pinde de noi pentru a realiza ceea 
ce ne-am propus (lucrătorii șl spe
cialiștii din cele 40 de ferme de cimp

(de pildă, comunistul Mocanu Dobre, 
președintele C.A.P. Berleștl, a stat la 
fața locului șase zile și șase nopți) 
s-au putut evita și pagubele mate
riale și s-au putut crea și condițiile 
realizării rapide a unui adevărat 
complex de desecări, la care se lu
crează și în prezent. A fost și este 
greu, dar nu ne dăm bătuți",

...De aceea, consemnăm cu un sen
timent deosebit — de caldă admira
ție pentru oamenii de aici — faptul 
că. In paralel cu lupta împotriva 
apei, In toate cele șase cooperative 
agricole din comuna lanca se insă-

Din suprafața totală de 227 450 hectare
PINĂ IERI AU FOST INSAMINȚATE 53 200 hectare

DIN CARE:
floarea-soarelui 19 100 hectare
porumb 11 300 hectare
sfecla de zahăr 5 200 hectare

Z/1DIFICULTĂȚILE DE CLIMĂ 
LE-AM ÎNVINS. DAR 
CE NE FACEM CU... 
COLABORATORII ?"

s-au angajat să realizeze 5 253 kilo
grame porumb boabe la hectar, 
2 200 kg floarea-soarelui, 1 950 kg 
soia)..dar am vrea ca și colaboratorii 
noștri să-și facă datoria, mal ales că 
este vorba de îndatoriri contrac
tuale".

„A FOST Șl ESTE GREU”, 
DAR NU NE DĂM BĂTUȚI"

mlnțează flecare petic de pămint 
zvintat. Un prim raport cifric arată 
că In numai citeva zile au fost in- 
sămlnțate cu 
clă de zahăr 
de hectare. E 
prafața totală 
țin. Dar fată 
grele, cele peste 1 000 de hectare re
prezintă cifra unei victorii.

floarea-soarelui. sfe- 
și porumb peste 1000 
drept, în raport cu su- 
(7 421 hectare) este pu- 
de condițiile climatice

P<1- 
in-

Cavalerul

Lui Vasile Andrei, conducător 
auto din Bicaz, ii plăcea să 
f.’Că pe cavalerul. Mai ales cu 
fetele... Intr-una din zile, cori-' 
ducînd un autotren încărcat cu 
var pentru Combinatul siderur
gic de la Galați. V. A. a intilnit 
pe șosea două tinere. Mergeau 
la Fărăoani. o comună din a- 
propierea Bacăului. Cind au a- 
juns in dreptul comunei, șofe
rul s-a oferit să le conducă, 
bineînțeles cu autotrenul, pină 
acasă. La întoarcere spre șosea, 
fiind noapte și necunoscind dru
mul, a intrat insă cu mașina in
tr-un șanț adine. Din cauza În
clinației prea mari, s-a scurs 
din rezervor toată benzina. Ne- 
dindu-și seama ce s-a intimplat 
cu mașina, șoferul a coborit 
din cabină șj a aprins un chi
brit în aceeași clipă a izbucnii 
un foc puternic, care a cuprins 
întreg autotrenuL Pină să-i 
v nă ajutoarele, au ars cau
ciucurile, prelata, podul de seîn- 
dură. O pagubă evaluată Ia peste 
10 000 lei. Acum, șoferul cavaler 
• bun de plată.

Pietonul cu
4 pantofi

Inginerul Ion Vlad. directorul ge
nerai al I.A.S. Insula Mare a 
Brăilei, Erou al Muncii Socialiste, ne 
prezintă situația generală in ter
meni succinti, grăbit să se angajeze, 
încă de la prima oră a zilei, in re
zolvarea multelor probleme concrete 
specifice activității din această pe
rioadă : __ ___________  .1
arăt că, din punct de vedere al în
fruntării cu excesul de apă. aici, în 
insulă, nu avem situații deosebite. 
Fără exagerare, teritoriul nostru 
este ferit de orice dificultate pe care 
ar putea-o produce precipitațiile a- 
bundente, cum au fost cele din 
toamnă și primăvară Și aceasta, da
torită concepției de proiectare’ și 
lucrărilor de înaltă tehnicitate reali
zate de Institutul de proiectări’pen
tru îmbunătățiri funciare București 
și Trustul de construcții și îmbună
tățiri funciare Galați, lucrări irepro
șabile. datorită cărora putem ține 
Insula, cum spun lucrătorii noștri, 
„sub cheie". Cei 156 de kilometri de 
diguri înalte de 5 pină la 7 metri, 
cele 13 stații de pompare reversibile, 
puțind să evacueze la nevoie 73 de 
metri cubi de apă pe secundă, din 
7 sisteme de desecare, rețeaua de 
canale, un adf vărat sistem circula
tor. insumind 1 400 de kilometri — 
ne-au creat posibilitatea, in ciuda 
condițiilor speciale, șâ lucrăm in a- 
ceastă campanie din plin. Iată 
ce am făcut pină acum : am 
grăpat 44 000 de hectare pentru a 
putea efectua erbicidarea la cultura 
porumbului, am insămintat 1 800 
hectare de floarea-soarelui. 10 000 
de hectare de porumb șl 400 hec
tare de soia. Ritmurile, după părerea 
noastră, sint mulțumitoare ; totuși, 
am fi putut realiza și mai mult dacă 
n-am intimpina incă o serie de greu
tăți pe care ni le fac nu condițiile 
climatice, ci unii colaboratori. Mă re
fer. de pildă, la furnizorii de la 
uzina din Bocșa, județul Caraș- 
Severin, care nu ne-au trimis nici 
pină acum cele 30 de grape cu 
discuri pe care trebuiau să ni le li
vreze incă din ianuarie. Alt! colabo

„în primul rind. vreau să

Dincolo de perimetrul Insulei 
Mari intilnim, in cuprinsul județului, 
situații paradoxale, generate de con
dițiile climatice ale toamnei și pri
măverii. De pildă, in vreme ce la 
Valea Cinepii cooperatoarele plantau 
butași de sfeclă sub pulberea de 
apă a aspersoarelor de irigat, pămin- 
tul avind nevoie de umiditate, in 
alte locuri, cum ar fi cele din zona 
Măxineniior, lucrările agricole sint 
mult îngreunate din pricina bălti
rilor.

In comuna lanca, de pildă, tn toa
te cele 6 cooperative agricole, cam
pania agricolă se desfășoară în para
lel cu o adevărată acțiune de hidro
ameliorații impusă de condițiile o- 
biective : din totalul de 12 361 de 
hectare arabile, 1 385 de hectare sint 
Încă acoperite cu apă, iar pe incă 
1 951 de hectare lucrările agricole nu 
se pot desfășura datorită excesului 
de umiditate. Conducerea comunei, 
comitetul de partid, împreună cu ca
drele de conducere și specialiștii din 
cooperativele agricole au elaborat un 
program amplu de desecări — la 
proiectarea căruia au fost sprijiniți 
operativ de specialiștii de la județ 
— pentru ca insămințările să poată 
fi efectuate. O acțiune care presu
pune eforturi deosebite și al cărei 
succes îl hotărăsc oamenii, puterea 
lor de dăruire. Angelo Popa, secre
tarul comitetului comunal de partid, 
ne-a spus : „în comuna noastră, cu 
o populație de peste 12 000 de oa
meni. fiecare al zecilea locuitor este 
membru de partid. Un nucleu orga
nizat, o forță exemplară, care și-a 
dovedit și iși dovedește eficienta mai 
cu seamă In condițiile grele 
am fost încercați. Aproape 
noastră suprafață s-a aflat 
f>utul primăverii sub apă. 
mai ogoarele, ci și căile de 
unele sate (Berlești, Tirlele
au fost afectate. Unde să acționezi 
mai intîl ? Pe cimp sau pe ulițe ?... 
Totuși, unindu-și forțele, organlzîn- 
du-se temeinic, lucrind zi șl noapte

ÎNVĂȚĂTURĂ „DIN MERS", 
DAR TEMEINICĂ

Valea Cinepii. In plin cimp proas
păt arat și modelat, destinat plan
tării legumelor, asistăm la o adevă
rată lecție in aer liber. Specialiști 
ai direcției generale agricole jude
țene, șefi de fermă, brigadieri, me
canizatori din cooperativele agricole 
ale bazinului legumicol al, Brăilei 

se întilnesc pentru a pregăti o pre-

mlcră absolută In aceste locuri : fo
losirea erblcidelor la culturile de 
tomate șl fasole. La prima vedere, 
o temere : nu cumva o asemenea 
lntilnire, organizată in plină cam
panie și deplaslnd oameni din uni
tăți unde lucrările sint in toi (Ti- 
chilești, Tufești, Dedulești, Tibă- 
nești, Chlscani, Gropeni, Cuza Vodă, 
Cazasu, Tudor Vladimirescu și alte
le) stinjenește bunul mers al • pro
cesului de muncă 7 „Acest instructaj 
este neapărat necesar, ne spune ingi
nerul Emil Bălăută, directorul direc
ției agricole, pentru că folosirea er
blcidelor in legumicultură este o lu
crare delicată, care trebuie cunoscu
tă in amănunțime și aplicată riguros. 
După cum se știe, aici este vorba de 
detalii exprimate In grame și cen
timetri și nu ne putem îngădui 6ă 
aplicăm in unităti o tehnologie care 
nu este bine Însușită : ar fi 
în detrimentul producției. De alt
fel. instructajul are un caracter 
operativ. expunerea teoretică șl 
demonstrațiile practice. oe ma
șini adaptate acestor lucrări, des- 
fășurindu-se in mai puțin de trei 
ore. Este pentru noi o operațiune 
foarte importantă. întrucît această 
zonă are o mare pondere în legu
micultura iudetului și. chiar de mii- 
ne. in majoritatea unităților se trece 
la acțiune**.

In aceeași zi aveam să primim pe 
teren o confirmare a utilității „pre
legerii din aula cimpului**.  La coo
perativa agricolă de producție De- 
duleșii. inginera Delia Geru șefa 
unei ferme legumicole, care partici
pase la instructaj, ne-a spus : ..După 
citiva ani de producție credeam că 
$tiu aproape totul despre tehnologia 
legumelor, iar erbicidarea. deși nu 
o socotesc o problemă simplă, cre
deam că o stăpinesc bine. Totuși, 
la instructaj am aflat o serie de a- 
mănunto'fără de care erbicidarea nu 
ar fi eficientă. Acum știu limpede 
cum trebuie procedat".

★
Brăila. Campania agricolă a pri

măverii 1973. Un timp de eforturi 
deosebite, de înfruntare cu natura și 
timpul. Un timp în care oamenii 
ogoarelor învață nu doar cum se 
muncește mai bine, ci și cum se gin- 
dește mai eficient

Petre DRAGU 
Florea CEAUSESCU 
Alexandru BRAD

(Foto : M. Andrcescu)

de care 
Întreaga 
la Ince- 
Nu nu- 
acces și 
Filiului)

DOUĂ NOPȚI CU BRUMĂ
9

Se impun măsuri de protejare
a legumelor și a pomilor

Institutului meteoro- 
că, In următoarele

Din datele 
logic rezultă 
două nopți. In Oltenia, Banat, Cri- 
șana, Transilvania, Maramureș, 
Moldova șl regiunea deluroasă a 
Munteniei, temperatura va scădea 
pină la minus 3 grade șl se vor 
produce brume care vor putea 
afecta culturile de legume și pomii. 
Pentru a se preveni pierderile in 
horticultura, Ministerul Agricultu
rii, Industriei Alimentare și Ape
lor atrage atentla tuturor condu
cerilor și specialiștilor din unități
le agricole de stat și cooperatiste, 
precum și tuturor cultivatorilor de 
legume șl pomicultorilor să la do 
urgență următoarele măsuri :

în legumicultură, să protejeze 
răsadurile prin acoperirea acestora 
cu rame in cursul nopții, Iar pen
tru evitarea alungirii răsadurilor 
să se sisteze udatul. Să se asigure 
închiderea cit mai etanșă a șolarii- 
lor, pentru a se evita pătrunderea 
aerului rece și formarea de curent! 
care pot provoca dezvelirea sola- 
riilor și pierderea plantelor. Tot
odată, să se consolideze ancorele 
solariilor șl gardurile de protecție

împotriva vînturllor. Unitățile agri
cole vor organiza echipe de Inter
venție, care să supravegheze, atît 
ziua, cit mai ales noaptea, răsad
nițele șl solarlile. 
gume din cimp 
prin fumigațil.

In livezile pe
gure

Culturile de le- 
vor fi protejate
rod să se asl- 
fumlgene ncce- 

uniLate agricolă 
se organizeze

gure materialele 
sare. In fiecare 
și fermă să __ ____
echipe pc timp de noapte, formate 
din specialiști șl muncitori care să 
asigure aprinderea materialelor fu
migene, îndată ce tempertaura 
scade la plus 1 grad.

Conducerile unităților agricole 
de stat și cooperatiste vor face dc 
serviciu, prin rotație, în fiecare 
noapte și vor răspunde de reali
zarea in bune condiții a măsurilor 
de protecție.

Consiliile populare, comunale și 
orășenești sint chemate să spriji
ne organizarea dt mai bună a 
acestor acțiuni, pentru a se evita 
eventualele pagube ce le pot pro
voca brumele și Înghețurile.

(Agerpres)

PE SCURT DE LA CORESPOJIDENȚII „SC0TEII
JUDEȚUL CONSTANȚA : 

în 8—10 zile se va încheia 
însămînțatul porumbului. 
Pe ogoar-ele cooperativelor agricole 
și ale întreprinderilor agricole de stat 
semănatul porumbului se desfășoa
ră din plin. In 3 zile de la declan
șarea acestei lucrări s-au insămințat 
peste 20 la sută din suprafețele pre
văzute a se cultiva cu porumb. Deși 
ieri in zona litoralului a plouat, lu
crările continuă de zor. Tn raza de 
activitate a S.M.A. Negru-Vodă, pină 
ieri la ora 11. se insămintaseră a- 
proape 300 ha. La direcția agricolă 
județeană se apreciază că. prin pre
lungirea lucrului pină la căderea în
tunericului. in 8—10 zile bune de 
semănat se va încheia în întreg ju
dețul această lucrare.

JUDEȚUL VASLUI: Mal 
sînt de arat 20 000 ha. De5i 
lucrările agricole de primăvară au 
început mai tîrziu. printr-o organi
zare temeinică a muncii. însăminta- 
rca culturilor din prima epocă se a- 
propie de final. Iată citeva date 
din operativa de pe data de 12 apri
lie : s-au insămintat cu floarea-soa
relui 10 100 ha. mazăre/ 5 560 ha, iar

la borceag s-a depășit planul cu 
421 ha. In numeroase unităti a În
ceput, de citeva zile, să se însămin- 
teze și porumbul pentru boabe. Tre
buie intensificate arăturile, pentru că 
suprafața de circa 20 000 hectare, pe 
care trebuie executată această lu
crare. nu este deloc mică.

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA: 
S-a încheiat plantarea po- 
milOF. Vremea deosebit de favo
rabilă din ultimele zile a permis coo
peratorilor din județul Dîmbovița 
să intensifice lucrările agricole de 
primăvară. La cooperativele agricole 
din Fierbinți. Selaru. Petrești-Titu. 
Vișina-Broșteni. cooperatorii si me
canizatorii. muncind de dimineață 
pină seara tirziu. de multe ori la 
lumina farurilor, au reușit să termi
ne de insămintat culturile din pri
ma epocă, iar acum au început în- 
sămințatul porumbului. Pină ieri. 12 . 
aprilie, in județ s-au insămintat 
13 500 hectare și au fost arate 
13 400 ha. Viteza zilnică la semănat 
a atins azi 1 500 hectare, iar la arat 
a depășit 1 600 hectare. In coopera
tivele agricole din județ s-au ter
minat de plantat pomii planificat! 
pentru această primăvară — 52 hec-

Cu e^ectivitute despre devansările

OAtez de noapte. O patrulă auto 
a miliției înainta pe Calea Crin- 
gași din Capitală. Pe trotuar 
doi bărbați pășeau grăbiți, in 
aceeași cadență Unul avea in 
mină o servietă iar celalalt un 
fulgarin. Ajungind In dreptul 
lor, cel doi lucrători de miliție 
— plutonierii maiori Florea 
Mieu fi Elefterie Cirjaliu — au 
observat un amănunt : unul din 
trecătorii despre care e vorba 
ținea in mină și o pereche de 
pantofi. „Pantofii din mină 
sint ai dumneavoastră Sur
prinși de întrebare, cei doi... au 
început să se întrebe ți ei ace
lași lucru. După citeva minute 
de căutări prin parcul Ciurel, 
misterul a fost dezlegat : abia 
trezit de pe banca pe care că
zuse toropit de băutură, Niculae 
Andrlțoiu din Calea Giuler.lt nr 
109 a început să-și caute pan
tofii, fulgarinul și servieta. In 
această situație, cei doi pietoni 
nocturni — llie Vătușa, în virstă 
de 30 de ani, din str. Moldovei 
nr. 82. și Daniel Bălățoiu, 20 de 
ani. din str. Zboina Neagră nr. 
87 — au devenit pasageri in 
fina care le Ieșise in cale.

După cum se știe, 1973 constituie un an de vîrf pentru activitatea 
de investiții din industria chimică. Este prevăzut ca, în acest an. 
să fie date in exploatare 160 noi capacități productive, reprezentind 
peste o treime din numărul total al obiectivelor de investiții ale chi
miei din cincinal. Respectarea termenelor de punere în funcțiune a 
tuturor obiectivelor și capacităților prevăzute, devansarea, acolo unde 
este posibil, a acestor termene constituie imperative economice ma
jore, sarcini de complexitate deosebită și de mare răspundere.

Care este situația îndeplinirii planului de investiții pe primul 
trimestru pe ansamblul Ministerului Industriei Chimice ? Cifrele 
globale indică realizări pozitive la planul de construcții-montaj, unde 
in această perioadă s-a realizat 21 la sută <lin planul anual. Nesatis
făcătoare sint insă rezultatele consemnate Ia total investiții, ca
pitol la care realizările primului trimestru nu depășesc 18 la sută 
din planul anual. Dincolo de aceste cifre globale, situațiile concrete 
de pe șantierele chimiei — constatate cu prilejul anchetei noastre — 
relevă o serie de aspecte care rețin atenția, atit din punctul de ve
dere al experienței pozitive pe care o exprimă, cit și al problemelor 
urgente ce trebuie soluționate.

chimie „Grlvița roșie" din Bucu
rești.

Precum și cele contractate, cu 
termene de livrare necorelate :

• un vas tampon ;
• 5 racorduri pentru coloana 

107 CL.
— La Uzina de fire sintetice Să- 

vinești, instalația de intermediari 
pentru piele sintetică și înlocuitori 
— dar :
• Uzina de pompe București nu 

a expediat 4 electropompe ;
• fabrica „Tehnofrig" din Cluj 

este in restanță cu 6 compresoare ;
• Fabrica de elemente pentru 

automatizări din București nu a li-

vrat 61 aparate de măsură și 
control ;

• la această dată sînt încă ne
contractate unele utilaje șl aparate 
de măsură și control.

— La fabrica „Colorom" din 
Codlca, instalația, de coloranți cia- 
nurici, insă :

• nu s-au procurat la timp 3 
filtre ;

• constructorul are lucrări res
tante la stația de frig care condi
ționează punerea in funcțiune.

— La Uzina chimică Valea Că
lugărească. instalația de fluorură 
de aluminiu ; lipsește însă materia 
primă prevăzută să se obțină în ‘ 
secțiile existente chiar in uzină.

ma-

Mormînt
Cooperotiva ogricolă Girbovi din județul Ilfov. Pe măsură ce pămîntul 

se zvintă, se trece la însămînjatul fiecărei porțiuni de teren

sarmat
In apropierea comunei Gelu, 

Județul Timiș, profesorul Ioan 
Moga de la școala generală din 
localitate 8 descoperit un mor- 
mint vechi conținind fibule de 
bronz, colane de mărgele din 
chihlimbar și sticlă și alte o- 
biecte de podoabă Specialiștii 
de la Muzeu) Banatului din Ti
mișoara au stabilit că este vorba 
de morminlul unei «3rmaie. da- 
tind de la sfîrșltu! secolului 
— Începutul secolului IV al 

noastre.
Rubnco redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheornhe D^VID 
ți corespondenții .Scinteii'

Ill
e-

INVITAȚIE LA UNITĂȚILE COOPERAȚIEI 
DE CONSUM DIN DRĂGĂȘANI 

9
RM. VTLCEA (Corespondentul 

.Scinteii". Ion Slapciu). Unități
le cooperației de consum din 
orașul Drăgășani au obținut și 
in acest an rezultate bune in 
desfacerea de mărfuri către 
populație După cum am aflat 
de la tovarășul Gheorghe Bu- 
lacu. președintele cooperativei de 
consum Drăgășani. peste 80 la 
sută din magazinele coopera
tiste și-au extins spațiul comer- 
•ial. ele devenind adevărate ex
poziții prin folosirea de mij
loace dintre cele mal Ingenioa
se de prezentare a mărfurilor 
întrucît Drăgășani. arașul pod-

goriilor. este vizitat an de an 
de un număr tot mai mare de 
turiști. cooperația de consum 
s-a pregătii pentru noul sezon 
estival cu o gamă diversificată 
de servicii. Astfel in centrul 
orașului urmează să fie dat in 
folosință un complex cu 6 ni
veluri. care va cuorinde un hotei 

. cu 145 de locuri, un restaurant 
o cramă 
cofetărie 
piere de 
lează un
case oescăresti ... _________
lacului Batea, un comolex tu
ristic pe dealul Oltului si altele

La Uzina de prelucrare a mase
lor plastice din București a fost 
dată in funcțiune, cu trei luni mai 
devreme, o capacitate de produc
ție (dezvoltare) de 600 tone/an. 
Intrarea in producție a noilor uti
laje s-a făcut eșalonat, incepind 
incă din luna noiembrie 1972 — 
cind s-au pus in funcțiune mașinile 
de prelucrat folii din policlorură 
de vinii rontractabilă. La 31 de
cembrie 1972 au intrat in funcțiu
ne mașinile de prelucrat polieti
lenă, cu o capacitate de 200 tone 
anual. Și, In sfirșit, la 31 martie 
a.c. — utilajele de injectat mate
rial plastic. Un succes care a în
semnat crearea unor condiții pro
pice pentru realizarea exemplară a 
planului pe acest an. Un succes 
care iși are. desigur, o explicație 
firească Dar să-1 ascultăm pe ing. 
Ion Viga, directorul uzinei :

• s-a asigurat un nou sortiment 
pentru economia țării noastre — și 
anume, folia de policlorură de vi
nii transparentă și contraclabilă.

• la prelucrarea polietilcnei s-a 
introdus o mașină cu performanțe 
calitative ridicate, care ne permite 
ca la acest produs să fim din plin 
competitivi pe piața mondială, 
realizind un cimp de toleranță re-

• strins și un aspect mult imbună- 
tâțit

• cele T__  __ T..„_ ...
jectie. care funcționează de citeva 
zile, ne creează posibilitatea de a 
satisface intr-o proporție mult , mai 
marc cererile de repere din mase 
plastice pentru autoturisme și au
tocamioane. diminuindu-se astfel 
importul.

Ciștigurl certe î in condițiile in 
care vom fi aprovizionați ritmic cu

șase noi mașini de ln-

materii prime, putem avea de 
pe acum garanția că uzina noas
tră va Îndeplini cincinalul in 
patru ani și șase luni. încă in 
anul trecut s-a realizat, pe noile 
mașini, o producție suplimen
tară de 100 tone de polieti
lenă. în 1973 gindim să obținem 
suplimentar, datorită performante
lor noilor utilaje, circa 200 de tone 
polietilenă și peste 100 tone de 
produse de injecție.

„Cheia" succesului : noile utilaje 
au fost amplasate în spațiile con
struite. Pentru aceasta s-a Întocmit 
un studiu de modernizare a proce
sului tehnologic. Astfel, redistribu- 
lndu-se mai bine mașinile de injec
ție și mașinile de prelucrat polie
tilenă. s-au creat condiții ca in 
această secție să se introducă 
noile utilaje pe aceeași suprafață 
productivă, acțiune la care au 
particioat din plin muncitorii și 
specialiștii uzinei. Prin aplicarea 
din timp a acestui studiu s-a 
obținui un substanțial avans In 
realizarea investiției. Aș dori să 
adaug că această acțiune continuă. 
Din dorința de a gospodări și mai 
bine spațiul de producție, se află 
in curs de montaj — și va Intra 
in funcțiune in trimestrul doi al 
acestui an — o Instalație de Insl- 
lozare a materiilor prime și depo
zitare a produselor chimice, care 
ne va da posibilitatea folosirii spa
țiului și pc verticală. Nu pot să 
nu remarc scriozi'atea cu care ne-a 
sprijinit Trustul de construcții In
dustriale București, care s-a stră
duit să execute lucrări deosebit de 
dificile, la timp, fără a întrerupe 
nici un moment procesul de pro
ducție.

In centrul atenții: „premierele" 
trimestrului doi

La un număr de instalații pre
văzute să intre in funcțiune in 
cursul trimestrului II se ridică in 
prezent o serie de probleme ne
rezolvate. Ca atare, le aducem în 
atenția factorllur de decizie din 
Ministerul Industriei Chimice, Mi
nisterul Construcțiilor Industriale, 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele, al comisiilor 
pentru investiții din județele : Ia
lomița, Argeș, Neamț, Ploiești, Iași 
șl Cluj.

1. Combinatul de îngrășăminte a- 
zotoase din Slobozia ; aici, insta
lația dc amoniac nu a intrat in 
probe tehnologice in luna martie, 
așa cum era prevăzut. Rodajul 
mecanic la turbocompresorul de 
gaz metan nu este incă terminat. 
Trebuie urgentată efectuarea modi
ficărilor la aparatura de măsură 
și control. Nu sint încă asigurate 
6 ventile de presiune la coloana de 
sinteze. La ventilatorul de gaze 
arse trebuie terminate remedie
rile.

2. Combinatul petrochimic 
Pitești. Pentru instalațiile de 
care catalitică și desulfurare 
așteptate să sosească î

• 200,7 tone utilaje tehnologice 
de la Uzina de utilaj chimic 
Ploiești .

• 18 tone utilaj tehnologic de la 
uzina ..Vulcan" din București.

Reamintim conducerilor celor 
două uzine că termenele de livrare, 
stabilite in ședința de comanda
ment din 1 februarie a.c.. au fost 
demult depășite.

3. Uzina de fibre din Săvlnești. 
Instalația de caprolactamă ; au ex
pirat termenele de livrare a 
tone utilaj tehnologio:

• 
mic

mic

București.

din 
cra- 
sint

cu specific local și o 
De asemenea, in apro- 
Drăgășani se amena- 
frumos sal de vacantă 

in vecinătatea

Ar fi trebuit să producă...
— La rafinăria Pitești Instala

țiile de păcură, gudron, bitum.
Sint așteptale să sosească utila

jele tehnologice cu termene expi
rate de livrare :

• 20,5 tone de 
chimic Ploiești ;

• 11.1 tone de 
chimic Găești ;

• 58.3 tone de

la
la

la

Uzina de

Uzina de

uzina de

utilaj

utilaj

utilaj

103 tone. Uzina de 
Ploiești ;
100 tone, uzina de 
..Grlvița roșie" din 
31 tone, uzina

utilaj

267

chi

utilaj __
București; 

„Vulcan" din

chi

Sint contractate cu termene ne
corelate cu data prevăzută pentru 
punerea in funcțiune : 203 tone u- 
tiiaj tehnologic ; 7 pompe — furni
zor. Uzina de pompe din Bucu
rești ;

Nu sint Incă contractate 2 reduc- 
toare și 5 ventilatoare centrifugale.

Pentru instalația de fire melana 
IV, din cadrul aceleiași uzine, tre
buie urgentată livrarea utilajului 
tehnologic de către .............
chimic din Făgăraș 
toare de căldură, 2 
refierbătoare).

4. Uzina chimică 
rească, instalația u 
de sodiu. Cind vor ... 
unele utilaje de bază ? Este vorba 
de : calcinatorul rotativ și răcito- 
rul rotativ, contractate cu ter
men de livrare 31 mai a. 
cu uzina „Unio“ din Satu-Mare. 
Livrarea utilajelor a fost condi
ționată de asigurarea materiei 
prime de către beneficiar. Din 
necesarul de 93 tone, acesta a a- 
sigurat doar 67 tone.

5. Fabrica de antibiotice din Iași. 
In cadrul instalației de biostimulâ- 
tori, inceperea probelor tehnologice, 
la 1 aprilie, așa cum era prevăzut, 
nu a fost posibilă deoarece :

• mai erau de executat 9 kilo
metri conductă de apă ;

• nu erau asigurate constructo
rului 4 tablouri de joasă tensiune 
pentru instalația electrică ;

• sint consemnate rămîneri in 
urmă la statia de frig,

6. Fabrica „Terapia" din Cluj, 
Instalația de pantotenat de calciu. 
Probele tehnologice nu au început, 
întrucît mai este de executat un vo
lum însemnat de lucrări de con
strucții-montaj.

Uzina de utilaj 
(30 schjmbă- 

filtre duplex, 3

Valea Călugă
rie trlpolifosfat 

fi _ procurate

Anchetă realizată de 
Dan CONSTANTIN, 
Adrian POPESCU

c.

Giuler.lt
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VIZITA PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUȘESCU

în întimpinarea zilei de 1 Mai

DIN TOATE 
COLȚURILE ȚĂRII, 

MESAJE 
ALE HĂRNICIEI

O încununare 
a rezultatelor

pozitive ale vizitei
înscrisă ca tm eveniment remar

cabil în istoria relațiilor de prie
tenie și colaborare româno-olan- 
deze. vizita președintelui Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, a 
căpătat noi și strălucite semnifi
cații în cea de-a treia zi, prin sem
narea Declarației Solemne Comu
ne. document de o excepțională 
însemnătate politică.' cu implica
ții profunde nu numai în sfera 
raporturilor bilaterale ci și pe pla
nul larg al vieții internaționale. 
Este încă o mărturie a contribu
ției active a României socialiste la 
statornicirea unor raporturi de 
tip nou între state, documentul 
constituind o încununare a rezul
tatelor pozitive ale vizitei condu
cătorului statului nostru.

înalții oaspeți români, 
însoțiți de regină,
vizitează o fermă

cu o valoroasă 
experiență zootehnică

Pe o vreme rece, cu ploaie mă
runtă, se pleacă încă din primele 
ore ale dimineții spre ferma 
„Hoeve de Laar“, aflată în locali
tatea Herwijnen, la o depărtare de 
60 km de capitală. Unitatea agri
colă este o întreprindere particu
lară amplasată pe terenurile recu
perate prin desecarea unui lac. 
Profilul fermei, care dispune de o 
suprafață de 100 ha teren, îl con
stituie creșterea animalelor — cai 
din rase adaptate călăriei sportive 
și vaci de lapte. îndeosebi această 
a doua ramură de activitate re
prezintă baza de producție a fer
mei. Un număr de 200 de vaci din 
cunoscuta rasă olandeză friza nea
gră asigură o producție medie de 
lapte, într-o perioadă de lactație, 
de circa 5 600 1 cu un ridicat pro
cent de grăsime. Ferma dezvoltă, 
de asemenea, acțiuni de cooperare 
în materie de valorificare comer
cială a vitelor tinere destinate ex
portului, țara noastră numărîn- 
du-se printre partenerii de afaceri 
ai acesteia încă din 1968, cînd au 
fost achiziționate un număr de 
500 juninci de reproducție. Un 
contract încheiat de curind pre
vede achiziționarea a încă 400— 
500 de animale din aceeași cate
gorie.

Drumul spre ferma „Hoeve de 
Laar" trece prin zone de produc
ție agricolă, îndeosebi animalieră, 
șl pe fondul verde crud al pajiști
lor segmentate de mici canale și 
îngrădiri abia vizibile pasc cirezi 
de vaci negre-bălțate. Este un 
peisaj caracteristic pentru aceas
tă țară în care agricultura, în spe
cial zootehnia, ocupă un loc de 
seamă.

Arterele sînt pavoazate cu dra
pele române și olandeze. La răs- 
pintiile de drumuri în localități 
populația ieșită în întimpinarea 
solilor poporului român salută cu 
căldură, adresează semne priete
nești, sincere dovezi de stimă și 
prețuire față de țara noastră, de 
președintele Consiliului de Stat.

La fermă, președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint întîmpinați de 
M. S. Regina Iuliana a Olandei.

Primarul comunei Herwijnen, dl. 
Vries, în raza căreia se află uni
tatea zootehnică „Hoeve de Laaru, 
rostește o alocuțiune de bun sosit. 
Sînt de față, de asemenea, comi
sarul reginei în provincia Guel- 
dre, dL Bloemers, precum și mi
nistrul ad-interim al agriculturii 
șl pescuitului, J. Boersma.

ÎN OLANDA

Am Început reportajul cu acest 
moment, deși el a figurat în par
tea finală a programului zilei, 
pentru a marca importanța sa ma
joră, Dar ca și în etapele prece
dente ale vizitei*  și astăzi tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au intrat în con
tact nemijlocit cu realitățile eco
nomice și sociale ale țârii gazdă, 
s-au întîlnit cu specialiști și mun
citori. cu oameni politici, au pu
tut admira frumusețile naturii o- 
landeze. îmbogățită prin înfăptui
rile acestui popor atît de harnic șl 
de ospitalier.

Dar, iată derularea filmului vi
zitei.

în compania conducătorului fer
mei, H. Heemskerk, se vizitează 
citeva sectoare ale întreprinderii. 
Ferma dispune de un înalt grad 
de dotare tehnică, ceea ce explică, 
de altfel, numărul redus al lucră
torilor, eficiența economică ridi
cată. Președintele Consiliului de 
Stat se interesează de criteriile de 
selecție a animalelor, de modul de 
întreținere a acestora, de valorifi
carea produselor. Deși ora cînd se 
distribuie furajele este depășită, 
se pun în funcțiune, demonstrativ, 
instalațiile de hrănire automată a 
animalelor. Pe platoul de antre
nare a cailor se prezintă cîțiva 
cai galopînd, iar după aceea trei 
din exemplarele cele mai produc
tive; ale efectivului de vaci.

Intre metodele de întreținere, 
subliniate ca deosebit de valoroa
se, se citează pășunatul liber de 
la începutul lunii aprilie și pînă 
la jumătatea lui decembrie și 
menținerea animalelor, indiferent 
de condițiile atmosferice, în aer 
liber, aceasta ducînd la o raționa
lă alimentare și la păstrarea să
nătății Jor. Se dau unele explicații

„România - un stat modern, 
cu o industrie in plin avint“

- REVISTA PRESEI OLANDEZE -

Ziarele olandeze continuă râ 
comenteze pe larg desfășurarea vi
zitei in Olanda a președintelui 
Consiliului de Stat al României, 
publicind ample reportaje, însoțite 
de fotografii infățișind principalele 
momente ale celei de-a doua zile 
a vizitei.

Opinia publică din Olanda este, 
totodată, permanent informată prin 
intermediul emisiunilor posturilor 
de radio și televiziune despre des
fășurarea vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

In ample reportaje și în comen
tarii se subliniază semnificația 
profundă a vizitei, In contextul re
lațiilor româno-olandeze, eviden- 
țiindu-se marile posibilități de 
adincire și diversificare, pe mul
tiple planuri, a legăturilor dintre 
cele două țări. Deosebit de preg
nant este scoasă in evidență per
sonalitatea conducătorului statului 
român, rolul său remarcabil In 

eu privire la urmărirea proceselor 
biologice, la selecția și întreținerea 
efectivului de animale tinere. Cei 
cîțiva lucrători ai fermei sînt in 
același timp îngrijitori și mulgă
tori ; tot ei seamănă, recoltează și 
depozitează furajele.

Pe parcursul vizitei, președintele

Primire cordială,
discuții fructuoase 

la Rotterdam
Cel de-al doilea oraș în ordinea 

mărimii și primul în ierarhia ac
tivității portuare și industriale a 
țării — Rotterdamul — întîmpină 
pe solii poporului român sub sem
nul prieteniei și bunei înțelegeri 
care caracterizează raporturile ro- 
mâno-olandeze, care s-au mani
festat pregnant în tot timpul vizi
tei oficiale a președintelui Consi
liului de Stat, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalte persoane 
oficiale române.

La sosire în rada portului, nu
meroși locuitori ai orașului aduc, 
prin prezența lor. uh cald omagiu 
înalților oaspeți. Pe chei este ali
niată o companie de gardă, care 
prezintă onorul. Se intonează im
nul de stat al țării noastre. Sînt 
prezenți comisarul reginei pentru 
provincia Olanda Meridională, 
domnul Vrolijk, și primarul ora
șului Rotterdam, domnul Thomas- 
sen. Prezintă, de asemenea, oma
giile lor ofițeri superiori din mari
na olandeză și •' din garnizoana 
Rotterdam, alte oficialități. Oaspe
ților români li se oferă flori, după 
care președintele Consiliului de 
Stat semnează în cartea de aur a 
Rotterdamului, Semnează, de ase
menea, tovarășa Elena Ceaușescu 
fi regina Iuliana.

La bordul vasului „Pieter Ca
lând", o elegantă navă de pasage
ri, se face un tur în rada marelui 
port.

Peisajul este impunător. Rotter
damul se situează pe primul loc 
între marile porturi ale lumii. 
Prezența anuală a aproape 33 000 
de nave, lungimea de 34 km a 
cheiurilor maritime și tranzitarea 
a 265 milioane tone de mărfuri 
anual atestă calificativul de uria

SEMNAREA

UNUI PROTOCOL
La data de 11 aprilie 1973, la Mi

nisterul Afacerilor Economice al 
Olandei, a fost semnat protocolul ce
lei de-a III-a sesiuni a Comisiei 
mixte româno-olandeze de cooperare 
economică, industrială și tehnică.

Documentul semnat prevede dez
voltarea cooperării intre întreprinde
rile românești și olandeze in dome
niile industriei construcțiilor mecani
ce și electrotehnice, aeronauticii, in
dustriei chimice, industriei ușoare, 
agriculturii și industriei alimentare.

viața internațională. De asemenea, 
presa scoate in evidență succesele 
obținute de poporul nostru in edi
ficarea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Cotidianul „DE TELEGRAAF" 
salută posibilitățile oferite de vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru intensificarea legăturilor 
economice ți comerciale Intre 
România și Olanda. Făcind apre
cieri 'deosebit de elogioase la a- 
dresa" stilului de lucru al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a activității 
sale neobosite, cotidianul olandez 
evidențiază, totodată, faptul că vi
zita' oaspeților români are un pu
ternic caracter de lucru.

Referindu-se, la rindul său, la 
convorbirile oficiale dintre cele 
două părți, ziarul „NRC-HAN- 
DELSBLAD" subliniază justețea 
ideii evidențiate cu acest prilej, 
potrivit căreia, țările mici și mij

Consiliului de Stat apreciază ca 
valoroasă activitatea fermei, ex
periența de care dispune, gradul 
înalt de eficiență economică și 
urează gospodarilor noi succese în 
munca lor. Aceleași aspecte sînt 
subliniate în convorbirea finală 
avută cu gazdele.

șă poartă maritimă. Dotarea teh
nică a portului este dintre cele 
mai moderne, fapt ce se relevă 
de la sine fie privind doar numă
rul impresionat al brațelor de ma
carale ridicîndu-se și coborînd 
neîncetat, marele număr de vase, 
de toate tipurile și tonajele, venite 
sub felurite pavilioane, din toate 
colțurile lumii. Dar Rotterdamtri nu 
este doar un port. Aici, pe terenu
rile scoase de sub imperiul apei, 
au fost amplasate numeroase și 
importante ramuri ale industriei, 
și în programul zilei de joi este în
scrisă și vizitarea uneia din între
prinderile ținînd de ramura chi
miei — Akzo Zout Chemie — 
care prelucrează sare și gaz me
tan.

In timpul turului în imensul 
perimetru al portului Rotterdam 
se participă la un dejun oferit în 
cinstea oaspeților români de mu
nicipalitatea orașului. Participă, 
alături de persoanele oficiale, nu
meroși industriași, oameni de afa
ceri. Discuțiile care au loc pe vas, 
apoi cu prilejul vizitării întreprin
derii Akzo Zout Chemie- pun în 
evidență posibilitățile multiple 'de 
colaborare între România și Olan
da, țări în continuă dezvoltare, 
care dispun de experiența proprie, 
valoroasă, atît în domeniul acti
vităților portuare și de construc
ții navale, cît și în cel al industriei 
chimice. România este binecunos
cută în Olanda ca o țară bogată 
în zăcăminte de sare și gaze na
turale, materii prime valoroase 
pentru industria chimică ; este cu
noscută gazdelor de la Akzo Zout 
Chemie experiența specialiștilor 
noștri chimiști și dorința de a 
coopera este exprimată ca un dezi
derat major de către ambele părți.

Protocolul a fost semnat din par
tea română de St. Miță, director în 
Ministerul Comerțului Exterior, iar 
din partea olandeză de J. Th. Serra- 
ris, director în Ministerul Afacerilor 
Economice.

La semnare au participat C. Stan- 
ciu, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior al României, și H. Lang- 
man, ministrul afacerilor economice 
al Olandei.

locii au nu numai posibilitatea, 
dar și dreptul de a participa la 
rezolvarea problemelor internațio
nale.

Intr-un comentariu consacrat 
realizărilor obținute de poporul ro
mân in ultimele decenii, ziarul 
„UTRECHTSCH NIEUWSBLAD" 
face referiri speciale la obiectivele 
ultimelor planuri cincinale. „Aces
te planuri sint, Intr-adevăr, impre
sionante. In scurt timp s-a pro
dus o metamorfoză completă, din- 
tr-o țară agricolă Înapoiată, Româ
nia devenind un stat modern-, cu o 
industrie In plin avînt. Româ
nii cred In conducătorul lor, 
Ceaușescu, pe care tl numesc cel 
mai iubit fiu al poporului", se a- 
rată in comentariul citat. Ziarul 
provinciei Groningen, „NIEUWS
BLAD VAN HET NOORDEN", pu
blică, de asemenea, un material 
consacrat personalității% președinte
lui Consiliului de Stat al României.

Au fost predate 
beneficiarilor in avans

22,5 la sută din sarcinile de plan 
ce revin unităților Ministerului 
Construcțiilor Industriale, pe Între
gul an, au fost realizate in pri
mul trimestru. In această perioadă 
colectivele de constructori au pus 
in funcțiune, integral sau parțial, 
123 de obiective economice, dintre 
care 10 aveau termene de intrare 
in producție in trimestrele II și 
III. între obiectivele predate în 
avans beneficiarilor pot fi amintite 
capacitățile de la Uzina de mase 
plastice București, întreprinderea 
mecanică Roman, uzina de țevi 
..Republica**  din Capitală, uzina me
canică „Muscelul**  din Cimpulung 
Muscel.

Tehnologii moderne - 
sporuri de minereuri 

utile
S-a încheiat cu succes experi

mentarea la exploatările miniere 
Moldova Nouă a unei tehnologii 
de lucru — a cărei denumire teh
nică este „banc subminat**,  intrucit 
presupune exploatarea unor părți 
din rocă prin surpare. Acum aceas
tă tehnologie de mare randament 
va fi generalizată și extinsă la 
alte unități miniere din țară. Prin 
modernizarea tehnologiilor de pre
parare a minereurilor, la Combina
tul minier Suceava s-au pus in a- 
plicare noi procedee, verificate în 
practică, de eliminare a impurită
ților din roci, de recuperare și in
troducere in circuitul productiv a 
pierderilor din minereuri utile. Se 
estimează că numai pe această 
cale anul acesta se va putea obți
ne un spor de circa 3 milioane lei 
la producția-marfă.

De mare utilitate
pentru agricultură

La Institutul 
prototipurilor 
s-au încheiat 
la uscătorul 
capacitate U.S.-50, realizat aici 
după o concepție proprie. Utilajul 
oferă două posibilități de a exe
cuta uscarea, ce asigură, deopotri
vă, păstrarea calităților nutritivă 
și productivă ale semințelor, fie 
prin încălzirea directă cu amestec 
de aer și gaze de ardere pină la 
120° C, fie prin încălzirea indirec
tă cu aer la 100° C. Randamentul 
său : 50 de tone semințe de po
rumb, cereale păioase. fasole, soia, 
mazăre sau floarca-soarelui sînt 
uscate intr-o oră.

de construcții ale 
dc mașini agricoie 
probele tehnologice 

de semințe de mare 
U.S.-50, realizat

Noi secții de producție 
prin autodota re

800 000 tone agregate sortate pe 
an. Aceasta este capacitatea de 
producție a balastierei care a in- 
•trat in funcțiune ca secție anexă a 
întreprinderii de prefabricate din 
beton Călărași. Incepind cu extrac
ția de la priza instalată pe Dunăre 
si pină la încărcarea în vagoane, 
totul este automatizat. Peste 200 de 
tone de utilaje au fost realizate 
prin autodotarc. De curind a fost 
stabilit amplasamentul pentru con
strucția, prin autodotare, in coope
rare cu C.C.H. Călărași, a unei 
secții de carton asfaltat.

Lucrări de investiții 
in avans

Pe valea Someșului, din zona de 
vest a județului Bistrița-Năsăud, 
se profilează un nou obiectiv in-<_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LA „METALUL ROȘU"-CLUJ:

Produse mai multe și de bună calitate

La uzina „Metalul roșu“-Cluj se 
fabrică zeci de tipuri de mașini șl 
utilaje pentru industria ușoară, 
printre care mașini de tricotat, a- 
parate de vopsit sub presiune, ele
mente pentru uzine de condiționat 
aer etc. Unele din ele sînt desti
nate exportului, altele înzestrării 
unor întreprinderi din țară. Preo
cuparea muncitorilor și specialiști
lor de aici este nu numai aceea de 
a realiza mașini și utilaje de caii-

------------------- ---- -------------------------  

dustrial — Fabrica de brinzeturl 
fermentate din orașul Beclean. 
Recent, au început aici lucrările 
de montaj la centrala termică și 
definitivarea structurii acoperișu
lui la corpul 1 principal de fabri
cație. Față de termenul stabilit 
prin graficele de lucru, constructo
rii lucrează la ora actuală cu un 
avans de 30 de zile.

Succese ale sticlarilor 
medieșeni

Succesul obținut zilele trecute de 
sticlarii fabricii „Vitrometan**  — 
realizarea celui de-al 20 000-lea 
obiect de cristal de Mediaș, apre
ciat de specialiști ca fiind compe
titiv cu cele mai frumoase crista
luri realizate in alte țări — este 
urmat de un altul la fel de pres
tigios : atingerea cu 6 luni mai 
devreme a capacității finale de 
către secția cristal. Prin aceas
ta se acoperă integral cerin
țele pieței interne cu obiecte din 
cristal, creîndu-se. in același timp, 
disponibilități pentru piața externă.

Cercetări științifice 
in confruntare 

cu practica
Centrul de sudură și încercare la 

oboseală a metalului din Timișoara 
a elaborat numeroase procedee teh
nologice noi. între ultimele cerce
tări se remarcă cele privind gene
rarea microplasmei, instalația de 
sudare și tăiere cu microplasmă, 
noile procedee și procese de sudare 
gravitațională și la temperaturi 
scăzute, sudarea prin frecare la fa
bricația de scule, sudarea dintr-o 
singură parte a tablelor groase și 

ȘANTIERUL FEBRIL DE SUB „COTA ZERO"
(Urmare din pag. I)

tru realizarea actualu
lui cincinal inainte de 
termen, obiectiv din 
care fiecare construc
tor și-a făcut un 
punct de onoare.

— In ce constau rit
murile rapide la care 
v-ați referit ?

— La primele două 
furnale am executat 
fundațiile in aproape 
două luni și jumăta
te. La al treilea, doar 
intr-o lună. La furna
lul patru le vom rea
liza și mai repede...

— Deci, fiecărui ,.u- 
riaș" ii dați mereu 
citeva luni mai puțin ?

— E in tradiția con
structorilor această... 
zgircenie. Ei una știu: 
mai repede și mai 
bine. Sintetic, aces
tea sint și principalele 
noastre obiective in 
întrecerea socialistă.

Cînd inginerul Tă- 
tărușanu ne înfățișa 
motivele sale de op
timism, privind de
vansarea termenelor 
de execuție la fur
nalul nr. 4. se gin- 
dca. desigur, la for
mațiile de fierar-be- 
toniști ale lui Ion Pă- 
ușan și Nicolae Cio- 
banu, la echipa de 
dulgheri condusă de 
Costică Cosma sau la

șamotorii lui Fran- 
cisc Moldovan, cu care 
a pus „pe picioare" 
cele trei furnale la 
Galați. Furnalul patru 
are prevăzută o teh
nologie nouă, care ți
ne'pasul cu cele mai 
modeme realizăripe 
plan mondial.

Situația la zi a lu
crărilor ne-a fost pre
zentată de tovarășul 
Ștefan Prică, ingine- 
rul-șef coordonator al 
furnalului patru. Con
struiește de cind a ter
minat facultatea : de 
peste 18 ani. Pioniera
tul — la Hunedoarei. 
Adevărata universita
te, cu dificilele exa
mene ale răspunderi
lor și maturității — 
Galații.

— Furnalul nr. 4 
sperăm să-l terminăm 
cu aproape un an mai 
devreme decit pe pri
mul. Deși, după cum 
ați aflat, are o teh
nologie complexă, in 
citeva cuvinte e mai 
greu de explicat. Să 
încerc totuși... Insta
lația va îngădui creș
terea debitului de aer 
suflat in baia de fon
tă. Asta înseamnă re
ducerea consumului 
de cocs pe tona de 
fontă elaborată. Dar 
pină la realizarea 
șarjelor de fontă mai

tate și cu randamente ridicate, ci 
și de a livra la termen, sau chiar 
înaintea lui, beneficiarilor. De aceas
ta depind prestigiul colectivului, 
afirmarea sa in rindurile unităților 
constructoare de mașini. Prima 
noastră fotografie (in stingă) 
redă un aspect de la atelie
rul de montaj tricoteze, unde 
mai bine de 50 de asemenea 
mașini erau gata pentru a lua dru
mul spre beneficiarii externi din 

foarte groase, sudarea cu arc elec
tric in mediu de bioxid de carbon 
la îmbinarea conductelor din oțeluri 
obișnuite șl termorezistente care 
și-au găsit o largă aplicabilitate in 
întreprinderile constructoare de 
mașini.

Produse noi 
in fabricație

Fabrica de pielărie și încălță
minte din Cluj a lansat in produc
ție. de la începutul anului. 129 de 
modele noi. intre dare se remarcă 
cele din piei înnobilate și din piele 
sintetică românească, de tip 
„Clarom". De asemenea. a fost 
pregătită întreaga colecție de mo
dele pentru producția semestrului 
doi. Totodată, la secția de încălță
minte s-au economisit. în numai 
trei luni, peste 3100 metri pătrați 
de piele naturală pentru fețe și 
4 500 kg talpă de bovine din care 
se pot confecționa circa 20 000 pe
rechi de încălțăminte.

Agregate realizate 
cu forțe proprii

Colectivul Uzinei de strunguri 
din Arad a reușit recent să reali
zeze un agregat dc frezat săniile 
pentru strunguri, utilaj a cărui va
loare se ridică la 600 000 lei. Noul 
agregat va asigura un flux tehno
logic continuu in realizarea sănii
lor de strung, cliberind de aceste 
onerații utilajele care le executau 
pină acum. Totodată, la uzina a- 
mintită se află in curs de finali
zare agregatul de frezat batiul 
strungurilor, realizat prin autouti- 
lare, utilaj prin care se va obține 
o economie de 1 750 000 lei la in
vestiții.

așteptăm — și bine 
ar fi să fie elaborate 
la timp — „șarjele" 
de proiecte de care 
avem nevoie. Ca să 
nu mai spunem de 
utilajele pe care, ur- 

Imeăză să le primim 
de la Bocșa și Uzina 
de piese de schimb și 
reparații siderurgice 
Galați. Sintem în a- 
vans cu lucrările și, 
cu un efort din par
tea acestor unități, 
poate am izbuti să 
obținem, in qcelași 
ritm, și utilajele con
tractate.

— încredințați că 
speranțele dv. se vor 
îndeplini, pe cind pri
ma șarjă de fontă la 
noul furnal ?

— După ce vom 
reuși să terminăm de 
dislocat cei peste 
470 000 mc pămint, de 
bătut cei 3 800 de pi- 
loți tip Franki, de 
turnat cei peste 80 000 
mc betoane, de pus 
in operă cantitatea 
de 17 500 tone con
strucții metalice și 
utilai tehnologic, 18 000 
mc zidărie refractară, 
pozarea celor 110 km 
cabluri electrice, pre
cum și construcția ce
lor 3.5 km de cale 
ferată. Mai exact, la 
sfirșitul anului viitor.

Cehoslovacia, Grecia, Polonia etc. 
Lăcătușii loan Bondor, Dumitru 
Pleșa și Traian Sabău fac obișnui
tele retușări înaintea expedierii. In 
alt atelier erau terminate, in avans 
cu două săptămini, mai bine de 20 
de mașini de vopsit, tip jighere, 
necesare înzestrării unor fabrici din 
Iași, Timișoara, Brașov (fotografia 
din dreapt^).

Foto : M. ANDREESCU 
Text : Al. MUREȘAN
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O problemă permanentă a învățămîntului profesional

CONCORDANTA CU CERINfîlE REALE
DE CADRE ALE ECONOMIEI

După cum se știe. Plenara C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
1973 a stabilit măsuri concrete pen
tru recrutarea și pregătirea forței de 
muncă necesară realizării importan
telor obiective economice ale edifi
cării socialiste a țării noastre, trans
punerii în viață e planurilor de dez
voltare accelerată a diferitelor ra
muri ale economiei. între ele, cu 
caracter prioritar, se înscrie și spo
rirea numărului de elevi pentru me
serii deficitare.

Pentru a vedea cum se acționează 
in această direcție, nc-am adresat 
factorilor direct interesați : unitățile 
de invățămint profesional și între
prinderile productive.

La prima vedere s-ar părea că 
stabilirea meseriilor deficitare, a 
acelor sectoare de muncă spre care 
afluența tinerilor este mai redusă re
prezintă o problemă simplă. La urma 
urmelor, fiecare școală profesională 
poate, dintr-o sumară statistică, să 
vadă la care meserie se înscriu, an 
de an, mai puțini elevi, după cum 
fiecare Întreprindere știe In care loc 
de muncă li lipsesc muncitori califi
cați, în realitate lucrurile nu stau 
chiar așa. Iată și un exemplu.

— Care considerați că sint, la ora 
actuală, meseriile deficitare, in care 
școala dv. are obligația să asigure 
un număr mai mare de muncitori 
calificați ? — întrebarea este adre
sată tov. Mihai Sbirnau, directorul 
școlii profesionale de pe lingă Șan
tierul naval din Drobeta Turnu- 
Severin.

— Se resimte încă lipsa strungari
lor. N-aș putea spune precis in ce 
alte meserii mai are nevoie încă de 
forță de muncă calificată șantierul. 
De ce ? Pentru că, deși sint director 
de 15 ani. niciodată nu am fost invi
tat la conducerea șantierului, atunci 
cind se stabilește planul de învăță- 
mint ; nici nu mi s-a cerut părerea 
și nici nu mi s-a comunicat ce nevoi 
deosebite de cadre sint Intr-un sec
tor de muncă sau altul din întreprin
dere. Din aceeași cauză se ajunge șl 
la paralelisme nedorite. An de an, 
in cadrul șantierului se organizează 
cursuri de calificare de lungă și 
scurtă durată, tocmai in meserii în 
care pregătim și noi elevii. Și nu o 
dată, absolvenții noștri, repartizați 
șantierului, nu sint primiți, pentru 
că se optează pentru cei care au fost 
școlarizați la locul de muncă.

Continuăm dialogul la șantierul 
naval. Cei de aici recunosc că, In
tr-adevăr, niciodată nu s-au consultat 
cu conducerea școlii in ce privește 
planul de invățămint

— Duceți lipsă de strungari ?
— De strungari nu ducem lipsă — 

ne răspunde tov. Ion Cruceru, locții
torul secretarului comitetului de 
partid, cffr'e se ocupT problemele 
de invățămint în secțiile de strun- 
găr:e lucrăm deja in trei schimburi.

— în schimb, de ani de zile — a- 
daugă ing. Valerian Cojocaru, șeful 
serviciului plan — nu reușim să asi
gurăm necesarul de muncitori in 
meseriile de tubulatori navali și lă
cătuși construcții navale.

Deci, rezumind, — un adevărat 
lanț al slăbiciunilor, tutelat cu în
găduință de ministerul de resort, de 
pe urma căruia păgubește economia 
țării, se creează greutăți artificiale 
in realizarea planurilor de investiții. 
Se vădește, o dată în plus, cit de 
imperios necesară este corelarea ri
guroasă a planurilor dc școlarizare 
cu nevoile reale ale producției, ce 
mare însemnătate are pentru reali
zarea in timp a obiectivelor econo
mice planificate, pentru buna desfă
șurare a învățămîntului profesional, 
alcătuirea unul plan — la nivel ju
dețean șl național — concret, chib
zuit și realist, privitor la cerințele 
de cadre calificate, la meseriile și 
specialitățile cele mai solicitate, la

greutăți tn Integrarea absolvenților 
pe șantiere. Drept care am încercat, 
experimental, școlarizarea complexă 
a tinerilor constructori. Concret, pro
filul meseriei dc zidar a fost com
pletat cu acela de mozaicar șl faian- 
țar, meseria dc bctonist cu aceea de 
operator și montator de prefabricate, 
dulgherilor li s-a lărgit specialitatea 
cu acelea de montator! de pardoseli 
șl timplari-binale. însușirea practică 
a meseriilor s-a făcut pe un șantier- 
șconlă, reprezentat do construcția 
unei școli profesionale și a unui bloc 
de locuințe in cartierul Dimbul Pie
tros, executate in exclusivitate dc 
elevi. In curind vor termina cursuri
le primele clase experimentale. Ana- 
lizindu-le rezultatele, împreună cu

Care sint meseriile deficitare pe plan local ?

Strungar răspunde școala profesională.

Avem destui strungari — replică șantierul.

CINE ARE DREPTATE?

r

modalitățile dc recrutare și calificare 
a forței de muncă.

Există insă o serie de sectoare de 
muncă — cum ar fi construcțiile, 
industria forestieră ș. a. — in care 
și școlile profesionale și unitățile 
productive cunosc bine meseriile mai 
puțin îmbrățișate de tineri (de care 
se simte acută nevoie in unitățile 
productive), cauzele care generează 
asemenea stări de fapt. Eforturile 
principale sint îndreptate mai ales 
spre elaborarea unor soluții concrete, 
cit mai eficiente pentru atragerea și 
pregătirea tinerilor in toate meseriile 
practicate In sectoarele respective. 
Majoritatea interlocutorilor noștri — 
cadre didactice și specialiști din pro
ducție — au subliniat că principala 
cale dc atragere a tinerilor spre di
ferite meserii constă In moderniza
rea conținutului predării acestora in 
școala profesională, in funcție de ni
velul tehnic in care ele se practică 
in producție, in crearea unor condiții 
mai eficiente de participare a elevi
lor, incă de pe băncile școlii profe
sionale, la munca productivă. O ex
periență interesantă, in această di
recție, demnă de atenția forurilor de ___ ,_ _ __ __ ________~

.. am intilnit la Grupul. școlar —elocventr mai convingător absolv.en-
"" —T» țllor școlu generale și liceelor de

cultură generală, mai 
orice prospect 
zare.

Desigur, nu 
nici măsurile 
unor meserii prin intermediul mono
grafiilor. pliantelor, afișelor, prin 
discuții șl vizite cu elevii în șco
lile profesionale șl unitățile de spe
cialitate, prin contactul direct al u- 
nităților de invățămint profesional cu 
cele de cultură generală. Cele mal 
multe dintre școlile și unitățile 
productive vizitate — din județele 
Mehedinți, Mureș, lași — ne-au re
levat numeroase acțiuni de acest gen.

— Socotesc ca deosebit de actuală

Trustul județean de construcții Mu
reș, am ajuns la concluzia că ei stă- 
pinesc atit de bine meseria, incit pot 
fi încadrați in producție cu 3 luni 
mai devreme.

Un punct de vedere oarecum ase
mănător ne-a fost prezentat și de 
ing. Vasile Bervin, director tehnic la 
Trustul județean de construcții Iași, 
care consideră că mai buna organi
zare a însușirii practice a meseriei 
poate permite, in același timp, redu
cerea termenului de pregătire a ele
vilor dc la 2 ani la 1 an și jumătate. 
La rindul său, ing. Adrian Costines- 
cu, directorul Liceului de construcții 
industriale din Iași, este de părere 
că trebuie manifestată mai multă 
grijă din partea întreprinderilor de 
profil pentru încadrarea in producție 
a noilor muncitori (din meseriile de
ficitare).

— încadrarea in brigăzi și echipe 
de lucru mai bune, cu o salarizare 
stimulativă, asigurarea unor condi
ții normale de viață in căminele 
muncitorești, aprecierea publică a 
rezultatelor meritorii în muncă ale 
acestor tineri etc. vor determina o 
mai mare stabilitate a forței de 
muncă și vor ridica prestigiul aces
tor meserii, le vor recomanda mai

de construcții din Tg. Mureș. Iat-o 
relatată de ing. Ecaterina Rado, di
rectoarea acestei instituții.

— în ce ne privește, am conside
rat că principala cauză pentru care 
tinerii nu sint atrași de unele me
serii din construcții constă in profi
lul prea îngust al acestora, in nivelul 
lor tehnic scăzut, care provoacă apoi

bine decit
sau afiș de populari-

trebuie subapreciate 
de popularizare a

Expoziția retrospectivă

și utilă precizarea făcută la recenta 
plenară — ne-a spus ing. Vasile 
Grlgoraș, directorul Liceului Indus
trial de construcții din Iași — ca 
Ministerul Educației șl învățămintu- 
lui, Ministerul Muncii și C.C. al 
U.T.C. să sprijine in mal mare mă
sură, prin acțiuni coordonate, orien
tarea profesională a absolvenților 
școlilor generale și liceelor dc cul
tură generală. Un asemenea sprijin 
ar putea consta, de exemplu, in 
alcătuirea mal operativă șl mal rea
listă a nomenclatorului de meserii 
și profesiuni după care Invățămintul 
profesional și liceal de specialitate 
ișl desfășoară activitatea. Mă gin- 
desc, apoi, că măsurile de orientare 
profesională a elevilor din școlile de 
cultură generală, organizate pină 
acum, de regulă, In ultimele luni 
de cursuri ale claselor terminale nu 
au prea multă eficiență. Mult mai 
folositor ar fi ca, de pildă, atclie- 
relc-școală din școlile dc cultură ge
nerală să fie profilate și pe aseme
nea meserii pentru care economia 
națională nu are incă suficientă 
forță dc muncă. Pe această cale, e- 
lcvii, părinții lor vor vedea că me
serii față de care au încă unele re
zerve nu mal sint așa cum le știau 
ei, procesul tehnologic, utilajele, ca
drul lor concret de exercitare au e- 
voluat substanțial in anii construc
ției socialiste.

Mai mulți interlocutori ne-au sem
nalat și o serie de inadvertențe și 
ciudățenii în acțiunea de recrutare 
și pregătire a forței de muncă. La 
Liceul industrial cu profil de ex
ploatare a lemnului din Tg. Mureș 
predomină fetele. „Cum vor reuși 
să facă față cerințelor aspre ale 
producției in parchetele de exploa
tare forestieră, atunci cind vor fi re
partizate ca muncitori de înaltă ca
lificare ?“ — se întreabă, pe bună 
dreptate, tov. Teodor Moldovan, di
rector adjunct al Grupului școlar 
pentru industrializarea lemnului din 
Tg. Mureș. Pe de altă parte, in con
strucții, unde unele meserii nu pre
zintă un grad prea ridicat de efort 
sau condiții grele de exercitare, ac
cesul fetelor nu este permis. Re
zultă că se impun reglementările ne
cesare pentru a se asigura utilizarea 
cit mai rațională in procesul de pro
ducție, în toate ramurile economiei, 
a importantei rezerve de forță de 
muncă pe care o reprezintă femeile.

Condițiile și posibilitățile sporirii 
numărului de elevi in meserii defi
citare sint foarte largi. Ele diferă 
de la meserie la meserie, de la ju
deț la județ. De aceea, este de dorit 
ca forurile de invățămint centrale șl 
locale, consiliile populare Județene, 
care răspund direct de pregătirea 
forței de muncă pentru economia 
județului respectiv, să sprijine activ, 
substanțial eforturile școlilor profe
sionale și ale întreprinderilor pentru 
recrutarea și pregătirea Torței de 
muncă in toate meseriile de care 
este nevoie in construcția econo
mică. să se aplece cu mal mult in
teres asupra inițiativelor și experien
țelor interesante ivite in această di
recție in școli profesionale șl unități 
de producție, să le asigure un clmp 
larg de generalizare, pentru o cit 
mai bună formație profesională a 
viitoarelor promoții de muncitori 
calificați.

Bob Bulgaru
Florica DINULESCU, Virgil 
TATARU, DEAKI Lorand, 
Manole CORCAC1

Creația artistică a 
pictorului Bob Bulga
ru. 
tie

readusă in aten- 
prin organizarea, 
trecut, la Mu- 
de artă din 

Ploiești a primei expo
ziții retrospective și 
prezentarea ei a cum, 
la Muzeul Simu, face 
mărturia unei ade
vărate conștiințe de 
p.ctor, oprită brusc 
și mult prea timpu
riu in procesul său 
de formare ; aduce 
in atenția genera
lă pictura foarte apre
ciată la vremea ei a 
unei personalități pu
ternic conturate.

Cu aproape patru 
decenii in urmă, pu
blicul bucureștean ce 
frecventa saloanele de 
artă făcea cunoștință 
cu un nume nou : 
Bob Bulgaru. Născut 
la 2 mai 1907, in sa
tul Mălăiești, comuna 
Vulcani-Vaslui, Gh. 
Bulgaru, numit mai 
tirziu Bob, a fost sin
gurul băiat al țăranu
lui sărac Done și al 
Ruxandrel, care au 
avut 14 copil, din care 
nu i-au făcut mari 
decit 4. Singurul care 
a urmat școala a fost 
Bob. în 
prietenilor |i a 
noștințelor. cl . 
mas băiatul 1 
neliniștit 
contemplativ, care cău
ta orizonturi de cu
noaștere in literatură 
și artă.

în anul 1933 termi
nă Facultatea de lite
re și filozefie. Se de
dică picturii. Desene
le din această perioa
dă, la care se adau
gă nenumărate copii 
după maeștrii Renaș
terii, sint executate 
Intr-o linie unduioa
să, asemenea studii
lor pentru figurile de 

ale lui Luinl 
Fidelita- 

la

amintirea
Z‘ 1 fu
el a ră- 

blond, 
și visător.

femei 
Bernardino, 
tea pentru desen 
Început, in dauna pic
turii propriu-zise, l-a 
făcut pe Bob Bulgaru 
să fie atent La chipu
rile clasice. Autodi
dact, năzuind spre 
autodepășlre, el a op
tat de la Început

pentru desen, «pre o 
cunoaștere mai adin- 
că a picturii. " 
nat pentru desen, 
nu va renunța 
cui de schițe 
zi ; caietul de 
însoțea prin 
unde executa 
pe bulevard.
migiu, așteptind par
că, pe furiș, apariția 
vreunui copil pentru 
a-i face chipul. Stu
diile după capetele de 
copii, vii sau îngindu- 
rate, mirate sau suri- 
zătoare, l-au determi
nat pe Ion Frunzetti 
să scrie : „Miini, pi-

Pasio- 
el 

la bio
nici o 
note îl 
muzee, 

copii. 
In Ciș-

E23E3
PLASTIC

doare, capele, profi
luri, racursiurile po
zițiilor variate in care 
Ișl așeza modelul, nu 
erau decit reflexe 
ale nevoii de a-și cu
noaște modelul înain
te de a-1 picta, pentru 
a-1 reface prin expre
sie interiorul". Aceste 
studii cu înclinare 
spre clasic nu tre
buie înțelese decit ca 
posibilitate de limpe
zire a imaginii Iul 
despre artă. Bob Bul
garu nu a mimat ; el 
a construit, a Încercat 
să gindească solid un 
desen, cu o linie nu
anțat clasică, in care 
valorile grafice deve
neau funcții obligato
rii. Forma clasică nu 
era altceva decit che
marea supremă spre 
cunoaștere si perfec
țiune. Execuția se des
fășoară spontan și 
rapid. ca la neolm- 
presioniști, de exemolu 
In suita de peisa
je sau naturi stati
ce, prezentate In ca
drul singurei expozi
ții personale pe care 
o face împreună cu 
Aurel Vasilescu la 
Tirgoviște in anul 
1937.

De dimensiuni mici, 
In cea mai mare par-

te cuprinzînd capete 
de copii, peisaje sau 
naturi statice, pictura 
lui Bob Bulgaru este 
valoroasă prin candoa
rea și sinceritatea ei. 
Lumea cu care venea 
in contact in mod 
frecvent, lumea copii
lor, a prietenilor și 
a familiilor acestora, 
l-au destinat pe Bob 
Bulgaru să devină un 
idol al ei. El „nu a 
făcut compromisuri 
sau concesiuni față 
de ceea ce știa că 
este misiunea lui pe 
lume" (I. Vinea). 
Viața și opera lui 
sint mărturii ale fră- 
mintărilor unui om 
„care avea încredere 
in puterile lui, dar 
care iși da seama cit 
este de departe de 
ceea ce ar fi dorit să 
facă". (G. Oprescu). 
Responsabilitatea ac
tului de creație, a o- 
mulul care s-a Infor
mat prin 
expoziții.

muzee și 
._ ,___.... citind și
consultind albume de 
artă, este responsabi
litatea unei conștiințe 
lucide, active.

Pasiunea pentru de
sen poate fi pusă pe 
seama unuia din
tre Îndrumătorii lui, 
pictorul Theodorescu- 
Sion. Insă desenele 
lui Bob Bulgaru au 
sensibilitatea tipică a 
acelora care, invățind 
singuri. încarcă ima
ginea cu o energie 
grea. Ceea ce 11 indi
vidualizează pe Bob 
Bulgaru față de ele
vii lui Sion este fap
tul că el rămine 
prins de lucrurile In 
mijlocul cărora trăieș
te și pe care Încearcă 
să le reprezinte așa 
cum sint. Făcind por
trete, Bob Bulgaru • 
izbutește să reconstru
iască omul și noble- 

lui jufletească. 
incit expoziția 

retrospectivă, deschi
să in aceste zile în 
sălile Muzeului Simu, 
se înscrie in peisajul 
nostru cultural ca o 
reevaluare necesară, 
așteptată.

Petru POPOV1C1

_______J

ÎN CAPITALA

Program vast

idee :

toți : Geor-

cinemarăspunde

BUZEȘTI

PATRIA

Un nou complex comercial aflat în construcție în cartierul

a t rt

- eml- 
cîntece

•»«» TO

sonor — 
Filmul 

anii 1930—

11,30: 13,30;
de război — 17,30;

interpretat de or- 
simfonicA a Radlo- 

sovletice. In

cu Ion

a Program de desene animate 
pentru copil — 9,45 ; Program de 
vacanță (basme) — —
15.30, Dimineți ’
20 : DOINA.
• Tecumseh : 
8,30; 11; 13,30; 
la — 6,30: 11:

extraordinar 
vocai „The 

* : 17; 20.
,1. L. Cara- 
: Dulcea pa- 

20, (Sala stu-

Imagine din noul cartier de locuințe Oinac din Giurgiu Foto : E. Dlchlseanu

PROGRAMUL I

9,00 Cura de limbă rusă. Lecția 
a 49-a. Prezintă conf. univ. 
dr. Victor Vascenco. 
O viață pentru o 
Gheorghe Țlțelca.

10.00 Telex.
10,05 Publicitate.
10,10 Biblioteca pentru 

ge Bacovla (11).
10,45 Desene animate.
10,53 Avanpremieră.
11.00 Istoria filmului 

„Film șl realitate", 
documentar Intre * 
1945.

12,30 Moment folcloric 
Dolănescu.

12,40 Municipalitatea 
bucureșteanulul.

13,00 Telejurnal.
16,00—17.00 Teleșcoală. a,__ _____,_____  _ Matema

tică (anul IV liceu) : Deri
vate șl aplicațiile lor (II). 
• Istoria României : Cronici 
de piatră — Lapldariumul 
Muzeului de istorie al Repu
blicii Socialiste România.

17.30 Cifra de limbă engleză. Lec
ția a 48-a.

13,00 Telex.
18,05 Publicitate.
18,15 Teleconferință de presă. Sar

cinile ce revin agriculturii 
din documentele Plenarei 
C.C. al P.C.R. in dezbaterea 
unor specialiști din între
prinderi agricole de stat șl 
stațiuni pentru mecanizarea 
agriculturii.

18,45 Baschet masculin : România 
— Olanda (repriza a H-a). 
Transmisiune directă din 
Sala sporturilor de la Cluj. 
Comentează : Adrian Vasillu.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. a Cincinalul !na-

’ ’ ‘ ' cauză alnte de termen — 
Întregului popor.

20,10 „Sub steagul roșu" 
siune de versuri și 
patriotice.

20.30 Film artistic : „Voi 
nou peste băltoace" 
ducțle a studiourilor 
R. S. Cehoslovaca. 
Karel Kochyna. Cu : Vladi
mir Dlouchy, Zdenka Hadr- 
beolcova, Karel Hlusicka.

22,05 24 de ore.
22.30 Hochei pe gheață : U.R.S.S. 

— Cehoslovacia (Camplona- 
.tul mondial — grupa A). în
registrare de la Moscova. 
Comentează : Câlin Anto
nescu.

PROGRAMUL II

sări din 
— pro- 

dln
Regia :

18,00 Telex.
18.05 Teleclnemateca pentru co

pil : „Judecarea pisoiului 
Brnjo" — producție a stu
diourilor iugoslave. Regla : 
Fedor Skubonya. Cu : Pavlo 
Minele, Tonio " ' '

19,10 Pagini din 
Lehar, Lopez, 
roveanu, Elly 
pretate de 
Ștefi PIrvulescu, Daniela 
Volcu, Ion Stoian, Jean Pău- 
nescu.

19,20 1001 de seri.

i Kurujonic. 
operetele Iul

, Bernstein, Gl- 
Roman, inter- 

Vall Nlculescu, 
PIrvulescu,

lucrări edilitare
pentru anul acesta

• MODERNIZĂRI IN REȚEAUA RUTIERA ® DE LA 105 MILIOANE 
MC APĂ IN 1960, LA PESTE 305 MILIOANE MC IN ACEST AN
• 10 KILOMETRI NOI CANALE COLECTOARE • 16 KM REȚELE DE 

TERMOFICARE ® AUTOMATIZAREA A 65 PUNCTE TERMICE

Un trafic din ce in ce 
mai intens, cu autovehicule 
din ce in ce mai multe și 
mal grele, solicită trama 
stradală a Capitalei. Peste 
80 milioane lei se Investesc 
in acest an pentru lucrări 
noi, modernizări șl refa
ceri de drumuri. Alte circa 
30 milioane vor fi cheltui
te de sectoarele Capitalei 
pentru lucrări de întreți
nere curentă a pavajelor și 
covoarelor de asfalt. După 
lntermezzoul Impus de vis
colul intirziat au fost re
luate sau începute lucrările 
d_- o seamă de artere Im
portante — Roma, șoseaua 
Chitila. Prelungirea Ghen- 
oea. Drumul Taberei (lu
crările in microraioanele 4. 
5. 6 si 7). jos. Giulesti. Să
laj. Alte lucrări mari din a- 
cest an sint : modernizarea 
Pieței Belu. a joselelor 
Ciurel. Giulesti. Antiaeria
nă. >erban Vodă etc. în to
tal se vor noderniza In 
acest an aeste jptzeci de 
străzi. .mbunătătindu-se 
considerabil condițiile Pen
tru dezvoltarea iransDortu- 
lui in comun. în ultima 
vreme, datorită excesului 
de umiditate, s-a acordat 
atentie evitării unor de-

gradări pe porțiuni marl a 
drumurilor prin interven
ții operative la stricăciu
nile mici. Pe măsură ce 
ele apar, cu ajutorul unor 
echipe mobile de patrulare 
(3—4 meseriași) — dotate 
cu camioane pe care se 
transportă materiale — se 
depistează deteriorările și 
se fac pe loc reparațiile.

Stația de betoane 
Uce este pregătită 
lucru în vederea 
capacității el, vor 
In funcțiune in 
următoare încă două Insta
lații de producție care vor 
permite intensificarea rit
mului de asfaltare a dru
murilor.

în prima lumătate a a- 
testui an vor fi date In 
,’olosință podul peste Dîm
bovița de la Ciurel, iar 
'n -ursul zerii. podul <le 
a Dobroieștl ieste Colen- 
ilna. începe :onstrucția 
podului de la .străpunge
rea jbator" peste Dîmbo
vița, pe ,nelul principal de 
circulație din Capitală.

Circa o iută le milioane 
lei se investesc in acest an 
in Jezvoltarca alimentării 
cu apă a orașului — in

asfal- 
Dentru 

sporirii 
intra 

lunile

rețele, sisteme de pompare 
șl canalizare. Sint in 
curs de construcție însem
nate porțiuni din cei pes
te 15 km de artere 
mare capacitate care 
transporte apa de 
stațiile de pompare spre 
diverse puncte ale Capita
lei, pentru a ’ ' *
in rețeaua de 
în 
in funcțiune o arteră care 
pornește de la stația de 
pompare „Nord" (Pipera) 
și va îmbunătăți alimenta
rea in cartierele Floreasca, 
Kalinin — Șoseaua 
dului, zona șoselei Bucu
rești—Ploiești, deci *
bună oarte din nordul Ca
pitalei. O altă arteră, eare 
pornește de la aceeași sta
ția. de pompare, șl care va 
(i gata in Iunie, va da de
bite tporite de apă In '.oa
lă zona de la nord de lacuri 
și din estul arașulul, In 
cartierele Colentina. Pan- 
tellmon, parția) Titan E- 
fortur! importante se (ac 
pentru alimentarea bartie- 
reJor Jiului — Scinteia. Bd. 
1 Mal, a ansamblurilor de 
locuințe ce se înalță Intre 
cartierele Berceni și Giur-

de 
să 
la

fi injectată 
distribuție, 

această lună intră

Nor-

lntr-o

19,30 Telejurnal a Cincinalul îna
inte de termen — cauzâ a 
întregului popor.

20.10 Revista economică TV.
20,40 Ansambluri folclorice : „Pa 

malul Mureșului". Concert 
de muztefi populară cu or
chestra populară a Fllarmo- 
nlc'i de stat din Arad.

21.10 Concert 
chestra 
televiziunii 
program : Preludiu la opera 
„Hovansclna" dc Musorgski ; 
Dansuri simfonice de Ser- 
ghel Rahmanlnov.

21,50 Telerama.
22,20 Cărți șl idei. Discuție asu

pra colecției „Enciclopedia 
de buzunar", Editura Enci
clopedică. Participă Edmond 
Nicolau, Ion Tudosescu șl 
Victor Sâhleanu.

a Fata care vinde flori i MOȘI
LOR — 10: 15.30; 18; 20,30, VOL
GA — 9,30; 12.15; 15; 18; 20,45.
• Cow-boy i GLORIA — 0,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, AURORA — 0; 
11,15: 13,30: 15,45; 13; 20,15, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30,
• Clovnii : VIITORUL — 16;
18; 20.
a în umbra violenței i LrRA — 
15,30; 18.
• Colier pentru Iubita mea t 
LIRA — 20,15.
a Seceră vtntul BâJbatlo r ARTA
— 15,30; 18.
a Ucideți oala neagră i ARTA — 
20,15.
• Atunci l-am condamnat pe toți 
la moarte : COSMOS — 15.30; 18; 
20,15.
• Marca evadare t COTROCENI
— 15.30; 19.
a Drum in penumbră : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
a Astâ-searâ dansăm tn familie t 
MIORIȚA — 10; 12.30.
• Alfred ce! Mare : MIORIȚA — 
15; 17.30; 20,15, FLAMURA — 16; 
18,15; 20,30.
a Bamby » FLAMURA - I; 11,15: 
13.30.
• Haiducii : MUNCA — 16; IR; 20.

? Drumul spre Vest : FEREN-
ARI — 15,30; 18; 20,15.

BUCUREȘTI — 
16; 18,30; 21, SCA- 

L.A — o,ju; ii; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Trăind in libertate : CENTRAL
— 9,30; 11.45; 14; 16,15; 18,30; 20,45. 
a Țara sălbatică : FAVORIT — 
9,15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
FEROVIAR — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
a Cu miinlle curate :
— 15,30; 18; 20,15.
• Pc aripile vintului :
— 10: 14,30; 19,15.
a Săgeata căpitanului Ion: DRU
MUL SĂRII — 15,30: 18; 20.15.
a Nici un moment de plictiseală t 
LUCEAFĂRUL — 8,45; 11: 13,30;
16; 18,30; 21. MODERN - 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FESTIVAL
— 8,45: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. 
a Săptămina nebunilor i DACIA
— 9; 11,15; 13,30: 16: 19.15; 20,30. 
a Atentatul: EXCELSIOR — 9.30; 
12,30; 15,30; 18; 20,30, MELODIA
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20.45,
• Leul african : TIMPURI NOI
— 9—20,15 în continuare.
• Copilul sălbatic : GRIVIȚA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Zestrea : PACEA — 15.45; 18 J
20,15.
• Adio. irme ! j ÎNFRĂȚIREA
INTRE POPOARE — 15,30; 19,
RAHOVA — 15,30; 19.
• Neamul Șolmăreștilor t CAPI
TOL — 9.30: 12,30; 16,30; 19,15.
a Porto Franco : LUMINA — •; 
11,15; 13,30; 16! 18.30.
a Vocea apel : LUMINA — 20.45. 
a O călătorie spre centrul pâ- 
mintului (ambele serii) — 10; 13, 
Extravagantul Mr. Deeds — 16,30, 
A șaptea pecete — 18.30; 20,30 :
CINEMATECA (sala Union).
a Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
FLOREASCA — 15,30; 10. VITAN
— 15.30; 19.
a Organizația : BUCEGI — 13.30; 
18; 20,30, GIULEȘTI — 15,30; 18; 
20,30.
a Love Story t POPULAR — 10; 
15,30; IR.
a Iakov Bogomolov t POPULAR
— 20,15.
a Domnului profesor, cu dragos
te l UNIREA — 15.30; 18: 20.15,

giului, tn șoseaua Pantell- 
mon-Logofăt Dan ș.a. De 
asemenea, vor fi forate șl 
date in exploatare patru 
puțuri de adincimc, ce vor 
suplimenta debitele cu can
tități însemnate de apă 
proaspătă și rece din re
țeaua subterană. ’ " ’
primului semestru 
injecta in rețea un 
dc 120 mil mc apă

' o
mii .... __ 
orașului in

La finele

mc da
ajungindu-se la 
de peste 900 
apă furnizată 
24 de ore.

Un amănunt t
11 oferă dinamica creșterii 
raoido a cantităților de aDă 
livrate Astfel, In anul 
I960 orașul a primii 105 
milioane metri cubi. cinci 
ani mal tirziu 184 milioa
ne mc anul trecut 280 mi
lioane mc. Iar in acest an. 
circa 305 milioane mc. Deci. 
Intr-o perioadă Ir 
oopulația orașului a 
nul cu mai puțin de 
sfert volumul de apă uti
lizat aproape 8-a triplat.

însemnate lucrări se fac 
pentru evacuarea apelor 
pluviale menajere (parțial 
și industriale). Astfel, In

semnificativ

care
crcs-

un

a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul român) : 
Concert simfonic. Dirijor : En
rique Garcia Asenslo (Spania) 
— 20.
• Conservatorul de muzică ,,C1- 
prlan Porumbescu" (sala G. Enes
cu) : Muzică do cameră în Inter
pretarea clasei i Dorian Varga 
— 20.
• Opera română : Cavaleria
rusticană j Paiațe — 19.
a Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• A.R.I.A. prezintă (la Sala pa
latului) : Concert —*------ •”-----
susținut de grupul 
6-th dimension" (S.U.A.) —
• Teatrul național , ’
giale" (Sala comedia) 
săre a tinereții “t, ____  __
dio) : Despre unele lipsuri, nea
junsuri și deficiențe in domeniul 
dragostei — 20.
a Teatrul de comedie : Buffalo 
Bill șl Indienii — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" T"’* 
gureanu) : 
a Teatrul 
19,30.
a Teatrul 
sufleurulul 
a Teatrul 
nocchio — 
anului — 16. 
a Teatrul „Țăndărică' 
str. Academiei) : Un băiat isteț 
și un rege nătăfleț — 10.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tâ- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Hanul piraților
— 19,30.
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Vinătoarea de vrăjitoare
— 20.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Flori alese — 17.

construiesc 
canale co- 

principale. Unul 
(Orhideelor

acest an se 
zece kilometri 
lectoaro 
dintre acestea _________
— Titulescu — Banu Man
ta) va servi. înceDind din 
1974, viitorul ansamblu de 
locuințe de pe Bd. 1 Mai. 
în zona de sud, un astfel 
de colector se face pentru 
noul ansamblu Șulea-Pla
care (microraioanele 2 și 
3). iar un al treilea tron
son — pentru blocurile ce 
se înalță intre ansamblurile 
Giurgiului și Bcrceni.

Dc o deosebită atenție 
se bucură extinderea sis
temelor moderne de încăl
zire Toate apartamen
tele noi vor fi racordate 
la termoficare. în acest 
scop se construiesc aproxi
mativ 16 kilometri rețele 
de termoficare, doate ca
nalele de distanță pentru 
alimentarea noilor blocuri 
șl 38 puncte termice. A- 
proape două treimi din a- 
îeste puncte sint Intr-un 
stadiu de lucru care le a- 
sigură un avans însemnat 
față de ritmul de realizare 
• blocurilor (Drumul Ta
berei, microraioanele 4. 5, 
8. cartierele Titan. Berceni

Bu-
(sala din bd. Schitu Mă- 

Joc de pisici 2“ 
"Mic î După cădere

20.

Glulești : Răzbunarea 
— 19,30.
„Ion Creangă" i
10, Cele 12

bucureștean Colentina 
Foto : S. Cristian

Sud și Șulea-Placare). Un 
număr de 65 
mice vor fi 
in acest an. 
traduce In 
combustibil, 
mărului de 
ploatare mal 
parametrii optimi, a insta
lațiilor și, în ultimă instan
ță, la o servire mai bună 
a abonaților. Pentru pre
lungirea vieții rețelelor de 
termoficare, acestea vor fi 
racordate la 
canalizare, ceea 
gura evacuarea 
se acumulează 
infiltrații sau 
?ilerderi, elimini
el princlDalcle cauze ale 

corodării țevilor.
Agenda lucrărilor edili

tare prevede, de asemenea, 
extinderea cu peste o sută 
de hectare a snațiilor verzi. 
Este vorba de parcurile 
Drumul Taberei și Titan 
din noile ansambluri de 
locuințe, de parcul Grivița, 
in jurul lacului Grivița. 
unde va fi amenajat și un 
ștrand, precum și de alte 
spații mal mici.

puncte ter- 
automatizate 

Aceasta se va 
economii de 
reducerea nu- 
mecanici. ex- 

corectă, la

derețeaua 
ce va asi- 
apelor 
din 
eventuale 

ilerderi, eliminlndu-se ast-

ce 
ploi.

Al. PLA1EȘU

I
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele ConHliutui de Stat al Republicii Socialiste Romania

Excelență.
Vă mulțumesc pentru cordialele dumneavoastră felicitări adresate 

cu prilejul proclamării mele ca președinte al Republicii Argentina ales 
de popor.

Vă asigur că relațiile tradiționale dintre cele două țări ale noastre 
vor cunoaște un puternic avint în ceea ce privește prietenia și colabora
rea in sprijinul intereselor și dezvoltării lor comune.

Convins de țelul comun caro ne apropie în slujba păcii între toate 
națiunile lumii, primiți Excelență salutul meu cordial.

HECTOR J. CAMPORA
Președintele alea 

al Republicii Argentina

Excelentei Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Conciliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Sensibil Ia amabilul mesaj al dumneavoastră, pentru care vă mul
țumesc,. folosesc această ocazie pentru a vă exprima dorința de a vedea 
dezvollindu-se și înflorind mai mult relațiile prietenești existente, de 
multă vreme, între Franța șl România.

PIERRE MESSMER
Prim-ministru

al Republicii Franceze

PRIMIRE EA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 

vicepreședinte al Consiliului do Mi
niștri, ministrul educației și invăță- 
mintului. a primit joi dimineața pe 
Jan Kaczmarek, ministru pentru ști
ință. învățămint superior și tehnică 
din M.P. Polonă.

Lă primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, prietenească. au 
participat loan Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie. Alexe Popescu, ad

Semnarea unor acorduri privind colaborarea româno-po'onă 
in domeniile învățămîntului și științei

Joi s-a semnat Ia București înțe
legerea de colaborare intre Ministe
rul Educației și învățămîntului al 
Republicii Socialiste România și Mi
nisterul pentru Știință. Invățămînt 
Superior și Tehnică al Republicii 
Populare Polone.

Documentul definește cadrul cola
borării in domeniul Învățămîntului 
superior dintre cele două ministere, 
intre care schimburi de experien
ță, informații cu privire la cerceta-

★
Tot în cursul zilei de joi, a fost 

semnat Planul de colaborare pe pe
rioada 1973—1975 intre Consiliul Na
tional pentru Știință și Tehnologie 
al țării noastre și Ministerul pentru 
Știință, Invățămînt Superior și Teh
nică din R. P. Polonă.

Documentul prevede. între altele, 
realizarea in comun, de către insti
tutele de profil din cele două țări, 
a unor lucrări de cercetare științifi
că, de interes reciproc, in domeniile 

junct al ministrului educației și ln- 
vățâmintuluL

A fost prezent Jaromir Ochc- 
duszko, ambasadorul Poloniei la 
București.

In timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme referitoare la dez
voltarea in continuare a colaborării 
și cooperării in domeniul învăță- 
mîntului superior, in cercetarea ști
ințifică și in tehnică intre cele două 
țâri. (Agerpres) 

rea științifică și pregătirea studenți
lor. doctoranzilor, cadrelor didactice, 
dezvoltarea raporturilor intre institu
te de învățământ superior românești 
și poloneze.

Din partea română înțelegerea a 
fost semnată de ministrul educației 
și învățămîntului. Paul Niculescu- 
Mizil. iar din partea polonă de Jan 
Kaczmarek, ministrul pentru știință, 
invățămînt superior și tehnică.

★

tehnologiei, construcției de mașini, 
electronicii, chimiei, informaticii,' a- 
griculturii. Sint consemnate, de ase
menea. acțiuni privind lărgirea 
schimbului de informații și expe
riență in probleme de planificare și 
valorificare a cercetării științifice și 
dezvoltarea tehnologici.

Planul a fost semnat de loan 
Ursu, președintele C.N.S.T., și de 
ministrul polonez Jan Kaczmarek.

(Agerpres)

Sosirea în Capitală 
a tovarășului Xuan Thuy
La invitația C.C. al P.C.R., Joi a 

sosit In Capitală tovarășul Xuan 
Thuy. secretar aJ Comitetului Cen
tru] nl Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, ministru, șeful dele
gației guvernului R.D. Vietnam la 
Conferința de la Paris cu privire la 
Vietnam.

La primire, pc aeroportul Otopcnl, 
oaspetele vietnamez a fost salutat 
de tovarășii Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., Du
mitru Turcuș, adjunct do șef de sec
ție la C.C. al P.C.R. Nicolae Gir- 
n a. secretar ccncral la Ministerul 
Afacerilor Externe, activiști de 
partid.

PLECAREA DELEGAȚIEI ACADEMIEI
După o vizită de mai multe zile 

In țara noastră, delegația Academiei 
de Științe a Chinei, condusă de lo 
Ți-gien. secretar general ad-interim 
al acestui tor științific, a părăsit, 
joi, Capitala.

Contactele cu oamenii de știință 
români, vizitele la institute do învă
țământ superior și de cercetare din 
București, Brașov și Ploiești, la o- 
biective industriale din aceste loca
lități și ferme agricole din județul 
Constanța au permis oaspeților chi
nezi să cunoască unele din realiză
rile obținute de poporul român pe

„Au fost identificate noi căi do extindere 
și diversificare a relațiilor economice 

româno-austriece1*

• TENIS. — Turneul de la Nisa 
a continuat cu partidele din turul 
trei. Jucătorul român Ion Țiriac l-a 
eliminat cu 7—5, 7—5 pe Jurgen 
Fassbender (R.F. Germania).

• AUTOMOBILISM. — Concursul 
internațional automobilistic „Memo
rialul Jim Clark", disputat în cadrul 
campionatului european (formula II) 
pe circuitul de la Hockenheim, 
(R.F.G.), a fost cîștigat de francezul 
Jean Pierre Jarier. învingătorul, 
care a pilotat o mașină „March 
BMW", s-a clasat pe primul loc in 
ambele manșe ale cursei. Jean 
Pierre Beltoise (Franța), unul din
tre favoriții concursului, a abandonat 
in prima manșă.

• Comisia sportivă națională auto, 
din cadrul Automobil Clubului Ro
mân. a hotărit să se reia campiona
tul național de raliuri. In dorința de 
a oferi șansa ocupării unui loc in 
clasament la un număr cit mai mare 
de competitori, C.S.N.A. a stabilit 
condiția de bază : vor putea figura 
in clasamentul campionatului toate 
echipajele automobilistice care s-au 
clasat in „Raliul Dunării" și „Ra
liul României" (obligatoriu), precum 
și — la alegerea sportivilor — in 
două din următoarele raliuri : „Por
țile de Fier", „Iași", „Castanelor" și 
încă unul, care va fi desemnat ul
terior.
• ȘAH. — Turneul internațional 

de șah de la Las Palmas (insulele 
Canare) a continuat cu partidele 
rundei a 8-a, încheiate cu următoa
rele rezultate : Gheorghiu — Panno 
remiză ; Ribli — Darga 1—0 ; Stein 
— Kavalek remiză ; Liubojevici — 
Huguet 1—0 ; Andersson — Petro
sian remiză ; Calvo — Ree remiză ; 
Corral — Hort remiză. In clasament 
se menține lider Leonjd Stein 
(U.R.S.S.) cu 5.5 puncte, urmai de 
Florin Gheorghiu (România), Hort 
(Cehoslovacia). Rimli (Ungaria), Liu
bojevici (Iugoslavia) — 5 puncte fie
care.

• VOLEI. — între 16 și 21 apri
lie se va desfășura la Napoli tradi
ționala competiție internațională de 
volei „Cupa primăverii". Și-au anun
țat participarea reprezentativele 
mascul5 ne ale Angliei, Belgiei, Elve
ției, Franței. R.F. Germania, Gre
ciei. Israelului, Olandei, Spaniei, 
Turciei și Italiei.

• RUGBI. — La Praga s-a dispu
tat meciul retur dintre selecționate-

Declarația ministrului federal al comerțului, meseriilor 
și industriei din Austria

înainte de a părăsj țara noastră, 
ministrul federal al comerțului, me
seriilor și industriei, Josef Stariba- 
cher, care a particiDat la lucrările 
celei de-a doua sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno- 
austriece de cooperare economică, 
industrială si tehnică, a declarat unui 
redactor al ..Agerores" următoarele :

Doresc să subliniez, de la început, 
că a (ost o deosebită onoare 
pentru mine de a fi primit 
de președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. Șeful statului 
român a apreciat, în cursul între
vederii, dezvoltarea continuă a 
schimburilor și cooperării econo
mice și tehnice între țările noastre, 
precum și activitatea desfășurată in 
acest scop de comisia mixta. Apre
cierea, pe care am primit-o cu mare 
satisfacție, este menită să sti
muleze munca și eforturile comisiei 
in direcția promovării pe mai de
parte a colaborării bilaterale pe 
tărim economic.

Referindu-se la contactele rodnice

Au fost prczențl, de asemenea, 
Nguyen Dang Hnnh, ambasadorul 
R D. Vietnam, Lam Van Luu, am
basadorul Republicii Vietnamului de 
Sud, precum și V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești. ★

în cursul dupfl-amlezil, tovarășul 
Xuan Thuy a vizitat Muzeul de is
torie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare șl democratice 
dir. România, precum șl noi cartie
re de locuințe din Capitală.

(Agerpres)

târim economic, «oclal * *i eultural- 
științific.

Vizita delegației s-a concretizat 
prin semnarea planului de colabo
rare științifică pe anii 1973—1974 
Intre academiile română și chineză.

Delegația a fost salutată la aero
portul Otopcnl de acad. Miron Ni- 
colescu, președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, de alți 
oameni de știință.

A fost prezent Clan Hal-fun, am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București.

1 (Agerpres)

avute cu personalități ale vieții 
noastre economice, la dezvoltarea in 
ritm rapid a Industriei românești, 
țâre creează premisele unei conlu
crări tot mai fructuoase, oaspetele a 
spus : Discuțiile purtate cu colegii 
români, la București, au dus la iden
tificarea unor noi căi de extindere 
și diversificare a relațiilor economice 
româno-austricce. în acest sens, țin 
să remarc că. in momentul de față, 
au loc tratative in vederea organi
zării unor acțiuni de cooperare intre 
firme și intreprinderi din cele două 
țări ale noastre. ca>'e vor contribui 
la intensificarea legăturilor comer
ciale și economice dintre România 
și Austria.

Ministrul austriac a relevat, In 
continuare. însemnătatea documente
lor semnate la București — Conven
ția adițională la Acordul comercial 
de lungă durată, un nou Acord de 
plăți și Protocolul sesiunii — men- 
ționind că ele lărgesc considerabil 
cadrul colaborării și cooperării eco
nomice româno-austriece.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Geor
ge Macovcscu, a primit o telegramă 
din partea Iui Michel Jobert, prin 
care acesta mulțumește pentru feli
citările adresate cu ocazia numirii 
sale in funcția de ministru al afa
cerilor externe al Republicii Fran
ceze.

★
Președintele Uniunii Centrale a 

Cooperativelor Meșteșugărești, to
varășul Florian Dânălache, s-a îna
poiat joi din R.F. Germania. Vizita 
sa, care a avut loc la invitația Uniu
nii Centrale a Meșteșugarilor din a- 
ceastă țară, n oferit prilejul abor
dării, in cadrul întrevederilor cu per
sonalități ale vieții politice șl repre
zentanții conducerilor unor minis
tere șl organizații economice, unor 
probleme concrete ale dezvoltării re
lațiilor de colaborare intre organi
zațiile cooperatiste din cele două 
țări, a unor aspecte ale schimburilor 
comerciale bilaterale. Președin
tele UCECOM a participat, de ase
menea, la inaugurarea Tirgului in
ternațional al meșteșugarilor, orga
nizat la MQnchen, unde țara noastră 
a avut o reprezentativă participare.

★
în Marea Britanie vor avea loc. 

Intre 16 aprilie și 5 mai „Zilele fil
mului românesc".

Publicului englez li vor fl prezen
tate — in cadrul acestor „zile" — 
creațiile cinematografice ,,Mihai Vi
teazul", „Nunta de piatră", „Felix și 
Otilia", „Amintiri din copilărie", „Cu 
miinile curate", „Amintiri bucurcște- 
ne“, precum și o suită de scurt-me- 
‘raje documentare și de animație.

Cu prilejul acestei apropiate ma
nifestări artistice românești, ce se 
înscrie in programul de schimburi 
culturale dintre cele două țări, am
basadorul Marii Britanii la Bucu
rești, Derick Rosslyn Ashe, a oferit, 
joi, o recepție. Printre invitați se 
aflau Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, cineaști, alți oa
meni de artă și cultură.★ •

La Oradea t> avut loc, joi după- 
amiază, o manifestare consacrată 
„Zilei cosmonauticii sovietice", in 
cadrul căreia au fost relevate suc
cesele obținute de Uniunea Sovietică 
in domeniul cuceririi spațiului cos
mic. (Agerpres)

Protocol de colaborare între 

și Televiziunea cehoslovacă
La București a fost semnat joi 

protocolul de lucru privind colabo
rarea intre Radioteleviziunea româ
nă și Televiziunea cehoslovacă pe 
anii 1973-1974, care stabilește un 
bogat program de schimburi reci
proce, menit să asigure dezvoltarea 
in continuare a relațiilor dintre cele 
două instituții.

Manifestări consacrate 
aniversării Revoluției 

de la 1848
Sub semnul aniversării a 125 do an! de Ia revolația 

burghezo-democratică de la 1848 din Țările Române au 
loc în țară numeroase qianllestărl.

La casele de cultură din Paș
cani și Tirgu Frumos, precum și 
la căminele culturale din nume
roase comune ale județului au 
fost prezentate in ultimele zile 
expuneri cu tema : „Anul revolu
ționar 1848 in Țările Române", ur
mate de vizionarea unor filme do
cumentare ce evocă contribuția 
maselor populare la marele act 
istoric de acum 125 de ani. La 
Bivolari a avut loc un simpozion 
cu tema : ..Revoluția din Țările 
Române de la 1848“, organizat de 
către secția de propagandă a co
mitetului județean de partid. Au 
fost evocate cu acest prilej în
semnătatea Revoluției de la 1848, 
caracterul său unitar. (M. Corcaci, 
corespondentul „Scinteii").

★
în localitățile din județul Alba, 

la case de cultură, cluburi mun
citorești, cămine culturale și bi
blioteci, au loc numeroase mani
festări dedicate aniversării împli
nirii a 125 de ani de la Revoluția 
din 1848. Și această săptămină a 
cuprins un bogat program de acti
vități. La clubul muncitoresc dfn 
orașul Cugir a fost organizată o 
masă rotundă pe tema : „Partidul 
Comunist Român — păstrătorul și 
valorifica torul tradițiilor de luptă 
pentru libertatea și independența 
.poporului român“N La casa memo- 
rială „Avram iancu" din comuna 
Avram Iancu, localitatea natală â 
marelui luptător revoluționar, cu 
prilejul vernisajului expoziției 
„Revoluția de la 1848 reflectată in 
documente și scrisori", a avut loc 
și o evocare a personalității lui 

vremea

Ieri In țară • Vremea a continuat 
să se răcească In toate regiunile. Ce
rul a fost mai mult acoperit în Banat, 
In jumătatea de nord a Munteniei și 
In Dobrogea, unde au căzut ploi lo
cale. care au avut șl caracter de 
aversă. Izolat a mal plouat șl In Ma
ramureș, nordul Moldovei și In Tran
silvania. In zona de munte a nins. 
Vlntul a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
Intre 6 grade la Huedin și 15 grade la 
Caracal, Bechet, Tr. Măgurele, Giurgiu

șl Budești. La București t Vremea t-a 
răcit. Cerul a fost variabil. Vlntul a 
suflat slab, pînă la potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 aprilie. Ia țară : Vreme rece 
la început, apoi în curs de încălzire. 
Cerul va fl schimbător. Pe alocuri, 
se vor semnala ploi sub formă de 
averse. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre minus 2 
și plus 8 grade, izolat mal coborite 
la începutul intervalului, iar maxi
mele Intre lfr—20 grade. In prima 
noapte, pe alocuri, în Oltenia. Banat, 
Crișana, Transilvania, Maramureș. 
Moldova șl regiunea deluroasă a Mun
teniei se va producă brumă. în Bucu
rești : Vreme răcoroasă la Început, 
apoi In curs de încălzire. Cerul va- fi 
schimbător. Vlntul va «ufla potrivit. 
Temperatura in creștere In a doua 
parte a intervalului.
0.4 1398 I.U1

Avram Iancu. Un simpozion1 pe 
tema „Cele trei adunări de la Blaj 
din 1848 și semnificația lor" a reu
nit la clubul tineretului din locali
tate un auditoriu numeros.

La biblioteca orășenească din 
Abrud s-a desfășurat simpozionul 
„Omagiu orinduirii socialista și 
Partidului Comunist Român, caro 
conduce întregul popor, edudndu-1 
in spiritul cinstirii luptei înainta
șilor". In același județ aii. fost 
organizate recitaluri de .poezie 
patriotică la căminele .culturale 
din comunele Bistra, Roși» Mon
tană, Albac, Vidra. (ȘL DinicA, 
corespondentul „Scinteii").

★
Casele de cultură din’ Găeștî, 

Rm. Sărat, Mlzil, Pucioasă și'Brea
za, cluburile de la' Moreni," Cim- 
pina, Titu, Tîrgoviște și din alte 
centre industriale, precum și așe- 
zămintele culturale din 250 de lo
calități rurale, au găzduit, la rin- 
dul lor, acțiuni culturale cu o 
tematică adecvată importantului 
eveniment. Consemnăm, de aseme
nea, simpozionul intitulat „Revolu
ția de la 1843 ?i răsunetul el in 
literatura și arta românească", des
fășurat la Arad.

★ 4

Cu prilejul aniversării Revoluției 
de la 1848 din Țările Române se va 
pune in circulație o emisiune spe
cială de efecte poștale, formată 
din trei plicuri cu portretele unor 
reprezentanți de seamă ai revolu
ției, precum și un timbru omagial.

(Agerpres)

Declarajil ale participanților la masa rotundă organizată de asociația „Business 
International"

Tenis de masă

PRIMELE PARTIDE
IN TURNEELE INDIVIDUALE 

ALE CAMPIONATELOR 
MONDIALE

Campionatele mondiale de tenis de 
masă continuă la Sarajevo. In tur
neul masculin. Dorin Giurgiucă a 
obținut alte trei victorii reușind să 
se califice in turul II (3—0 cu cana
dianul Wall ; 3—2 cu olandezul
Vanslobbe : 3—1 cu scoțianul Yule). 
Este calificat pentru turul II și Șer- 
ban Doboși, care l-a învins cu (3—0 
pe venezueleanul Gaal). Teodor 
Gheorghe l-a întrecut in preliminarii, 
cu 3—0. pe australianul Munday. 
După ce l-a întrecut cu 3—0 pe dane
zul Biemi, Marin Firănescu a pier
dut cu 1—3 la austriacul Thaillinger, 
fiind eliminat din concurs.

In proba de dublu femei, perechea 
Eleonora Vlaicov (România) — E. Le- 
cler (Franța) a dispus cu 3—0 de cu
plul brazilian Pupo-Takatatsu.

BASCHET

Turneul 
internațional 
de la Cluj

în ziua a doua a turneului inter
național masculin de baschet de la 
C2uj, dotat cu „Cupa federației", 
echipa României a întrecut formația 
R.D. Germane, cu scorul de 79—69 
(42_34), Selecționata de tineret a 
României a jucat cu reprezentativa 
Ungariei, in fața căreia a pierdut 
cu g3—66 (41—35). In ultimul meci 
al serii, Cuba—Olanda 90—62 (45—
32).

Hochei pe gheață
Campionatele mondiale de 

boebei pe gheață (grupa A) au 
programat ieri, la Moscova, alte 
două partide. In primul joc s-au 
intilnit selecționatele Suediei șl 
r F. Germania, victoria reve
nind cu 12—1 (2-1, 6-0. 4-0) 
hocbeiștilor suedezi. A urmat 
meciul Finlanda Polonia.
Scor 1—1 (1—0. 0—1. 0— 0).

în cîte v a
în sala sporturilor din Con

stanța va avea loc, simbătă șl 
duminică, finala pe țară a „Fes
tivalului ansamblurilor școlare 
de gimnastică modernă". Iau 
parte ciștigătoarele etapei pe 
județe (și municipiul Bucu
rești), in total deci 40 de for
mații a cite 8 gimnaste. „Este 
in afară de orice îndoială — ne 
spunea ieri tovarășa Maria Lo
gin. inspectoare generală in 
Ministerul Educației și invâță- 
mintului — că gimnastica mo
dernă. sport al grației și armo
niei, are o mare priză in rindul 
elevelor din anii I—IV ai licee
lor. De-abia inițiat in acest an 

r î n d u r i
școlar, concursul a găsit un 
larg ecou; mii de eleve din 
sute de școli fiind antrenate la 
învățarea și practicarea gim
nasticii moderne".

întrecerile finale încep sim
bătă după-amiază (intre orele 
15,30 și 19.30) și continuă dumi
nică (de la ora 8,30). Festivita
tea de premiere și inchidere 
este- prevăzută pentru ora 12. 
Organizatorii (C.C. al U.T.C.. 
in colaborare cu M.E.I. și 
C.N.E.F.S.) au inclus în pro
gram, in ambele zile, demon
strații ale celor mai bune spor
tive si ansambluri de gimnasti
că modernă de performanță.

le Cehoslovaciei și Poloniei, contind 
pentru „Cupa F.I.R.A.". Victoria a 
revenit rugbiștilor cehoslovaci > cu 
scorul de 16—6 (9—3). învingătoare 
cu 23—9 in primul joc, echipa Polo
niei s-a calificat pentru turul urmă
tor al competiției.

• SCRIMĂ. — Cea de-a 9-a edi
ție a competiției masculine de spa
dă de la Berna s-a încheiat’cu 
victoria vest-germanului Jurgen 
Hehn, care, in turneul final, a tota
lizat 4 victorii.

ACTUALITATEA 
LA FOTBAL

F0T3.1L. După prima manșă a 
semifinalelor cupelor continentale. 
Comentind meciurile disputate in 
cadrul semifinalelor cupelor conti
nentale la fotbal, corespondenții 
sportivi ai agențiilor internaționale 
de presă subliniază jocul de inaltă 
factură tehnică disputat la Amster
dam intre Ajax și Real Madrid. 
Partida s-a încheiat, după cum se 
știe, cu victoria la limită a fotbaliș
tilor olandezi, care, in ciuda unei 
nete dominări teritoriale (17 lovituri 
de corner, față de numai una a spa
niolilor), au înscris doar două go
luri, in timp ce oaspeții (in min. 76, 
conduși cu 2—0) au redus handicapul, 
cu 8 minute înainte de fluierul fi
nal.

Intr-un alt meci al „Cupei cam
pionilor europeni", Juventus Torino, 
cu Altafini in vervă deosebită (două 
goluri), a învins cu 3—1 pe campioa
na Angliei, Derby County.

Intilnirile din „Cupa cupelor" s-au 
soldat cu scoruri strinse : A.C. Milan 
a întrecut doar cu 1—0 (gol Înscris 
in repriza secundă) pe Sparta Praga. 
iar Leeds United a realizat un scor 
similar in meciul cu echipa iugosla
vă Hajduk Split.

In „Cupa U.E.F.A.", Borussia 
Moenchengladbach a cîștigat cu 3—0 
in fața echipei olandeze Twente 
Enschede, iar Liverpool a dispus cu 
1—0 de Tottenham.

@ Sintem profund impresionați de personalitatea președintelui țării dumneavoastrăExistă mari posibilități de a dezvolta cooperarea cu întreprinderile românești
Evenimentul pe care l-a reprezentat Intilnirea cu președintele 

Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, pentru participanții la masa 
rotundă pe probleme economice, organizată la București de asocia
ția „Business International", însemnătatea deosebită conferită dialo
gului purtat cu acest prilej cu șeful statului român au fost sub
liniate cu pregnanță de reprezentanți ai asociației in declarațiile acor-
date agenției române de presă 
reuniunii.

După cum știți — a declarat 
domnul Eldridge Haynes, președin
tele asociației ..Business Interna
tional" — desfășurarea Ia București 
a acestei mese rotunde, sub înaltul 
patronaj al președintelui Nicolae 
Ceaușescu, ne-a oferit fericitul pri
lej de a ne inlilni cu șeful statului 
român, la care admir sincer viziunea 
amplă și profundă asupra probleme
lor care confruntă lumea contem-

„Agerpres", la încheierea lucrărilor 

porană, abordarea lor Intr-un spirit 
constructiv. Este unul din cei mai 
mari oameni de stat ai timpului 
nostru.

La rindul său, vicepreședintele 
corporației americane „Rockwell In
ternational", Alonso B. Kight, a ex
primat satisfacția lui și a colegi
lor săi de a fi fost primiți de pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României. Îmi voi aduce aminte 
întotdeauna cu plăcere de intilnirea 
pe care am avut-o cu președintele 
Nicolae Ceaușescu. A fost o mare 
onoare pentru mine. M-a impresio
nat cordialitatea, prietenia cu care 
am fost intimpinați, sub semnul 
cărora se desfășoară, de altfel, re
lațiile internaționale ale României, 
întrevederea cu șeful statului român 
a fost deosebit de rodnică, expune
rea făcută de domnia sa, cu privire 
la politica guvernului român de dez
voltare economică a țării și extin
dere a colaborării in acest domeniu, 
fiind edificatoare și constructivă. Cu 
certitudine, președintele Nicolae 
Ceaușescu este o personalitate poli
tică marcantă.

Organizarea la București a mesei 
rotunde a constituit pentru „Business 
International" o alegere fericită, a 
declarat domnul Paolo Mancinelli, 
reprezentant executiv al societății in
dustriale italiene „Olivetti", intrucit 
ea ne-a oferit, in special, prilejul 
să-1 cunoaștem personal pe președin
tele Nicolae Ceaușescu, care a avut 
amabilitatea să facă o expunere do
cumentată și foarte calificată asupra 
dezvoltării și perspectivelor econo
miei românești, a politicii economice 
pe care o promovează România, po
litică ce are la bază principiile una
nim recunoscute ale independenței și 
avantajului reciproc. Am fost impre
sionat de expunerea sa, precum și de 
modul in care a răspuns întrebărilor 
noastre.

In același timp, redactorilor „Ager
pres"'— A. Neagu și I. Soeaciu — 
Interlocutorii au relevat rolul pe care 
il va juca schimbul de opinie prile
juit de masa rotundă In contextul 
afirmării dorinței reciproce de dez
voltare a colaborării economice, teh
nice și științifice.

Referindu-se în acest sens la per
spectivele cooperării cu țara noastră, 
ca urmare a creșterii potențialului el 

economic, președintele asociației 
„Business International" a ■ subliniat : 
M-a impresionat ritmul deosebit al 
dezvoltării economice a României, 
unul dintre cele mai înalte din lume 
in momentul de față. Am reținut, de 
asemenea, ca pe un fapt interesant, 
organizarea conducerii economiei, 
care permite o largă autonomie cen
tralelor și întreprinderilor in ceea ce 
privește luarea deciziilor., Avînd în 
vedere importantele realizări obținu
te de economia dumneavoastră, pre
cum și dorința României-de a coo
pera cu toate statele, consider că in
tre firmele asociației și unitățile 
industriale românești se pot stabili 
relații fructuoase de colaborare, pe 
baze reciproc avantajoase.

Vicepreședintele corporației ameri
cane „Rockwell International" a ex
primat, de asemenea, convingerea că 
între firma pe care o reprezintă și 
întreprinderile românești se va rea
liza o largă conlucrare în folosul 
ambelor părți. Părerea mea este că 
dumneavoastră ați parcurs un drum 
lung spre crearea unei moderne 
structuri economice, care permite a- 
cum companiei mele să ajungă la un 
consens cu cerințele dumneavoastră, 
între „Rockwell International" și în
treprinderile românești se va realiza 
o largă conlucrare, în folosul ambe
lor părți, existind un climat propice 
pentru o colaborare fructuoasă.

Reuniunea de la București — a de
clarat Y. Takamura, reprezentantul 
firmei japoneze „Ishikawajima-Ha- 
rima Heavy Industries Co. Ltd“ a 
permis participanților să cunoască 
dezvoltarea și perspectivele econo
miei românești. îmi este plăcut să 
constat că, deja, intre firma pe care 
o reprezint și intreprinderi româ
nești constructoare de nave există 
relații de cooperare reciproc avanta
joase și că perspectivele extinderii 
lor sint bune. Țările noastre nutresc 
convingerea câ numai un comerț in
ternațional liber, practicat fără nici 
un fel de discriminări și îngrădiri de 
orice natură, poate garanta cea mai 
largă circulație a valorilor materiale, 
spre binele popoarelor. De aceea nu 
putem fi de acord cu existența unor 
asemenea îngrădiri. Așa cum a afir
mat președintele Nicolae Ceaușescu, 
la întrevederea cu participanții la a- 
ceastă masă rotundă,' îngrădirile din 
sfera comerțului internațional trebuie 
înlăturate cit mai curind, spr^ avan
tajul participanților la schimburile 
economice internaționale.

In încheiere, oaspetele a eviden
țiat marile posibilități existente de 
a se continua colaborarea și coope
rarea dintre firmele japoneze și în
treprinderile românești, dintre Japo
nia și România, conlucrare care în
registrează de pe acum un curs me
reu ascendent



viața internațională_____ _
Comitetul de la Geneva trebuie 
să aibă un rol mai important 

in cadrul eforturilor de dezarmare
GFXTVA 12 (Corespondență de la C. Vlad) — La Palatul Națiunilor 

din Geneva s-au desfășurat, joi, sub președinția șefului delegației Ro- 
’n.inici, ambasadorul Constantin Ene, lucrările celei dc-a GOO-a ședințe 
a Comitetului pentru dezarmare.

în intervenția sa. șeful delegației 
Italiene. Nicolo di Bernardo, a subli
mii că. In contextul evoluțiilor pozi
tive Înregistrate in viața internatio- 
n.ală. Comitelui de la Geneva trebuie 

aibă un rol mai important in ca
drul eforturilor de dezarmnre. Amba
sadorul a subliniat importanța ela
borării unui program concret dc 
dezarmare, atit in cadrul Comitetu
lui de la Geneva, cit și la Organiza
ția Națiunilor Unite, program mcn.it 
să conducă, in mod treptat la atin
gerea obiectivului final — dezarma
rea generală și totală.

Condițiile favorabile care s-au 
creat in ultimul timp în Europa și 
in Asia, a declarat in cuvintarea sa 
șeful delegației Indiei. P. K. Ba
nerjee. sint de natură să favorizeze 
activitatea comitetului pentru dezar
mare. Evidențiind că organismul de 
negocieri de la Geneva trebuie să o- 
cupe un loc central in cadrul pre
ocupărilor vizi nd dezarmarea, el a 
relevat că. din păcate, rezultatele 
obținute pină acum în domeniul 
dezarmării nu sint in concordanță cu 
progresele marcate pe plan politic.

Intervenția reprezentantului Sue

diei. Alva Myrdal, ministru pentru 
problemele dezarmării, a fost con
sacrată. in principal, necesității in
terzicerii experiențelor cu arma nu
cleară. Cu toate că statele semnatare 
ale tratatului din 1963 — a apreciat 
ca — s-au angajat să continue nego
cierile vizind dezarmarea nucleară, 
pină în prezent nu s-au obținut re
zultate concrete în acest domeniu.

Ocupindu-se in luarea sa de cuvint 
de problem» convocării Conferinței 
mondiale de dezarmare, șeful dele
gației Argentinei. Carlos Ortis de 
Rozas, a informat că, in opinia dele
gației sale, întrunirea Comitetului 
special însărcinat cu pregătirea și 
convocarea Conferinței trebuie să se 
facă prin asigurarea participării la 
lucrările sale a tuturor statelor lumii; 
in același timp insă, a spus el, se im
pune să se ia in considerare propune
rile tuturor statelor, fie ele mari sau 
mici. La Conferința mondială de 
dezarmare — a declarat ambasadorul 
argentincan — trebuie sâ participe 
toate țările interesate, toate statele 
posesoare de arme nucleare, in 
scopul realizării unul cadru real de 
negocieri, care sâ conducă la înfăp
tuirea dezarmării generale și totale.

Reluarea 
convorbirilor 

cehoslovaco — 
vest-germane

BONN 12 (Agerpres). — La Bonn 
nu fost reluate, joi, convorbirile din
tre o delegație n R. S. Cehoslovace, 
condusă de Jiri Goetz, ministru ad
junct al afacerilor externe, și o dele
gație a R. F. Germania, condusă de 
Paul Frank, secretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe — infor
mează agențiile C.T.K. și D.P.A. Cele 
două delegații continuă examinarea 
problemelor privind normalizarea re
lațiilor dintre Cehoslovacia și Repu
blica Federală Germania.

IN PREAJMA VIZITEI

CANCELARULUI R.F.G.

In iugoslavia

Sesiunea Comisiei Economice a O.N.U. pentru

și Extremul Orient

Asia

Egalitatea în drepturi și avantajul reciproc - 
la baza relațiilor economice internaționale

TOKIO 12 (Corespondență de la 
FI. Țuiu) — In continuarea lucrări- 
i?r celei de-a 29-a sesiuni anuale a 
Comisiei Economice a O.N.U. pen
tru Asia și Extremul Orient 
(E.C.A.F.E.), Senjin Tsuruoka. fos
tul ambasador al Japoniei la O.N.U., 
a fost ales președinte al sesiunii, 
iar In calitate de vicepreședinți au 
fost desemnați șefii delegațiilor 
Australiei. Indoneziei, Iranului. Ne
palului. Filipinelor și R.P. Chineze.

Joi au început dezbaterile genera
le asupra problemelor de pe agenda 
sesiunii. Adam Malik, ministrul de 
externe al Indoneziei, a apreciat, 
intre altele, că rezultatele obținute 
anul trecut de E.C.A.F.E. și obiecti
vele pe anul in curs sint departe de 
ceea ce O.N.U. intenționează să ob
țină in cel de-al doilea Deceniu al 
dezvoltării.

După ce a salutat prezența pentru 
prima oară în E.C.A.F.E. a delega
ției R.P. Chineze, ministrul de ex
terne al Japoniei, Masayoshi Ohira. 
a arătat, intre altele : „Problema in
dustrializării și valorificării resurse
lor naturale de care se ocupă 
E.C.A.F.E. trebuie să fie strins coor
donată cu dezvoltarea agriculturii, 
in așa fel incit să se promoveze ace
le sectoare industriale care sint le
gate de agricultură". Referindu-se 
la Indochina. Ohira a apreciat că re
construcția țărilor din această zonă 
este o problema in care sint intere

sați toți membrii E.C.A.F.E. și a re
afirmat opinia guvernului nipon că 
asistența pentru reconstrucție tre
buie să fie acordată pe baza unei 
largi cooperări internaționale.

Luind cuvintul, șeful delegației 
R.P. Chineze. An Chih-yuan, s-a pro
nunțat pentru relații economice și 
comerciale internaționale pe baza 
egalității și avantajului reciproc, 
pentru ca țările Asiei și Extremului 
Orient să-și întărească relațiile in a- 
ceste domenii in vederea dezvoltării 
economiilor lor naționale. Delegatul 
chinez a atras atenția asupra compo
ziției E.C.A.F.E., subliniind că singu
rul guvern legitim care reprezintă 
poporul cambodgian este Guvernul 
Regal de Uniune Națională, condus 
de Norodom Sianuk, iar reprezenta
rea Cambodgiei de regimul lui Lon 
Noi este ilegală și necalificată. A- 
cordurile de Ia Paria au adus recu
noașterea de facto a celor două ad
ministrații din Vietnamul de sud — 
Guvernul Revoluționar Provizoriu și 
auto itățile de la Saigon. Intrucit 
G.R.P. este reprezentantul autentic 
ai poporului vietnamez, este nefiresc 
ca in E.C.A.F.E. să fie reprezentate 
unilateral doar autoritățile de la 
Saigon. De asemenea, este anormal 
ca in E.C.A.F.E. să fie reprezentată 
doar Coreea de sud, nu și R.P.D. 
Coreeană. Pentru toate acestea, de
legația chineză și-a exprimat regre
tul.

BELGRAD , 12. — (Corespondență 
de la S. Morcovescu). In preajma 
vizitei cancelarului R. F. Germania, 
W. Brandt, in Iugoslavia, Consiliul 
Executiv Federal a examinat, în ca
drul ședinței de la 11 aprilie, situa
ția relațiilor dintre cele două țări. 
Constatind că relațiile dintre Iugo
slavia și R.F.G. evoluează favorabil 
și că indică o tendință de extindere 
continuă, guvernul iugoslav și-a 
exprimat convingerea că apropia
tele convorbiri cu cancelarul Brandt 
vor aduce o contribuție însemnată 
la dezvoltarea in continuare a co
laborării bilaterale și vor constitui 
un bun prilej pentru un larg 
schimb de păreri in problemele in
ternaționale. ★

Pe de altă parte, guvernul iugo
slav a hotărit să propună Adunării 
Federale un proiect de lege privind 
ratificarea acordului dintre guverne
le R.S.F.I. și S.U.A., in legătură cu 
garanțiile acordate de guvernul Sta
telor Unite investițiilor particulare 
americane in Iugoslavia.

In cursuT ședinței, guvernul iu
goslav a aprobat și o serie de mă
suri in vederea aplicării politicii de 
colaborare economică cu țările in 
curs de dezvoltare.

Congresul Partidului 
Social-Democrat 

din R. F. G.
HANOVRA 12 (Corespondență de 

la N. S. Stănescu). — In cadrul lu
crărilor Congresului Partidului So
cial-Democrat, care se desfășoară la 
Hanovra. au fost prezentate trei ra
poarte. Helmut Schmidt, vicepre
ședinte al P.S.D. și ministrul federal 
al economiei, s-a referit la direcțiile 
orientative ale politicii economice pe 
anii 1973—1985.

Delegații la congres au aprobat, cu 
o majoritate netă, moțiunea prezen
tată de Comitetul director al partidu
lui referitoare la politica externă a 
cancelarului Willy Brandt

LA CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE LA OSLO ÎMPO

TRIVA COLONIALISMULUI Șl APARTHEIDULUI

INITIATIVE IN SPRIJINUL MIȘCĂRILOR
DE ELIBERARE DIN AFRICA AUSTRALĂ

Poporul cambodgian hotărît să lupte 
pentru victoria cauzei sale drepte 
Declarație a Ministerului Informațiilor al G.R.U.N.C.

PEKIN 12 (Agerpres). — Ministe
rul informațiilor și propagandei al 
Guvernului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei a dat publici
tății o declarație în care condamnă 
bombardamentele americane asupra 
teritoriului cambodgian. Declarația 
subliniază că. in ciuda faptului că 
S.U.A. inițiază raiduri de agresiune 
prin numeroase formații de avioane, 
inclusiv de bombardiere gigant 
. B-52“, poporul cambodgian și for
țele sale armate de eliberare sînt ho- 
tărite sâ continue ofensiva împotri
va forțelor lonnoliste pină la victoria 
definitivă si să transpună in viață 
prevederile Declarației in cinci punc
te a șefului statului cambodgian. No
rodom Sianuk, din 23 martie 1970.

PNOM PENH 12 (Agerpres). — For
țele patriotice khmere au declanșat, 
joi in zori, un nou atac împotriva 
orașului Takeo, importantă așezare 
din sudul Cambodgiei, aflată încă 
sub controlul autorităților de la 
Pnom Penh. Atacul a fost precedat 
de un puternic bombardament de 
artilerie. Concomitent, patrioții au 
atacat alte două poziții Inamice la 
zece kilometri de Takeo, pe șoseaua 
națională nr. 2. care leagă Pnom 
Penh-ul de capitala provincială.

Pe de altă parte, agențiile de pre
să informează că s-au semnalat 
atacuri și în împrejurimile Pnom 
Penh-ului.

TN COMISIA MILITARĂ MIXTA BIPARTITA DIN VIETNAMUL

DE SUD

Delegația G. R. P. propune lansarea 
unui apel comun la încetarea focului

SAIGON 12 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. informează că, la ultima 
ședință a Comisiei militare mixte 
bipartite din Vietnamul de sud. ge
neralul maior Hoang Anh Tuan. ad
junct al șefului delegației militare 
a G.R.P., a propus ca cele două 
părți să lanseze un apel comun la 
incetarea focului.

Pretutindeni unde cele două forțe 
armate se înfruntă direct, a spus 
Hoang Anh Tuan. comandanții lor 
trebuie să se intilnească imediat 
pentru a elabora măsuri în vederea 
evitării unui conflict, facilitării apro
vizionării cu alimente și medica
mente. precum și pentru garantarea 
libertății de mișcare a populației.

El a criticat atitudinea administra
ției saigoneze. care lansează tot mai 
multe atacuri in zonele aflate sub

controlul Guvernului Revoluționar 
Provizoriu, și a subliniat că restitui
rea personalului civil capturat tre
buie să înceapă neintirziat

★
PARIS 12 (Agerpres). — în subur

bia pariziană Saint Cloud a avut loc, 
joi, cea de-a șasea ședință a consul
tărilor dintre delegația Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și cea a admi
nistrației saigoneze.

Li Van Sau, purtător de cuvint al 
delegației G.R.P., a relevat, după șe
dință. că situația în Vietnamul de 
sud s-a înrăutățit în ultimele zile, 
din cauza numeroaselor acte de În
călcare a prevederilor Acordului de 
la Paris asupra Vietnamului de că
tre administrația saigoneză.

OSLO 12 (Agerpres). — Comitetul 
Politic al Conferinței Internaționale 
de la Oslo a adoptat Joi o serie de 
propuneri pentru a veni In sprijinul 
victimelor colonialismului și apart
heidului in Africa australă. Aceste 
propuneri vor fi examinate de șe
dința plenară a conferinței pentru a 
fi incluse Intr-un raport ce urmea
ză să fie prezentat Adunării Gene
rale a O.N.U.

Printre propuneri figurează insti
tuirea unui embargo internațional 
asupra furnizării de arme și mate
rial militar, avioane civile, nave și 
alte mijloace de transport Portuga
liei.. Totodată, in domeniul econo
mic, propunerile preconizează insti
tuirea unul boicot internațional 
asupra importurilor și exporturilor 
făcute de Portugalia in numele te
ritoriilor africane, precum și exclu
derea acesteia din acordul Interna
țional al cafelei.

Tn cadrul dezbaterilor comitetului, 
șeful delegației P.A.I.G.C., Vasco 
Cabrai, a anunțat că Adunarea Na
țională Populară aleasă anul trecut 
In zonele eliberate din Guineea- 
Bissau va proclama In 1973 inde
pendența țării. El a precizat 
că Guineea-BIssau Independentă 
va avea un organ executiv func- 
țlonlnd in interiorul țării. P.A.I.G.C. 
este ferm hotărit. a arătat Vasco 
Cabrai, să continue luptele pe care 
le duce de mai mulți ani, lă- 
sind totuși deschisă ușa negocieri
lor cu Portugalia. El a subliniat că 
ajutorul internațional acordat 
P.A.I.G.C. provine in cea mai mare 
parte din țările socialiste.

Tn cadrul dezbaterilor plenare ale 
conferinței au luat cuvintul, printre 
alți vorbitori, reprezentantul Uniunii 
Sovietice și cel al R. P. Chineze, 
care s-au referit la sprijinirea lup
tei popoarelor africane împotriva 
colonialismului și rasismului.

ORIENTUL APROPIAT
întrunirea Consiliului de Securitate la cererea Libanului

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate s-a în
trunit ieri, la ora 22.00 G.M.T. (ora 
24. ora Bucurestiului). la cererea 
guvernului libanez. Este examinată 
plingerea Libanului împotriva Isra
elului, cuprinsă în scrisoarea adre
sată președintelui Consiliului de 
Securitate, in legătură cu operațiu
nea desfășurată de forțe armate is- 
raeliene. la 10 aprilie, la Beirut si 
Saida. ★

NEW YORK 12 (Agerpres). — Re
prezentantul permanent al Libanului 
la O.N.U., Edouard Ghorra, a remis 
președintelui Consiliului de Secu
ritate. din dispoziția guvernului său, 
o scrisoare in care arată că opera
țiunea desfășurată ia Beirut și Saida, 
în ziua de 10 aprilie, de unități apar- 
ținind forțelor armate israeliene, re- 

o a s bs a h

prezintă o acțiune ilegală, comisa de 
un stat membru al Națiunilor Unite, 
împotriva unei alte țări membre, prin 
încălcarea flagrantă a dreptului in
ternațional. Referindu-se la faptul că 
guvernul israelian a afirmat că Israe
lul este angajat în acțiuni de război, 
reprezentantul permanent al Libanu
lui a arătat că acordul de armistițiu 
israelo-libanez din 1949, deși unila
teral denunțat de Israel, continuă să 
rămină in vigoare.★

Reprezentantul permanent al Israe
lului la O.N.U., Joseph Tekoah, a în- 
minat președintelui Consiliului de 
Securitate o scrisoare, in care 6e re
afirmă punctul de vedere al guver
nului său in legătură cu obiectivul 
operațiunii împotriva unor baze, 
puncte' de comandă și de sprijin ale 
forțelor palestinene din regiunea 
Beirutului.

încheierea sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare 

intre România și Grecia
PREMIERUL GREC L-A PRIMIT PE ȘEFUL DELEGAȚIEI 

ROMÂNE
ATENA 12 (Corespondență de la 

I. Badea) — Gheorghios Papado
poulos, regant și prim-minlstru al 
Greciei, l-a primit, joi, pe tovarășul 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, care conduce delega
ția română la cea de-a doua sesi
une a Comisiei mixte guvernamen
tale de colaborare Intre România și 
Grecia. Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire cordială In legătură cu 
diverse aspecte privind dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări.

La convorbire au participat Phc- 
don-Anninos Kavalieratos, minis
tru supleant al afacerilor externe 
al Greciei, Francisc Păcurariu, am
basadorul României la Atena, șl 
Aristote Phrydas, ambasadorul Gre
ciei la București.

Tovarășul Ion Pățan a avut, de 
asemenea, o Întrevedere separată 
cu Phedon-Annlnos Kavalieratos, la 
care au fost de față ambasadorii 
român șl grec.

★
Joi, s-au încheiat la Atena 

lucrările celei de-a doua sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare între România și Grecia.

Comisia a examinat modul tn care 
au fost Înfăptuite recomandările 
primei sesiuni, ținute la București, 
In 1972, cbnstatînd cu satisfacție lăr-

girea cadrului Juridic al raporturi
lor bilaterale, evoluția pozitivă, as
cendentă, a schimburilor comercia
le, intensificarea contactelor între 
factorii de răspundere, Inițierea unor 
acțiuni de cooperare economică, 
tehnlco-^tiințifică și in alte domenii.

Cel? două părți au reafirmat, tot
odată, dorința guvernelor lor de a-șl 
spori eforturile pentru extinderea și 
diversificarea schimburilor și coope
rării reciproce, valoriflctnd posibili
tățile tot mai largi oferite de eco
nomiile în continuă dezvoltare ale 
României și Greciei, in interesul 
celor două popoare, al păcii și co
laborării In Balcani și in lumea în
treagă.

La Încheierea lucrărilor, conducă
torii celor două delegații — Ion Pă
țan, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul comerțului ex
terior al României, și Nikolaos E- 
fcsslos, ministrul economiei națio
nale al Greciei — au semnat un 
protocol al sesiunii, care prevede 
măsuri comune pentru jărf*rea  
schimburilor și cooperării ronrar.j- 
elene in domeniile comercial, eco
nomic, tehnico-știlnțific, transpor
turilor, turismului, cultural-artistic, 
presei și radioteleviziunii. A fost 
semnat, de asemenea, un acord adi
țional la acordul comercial pe ter
men lung dintre România și Grecia. 
Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
lntr-o atmosferă de cordialitate și 
înțelegere prietenească.

Vizita președintelui Mexicului la Moscova
MOSCOVA 12 (Agerpres). — Le 

Kremlin au început, joi, convorbirile 
sovieto-mexicane. Din partea sovie
tică participă Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., Ni
kolai Podgornii, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem, Alexei 
Kosighin, președintele Consiliului de 
Miniștri, Andrei Gromiko, ministrul 
afacerilor externe, alte oficialități,

iar din partea mexicană Luis Eche
verria, președintele Mexicului, Emi
lio Rabasa, ministrul afacerilor ex
terne, alte oficialități.

Agenția T.A.S.S. menționează că 
au fost examinate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor sovieto-mexica
ne și s-a făcut un schimb de păreri 
In unele probleme internaționale 
actuale.

agențiile de presă transmit:
Premierul Consiliului de 

Stat al R. P. Chineze, ciu 
En-lai, șl ministrul afacerilor exter
ne. Ci Pin-fei. au primit pe Nguyen 
Thi Binh, ministrul afacerilor exter
ne al Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de’ Sud — anunță agenția China 
Nouă. A avut loc o convorbire cor
dială.

Schimbul de note între 
Ambasada României și 
M.fl.E. al Republicii Cipru,

prin care s-a încheiat acordul dintre 
guvernul român și guvernul cipriot 
pentru desființarea vizelor de călă
torie intre cele două țări, a avut loc 
la Nicosia.

Adjunctul șefului delega
ției guvernamentale co
merciale chineze, Gao Lu- ln 
vederea tratativelor referitoare la li
vrările reciproce de mărfuri între 
U.R.S.S. și R. P. Chineză, a sosit la 
Moscova.

CONCLUZIA DOMINANTĂ A DEZBATERILOR O. S. A.

„Sînt necesare modificări profunde 
în structura organizației*

Din dezbaterile de po
litică generală ale actua
lei sesiuni a Organiza
ției Statelor Americane 
(O.S.A.) s-au desprins 
pină in prezent citeva 
idei dominante, susținute 
de majoritatea partici- 
panțiior — și, in primul 
rind, cerința de a se re
vizui Carta acestei orga
nizații, astfel Incit ea să 
se transforme dintr-un 
instrument politic nord- 
american Intr-un auten
tic organism regional, 
care să stimuleze efortu
rile de cooperare, progres 
economic și social ale po
poarelor latino-ameri- 
cane.

Mulți dintre cei 23 de 
miniștri de externe, prin
tre care ai Argentinei, 
Perului, Chile, Colum
biei, Barbados, Venezue- 
lei, Jamalcăi au abordat 
In mod critic actualul rol 
al O.S.A., arătind că acest 
sistem Interamerican ne
cesită reforme profunde. 
Presa din S.U.A. i rele
vat importanța acestui 
curent. „S.U.A. — scrie
„WASHINGTON POST"
— nu pot să nu-și dea 
seama acum le Intensifi
carea spectaculoasă a cu
rentului de deșteptare 
națională a latino-ameri- 
canilor. de accentuarea 
sensului de Identitate re
gională șl de amplificarea 
conștiinței diferențierii 
intereseior continentului 
latin de cele americane". 
Arătind că în fond oentru 
Statele Unite O.S.A. nu 
mai poate fi ceea ce a 
fost In trecut — adică un 
domeniu rezervat intere
selor monopolurilor nord- 
americane — ziarul re
comandă, lntr-un articol 
Intitulat „Adios O.S.A. !“
— ieșirea Statelor Unite 
din această organizație.

Deși dezbaterile gene
rale ale sesiunii au re
flectat, cum era de altfel

previzibil, un adevărat 
mozaic de atitudini poli
tice față de diferitele 
probleme concrete care 
confruntă astăzi O.S.A., 
s-a relevat, totodată, și 
existența unor convergen
țe — ca, de pildă, nece
sitatea unei strategii co
mune pe plan regional 
pentru lichidarea înapo
ierii economice, subdez
voltării și analfabetismu
lui. „O cooperare adevă
rată spre realizarea aces
tor obiective — declara 
președintele provizoriu 
al Adunării Generale,

urma să acorde țărilor 
rămase în urmă o sumă 
echivalentă cu 1 la sută 
din produsul lor național. 
Venezuela a adus in dez
batere ideea „justiției so
ciale Internaționale".

Sintetlzind diferitele 
propuneri prezentate, 
Consiliul economic in
teramerican le-a încor
porat intr-un proiect de 
rezoluție privitor la „re
vizuirea sistemului de 
cooperare interameri- 
cană pentru dezvoltare, 
In vederea îmbunătățirii 
și activizării sale, pen

CORESPONDENȚA DIN WASHINGTON

GEORGE MOE, ministrul 
afacerilor externe al Bar
bados — trebuie să in- 
globeze absolut toate po
poarele emisferei noas
tre, fără nici un fel de 
excepții și indiferent de 
deosebirile de natură poli
tică. ideologică sau terito
rială". In cadrul acestor 
preocupări, însoțite de 
diverse sugestii și propu
neri, Brazilia a avansat 
conceptul „securității
economice colective",
sprijinit și dezvoltat de 
miniștrii de externe al 
Argentinei, Chile, Colum
biei. Mexicul a propus 
din iou idoptarea anei 
„Carte a drepturilor și 
obligațiilor economice ale 
statelor" șl a sugerat 
eventuala Introducere a 
unui fel de „impozit In
ternațional" ca mijloc de 
asistență financiară acor
dată statelor In curs de 
dezvoltare de către țările 
puternic Industrializate. 
Alți miniștri au sprijinit 
ideea potrivit căreia sta
tele industrializate ar

tru întărirea acțiunilor 
do solidaritate regională 
in acest domeniu, între 
altele prin evitarea ac
telor sau măsurilor care 
serveso poziții sau Inte- 
reso unilaterale, străine 
obiectivelor cooperării". 
Pentru promovarea și 
întărirea cooperării In
tre toate statele latino- 
americane este conside
rată imperativă „recu
noașterea deplină a drep
turilor fiecărui stat de 
a-și hotărî propria ia 
caie dd dezvoltare, In 
eonformitate îu propria 
sa Ideologie, eu Interese
le sale și sistemul său de 
guvcrnămînt, fără pater
nalism sau restricții asu
pra suveranității sale".

Pornind tocmai de la 
asemenea idei cu largă 
audiență In opinia pu
blică latino-americană, 
mai mulți miniștri de 
externe au apreciat ca 
fiind dăunătoare pentru 
cauza comună a popoa
relor lor sancțiunile e-

conomice, comerciale, di
plomatice și politice pe 
care O.S.A. le-a adoptat 
in trecut împotriva Cu
bei și au cerut abolirea 
lor imediată. Ei au ară
tat că a sosit timpul ca 
O.S.A. să dea dovadă de 
maturitate și luciditate 
politică, potrivit intere
selor popoarelor latino- 
americane. In activitatea 
și orientarea acestei or
ganizații, au subliniat ei, 
trebuie să 6e reflecte 
pulsul marilor prefaceri 
politice și economice sur
venite pe continent, in 
concordanță cu efortu
rile acestor popoare pe 
calea dezvoltării lor eco
nomice și sociale de sine 
stătătoare Intr-un proiect 
da rezoluție in acest 
sens, avind ca autori Co
lumbia. Costa Rica. Ecua
dor și Uruguay, se re
levă câ „fiecare stai are 
dreptul să-și creeze, in 
deplină independență, 
Propriul guvern și să-șl 
aleagă propria organizare 
economico-socială", plu
ralismul ideologiilor ne- 
tiind Incompatibil cu so
lidaritatea regională.

Dezbaterile sint Încă In 
curs. Un lucru este cert 
incă de pe acum — după 
cum apreciază numeroși 
observatori politici — că 
vechiul rol al O.S.A. a 
devenit absolut anacro
nic, Iar perpetuarea Iul 
nu mai pare posibilă De 
altfel, știri de ultimă oră 
anunță că delegații a trei 
state — Chile, Peru șl 
Uruguay — au propus 
constituirea unei comi
sii însărcinate să formu
leze sugestii și idei con
crete, in următoarele șase 
luni, pentru restructura
rea organizației

C. ALEXANDROAIE

Președintele Republici! 
HUStîinf Franz Jonas, l-a primit, 
joi, pe ministrul afacerilor externe al 
R. D. Germane, Otto Winzer, aflat 
într-o vizită la Viena.

„Cosmos-553". In u RS S 
a fost lansat, joi, satelitul artificial 
al Pâmintului „Cosmos-553" — infor
mează agenția T.A.S.S. La bordul 
satelitului este instalată aparatură 
destinată continuării cercetării spa
țiului cosmic.

Franța și R.D. Vietnam ,u 
hotărit să ridice Ia rang de amba
sadă delegațiile lor generale de la 
Paris și Hanoi, transmite agenția 
France Presse.

Acord Intre U.R.S.S. și 
Occidental Petroleum Co". 
Nikolai Komarov, ministru adjunct 
al comerțului exterior al Uniunii So
vietice, și Armand Hammer, pre
ședintele companiei americane O.P.C. 
(„Occidental Petroleum Corpora
tion* 1), au semnat, la Moscova, un 
acord pe 20 de ani in domeniul chi
miei, care prevede livrări reciproce 
ln paloare de 8 miliarde dolari.

Biroul Consiliului de Mi
niștri al RJP. Bulgaria • ana- 
lizat 6tadiul cooperării industriale 
cu firme din țări occidentale. Dată 
fiind eficacitatea acestei forme de 
relații economice — relevă agenția 
B.T.A. — au fost adoptate hotăriri 
concrete ln vederea lărgirii cooperă
rii industriale și creării condițiilor 
necesare pentru Intensificarea acti
vității organizațiilor cu profil eco
nomic în această direcție.

0 nouă întîlnlre a dele
gațiilor sovietică șl ame- 
riCUnâ ^drul tratativelor ln 
vederea reducerii armamentelor stra
tegice a avut loc joi la Geneva.

Un transplant de ficat * 
fosl efectuat cu succes unui bărbat 
de 40 de ani, in urmă cu trei săp
tămâni. într-o clinică londoneză, s-a 
anunțat in capitala britanică. Acest 
tip de transplant fusese interzis, 
dar. bazindu-se pe o metodă nouă, 
medicii speră să elimine fenomenul 
respingerii.

ROMA

încheierea convorbirilor 
dintre delegațiile 
P.C.I. și U.C.I.

ROMA 12. — Corespondență de la 
R. Bogdan : Delegația Uniunii Co
muniștilor din Iugosiavia, condusă de 
Mitia Ribicici, membru al Prezidiu
lui U.C.I. și al Prezidiului R. S. F. 
Iugoslavia, care, la invitația C.C. al 
P.C.I., face o vizită în Italia, și-a în
cheiat convorbirile pe care le-a pur
tat cu o delegație a P.C.I., condusă 
de Giorgio Amendola, membru al 
Direcțiunii și al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.I.

în cursul convorbirilor, desfășurate 
Intr-o atmosferă de caldă prietenie 
și cooperare, caracteristică pentru ra
porturile dintre P.C.I. și U.C.I., s-a 
făcut un larg schimb de opinii și in
formații în legătură cu pozițiile și 
Inițiativele europene ale celor două 
partide.

La încheierea convorbirilor, Mitia 
Ribicici s-a Intîlnit cu secretarul ge
neral al P.C.I., Enrico Berlinguer.

Sesiunea 
Seimului polondz

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — în 
prezența lui Edward Gierek. prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., a al
tor conducători polonezi, joi s-au 
deschis lucrările sesiunii de primă
vară a Seimului, informează agen
ția P.A.P. Deputății au examinat 
proiectul de hotărire cu privire la 
sarcinile poporului șl ale statului ln 
domeniul educației tineretului și 
participării tinerei generații la edi
ficarea Poloniei socialiste. în încheie
rea discuțiilor la acest punot al or
dinii de zi a luat cuvintul Piotr Ja- 
roszew.icz. președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone.

Noul premier al Turciei
ANKARA 12 (Agerpres). — Pre

ședintele Turciei. Fahri Korutiirk, 
a însărcinat pe senatorul Nairn Talu, 
fost ministru al comerțului în gu
vernul demisionar Melen. cu forma
rea noului guvern (U.P.I.).

ț COLABORAREA SOVIETO—AMERICANĂ 1N DOMENIUL I 
I EXPLORĂRII COSMOSULUI }
1 Lucrările sovieto- 
i americane tn dome-
’ nlul biologiei și me-
ț dicinii cosmict se
i dezvoltă cu suc-
j ces, relatează agenția
l T.A.S.S., referindu-se
/ la consfătuirea de la
\ Moscova a grupului
1 de lucru mixt sovie-
) to-american. ln cadrul
ț acestor lucrări, păr-
1 țile au făcut un
1 schimb de păreri in
i problema asigurării
| securității zborurilor

cosmice.

Printre problemele 
analizate in comun 
de specialiștii celor 
două țări, un loc im
portant l-a ocupat 
unificarea metodelor 
explorărilor medico- 
blologice dinaintea
zborurilor cosmice.
S-a aoordat o atenție 
deosebită profilaxiei 
influenței stării de 
imponderabilitate a- 
supra organismului 
uman ln timpul zbo
rurilor cosmice. Spe
cialiștii au discutat.

de asemenea, despre [
experiențele biologi- J
ce efectuate, separat, i
la bordul navelor cos- ’
mice sovietice și ame- 1
ricane, subliniindu-se i
faptul că rezultatele 1
lor coincid in mare l
parte. Cu acest prilej, )
au fost definite și 1
pozițiile față de pla- 1
nificarea experiențe- »
lor biologice care ur- i
mează sâ fie efectua- [
te in viitor, ceea ce a I
permis punerea de l
acord a metodelor de ]
perspectivă. |
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