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îricheindu-șe. în atmosfera de cordialitate, stimă 
și respect reciproc caracteristică întregii desfășurări

VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN OLANDA
confirmă însemnătatea contactelor politice la nivel inalt, 

ca mijloc de promovare a cooperării bilaterale rodnice, 
de întărire a păcii și securității in Europa și in lume

La plecare, de Ia baza aeriană Ypenburg

COMUNICAT COMUN
ROMÂNO-OLANDEZ

Vineri, 13 aprilie, s-a încheiat 
vizita oficială în Olanda a pre
ședintelui Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

La ora 10,00, solii poporului ro
mân părăsesc Palatul regal care, 
în timpul vizitei, a fost reședința 
oficială. în acordurile fanfarei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, însoțiți 
de Maiestatea Sa Regina Iuliana 
și Alteța Sa Regală Bernhard, 
prințul Țărilor de Jos, se îndreap
tă spre mașinile cu care vor pleca 
spre baza aeriană Ypenburg. O 
companie de gardă prezintă 
onorul.

Sînt prezențl comisarul reginei 
în provincia Olanda septentriona
lă, primarul Amsterdamului, gu
vernatorul militar al capitalei 
olandeze, membri ai Curții Regale.

Din partea română sînt pre
zente persoanei? oficiale care au 
însoțit pe președintele Consiliului 
de Stat.

La baza aeriană Ypenburg vin 
în întâmpinare primarul localită
ții Rjswijk, președinții celor două 
camere ale Parlamentului, primul 
ministru, ministrul afacerilor ex
terne, ambasadorul Olandei la 
București, alte persoane oficiale.

Președintele Consiliului 
al României și Regina 
trec în revistă garda de

înalții oaspeți români își 
rămas bun de la gazde. Se into
nează Imnul de stat al Republicii 
Socialiste România. Avionul pre
zidențial decolează apoi, îndrep- 
tîndu-se spre patrie.

de Stat 
Olandei 
onoare.

iau

în cursul după-amlezil, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
și persoanele oficiale care l-au în
soțit în vizita oficială in Olanda 
s-au întors in Capitală.

Vizita șefului statului român în 
Olanda s-a încheiat cu rezultate 
deosebit de bune, reprezentînd o 
contribuție importantă la dezvol-» 
tarea relațiilor dintre cele două 
țări și popoare, corespunzător pro
priilor lor aspirații și interese, 
cauzei înțelegerii și colaborării în 
Europa și in lume.

întreaga desfășurare a vizitei 
oficiale in Olanda a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rezultatele sale 
fructuoase au fost urmărite cu 
deosebit interes, cu deplină satis
facție de întregul nostru popor. A- 
cum, lă înapoierea sa în Capitală, 
mii și mii de bucureșteni au ve
nit la aeroport să-l întîmpine pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să-i

exprime, entuziast, mulțumiri pen
tru contribuția sa personală, deo
sebit de valoroasă, pe care și de 
această dată a adus-o la dezvol
tarea relațiilor prietenești și de cq- 
laborare ale României cu toate sta
tele, la înfăptuirea securității șl 
înțelegerii internaționale, la creș
terea prestigiului țării noastre în 
lume.

La aeroportul Băneasa, la cobo- 
rîrea din avion, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați cu 
multă căldură de tovarășii Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Radu
lescu. Virgil Trofin, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Constantin Băbălău, 
Petre Blajovici, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu. Mihai Gere,

Ion Ioniță, Vaslle Patilineț, Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, Ion Dlncă, 
cu soțiile.

Erau prezențl membri al C.C. 
al P.C.R., al Consiliului de Stat șl 
ai guvernului, conducători ai in
stituțiilor centrale și organizațiilor 
obștești, personalități ale vieții 
noastre științifici, culturala și ar
tistice, generali, ziariști.

Au fost de față Josephus Vel'ng, 
însărcinatul cu afaceri ad-lnterim 
al Olandei la București, cu soția, 
șefi al misiunilor diplomatice, alțl 
membri al corpului diplomatic.

Miile de bucureșteni, exprimîn- 
du-și sentimentele de profundă 
stimă șl prețuire față de conducă
torul Iubit al poporului nostru, l-au 
aclamat cu însuflețire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu dă 
roîna cu ceilalți conducători de 
partid și de stat, răspunde cu multă 
prietenie călduroasei manifestații a 
cetățenilor Capitalei.

■.1
In întîmpinarea zilei de 1 Mai

RODUL HĂRNICIEI
omagiul oamenilor muncii
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Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a efectuat, îm
preună cu Tovarășa Elena 
Ceaușescu. o vizită oficială in Re
gatul Țărilor de Jos. între 10 și 13 
aprilie 1973, la invitația Maiestății 
Sale Regina și a Prințului Țărilor 
de Jos.

în timpul șederii lor în Olanda, 
înalții oaspeți au fost găzduiți la 
Palatul regal din Amsterdam.

Ei au vizitat orașul Amsterdam, 
unde președintele Consiliului de 
Stat a depus o coroană de flori 
la Monumentul Național. Au fost 
vizitate, de asemenea, întreprin
deri industriale, centre științifice 
și culturale din Amsterdam, Haga, 
Rotterdam și Eindhoven.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. a avut con
vorbiri cu primul ministru al 
Olandei, Barend Biesheuvel, la 
care au participat :

Din partea română — Ilie Ver- 

Maiestă(il Sale TULIANA
Regina Olandei

HAGA

Părăsind teritoriul Olandei, doresc să vă exprim. în numele meu șl 
al soției mele, cele mal calde mulțumiri pentru ospitalitatea desăvîrșită 
de care ne-am bucurat tot timpul pe pămintul frumoasei dumneavoastră 
țări.

îmi exprim convingerea că vizita făcută, convorbirile pe care le-am 
avut cu acest prilej vor contribui la intensificarea și dezvoltarea pe 
multiple planuri a relațiilor româno-olandeze, în interesul celor două 
popoare, al cauzei colaborării și păcii în Europa și în lume.

Folosesc acest prilej pentru a adresa Maiestății Voastre, Alteței 
Sale Regale prințul Bernhard, precum și întregului popor olandez prie
ten cordiale urări de sănătate și fericire, de progres, prosperitate și 
pace.

deț, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri ; George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe; 
Gheorghe Boldur, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini- 
unelte și electrotehnicii ; George 
Elian, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Olanda.

Din partea olandeză — B. W. 
Biesheuvel, primul ministru ; 
W. K. N. Schmelzer, ministrul 
afacerilor externe ; H. Langman, 
ministrul afacerilor economice ; 
C. Boertien, ministru fără porto
foliu, însărcinat cu cooperarea în 
vederea dezvoltării ; P. V. Putman 
Cramer, ambasadorul Olandei la 
București.

înalții oaspeți s-au IntQnit cu 
membrii comisiilor permanente 
pentru afacerile externe ale primei 
și celei de-a doua Camere ale 
Statelor Generale.

în cursul convorbirilor, ambele 
Părți au subliniat importanța șl 
utilitatea contactelor pină la nive-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

Iul cel mai înalt între cele două 
țări și dorința comună de a le con
tinua și dezvolta.

Examinînd evoluția relațiilor bi
laterale, cele două Părți au consta
tat cu satisfacție dezvoltarea lor 
continuă în numeroase domenii.

Animați de dorința de a răspun
de aspirațiilor de pace, apropiere 
și înțelegere ale popoarelor român 
și olandez, de a dezvolta relațiile 
biUa'terale si de a întări contribuția 
celor două țări la cauza securității 
și cooperării internaționale, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pri
mul ministru Barend Biesheuvel 
au semnat o Declarație solemnă 
comună.

Cele două Părți au constatat 
progresele importante înregistrate 
in schimburile comerciale și în 
cooperarea economică, industrială 
și tehnică, reciproc avantajoasă, în
tre Republica Socialistă România și 
Olanda, precum și multiplele posi
bilități existente pentru lărgirea și 
intensificarea lor.

în timpul vizitei a fost semnat 
Protocolul celei de-a treia sesiuni 
a Comisiei mixte româno-olandeze 
de cooperare economică, Industria
lă și tehnică.

In vederea unei mai bune cu
noașteri a posibilităților celor două 
economii și pentru a asiguiu- dez
voltarea schimburilor economice 
reciproce și a cooperării economice, 
industriale și tehnice, Părțile au 
convenit să sprijine organizarea de 
schimburi de misiuni economice 
intre Camera de Comerț a Repu
blicii Socialiste România și Ca
mera centrală pentru promovarea 
comerțului din Olanda.

Cele două Părți au apreciat pro
gresele înregistrate de schimburi
le științifice și culturale și au evi
dențiat posibilitățile existente de 
a dezvolta relațiile lor în domeniile 
educației, științei și culturii.

(Continuare in pag. a Vil-a)
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România

majore ale partidului

La Șantiorul novai Drobeta Turnu-Sevsrin — In acest* zii* d* avintafâ lntrecer* (Foto : S. Crlsll»n)

în comerțul 
mondial

0 tehnologie valoroasă
Specialiștii Uzinei de cauciuc sin

tetic Borzești au pus la punct teh
nologia de fabricație a latexului po- 
libutadienic — produs care se adu
cea pină acum din import și se fo
losește la fabricarea copolimerului 
ABS. In prezent, chimiștii din schim
burile conduse de maiștrii Dorin 
Boldur, Ion Iordache, Radu Stoian 
realizează șarjele experimentale in
dustriale. Prin obținerea acestui la
tex se reduce simțitor importul, uzi
na realizind o economie anuală de 
peste 7,5 milioane lei.

Realizări ale 
inteligenței tehnice

Rodul inteligenței tehnice — 
milioane lei. Aceasta este valoarea 
agregatelor, instalațiilor, utilajelor, 
a unor lucrări de automatizare și 
mecanizare executate la uzina de 
tractoare de la începutul anului. 
Printre cele mai reprezentative uti
laje amintim mașina de broșat pi- 
nioane cilindrice cu ajutorul unei 
scule circulare, două agregate de 
alezat chiulasa de la motorul trac
torului de 80 CP (tractor care va 
Intra în curînd în fabricația de se
rie), mai multe instalații pentru o

adus marii sărbători
nouă linie de turnat piese din fon
tă, două instalații de peliculizare a 
nisipului ș.a. De subliniat că noile 
realizări au la bază in cea mai mare 
măsură concepții originale, rod al 
inteligenței tehnice a uzinei.

Uzina de mecanică fină 
Sinaia și-a sporit 

angajamentul anual
Colectivul Uzinei de mecanică fină 

din Sinaia, aflat de la începutul anu
lui într-o entuziastă întrecere de. 
hărnicie, a reușit ca in perioada ce a 
trecut să înregistreze rezultate deo
sebite in muncă. Astfel, planul a fost 
îndeplinit la toți indicatorii, reali- 
zîndu-se suplimentar o producție- 
marfă de peste 2 milioane lei. Re
cent, In urma aplicări) măsurilor 
de repartizare și folosire mai ra
țională a cadrelor tehnico-inginerești 
și de concepție s-au reanalizat 
minuțios rezervele de producție din 
secții și ateliere. A reieșit cu acest 
prilej că pe baza creșterii indicato
rilor intensivi și extensivi ai mașini
lor, prin schimbarea unor tehnologii 
de fabricație cu altele mai Eficiente, 
prin introducerea în secții a unor 
noi agregate de mare randament rea
lizate prin autoutilare, colectivul poa
te obține în acest an încă un spor 
de producție peste angajamentul ini

țial — în valoare de 5 milioane lei, 
beneficiul peste plan fiind și el ri
dicat de la 1 200 000 Iei la 2 milioa
ne. Comuniștii, întregul colectiv s-au 
angajat să înscrie pe graficele de 
întrecere cifrele majorate ale noului 
angajament, să obțină în cinstea zi
lei de 1 Mai cele mai mari randa
mente în muncă din istoria uzinei.

Noutăți industriale 
— introduse in 

fabricația curentă
Aproape 60 de produse noi au pri

mit, în primul trimestru al anului, 
girul fabricației curente in între
prinderile industriale ale județului 
Dîmbovița. Printre acestea figurea
ză instalațiile moderne de foraj hi
drologic și pentru prospecțiuni geo
logice adaptabile în orice straturi și 
condiții de climă, precum și cele 70 
de tipodimensiuni de armături pen
tru industria petrolieră și pentru cea 
chimică, realizate de Uzina de utilaj 
petrolier din Tirgoviște, gama largă 
de aparate electrice asimilate in pro
ducția de serie de noua fabrică de 
la Titu, ciment cu rezistență spori
tă și becuri electrice speciale, pro
duse obținute de întreprinderile din 
Fieni. Sînt de remarcat-, de aseme
nea. între noile produse, diferite țe
sături, articole de menaj, garnituri 
de mobilă, vopsele, materiale din 
mase plastice și de construcții fabri
cate de întreprinderile din Pucioasa, 
Gâești, Doicești, Moreni și de unită
țile industriei locale.

(Agerprcs)

100 de zile de succese
însutlețitoarea Întrecere socialistă 

in care este angajat harnicul colec
tiv al fabricii de mașini casnice 
emailate „23 August" din Satu-Mare 
se concretizează intr-un frumos bu
chet de succese pe primele 100 de 
zile din acest an. In această perioa
dă au fost realizate peste prevederi 
235 de aragazuri, 20 de mașini de 
gătit cu combustibili solizi, peste 
260 sobe emailate de încălzit, aproa
pe 800 de reșouri, iar pe piețele.ex
terne au fost livrate, suplimentar, 
mașini casnice In valoare de 90 mii 
lei valută. Importantele depășiri au 
fost realizate, in cea mai mare parte, 
pe seama creșterii productivității 

(Continuare In pag. a IlI-a)
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FAPTUL
DIVERS
Trei 
felicitări

Aplicarea normelor unitare de structură a centralelor și întreprinderilor 

IN DEZBATEREA ADUNĂRILOR ORGANIZAȚILOR N PARTID 

0 tribună a responsabilității si exigentei • FAPTE
• OPINII

Elevul Adrian Șarpe, din clasa 
• III—8 a Școlii generale nr. 6 
din Galați, cartierul Țiglina I, 
se juca intr-una din zilele tre
cute. impreunâ cu colegii săi 
Radu Pirlog și Mircea Sandu, 
in jurul blocului E-7. In acest 
timp, ei au găsit un portmoneu 
In care se aflau mal multe acte 
de identitate și un libret C.E.C. 
Cei trei copii s-au prezentat 
imediat cu ei la circumscripția 
de miliție din cartier. La scurt 
timp, Fânel Smarandu, stăpinul 
portmoneulul, intra In posesia 
lui. Consemnind gestul celor 
trei copii, se cuvine să-1 înso
țim și noi tot de trei felicitări : 
pentru ei, pentru părinți și 
pentru educatorii lor.

partinice fală de bunul mers al produciiei • PROPUNERI
După cum s-a anunțat, în cursul lunii aprilie, din indicația condu

cerii partidului se desfășoară adunări de partid deschise in centrale șl 
Întreprinderi, in cadrul cărora se analizează Înfăptuirea măsurilor de 
perfecționare a structurilor unităților productive stabilite — in lumina 
sarcinilor trasate de Plenara C.C. al P.C.R. din februarie-martie a.c. 
— prin Decretul .Consiliului de Stat privind normele unitare de orga
nizare a unităților economice. Constituind un moment important al 
muncii politico-educative a partidului nostru, aceste adunări exami
nează modul concret in care, in fiecare centrală șl Întreprindere, se 
realizează forme și structuri cu înalt grad de funcționalitate și opera
tivitate, mai simple, mai economice și mai eficiente, cu mai puține 
trepte ierarhice, inlăturindu-se sursele de birocratism, tergiversare si 
formularistică inutilă. Redăm mai jos însemnările de la una din aceste 
adunări.

Colecție de* 

plante rare 
înființat in 1893, parcul bo

tanic al liceului „Traian” din 
Drobeta Tumu-Severin a de
venit o adevărată codecție de 
plante rare. Pe o suprafață de 
numai 3,5 ha pot fi văzute 
plante din cele mai îndepărtate 
zone ale globului. Printre al
tele, aici se află numeroase 
plante rare din flora țării noas
tre, ocrotite de lege, cum ar 
ii : Prangos car in a ta (unică in 
lume), Dianthus pinifolius, Di
an thus banaticus. Ficus carie?, 
Taxus baocata, Stipa danubia- 
l:s. specie nouă, și Cephalaria 
uralensis var. multifida, desco
perită In zona „Porților de 
Fier". întreținut cu grijă deo
sebită, parcul botanic al liceului 
este un inedit „laborator" de 
studiu și cercetare, atit pentru 
elevi, cit și pentru specialiștii 
în materie.

Unde vă sînt
paznicii?

La Începutul acestei luni, ofi
țerii serviciului pază ți ordine 
din cadrul miliției Capitalei au 
efectuat un control asupra mo
dului in care iți fac datoria 
paznicii din comunele subordo
nate orașului București. Cei 
mai mulți dintre ei au fost gă
siți acolo unde era și firesc : 
la post. Dar, din păcate, șl de 
astă dată, pe lingă cei ce dor
meau in timpul serviciului 
sau... se păzeau intre ei, stind 
de vorbă ca să treacă timpul 
(cazuri intilnite in comunele 
Ctopcni, Popești-Leordeni, Că- 
țeiu, Glina ș a.), unii n-au pu
tut fi găsiți deloc. Pentru sim
plul motiv că o bună parte 
dintre ei nu erau paznici de- 
cit„ pe hirtie. In realitate, pri
măriile comunelor respective 
(Voluntari, Dobrești, Pant eti
mon) ii foloseau la cu totul alte 
treburi decit cele pentru care 
erau plătiți. De unde se vede 
că vechile „suferințe" ale a- 
cestui serviciu — nu întotdeau
na considerat ața cum se cu
vine — au rădăcini mai adinei 
decit s-ar părea la prima ve
dere. Pe cind tratamentul adec
vat ?

Examinlnd cu o înaltă răspundere 
și exigență partinică modul in care 
sint traduse in viață măsurile sta
bilite de partid privind perfecționa
rea conducerii și organizării vieții e- 
conomice și sociale, adunarea lărgită 
cu activul de partid de la Centrala 
industrială și Uzina do fibre chimice 
Săvinești a dat o i naltă apreciere 
acestor măsuri, exprimindu-și deplina 
aprobare față de conținutul lor și 
evidențiind, totodată, că noua or
ganigramă asigură o întărire simți
toare cu cadre tehnice a sectoarelor 
productive. Desființarea funcțiilor de 
adjuncți de șefi de servicii și de sec
ții și trecerea unor ingineri, cu ex
periență și bună pregătire profesio
nală, ca șefi de schimb pentru fie
care secție din cadrul uzinei, sint 
numai citeva măsuri organizatorice 
care, încă din primele zile, au adus 
un plus de asistență tehnică, opera
tivitate și ritmicitate in buna desfă
șurare a producției. Prin aceste mă
suri s-au creat condiții pentru creș
terea rolului și răspunderii șefilor 
de secții și a maiștrilor.

— In final, prin aplicarea normelor 
unitare de structură — spunea in cu- 
vintul său inginerul Vasile Belizna, 
directorul general al centralei — un 
număr de 506 ingineri, tehnicieni, 
maiștri și funcționari au fost redați 
activității productive. O bună parte 
dintre aceștia sint dirijați spre noile 
obiective economice, care peste cite
va zile, in mod treptat, vor incepe 
să producă. Totodată, s-au delimitat 
și precizat mai bine formațiunile de 
lucru, rolul și locul lor in procesul 
de producție, s-a asigurat conducerea 
acestora de către cadre cu o pregă
tire corespunzătoare. Consider insă 
că este de datoria organizațiilor de 
partid printr-o intensă muncă poli

tică, a conducerilor de unități din 
cadrul centralei, a noastră, a tuturor 
comuniștilor, ca, in continuare, șă 
acționăm șl mai liotărît, astfel incit 
aplicarea acestor măsuri să determine 
rezolvarea integrală a problemelor 
legate de folosirea deplină a mași

nale a personalului tehnico-economic 
existent, Ing. Maria Ionescu a 
arătat in cuvintul său că în prezent 
se ridică cu acuitate problema redu
cerii la strictul necesar a formulare
lor diverselor raportări, a eliminării 
hirtiilor de prisos, asigurindu-se con
diții ca datele și informațiile ce pri
vesc realizarea indicatorilor cantita
tivi și calitativi ai planului, evidența 
întregului patrimoniu al uzinei să 
se execute in timp util șl cu maximă 
exactitate.

In acest context, unii vorbitori au 
propus să se treacă de urgență la 
introducerea metodei științifice de 
prelucrare automată a datelor, iar 
sistemul de „gestiune materială ru
lată" să fie generalizat la toate ma
gaziile uzinei. Desfășurindu-se in
tr-un spirit de lucru, concret, in 
strinsă și nemijlocită legătură cu
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nilor șl utilajelor, de realizarea rit
mică a producției, creșterea nivelului 
calitativ al acesteia, eliminarea feno
menelor de risipă și proastă gospo
dărire a fondurilor încredințate de 
societate. De asemenea, cred că acum 
hotăritor este să se limiteze pe toate 
căile — in scopul reducerii la mini
mum — timpul afectat de maiștri, 
tehnicieni, ingineri și conducători de 
secții pentru lucrări de birou. De 
asemenea, trebuie să creăm condițiile 
necesare pentru ca aceste cadre să 
poată organiza, îndruma și sprijini 
efectiv muncitorii in direcția reali
zării la fiecare mașină, instalație, li
nie tehnologică și pe fiecare schimb 
a cantităților de produse programa
te, cu respectarea prescripțiilor teh
nice și normelor de calitate, precum 
și a consumurilor specifice.

Abordind problema folosirii rațio

perfecționarea șl raționalizarea 
structurii organizatorice a centralei șl 
uzinei, adunarea cu activul de partid 
a apreciat că au fost create condiții 
optime pentru ca un număr de 113 
cadre tehnico-inginercști, de speciali
tate, care pină acum erau angajate 
în treburi administrative, să lucreze 
direct in sectoarele de concepție, de 
proiectare și cercetare.

Referindu-se la această concen
trare de forțe tehnice, inginer Iulia 
Amălinei arăta că „in acest fel sec
torul cercetare va putea cuprinde o 
gamă mai largă de teme cu influență 
directă asupra creșterii calității pro
ducției, diversificării sortimentelor și 
renunțării la unele produse din im
port. Sperăm că in perspectivă noua 
organizare va permite accelerarea 
finalizării acțiunilor de asimilare in
dustrială a unor produse, care in pre-

zent .le mal importăm cu mari chel
tuieli, așa cum este și cazul sortimen
telor de avivaj, pentru care anual 
cheltuim aproximativ’ 1 milion de lei 
valută. In calitate de comuniști a- 
vcm datoria ca în activitatea de rea
lizare a noi produse să punem ac
centul pe scurtarea timpului dintre 
obținerea în condiții de laborator și 
trecerea la producția industrială a 
noilor sortimente".

Alți participanți la discuții, printre 
care comuniștii Rahmil Căciularu, 
Alexandru Panaitescu, Dumitru Bos
tan, Ștefan Moldovan și alții, au ară
tat in cuvintul lor că noua organi
zare creează condiții pentru ca și in 
sectorul de proiectare-asimilare să 
se abordeze in mod complet proble
mele de asimilare a unor piese de 
schimb și utilaje, inclusiv tehnologia 
de execuție a acestora. Vorbitorii au 
apreciat că in acest fel se poate ac
celera ritmul de asimilare in fabrica
ție — in cadrul centralei sau prin 
cooperare cu alte Întreprinderi din 
țară — atit a pieselor de schimb de 
mare valoare, cit și a unor utilaje 
tehnologice complexe pentru liniile 
de filare poliamide sau pompele de 
filare.

Problemele abordate șl întreaga 
desfășurare a adunării lărgite a ac
tivului de partid de la Centrala in
dustrială și Uzina de fibre chimice 
Săvinești au evidențiat rolul de 
forță motrice al organizației de par
tid în aplicarea măsurilor stabilite 
prin Decretul Consiliului de Stat, 
spiritul de răspundere in aducerea 
la îndeplinire a sarcinii ca fiecare 
inginer, fiecare specialist să-și pună 
mai bine in valoare capacitatea sa 
creatoare. Tmbinind exigența partini
că cu analiza lucidă a noilor posibi
lități, adunarea cu activul de partid 
și-a manifestat convingerea că prin 
traducerea in viață a măsurilor sta
bilite de către Plenara C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie 1973 au 
fost create toate condițiile pentru ca, 
încă din acest an, in cadrul Centra
lei industriale și Uzinei de fibre 
chimice Săvinești să se atingă nive
luri superioare de producție — ceea 
ce va constitui un pas însemnat Îna
inte in înfăptuirea prevederilor 
actualului cincinal înainte de termen.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

♦ Nomenclatorul produselor,obr,cal'<>« întreprinderea 
de poduri metalice șl prefabricate din beton — Pitești x-r îmbogățit 
In acest an cu două utilaje noi : macaraua transtelner șl vtnciurile 
electrice. Macaraua transtainer are o largă utilizare la manipularea 
mecanizată a containerelor in stațiile de cale ferată (Ion Rizoni, str. 
Apusului nr. 5. Pitești).

> La unitatea de produse tehnlco-medicale d,n 
b-dul Republicii lipsesc de un an de ztle eprubetele șl tuburile de 
sticlă. Direcția sanitară, căreia ne-am adresat în mal multe rindurl, 
în loc să ne sprijine, ne-a îndrumat către... Timișoara, (prof. Gh. Căpi
tan, str. Renașterii 73, Arad).

♦ Reînființarea magazinului coopera|lel de con- 
SUm ln 50Vicovu de Sus, comuna Vicov, Județul Suceava, ar ușufa 
mult aprovizionarea celor 400 de familii. Cea mal apropiată unitate 
comercială — complexul din centrul oomunel — se află la o distantă 
de 6 km de sat. (Vasile Șchiopu și alți 30 de cetățeni din satul Vicovu 
de Sus).

♦ MOCirO dln comuna Vllcele, județul Olt, deși dispune de un
motor nou, de luni de zile nu funcționează. Cauza ? Conducerea în
treprinderii de industrie locală Slatina a uitat să trimLtă și un spe
cialist să-1 monteze. (Vasile Tonu, comuna Cote ana. județul Olt).

♦ Pentru valorificarea potențialului profesional 
al meseriașilor din satele comunei Peștișani, județul Gorj, s-au con
struit In localitate două ateliere de producție. Un atelier este rezervat 
meșterilor sculptori In lemn. (Zamfir Podărlță, comuna Peștișani).

♦ Membrii cooperativei agricole de producție 
AlmU"DumbrâV6ni, SIbiu» care au dreptul La alocație de
stat pentru oopii, n-au primit sumele cuvenite din luna septembrie 
1972. Contabilul-șef al cooperativei motivează că nu a avut timp să 
Întocmească formele necesare. (Gh. Stroia, membru cooperator).

♦ 12 propuneri de inovații vlzlnd «tinderea mecaniză- 
ril. reducerea cheltuielilor de producție, creșterea productivității mun
cii au fost înregistrate, de la Începutul acestui an, la Uzina mecanică 
de material rulant Pașcani. Prin aplicarea In producție a numai 7 ino
vații. de pildă, s-au realizat economii postcalculate de aproape 2 mili
oane lei. (Vasile Zaharia, tehnician principal).

Grădinița d® 001)11 dln Mtui Podenii Vechi, construită prin
contribuția sătenilor, lși va deschide In curl nd porțile pentru cel mal 
tineri locuitori al satului. (Ion Ionescu, comuna Băltești, județul 
Prahova).

Contra Cel mai nou cartier tîrgumureșean, „Dîmbul Pietros", care în final va avea peste 8 000 de apartamente cu 30 000 de locuitori

♦ Pietoni, asigurațl-vă la traversare I L« ‘"‘"■««t'® 
străzilor Alexandru Moghioroș șl Drumul Taberei, circulația rutieră 
este nesemnalizată și nedirijată, ceea ce constituie un real pericol 
pentru securitatea pietonilor. (Suzana Rorlnl, Aleea Pașcani nr. 10. 
București).

SUCJCrârn ^san^atorllor comerțului local să înființeze In
municipiul Ploiești o unitate alimentară pentru desfacerea produselor 
dietetice, necesare bolnavilor de diabet (Maria Croitoru, str. Gh. Doja 
nr. 75,'Plo-ieș-ti).'

♦ Circulația autobuzelor de călători p' Mol°- 
șeni — Blrlad — este Întreruptă din luna octombrie 1972, din cauza 
tărăgănării lucrărilor de reparație a unei porțiuni de drum din apro
pierea satului PăcurăreștL (Un grup de cetățeni, comuna Motoșeni. 
județul Bacău).

0 Expoziția monografică, deschlsâ «cent i» șantierul 
naval — Galați cu prilejul împlinirii a 80 de ani de activitate, pre
zintă in Imagini sugestive principalele etape de dezvoltare a acestei 
importante unități de construcții navale românești. (N. Boghian. teh
nician, Șantierul naval-Galați).

♦ 3 000 000 lei reprezintă valoarea lucrărilor ce se vor 
efectua In acest an, prin munca patriotică a locuitorilor comunei Baia 
de Criș, pentru modernizarea și ridicarea gradului de urbanizare a 
localității. (Ion Cotoi, comuna Baia de Criș, județul Arad).

Rubrică realizată de . !
Alexandru BOGHIU

_____ J
Vasile Pirvu, șeful abatorului 

din Răcari, era categoric :
— Imposibil. In unitatea noas

tră — spunea el — nu dispare 
absolut nimic. Toată carnea 
este cintărită ți înregistrată 
pină la ultimul gram. Cine ar 
putea să sustragă din ea ?

Și, o bună bucată de vreme, 
argumentele sale au rămas fără 
contraargument. Pină intr-una 
din zilele trecute, cind, in aba
torul respectiv a fost efectuat 
un control inopinat. Cu acest 
prilej, intr-o magazie, printre 
niște nevinovate piei, au fost 
găsite... 100 kg de carne de 
vită. Iar cel ce o ascunsese nu 
era altul decit... șeful abatoru
lui ! N'-a mai fost nevoie de 
alt contraargument. Vițelul din
tre piei era destul. Și acum 
V. P. se va convinge că va 
avea consecințe categorice.

S-a fript de la 
un... șpriț

Intr-una din zilele trecute, 
Ștefan Boancă din brigada de 
dulgheri de la punctul de lu
cru „Bloc C 4“ de la Podu Roș 
din Iași a intrat intr-un bufet. 
Aici s-a intilnlt cu consăteanul 
său Petru Amlhăiesel și, din 
una în alta, s-au întins la vor
bă și la paharul cu vin pelin. 
Intre timp insă trenul cu care 
P. A. urma să ajungă acasă 
plecase. Unde să doarmă ei 
acum ? Avind asupra sa cheia 
de la baraca cu scule și echi
pament, Șt. B. șl-a invitat mu
safirul in ea șl, înainte de cul
care. a introdus un reșou in 
priză. După dtva timp Insă, 
din baracă a Început să iasă 
fum. Alergind intr-acolo să 
vadă ce s-a Întâmplat, paznicul 
Ioan Ursaru a constatat că cei 
doi dormeau tun. I-a sculat 
imediat și a anunțat compania 
de pompieri. După stingerea 
incendiului s-au calculat pagu
bele : baraca, 6 centuri de si
guranță, 6 căști de miner, 6 
haine-scurte, 40 metri furtun 
cânepă și mal multe panouri 
tego au ars in Întregime. Va
loarea Iot — 3 586 lei. Așa stind 

~ - ’lalucrurile, $L B. s-a ars ți 
propriu și-., la buzunar !

Rubrică redoctată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Seinteii'

,SCÎNTEIA“ pe urmele... „SCÎNTEII“

Mușețelul, Degețelul, Coada șoricelului, Floarea dc tel... „Iată, se 
va spune, o problemă... floare la ureche. Cum, in epoca maximei mo
dernizări a tehnicii și a vieții, a dezvoltării explozive a industriei chi
mice in toate compartimentele ei (deci și in cel farmaceutic), n-avem 
altceva mai bun de făcut decit să ne întoarcem la înduioșătoarele 
ceaiuri de buruieni ale bunicilor ?! De la „Rinosan" înapoi la Su
nătoare ? De la „Antldeprin" înapoi la Ciuboțica cucului ? Doar n-am 
băut laur, ca să ne mai preocupe asemenea chestiuni anacronice !...".

Și, lotuși, preocuparea iată de o asemenea problemă, departe de a 
reprezenta o enormitate, înseamnă, dimpotrivă, a avea o atitudine 
corespunzătoare față de dezideratul cel mai actual, izvorit dlntr-o vi
ziune înaintată, modernă asupra teoriei și practicii economice : dezi
deratul eficienței, al valorificării maxime a tuturor resurselor țării. 
Din păcate, in acest domeniu, al valorificării bogăției pe care o re
prezintă plantele medicinale șl aromatice (căci, referindu-ne, mai sus, 
la blindu] mușețel, n-am făcut decit să folosim un simbol mărunt 
pentru o realitate amplă, care cuprinde, alături de plantele amintite, 
multe altele, ca feniculul, coriandrul, muștarul etc.), există lacune pe 
care „Scinteia" își face datoria de a Ie readuce in discuția opiniei 
publice. Revenim astfel asupra unei chestiuni pe care am mai abor
dat-o nu o dată de-a lungul anilor, insă, din păcate, fără rezultate 
practice notabile. Dar să nu descurajam.

L-am Invitat, deci, in perimetrul rubricii de azi, pe colegul nos
tru I. HERȚEG, autor al mai multor articole dedicate acestei pro
bleme.

I. H. : Voi Începe prin a aminti 
că. exact acum cinci ani. ziarul nos
tru trăgea un nou semnal de alar
mă. punind in fața forurilor res
ponsabile argumente cifrice cit se 
poate de grăitoare asupra pierderi
lor pe care le aduce neglijarea plan
telor medicinale și tehnice. Ne o- 
cupam. de pildă, in acel articol, de 
graficul culturii și producției de 
mentă — și iată ce constatam in le
gătură cu (citez) „citeva carențe 
grave de organizare in gospodărirea 
acestei mari avuții" : In 1962, 
CENTROCOOP nu a asigurat fa
bricii „Nivea“ din Brașov decit 1 000 
tone de mentă — față de 2 500 de 
tone cit se asigurase anual in pe
rioada 1950—1961. O coborire care, 
de-atunci. s-a accentuat mereu : in 
1964. aceleiași întreprinderi i-au fost 
livrate doar 300 de tone, pentru ca. 
in 1965. această producție diminuată 
să se Înjumătățească.

— Care este situația in prezent ?

I. H. : Din păcate, aceeași. Iată : 
in 1972. producția totală a tării a

fost de 1 360 de tone — din care 1 131 
de tone in stare verde — față de 
un plan de 4 280 de tone.

— E mult ? E puțin ? Dacă Înțe
leg că. la una din plantele de care 
ne ocupăm, planul anual n-a fost 
realizat decit in proporție de mai 
puțin de 50 la sută — ceea ce, ca 
orice nerespectare de plan de pro
ducție, mi se pare foarte grav — in 
schimb nu realizez dimensiunile reale 
ale acestei stări de lucruri.

I. H. : Iți va fi foarte limpede — 
și desigur și cititorilor mal puțin a- 
vizați — dacă am să-ți prezint ur
mătoarea situație : anual, CENTRO
COOP și unitățile sale județene 
contractează cultivarea, cu plante 
medicinale și tehnice, a unei su
prafețe de peste 30 000 de hec
tare. Ei bine, și aici intervine ne- 
respectarea planului — adică acea 
discrepanță intre vorbă și faptă de 
care se ocupă această rubrică — 
pentru că. din suprafața amintită 
mai sus. nu se insămintează decit 
jumătate. Dacă adăugăm la aceasta

este medicinală
puținătatea recoltei, dt și sărăcia el 
in substanțe active — urmări ale ne
glijării culturilor — vom constata că, 
de fapt, se realizează numai un sfert 
din cantitatea anuală planificată.

— Dacă cei răspunzători se împa
că cu această situație, trebuie oare 
să înțelegem că a cultiva si a va
lorifica plante medicinale și tehnice 
reprezintă ceva anacronic, nerenta
bil ?

I. H. : Cit de „nerentabilă" este 
această investiție ne vom da seama 
dacă vom ține cont de faptul că 
cele trei sferturi planificate dar 
nerealizate sînt procurate din im
port, cu cheltuieli cu atât mal nein- 
găduite In cazul de față, cu cit ele 
ar putea fi suplinite prin valorifi
carea resurselor locale.

— Fără să-mi exagerez „naivita
tea", voi mai pune, totuși, o Între
bare de același gen : poate că, în 
cazul de față, cheltuielile de import 
sint mal mici decit cele care s-ar 
face pe plan local pentru o cultiva
re și valorificare corespunzătoare a 
plantelor despre care discutăm ?

I. H. : Nici vorbă de așa ceva. Iar 
cel rfiai limpede argument în aceas
tă direcție ii constituie faptul că. 
in ultimii ani, Industria noastră chi
mică și-a creat capacități de produc
ție anume destinate prelucrării plan
telor respective. Ei bine, datorită 
neasigurării materiei prime, uleiul 
de mentă sau lavanda șl alte 
produse necesare fabricării castei de 
dinți, a detergenților. a unor medi
camente. in loc să fie fabricate la 
noi in țară, in modemele unități 
create anume in acest scop, sint a- 
duse din import. Iată de ce Minis
terul Industriei Chimice solicită in
sistent să I se atribuie terenul ne
cesar producerii materiilor prime de 
care au nevoie instalațiile sale.

— Este posibilă sporirea producției 
la nivelul necesarului ? Sau. poate, 
ar trebui să intreb mal iutii : este

convenabil pentru unitățile agricole 
și persoanele care contractează cul
tivarea acestor plante să se angajeze 
la asemenea treabă ?

I. H. : Evident că- da. Dovada o 
fac rezultatele acelor unități agrico
le care, luind treaba in serios, ca 
buni gospodari, obțin producții și 
venituri mari la unitatea de supra
față. în acest sens este exemplară 
experiența județului Botoșani. Aici, 
întreprinderea județeană de plante 
medicinale, împreună cu direcția a- 
gricolă, a sprijinit cooperativele a- 
gricole să mărească suprafețele cul
tivate, a concentrat producția in
tr-un număr mai mic de unități, pe 
care le-a specializat, in diferite cul
turi. Și iată, la Vădeni s-au reali
zat din valorificarea rădăcinilor de 
valeriană cite 30 000 de lei la hec
tar. La fel. la Ștefăneștl și Cordărenl 
s-au obținut cite 10 000 de lei la fle
care hectar cultivat cu degețel li
nos. plantă necesară fabricării me
dicamentelor pentru boli de inimă. 
Tot in acest județ, pe loturile șco
lare se produc plante medicinale ; 
astfel, pe lingă cunoștințe de bota
nică, școlarii de aici ciștigă și bani 
buni din care se cumpără aparate 
de radio, televizoare, material didac
tic.

— Deci, se poate.
I. H. : Desigur. întreprinderea bo- 

toșăneanȘ a izbutit să sporească 
producția de plante medicinale cul
tivate. ca șl pe cea recoltată din 
flora spontană, de nouă ori fată de 
1956.

— Ceea ce, din păcate, nu se In- 
timplă in alte locuri.

I. H. : Exact aceasta este și con
cluzia la care a ajuns consfătuirea 
pe țară In problema plantelor me
dicinale. desfășurată recent la Bo
toșani.

— Ce hotărirl mal importante s-au 
luat In cadrul ei ?

I. H.: în primul rind s-a Între
prins o analiză a situației. Au fost 
evocate, in mod firesc, lipsurile pe 
care le au in acest domeniu Minis
terul Agriculturii și organele agri
cole locale, care au cam tratat pro
blema la modul „N-avem vreme să 
ne ocupăm de buruieni cind ne stau 
pe cap alte treburi, mult mai im
portante". S-a discutat, de aseme
nea. despre necesitatea optimizării 
raporturilor dintre minister și 
CENTROCOOP, despre îmbunătă
țirea sistemului de contractări, des
pre activitatea de cercetare științi
fică. mnperios necesară In acest do
meniu și despre multe alte chestiuni 
utile, in detaliile cărora nu socotesc 
necesar să intrăm. Important este că 
respectiva consfătuire a fost unani
mă în a recunoaște importanta pro
blemei și că a propus măsuri de 
anvergură, cum ar fi necesitatea zo
nării culturilor de plante medicina
le pe întreg teritoriul tării, crearea 
de ferme specializate, in care retri
buția 6ă fie făcută după sistemul a- 
cordului global, extinderea acestor 
culturi pe loturile individuale și 
școlare, impulsionarea activității în 
această direcție a tineretului, a pio
nierilor etc.

— Măsuri excelente, a eăror largă 
cuprindere și evidentă eficiență mă 
fac să mă Întreb.„ ce rost a mai a- 
vut discuția de față ? Totul e bine, 
totul se rezolvă...

L H. : Cred că a avut rostul de 
a pune. In final, următoarea Între
bare : cind factorii direct răspun
zători știau de ani de zile că sint 
necesare asemenea măsuri, de ce se 
iau ele abia acum ?

— Șl Încă una : cit timp va trece 
Intre recenta consfătuire și aplicarea 
concretă a măsurilor preconizate de 
ea ? Vom reveni, pe... urmele „Scin- 
teil". '

Petre DRAGU

________ .__ )

încă 65000 
posturi telefonice 

pentru cetățenii 
din Capitală și din alte 

20 de localități
în cursul acestui an continuă 

lucrările pentru modernizarea 
și dezvoltarea rețelei de tele
comunicații din Capitală și din 
alte 20 de localități. După in
stalarea noilor linii telefonice 
automate interurbane in Tran
silvania șl inaugurarea centra
lei automate din Piața Victori
ei—București, muncitorii, tehni
cienii și inginerii întreprinde
rii „Teleconstrucția" sînt an
grenați acum in acțiunile care 
vizează sporirea rețelei urbane 
cu incă 65 000 linii telefonice. 
Beneficiarii acestor importante 
investiții alocate de stat vor fi 
îndeosebi ț locuitorii cartierelor 
bucureștene Titan și Giurgiu, 
precum și cei din Iași, Sibiu, 
Alba Iulia, Ploiești, Miercurea 
Clue. Craiova, Slatina, Pitești, 
Arad și Oradea. Alte măsuri, 
în curs de realizare, prevăd ex
tinderea capacității de trafie 
a centralelor interurbane auto
mate din Cluj, Bacău, Pitești, 
și Ploiești, precum și conectarea 
la acest sistem modern de co
municații a municipiilor Sucea
va și Oradea.

Cu toate eforturile de ordin 
material și financiar, in țara 
noastră — ca, de altfel, și In 
alte țări — se înregistrează un 
decalaj Intre posibilitățile teh
nice de instalare a mijloacelor 

,de telecomunicații și cererile 
populației. Dezvoltarea in ritm 
intens a industriei românești 
de echipament și materiale de 
telecomunicații constituie un 
pas important pe calea soluțio
nării acestei probleme. în acest 
sens este de remarcat exem
plul Întreprinderii „Electro
magnetica” al cărei colectiv s-a 
angajat ca In actualul cincinal 
să realizeze, peste sarcinile de 
plan, circa 104 000 linii de cen
trale telefonice, 50 000 de apa
rate telefonice și mijloace de 
automatizare In valoare de 
70 000 000 lei. Sint exemple 
care constituie o garanție con
cludentă a Înfăptuirii obiecti
velor propuse.

(Agerprea)
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1556 000 HECTARE
s-au îmbogățit in această primăvară cu

• 3 milioane de pomi fructiferi
• 3,5 milioane fire de viță de vie

..Pomi, cit mal mulți pomi în livezi, pe 
lingă case, oriunde pot crește și rodi" — sua 
această lozincă s-au desfășurat, in toate ju
dețele. ample arțiunj de sădire și de îngriji
re a pomilor. Rksounzind chemării conduce
rii partidului, la această acțiune de interes 
național au participa* sute de mii de locu
itori de la sate ?i de la orașe, tineri, stu
dent!. elevi, fiecare dorind să contribuie pe 
măsură puterilor sale la dezvoltarea patri
moniului pomicol al tării, la creșterea pro
ducției de fructe, la înfrumusețarea satelor 
și orașelor.

Acțiunea de plantare a pomilor nu s-a în
cheiat; ea poal.e și trebuie să continue 
in zilele următoare ci' 
vorabil acestei luc ‘ 
ampla mobiliz 
tâm — și anti_.t___  _ ____ __ ______
un prim bilanț. în unitățile agricole, 
grădinile populației, pe lingă drumuri și șo
sele au fost sădiți pc».te trei milioane de 
meri. peri, pruni, nuci ia care se adaugă 
sule de mii de arbuști fructiferi, precum și 
3.5 milioane fire de viță de vie. Consemnăm 
in rindurile de față cîteva aspecte privind 
modul cum oamenii muncii de la sate și 
orașe, tineretul au răspuns chemării de a 
planta cit mai multi oomi.

în cooperativele agricole de producție din 
întreaga țară au fost plantate 2 400 ha de livezi 
in masiv. iar acțiunea continuă. Șj toate a- 
cestea in numai două săptâmini. Reînvie 
faima pomi cui nurii in toate județele din 
zor.a subcarpatică. In judelui Argeș, de e- 
xemplu, au fost create 225 ha livezi noi, 
Ol;-490 ha. Vilcea—135 ha. Bistrița-Nâ- 
săud—160 ha. Bihor—225 ha. în fiecare județ 
găsim cile o acțiune nouă, deosebită, desfă
șurată in această direcție. In conlUflele Bra- 
r.iște, Șieu—Odorhei. Dumitra, Lechința și 
altele. din județul Bistrița-Năsâud. cu veche 
tradiție in pomicultură, sute de cooperatori, 
ajutați de elevi și cadre didactice, au plan
tat mari suprafețe cu meri. Concomitent, în 
livezile șl viile vechi din cooperativele agri
cole. din întreprinderile agricole de stat, de 
La stațiunea experimentală pomicolă Bis
trița. precum și in plantațiile de pe margi
nea drumurilor județene și comunale. au 
fost completate golurile cu aproape o jumă
tate de milion pomi fructiferi și butași de 
vită de vie. In sprijinul cooperatorilor din 
Coruș. județul Cluj, au venit 150 s’udonțj de

Și 
timpul este încă la

ri. Dar. după o etapă de
de forțe, se cuvenea să no- 

ripâm. o facem cu bucurie —
* ......... ' In

la Institutul agronomic „Dr. Petru Groza" 
dm Cluj. Ei au dat un sprijin calificat la 
organizarea unei plantații moderne pe 5 
hectare de coacăz negru — arbust fructifei 
deosebit de valoros. Dar cite asemenea e- 
xvmple nu am putea da !

Ce s-a sădit în jurul caselor T Populația 
de la sale și orașe a cumpărat prin punctele 
'nerial amenajate peste un milion de puteți 
de pomi altoit* care au fost sădiți In grădi
nile din jurul caselor. Pentru a stîrni Inte
resul locuitorilor satelor, pentru a ie trezi 
dragostea față de această frumoasă îndelet
nicire — pomicultura — organele de partid 
și de stat județene au inițial acțiuni deose
bi'. de valoroase. In județul Dîmbovița, de 
exemplu, sub lozinca ..Fiecare gospodărie — 
o ogradă, fiecare comună — o livadă*1, In 
sate au fost plantați sute și mii de pomi 
Pentru a veni in sprijinul acestei „.țh...h 
stațiunea experimentală Voinești. cunoscută 
pe.itru realizările ei in domeniul pomicul- 
turii, a organizat in mal multe comune cen
tre proprii de desfacere a materialului să- 
ditor. iar cercetătorii au acordat asistența 
tehnică la fața locului.

Nu putem să nu subliniem contribuția 
deosebită a tineretului care, in dragostea lui 
pentru natură, pentru frumos, participă in 
număr mare la lucrările de sădire și îngriji
re a pomilor. Două cifre ilustrează această 
participare masivă: 1455 000 tineri au plan
tat aproape 1 900 000 pomi și arbuști fruc
tiferi. Spicuim dintr-o scrisoare din nume
roasele sosite la redacție: „Noi. pionierii 
clasei a V-a de la școala generală din Băr
boși. județul Mureș, am hotărit: fiecare 
pionier să planteze și să îngrijească patru 
nuci: fiecare pionier să planteze la scoală și 
să îngrijească pină la absolvire cite do: 
nuci". O inițiativă frumoasă care merită 
toată lauda.

Tn încheierea acestor rinduri. care consti
tuie nu numai bilanțul unei etape. ci si un 
elogiu adus muncii harnice a sutelor de mii 
de oameni — de la pionieri pină la cei vîrst- 
nici — subliniem că acțiunea de plantare a 
pomilor nu este și nu poate fi socotită înche
iată: timpul este incă favorabil plantării pomi
lor. De aceea, reamintim chemările cuprinse in 
articolul publicat ou 16 zile in urmă in „Scin- 
beia“ :

acțiuni.

ton herteg

Conducători de unități agricole, specialiști, lucratori din agricul
tură ’ Treceți cu toate forțele la acțiunea de plantări, executați lucrări 
de cea mai bună calitate pentru a se asigura o bună prindere a po
milor !

Locuitori de la sate și orașe, este în interesul iiecăruia st al tutu
ror să sădiți și să îngrijiți un număr cit mai mare de pomi !

Tineri și tinere ! Plantați și îngrijiți fiecare cel puțin un pom ! Vor 
crește odată cu voi spre bucuria voastră, spre folosul întregii țări!

La acestea mai adăugăm una :

Să Ingrifim cu dragoste tot ce am sădit pentru a crește și rodi îm
belșugat, în folosul tuturor !

• 39000 hectare de plantații în
zonele forestiere din întreaga țară

Nu numai prin suprafața apreciabilă pa 
care o ocupă — 27 la i«u1ă din teritoriul țării — 
și prin volumul d« lemn pe care îl conține — 
peste 1 miliard de metri cubi — dar și pen
tru funcția ei de protectoare fizică șl socială, 
pădurea a fost și rămine o inestimabilă 
avuție națională.

Ne luăm din pădure materialul lemnos 
pentru industriile de prelucrare a lemnului 
și de celuloză și hirtie. In plină dezvoltare 
și modernizare. Și solicitările cresc de la un 
an la altul (la nivelul anului 2000 se prevede 
un consum de lemn cu circa 30 la sută mai 
mare față de acest an), incit îți vine să te 
întrebi — de unde ?

Pădurea, vegetația forestieră In general, 
are „sarcini" deosebit de importante in pro
tecția mediului ambiant, in evitarea poluării. 
Ea poate fi considerată o mare fabrică de 
oxigen, un uriaș aspirator de praf și de zgo
mote. Un hectar de pădure — spun specia
liștii — produce 8—13 tone de oxigen pe an 
(un om matur consumă circa 1'3 tone pe an), 
reține 3—5 tone de praf, asimilează pină la 
30 tone de bioxid de carbon.

Tn acest context, permanența pădurii, re
generarea ei atit pentru nevoia, continuu mai 
marc, de lemn, cit și pentru binefacerile 
funcțiilor ei protectoare constituie un obiec
tiv de mare însemnătate economică și so
cială, iar lucrările de împădurire constituie 
acțiunea de bază prin care el se înfăptuiește.

In etapa actuală — ne-a declarat inginer 
Gh. Fencșer, inspector general in Ministerul 
Economiei Forestiere și Materialelor de Con
strucții — aceste lucrări se desfășoară intr-un 
ritm foarte ridipat, pentru ca in cuprinsul 
fondului forestier să nu mai rămînă nici o 
suprafață neplantată. Paralel cu împădurirea 
suprafețelor exploatate in mod curent se ac
ționează și în vederea refacerii pădurilor 
slab productive.

Pentru anul în curs se prevede a fi împă
durită o suprafață totală de 85 000 ha (1.3 la 
sută din întinderea fondului forestier), din 
care 75 000 ha in fondul administrat de Mi
nisterul Economiei Forestiere și Materiale
lor de Construcții și circa 10 000 ha in pădu
rile comunale. Din această suprafață, pădu
rile slab productive, degradate, reprezintă 
23 000 ha. iar terenurile intens degradate, 
circa 2 500 ha. în raport de specificul zone
lor. 75 la sută din suprafața de împădurit se 
prevede a fi realizată in această primăvara 
(aproape 61 000 ha), iar diferența in toamnă. 
Trebuie remarcat că din suprafața totală, de 
85 000 ha, rășinoasele — molid, brad, pin etc. 
— reprezintă 65 la sută. Acțiunea de „iriră- 
șinare" este ceruta de faptul că aceste specii 
sint și vor fi mult solicitate in industria 
lemnului și cu precădere in industria de ce
luloză și hirtie. Pentru aceleași motive se 
extind speciile de foioase moi — plopi și săl
cii. In vederea acoperirii necesarului de lemn 
pentru celuloză,' din totalul suprafețelor ce 
se vor împăduri cu rășinoase și foioase moi, 
pe 21 000 ha se vor amenaja plantații cu spe
cii repede crescătoare, care se vor exploata 
lă 40—45 de ani rășinoasele și la 15 ani fo
ioasele moi. adică sub jumătatea ciclului de 
exploatare din pădurile obișnuite. /

începute destul de timpuriu in acest an. 
dar îngreunate de zăpada de la mijlocul lunii

martie și de inundațiile ce au urmat, lucră
rile de împădurire au fost reluate intr-un 
ritm intens in ultima săptăminâ a lunii tre
cute. Datorită îmbunătățirii vremii, măsuri
lor tehnico-organizatorice, mobilizării între
gului personal silvic, pină la data de 13 apri
lie s-au executat lucrări de împădurire pe 
39 000 ha, adică pe 64 la sută din suprafața 
planificată pentru primul semestru al anului. 
Și-au realizat integral planul pe semestrul 1 
inspectoratele silvice Arad. Botoșani, Brăila, 
Constanța, Dolj. Galați, Ialomița, Iași, Ilfov, 
Mehedinți, Olt. Teleorman. Tulcea, Vaslui. 
Sint foarte avansate lucrările — realizindu-se 
peste 70 la sută din planul semestrului I — 
în județele Bihor, Caraș-Severin, Dîmbovița, 
Satu-Mare, Sălaj, Vrancea. In acest fel. cen
trul de activitate se mută din zonele de cim- 
pie și coline spre zonele înalte, in munți.

în această amplă acțiune sint antrenați 
zilnic circa 50 000 de muncilori forestieri, că
rora li se adaugă mii de țărani cooperatori, 
care fac plantări in pădurile comunale. Se 
desfășoară, de asemenea,1 ample acțiuni vo- 
luntar-patriotice. Tineretul, elevii din liceele 
și școlile silvice, țărănimea, personalul sil
vic și cel din unitățile de exploatare și in
dustrializare a lemnului, membri ai Asocia
ției generale a vinătorilor și pescarilor 
sportivi au împădurit pină acum 4 000 hec
tare, prestînd 125 000 zile de muncă, cu o va
loare totală de circa 3,5 milioane de lei. Ul
tima duminică — 8 aprilie — a fost, in acest 

de cetă- 
voluntar 
cu largi

INSĂMÎNTATE
• 81 LA SUTA
• SE DESFĂȘOARĂ DIN 

RUMBULUI

CULTURI DIN PRIMA EPOCA 
PLIN SEMĂNATUL PO

Ritmul semănatului si al celor
lalte lucrări agricole de primăvară 
se intensifică in întreaga tară. In 
decurs de o Săptăminâ, potrivit da
telor furnizate de minister, a fast 
In^ămintată o suprafață de circa 
750 000 hectare.

Pină 
dorite

tivelc agricole de rmoductie au fost 
tnaămințate 1 530 000 hectare. Cul
turile din prima epocă au fost În
sămi nț-atc in proporție de 81 la 
sută, iar unitățile agricole din nu
meroase județe au încheiat aceas- 

............................. tetă lucrare. Pe culturi, cituatia 
prezintă astfel :ieri, 13 aprilie, în lntreprin-

agrioole de stat si coopera-
SFECLA DE ZAHAR — 210 000 hectare — 85 

sută.
FLOAREA-SOARELUI — 412 000 hectare — 

sută.
CARTOFI DE TOAMNĂ - 36 000 hectare — 

sută.
LEGUME (prima epocă) — 46 800 hectare 

Ia sută.

77

32

la

la

la

— 84

această săptăminâ. îndeosebiDin __
în județele din sudul tării se des
fășoară din plin semănatul porum
bului : au fost insăminț-ate Dină a-

Se „nasc" viitoarele păduri de 
conifere. Pe șantierul de împă
duriri Șețu-Posada, județul 
Prahova, în numai cîteva zile, 
echipa brigadierului silvic Ion 
Bucur a plantat 5 hectare cu 

izi

în u-cum 214 000 hectare. Deși . 
nele zone ale tării plouă, lucrările 
se intensifică de ia o zi la alta.

Consfătuirea
crescătorilor de animale

sens, „o zi recordAproape 30 000 
țeni și-au adus contribuția în mod 
la acțiunea de împădurire, acțiune 
implicații economice și sociale.

Foto : M. Cioc

din zona montană

SUCEAVA (Corespondentul „Scân
teii", Gheorghe Parascan). Vineri, la 
Cimpulung Moldovenesc, din iniția
tiva Comitetului județean de partid 
Suceava a avut loc o consfătuire a 
crescătorilor de animale din zona 
montană a județului. Participanții — 
activiști de partid și de stat, 
cialiști în zootehnie, crescători de 
animale fruntași—au dezbătut cu un 
înalt simț de răspundere sarcinile 
ce le revin din hotăririle Conferin
ței 'Naționale a partidului și progra
mul național de dezvoltare a zooteh
niei, pentru creșterea continuă a e- 
ficienței economice în acest sector 
pentru sporirea producției de carne, 
lapte și lină. Au fost evidențiate 
posibilitățile și resursele de sporire 
a efectivelor de animale, ridicarea 
producției de lapte și carne, realiza
rea și depășirea livrărilor contrac
tuale Ia fondul central al statului. 
Totodată, au fost stabilite, măsurile 
ce vor fi aplicate in anii viitori 
pentru îmbunătățirea pajiștilor na
turale. asigurarea unor producții 
suficiente de masă verde și pentru 
ameliorarea raselor de animale.

In încheiere, participanții au a- 
dresat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se arată că printr-o mai bună 
valorificare a pajiștilor 
beneficiind de avantajele ____ r._
pe care le oferă statul, crescătorii 
de animale se vor strădui să depă
șească prevederile actualului pian 
cincinal cu 6 000 de taurine, iar 
printr-o Întreținere și furajare mai 
bună greutatea minimă de valorifi
care a tineretului taurin va spori d« 
la 280 la 330 kg.

ape

naturale, 
multiple

1

Pe șantiere ale
Sarcini complexe,
răspunderi mari

în prim* parte * anchetei întreprinse de ziarul nostru pe șantiere 
ale industriei chimice (vezi „Scinteia" din 13 IV 1973) s-a subliniat 
Miuatia unor rapacități și obiective care, pină acum, ar fi trebuit 
sa dea producție. Continuăm azi ancheta, axindu-ne pe următoarea 
chestiune :

Spre ce direcții se cere. In principal, orientată atenția construc
torilor ?

CARENȚE 
DE ORGANIZARE 
A LUCRĂRILOR

Instalația de eoloranți cianurici de 
la uzina „Colorom** (odlea va pu
tea produce La inlreaga capacitate 
dacă va dispune de stația de frig. 
Utilajele necesare stației au sosit 
pe șantier incă dm decembrie. Dar 
ce folos! Abia spițe sB răi tul lunii ia
nuarie a.c. și-au făcut apariția 4 
montori ai I.S. ..Frigotehnica" din 
București, unitatea care trebuie să 
construiască instalația de frig. Acfeș- 
tia mai mull au - at decit au lu
crat. Cînd aveau una. nu aveau alfa. 
Cu o sâptămină in urmă, pe șan- 
tier au mai sosit încă 3 montori. 
Dar. datorită lipsei unor materiale 
și Îndrumării ne corespunzătoare din 
partea conducerii șantierului ..Frigo
tehnica" Brașov, oamenii au lucrat 
cu intermitență. Cînd am vizitat 
punctul de lucru, loti cei 7 montori 
stăteau.

— Ce implicații va avea întirzie- 
rea predării instalației de frig? — 
j-am întrebat pe ing. Victor Varto- 
lomeu, directorul uzinei ..Colorom*1 
Codlea.

— In primul rind. instalația de eo
loranți cianurici nu va putea lucra 
la întreaga ei capacitate. Apoi, ca sâ 
poată funcționa parțial, va trebui să 
aducem gheața de la Brașov.

CÎTEVA URGENTE 
ÎN CONLUCRAREA 
CU BENEFICIARUL

Pe platforma chimică de la Rm.
Vilcea. uzina de produse sodice nr. 3.
precum și instalațiile de electroliză 3 

și produs clor urat 2 au termene de 
punere in funcțiune In acest an. To
tuși, stadiul de execuție nu este de
loc satisfăcător, o serie de greutăți 
și deficiențe, care persistă incă de la 
pregătirea investițiilor, punînd sub 
semnul întrebării darea la timp in 
exploatare a noilor capacități, lată 
onrnia constructorilor :

— După ce am asigurat front de 
lucru monturilor la hala cornpresoa- 
relor — ne relatează ing. Ioan Mol
dovan. directorul Grupului de șan
tiere I.T.C.M. Govora — aceștia nu 
au putut începe lucrările pentru că 
beneficiarul a omis să asigure niște... 
șuruburi . calibrate la podul rulant. 
Tot datorită beneficiarului, la secția 
de absorbție distilare-carbonatare. 
montarea conductelor a fost amina- 
tâ de la o săp'.ămină la alta, din cau
za l;ps-i a peste 200 tone fitinguri 
de fontă.

— Constructorul avea al’e fron
turi pe care putea să accelereze rit
mul de execuție — răspunde ing. 
Ion Enculescu. din cadrul serviciului 
d i investiții al Centralei indu. triate 
ci' produse anorganice Rm. Vilcea. 
Mă refer la construcția metalică de 
la instalațiile de debicarbonîitare și 
răcire gaze calcinâtoare. la estacada 
de legătură intre instalațiile de cal- 
<- nare si depozitul de sodă. la 
fundațiile pompelor de vid și mon
tajul traseelor de oțeL

Este clar că sistemul de ..a oa*--a“ 
răspunderea de la un factor la al
tul. fără a-și vedea fiecare propriile 
neajunsuri, nu va fi în_ măsură să 
garanteze respectarea termenelor de 
punere in funcțiune. De aceea. în 
locul unu! astfel de procedeu ESTE 
IMPORTANT S4 SE REZOLVE I’R- 
GENT URMĂTOARELE PROBLE
ME :

• Ministerul Industriei Chimice și 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele să sprijine Centrala 
industrială de produse anorganice 
Rm. Vilțea pentru achiziționarea ne
cesarului de utilaje. La ora actuală, 
pentru 1500 tone utilaje și aparate 

de măsură și control n-au fost încă 
identificați si solicitați furnizorii.

• Terminarea proiectelor de exe
cuție de Institutul dc proiectări pen
tru industria chimică (IPROCHIM) 
București. în prezent, constructorul 
nu dispune de documentații pentru 
lucrări in valoare de 20 milioane 
lei, deși instalațiile în cauză au ter
mene de punere in funcțiune tri
mestrul IV a.c. sau trimestrul I 
1974.

• Asigurarea conlucrării strlnse 
între beneficiar și șantierele de 
construcții-montaj, pentru înlătura
rea la fata locului a inadvertențelor 
sau neconcordantelor dintre proleoie 
și devize, dintre proiecte și situația 
existentă ne șantiere.

• Reeșalonarea graficului coordo
nator și stabilirea unor termene pre
cise și judicios corelate în cazul e- 
xecuției, livrării utilajelor și mon
tării lor.

MEREU PE ROL 
PROBLEMA UTILAJELOR 

TEHNOLOGICE
La Combinatul chimic din Craiova, 

unde in acest an urmează să (ie puse 
in funcțiune 5 capacități de produc
ție. in primul trimestru s-a realizat 
numai 17.66 la sută din planul anual 
tie investiții. Stadiul neooresnunzător 
al realizării investițiilor se datores-e. 
in principal, necorelării de eâfre Mi
nisterul Industriei Chimice a planu
lui de icbizifionare a utilajelor cu 
termenele de punere tn luncțiune a 
obiectivelor. La începutul acestei 
luni mal trebuiau livrate utilaje In 
valoare de 18 milioane lei, dar a- 
epstea nici nu erau contractate. Alte 
utilaje, cu termene de livrare in 
1972. nu au ajuns pe țantier pină 
in prezent și periclitează respecta
rea datelor de dare in exploatare a 
unora din obiectivele amintite. La 
insîa’.ația acetilenă din gaz. de pildă, 
eu termen de punere în funcțiune la 
39 iunie a.c., sint restante peste 52 
tone utilaje, iar la instalația de 
gamapicolinâ fi acid izonicotinle — 

cu același termen de punere în func
țiune — 8 tone ; UZUC-Ploiești se 
află in restanță, incă din anul trecut, 
cu livrarea a două coloane de puri
ficare (33 tone) și 3 reactoare ; 
UPSURC-Găești nu a livrat o coloa
nă de tip D-16. de 19 tone. Se înre
gistrează restanțe și la livrarea unor 
aparaturi de către F.E.A.-Bucu- 
rești (20 bucăți aparate indicatoare 
de nivel, traductoare de presiune di
ferențiale și convertoare pneumatice).

AȘADAR :
— Ce are de spus, tn fața acestei 

situații, titularul investiției, respectiv, 
Ministerul Industriei Chimice ?

— Ce au de spus furnizorii de uti
laje, care este ultimul lor cuvint 
față de... cuvintul dat ?

— Ce ajutor concret se anpajeazd 
tă acorde beneficiarul la executarea 
lucrărilor de montaj ?

Centrala industrială de utilaj 
tehnologic, chimic, petrolier 

și minier București

„ÎN ACEST TRIMESTRU 
LICHIDĂM TOATE 

RESTANȚELE 
DE LIVRĂRI"

— Restanțele înregistrate p® șan
tierele chimiei se latorează. In bună 
parte, nelivrârii ie :ătre centrala 
.îoastrâ a utilajeloi tehnologice — a 
apreciat ’ng. Nicolae Vulcan, lîrec- 
tor general al centralei. Ou toate e- 
’orturile pe care . 'e-am lăcut, la 
«flrșitul arimeslrului I a) anului cu
rent am rămas cu o datorie țață de 
Ministerul Industriei Chimice de 
3 600 tone utilaje.

— Ce măsuri se Lau oentru recu
perarea acestora ?

— Ne concentrăm toate forțele 
pentru asigurarea cu utilaje a capa
cităților restante din trimestrul I $J 
a celor cu termene de punere in 

funcțiune în trimestrul II. Tn luna 
aprilie, toate utilajele necesare aces
tor investiții vor sosi pe șantiere. 
Tiuă la sfirșitul lunii mai vor fi e- 
xccutate utilajele pentru capacitățile 
cu termene de punere în funcțiune 
in trimestrul III, astfel ca la 30 iu
nie să ne onorăm toate sarcinile față 
de obiectivele prevăzute să producă 
în 1973. în acest an am livrat, pină 
acum, șantierelor 8 400 tone utilaj 
tehnologic, adică dublu fată de a- 
ceeași perioadă a anului trecut — dih 
care 5 773 tone numai pentru obiec
tive cu termene de punere in func
țiune în anul curent. Situația ar fi 
mai bună dacă nu am întîmpina o 
serie de greutăți din partea benefi
ciarilor care intervin cu modificări 
în proiecte, după lansarea în fabri
cație a utilajelor. Totuși putem spu
ne că sint întrunite condițiile ca, în 
acest trimestru, sâ lichidăm restan
tele in livrarea dc utilaj tehnologic 
pentru șantierele industriei chimice, 
că Ic asigurăm tot ce au nevoie în 
cazul obiectivelor prevăzute să pro
ducă în anul 1973.

Ministerul Industriei Chimice :

„MĂSURI S-AU 
STABILIT; URMĂRIM 

ACUM APLICAREA LOR 
RIGUROASĂ"

La titularul investițiilor discutăm 
cu ing. Alexandru Ștefănescu, direc
torul Direcției investiții din Ministe
rul Industriei Chimice.

— Pe șantiere există un volum 
toarte mare de utilaje nemontate.

— într-adevăr, la ora actuală se 
află pe șantiere in stoc 12 500 tone 
utilaje tehnologice, unitățile Mi
nisterului Construcțiilor Industriale 
avind de montat un volum de 
10 500 tone. De menționat că pentru 
5 800 tone utilaje, la începutul trimes
trului-II nu erau deschise fronturile de 
lucru. Constructorii acuză lipsa forței 
de muncă pe șantiere, dar, pe do 
altă parte, numărul mediu scrip- 
tio de angajați a fost depășit, ceea 

ce denotă o slabă organizare a mun
cii, neutilizarea mijloacelor mecanice 
la parametrii lor maximi în vederea 
montajului utilajelor sosite pe șan
tiere.

— Pentru trimestrul II sint pre- 
văzute să intre în funcțiune 46 capa
cități de producție, la care se mai 
adaugă și cele restante din trimestrul 
I. Ce măsuri a luat conducerea mi
nisterului pentru înlăturarea neajun
surilor de pe șantiere ?

— Au fost analizate problemele ri
dicate de fiecare punere in funcțiu
ne, s-au stabilit planuri de măsuri 
cu termene si responsabilități precise, 
urmărindu-se zi de zi modul in care 
acestea se îndeplinesc. Trebuie ară
tat că furnizorii de utilaje s-au an
gajat să lichideze de urgență toate 
restanțele in livrări pentru instala
țiile ce trebuie puse în funcțiune in 
acest trimestru, in întregul an. In 
cazul utilajelor necontractate sau 
restante, de la furnizorii străini, s-a 
luat- legătura cu aceștia pentru con
tractarea și livrarea utilajelor in cel 
mai scurt timp- posibil. Dispecerii de 
investiții din minister lucrează efec
tiv pe șantiere, luînd măsurile cores
punzătoare. operativ, pentru depăși
rea greutăților ce se Ivesc. Pentru a 
ajuta constructorii, beneficiarii au 
preluat montarea unui volum impor
tant de utilaje pe șantierele obiecti
velor de la Pitești, Făgăraș și Să- 
vinești. Această măsură se va ex
tinde și pe alte șantiere, unde con
structorii nu pot face față volumu
lui mare dc montaj al utilajelor. To
tuși, se întrevede, de pe acum, că la 
o serie de capacități de producție, 
termenele de punere în funcțiune nu 
vor fi respectate. Astfel, la rafinăria 
Pitești, la instalațiile de amoniac din 
Slobozia și Piatra Neamț, efectuarea 
probelor tehnologice se va prelungi 
și in trimestrul III. Trebuie arătat 
că se află in avans față dc graficele 
stabilite execuția cîtorva capacități 
care vor produce înainte de data pla
nificată. Este vorba de Fabrica de 
acetilenă dc la Combinatul chimic 
Craiova, o capacitate de prelucrare 
a maselor plastice la Buzău și insta
lația de colină de La Combinatul pe
trochimic Ploiești.

Anchetă realizată de 
Dan CONSTANTIN 
Nicolae MOCANU 
Ion STANC1U 
Nlstor ȚU1CU

1N ÎNTIMPINAREA
ZILEI DE 1 MAI

(Urmare din pag. I)

muncii. Un eveniment remarcabil il 
constituie Ieșirea de pe banda de 
montaj a primelor 40 de mașini elec
trice de gătit (din Iotul de 2 000 pla
nificat pe acest an) in care sint asi
milate în cea mai mare parte piese 
de fabricație românească, realizate 
în colaborare cu uzinele „Electro- 
aparataj*' București, „Electrobanat* 
și „Electromureș11.

50 000 mp țesături 
peste plan

Colectivul uzinelor textile „Oltul" 
din Sf. Gheorghe, antrenat in între
cerea socialistă, a înregistrat In acest 
an succese însemnate in producție. 
Pină la sfirșitul decadei I d,in luna 
aprilie aici s-au realizat peste pre
vederile planului peste 50 000 mp 
țesături. întreaga depășire a planu
lui secției de filatură pe primele 
3 luni — reprezentînd mai mult de 
30 de tone de fire — s-a obținut din 
materie primă economisită.

Este demn de menționat că In pri
mul trimestru al anului 1973 la a- 
ceastă unitate fruntașă a industriei 
ușoare, utilizarea fondului de timp 
a mașinilor de țesut, a fost de 97,63 
la sută, cu 2,01 la sută mai mare 
decît realizările din anul precedent, 
iar indicele de utilizare a fondului 
de timp a mașinilor de filat a atins 
valoare^ cea mai mare din istoria 
unității: 99,06 la sută.

Bilanț rodnic al 
metalurgiștilor ieșeni
In întrecerea ce se desfășoară în 

cinstea zilei de 1 Mai, metalurgiștii 
ieșeni au reușit să obțină peste pre
vederile de plan 1 000 tone țevi și 
profile îndoite. Cu acestea, in cei 
aproape 10 ani de activitate a uzi
nei au fost expediate beneficiarilor 
interni și externi peste 1 100 000 
tone țeavă șl profite tn mai mult de 
1100 tipodlmensiunl.

Important de menționat că uzina 
metalurgică ieșeană se află in con
tinuă dezvoltare. în actualul cinci
nal. aici urmează a fi încheiată și 
ultima etapă de dezvoltare, prin 
darea in exploatare a noii Unii teh
nologice de fabricare a țevilor șl 
profilelor, obiective la care construc
torii șl mentorii, ajutați, de mese
riașii uzinei, lucrează in ritm sus
ținut în acest fel producția uzinei 
urmează să ce tripleze pină In 197i.
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Un act de cultură. MANIFESTĂRI CONSACRATE

o manifestare a prieteniei
— Festivalul drama

turgiei românești în 
U.R.S.5. i-a încheiat 
Unele spectacole au ți 
trecut. In repetate rin- 
durt, examenul unor 
«dli pline, s-au înscrii 
ln memoria specta
torilor. Altele. abia 
și-au început destinul 
artistic. Se anunți 
noi premiere cu piese 
românești.

Care este, după opi
nia duHineat’oastrâ. 
semnificația organiză
rii unor festivaluri de 
teatru șl cu ce impre
sii v-ati întors de la 
Festivalul dramatur
giei românești 
L'R.S.S. 7

— Cart irfnf specta
colele ce v-ou reținut 
In mod special 
țw 7

a/rn-

In

— Desigur. as a 
bine știți, delegația 
trft a nutut urmări doar 
zece din cele 56 de spec
tacole pe oare teatrele so
vietice le-au prezentat in 
festival. Trebuie să măr
turisesc sincer că toate 
aceste spectacole ne-au 
produs o bună impresie, 
nu numai prin talentul, 
pasiunea și dăruirea ar
tistică a realizatorilor lor, 
dar și prin marea varie
tate de stiluri in care au 
fost concepute atit din 
punctul de vedere al re
giei, al interpretării ac-

cum 
noas-

jria 1 V. Kooenko) ; 1a 
Frunze cu „Nlcnic" da 
Oh. Paner» și A. Bursa n 
(Teatrul de dramă rus 
j-Krupskaia", regia : V. I. 
Pucikin) ; la Riga cu „Nu 
aint Tumul Eiffel" de E- 
caterina Oproiu (Teatrul 
Academic leton „Rainis" 
— regla : Arnold Linins). 
De asemenea, un ecou fa
vorabil au stlmlt și spec
tacolele cu piesele lui 
Al. Mirodan: „Șeful sec
tarului suflete" și „Ce
lebrul 702".

Colegii sovietici ne-au 
mărturisit deschis că ase
menea piese de actuali
tate sint binevenite in re
pertoriul teatrelor lor 
că doresc in continuare să 
traducâ și să pună in

și

idee 
pla-

ANIVERSĂRII REVOLUȚIEI
Ștefan POPESCU

DE IA 1848 // POEME

— Cred că a fost o 
fericită înscrierea in . 
nul de colaborare cultu
rală romănosovietlcâ a 
organizării, pe bază de 
reciprocitate, a unor am
ple festivaluri teatrale. 
Aceste acțiuni au avanta
jul de a contura o ima
gine mai bogată a reali
zărilor artei teatrale din 
țările noastre, constituie 
fericite prilejuri pentru 
publicul larg de a cu
noaște prin intermediul 
teatrului (arta cea mai 
vie. cea mai nemijlocit 
legată de om) nu numai 
unele momente însem
nate din istoria națională, 
din istoria revoluționară 
a popoarelor noastre, ci și 
viața și preocupările 
lor actuale. In efortul de 
a edifica o societate nouă, 
soc:etatea socialistă și co
munistă.

Sint bucuros să remarc
— după ce am asistat 
la săptămina de închidere 
a Festivalului dramatur
gie: românești in U.R.S.S.
— că tocmai aceste idei 
au fost reliefate, tocmai 
această posibilitate de 
cunoaștere pentru publi
cul Iar? a valorilor noas
tre teatrale și, prin inter
mediul lor. a istoriei și 
preocupărilor actuale ale 
poporului nostru. Sensi
bilitatea. entuziasmul viu 
ou care spectatorii sovie
tici din Moscova și Lenin
grad. din Riga și Duș am - 
be. din Frunze, din Ere
van. din orașul Vorkuta, 
așezat dincolo de Cercul 
Polar, din atitea și atitea 
centre In care au fost 
prezentate cele 56 de 
spectacole cu lucrări ro
mânești atestă valoarea 
pieselor și a spectacolelor 
realizate, ca și marele in
teres pentru mesajul lor 
ln actualitate. Ele mărtu
risesc. totodată, dorința 
publicului, ca și a talen- 
taților artiști sovietici de 
a contribui la dezvoltarea 
prieteniei tradiționale din
tre oamenii de cultură 
d:n țările noastre, dintre 
popoarele și partidele 
noastre. Ne-am bucurat 
sincer, aflind că pentrii 
unele din spectacolele cu 
piesele românești biletele 
au fost vindute cu una 
aau chiar 
înainte.

Interviu cu Ion BRAD,
Vicepreședinte al Consiliului Culturii 

și Educației Socialista

toricești. dt și al sceno
grafiei și al altor ele
mente de plastică scenică: 
balet, pantomimă, proiecții 
de film etc.

Desigur, odată cu spec
tatorii sovietici, cu ospi
talierele noastre gazde am 
participat cu un interts 
mai mare și cu satisfacții 
deosebite la spectacolele 
care prezentau piese ro
mânești contemporane. 
Comedia s-a situat in 
fruntea tuturor. „Opinia 
publică", de Aurel Ba- 
ranga in formula scenică 
a renumitului regizor G.A. 
Tovstonogov, de la Teatrul 
Mare Academic „Maxim 
Gorki" din Leningrad, a 
fost, pe bună dreptate, 
socotit de gazdele noastre 
spectacolul cel mai reu
șit. L-au primit ca atare 
publicul și ..opinia publi
că" a artiștilor din Lenin
grad, criticii de speciali
tate. A impresionat forța 
de a satiriza birocrația și 
demagogia. moravuri și 
mentalități străine de e- 
tica socialistă, de a le o- 
pune convingerile oame
nilor înaintați, militanți 
pentru adevăr șl dreptate, 
pentru promovarea in re
lațiile intre oameni a 
principiilor înalte ale eti
cii și echității socialiste. 
Aplauzele la scenă des
chisă a unor momente 
care reliefau, cu vigoare 
și fantezie artistică, a- 
ceste idei au fost nume
roase — atit la spectaco
lul de la Leningrad, dt șl 
la cel prezentat cu ace
eași piesă la Moscova, pa 
scena Teatrului „Malaia 
Bronnaia" (regia : A. L. 
Dunaev). Același interes 
deosebit, aceeași partici
pare vie, entuziastă am 
putut remarca la spectaco
lele prezentate la Du- 
șambe cu ..Hanul de la 
răscruce" de Horia Lo- 
vinescu (Teatrul de dra
mă rus „Maiakovskl", re-

scenă șl alte texte valo
roase ale dramaturgiei 
noastre actuale. Am re
marcat interesul multor 
teatre pentru piesele lui 
Mihail Sebastian, al că
ror amestec fericit de 
dramă și comedie poetică 
a prilejuit variate și bo
gate formule scenice în 
cele vreo 17 teatre care 
au prezentat „Jocul de-a 
vacanța" și „Steaua fără 
nume". Spectacole intere
sante am urmărit și cu 
piese ale lui Victor Efti- 
miu și George Mihail 
Zamfirescu, prezentate la 
teatrul moscovit „Ermolo
va" și la teatrul leton din 
Valmiera.

— V-aș ruga, să pre
zentați celelalte acți
uni mai importante, 
mai bogate in semni
ficații la care a parti
cipat delegația.

— în afara spectaco
lelor. urmărite seară de 
seară, am putea spune 
că ne-a făcut o mare plă
cere posibilitatea ca, după 
fiecare spectacol, să stăm 
de vorbă cu realizatorii 
principali (actori, regizori, 
scenografi), să schimbăm 
impresii asupra pieselor 
și. întruchipărilor lor sce
nice, să răspundem la nu
meroasele lor întrebări 
privind preocupările oa
menilor de teatru din 
România. Ne-am intllnit, 
de asemenea, cu drama
turgi sovietici cunoscuți 
ln țara noastră, cu mai 
mulți regizori și critici 
teatrali, cu reprezentanții 
presei. Am vizionat citeva 
remarcabile spectacole, e- 
vocind lupta revoluțio
nară a oamenilor sovietici 
și preocupările lor de as
tăzi, precum și spectacole 
cu piese din repertoriul 
universal. O deosebită im
presie ne-au produs rea
lizările scenice pe teme 
eroice, cum sint :

♦ce dramatic" (dupl
N. A. Ostrovski) la Tea
trul „Pușkln". .
de M. Gorki (la Teatrul 
„Taganka" în regla lui 
I. Liubimov), precum și 
un spectacol inspirat de 
munca șl preocupările 
oamenilor sovietici : „O- 
țelarii" de G. Bokarev.

O interesantă dezbatere, 
un schimb de păreri a- 
supra problemelor actuale 
ale teatrului din țările 
noastre au fost prilejuite 
de un simpozion la care 
au luat parte membrii 
delegației române, isto
rici și critici teatrali, dra
maturgi și activiști cultu
rali sovietici. Cu toții am 
relevat necesitatea de a 
promova pe scenă tot re 
r mai bun în dramaturgi- 
ile din țările noastre, ca 
și din celelalte țări socia
liste, tot ce este progre
sist. revoluționar, ln lite
ratura dramatică univer
sală, subliniind impor
tanța social-politică a u- 
nor spectacole dc înaltă 
valoare estetică și ideolo
gică, capabile să contri
buie la formarea unei 
conștiințe Înaintate, la 
combaterea ideologiei 
burgheze, la afirmarea 
in viață a idealurilor so
cialismului șl comunis
mului.

A fost un bun schimb 
de experiență și in acest 
domeniu al teoriei și cri
ticii teatrale, al artei 
spectacolului, al structu
rii și orientării reperto
riului.

„M&m*"

— Ne puteți spune 
clnd se va desfășura 
săptămina de înche
iere a Festivalului 
dramaturgiei ruse și 
sovietice la noi ?

— După cum este cu
noscut. dramaturgia rusă 
și sovietică cunosc o în- ► 
delungată și rodnică tra
diție pe scenele româ
nești. Unele lucrări au 
fost jucate incă Înainte de 
23 August 1944. După 
eliberare, teatrele noas
tre au prezentat publicu
lui peste 240 de piese 
ruse și sovietice.

Incepind cu a doua de
cadă a lunii mai. se va 
desfășura in România 
săptămina de încheiere a 
Festivalului dramaturgiei 
ruse și sovietice. Au apă
rut pină ln prezent 18 
premiere, ln Capitală și 
in alte orașe din țară. 
Alte 16 spectacole sint 
In curs de pregătire. Pe 
lingă acestea, teatrele 
noastre au in repertoriul 
lor permanent alte 'J0 
piese ruse și sovietice. 
După cum știți din apre
cierile presei și ale pu
blicului. multe dintre a- 
ceste spectacole au o va
loare artistică remarca
bilă. Sint convins că a- 
ceastă acțiune culturală 
va fi încununată de suc
ces, contribuind șl ea la 
dezvoltarea prieteniei ro- 
mâno-sovietice.

Apropfata anlveroare a 123 de ani 
de la evenimentele revoluționare din 
1848 constituie tema unei interesan
te expoziții de cărți ?l periodice ale 
vremii reunite la biblioteca docu
mentară G. T. Klrileanu din Piatra 
Neamț sub genericul „Ideea de repu
blică in documente pașoptiste". Au 
fost puse astfel la indomina publi
cului un șir de rarități bibliofile, 
creații ale unor fruntași ai revoluției 
cum ar fi : ..Protestația in numele 
Moldovei", redactată de Vasile Alcc- 
sandri, lucrare oare se constituie in
tr-un adevărat program al revolu
ției. „Amintirile și impresiile unui 
proscrisu" și ..Epistole și acte ale oa
menilor mișcării române din 1848", 
ambele aoarținlnd lui Ion Eliade Ra
dulescu, care au fost scrise și tipă
rite in Franța, ..Memoriile zilnice" 
ale lui C. A. Răsciti. unde sint sur
prinse evenimentele mai importan
te ale fiecărei zile din anul tulbu
rător 1848. document oare e conside
rat ca un adevărat jurnal al revo
luției pașoptiste ș.a. Prin aceste do
cumente. expoziția de la Piatra 
Neamț aduce in prim-planul opiniei 
publice ideea generoasă a pașoptiști
lor de instaurare a ‘republicii care, 
asa cum spunea Bălceșcu, trebuia 
să ducă ..la o reformare socială a 
românilor, bazată pe sfintele princi- 
piuri ale dreptății și ale egalității". 
(Ion Manea, corespondentul „Scin
teii").

Sărbătorind aniversare* a 125 d« 
ani de la revoluția burghezo-demo
crată din Țările Române. în școlile, 
căminele culturale și casele de cul
tură ale județului Covasnn au avut 
loc simpozioane, manifestări cul-tu- 
ral-artistice in care s-a evocat im
portanța evenimentelor din 1843.

Pentru tinerii din orașele și co
munele județului și elevii aflați ln 
vacantă sint organizate excursii la 
diferite locuri Istorice din județ, le
gate de 1848 : de pildă, la filiala din 
orașul Tg. Secuiesc a muzeului ju
dețean, care posedă un vast mate
rial documentar despre revoluția din 
1848, printre care și despre viața și 
activitatea luptătorului revoluționar 
Gabor Aron, născut pe aceste me
leaguri, care ln cursul anilor 1848— 
1849 a turnat in atelierele din Tg. 
Secuiesc și Sf. Gheorghe zeci de tu
nuri pentru armata revoluționarilor. 
La fel. in aceste zile, a fost vizi
tată de numeroși tineri sala festi
vă a consiliului pobular județean, 
fastul cartier general al armatei re
voluționarilor, precum și mormintul 
lui Gabor Aron din comuna Moacșa. 
(TSmori ~' 
teii").

G6za, corespondentul „Sein-

★

puține zile, sălile Muzeului 
din Cluj vor Găzdui exDozi-

★

Ieri după-amiază. la Uzina me
talurgică din Iași a fost prezentată 
o conferință ln care s-a evocat în
semnătatea deosebită a mișcării re
voluționare pașoptiste. / 
expuneri urmează să aibă 
celelalte întreprinderi din 
piui Iași. De asemenea, la 
culturale din localitățile 
continuă să fie prezentate . .__ .
zile conferințe cu temele ..Anul re
voluționar 1848 in Moldova" si ..125 
de ani de la revoluția din 1848 din 
Țările Române", primite cu viu in
teres de public. (Manole Corcaci, 
corespondentul „Scinteii").

Asemenea 
i loc s» in 

munici- 
căminele 
județului 
Ln aceste

Peste
de artă __  —u ___ ....    
ția comemorativă ..Revoluția de1 la 
1848 ln Țările Române", organizată 
de Arhivele statului Cluj și Muzeul 
de istorie al Transilvaniei. Pentril 
expoziție este in pregătire un bogat 
fond muzeistic si documentar origi
nal care va oferi vizitatorilor mate
rial de informare in legătură cu 
desfășurarea evenimentelor do la 
1848 in Tara Românească, Moldova 
și Transilvania.

în afară de aceasta, filiala din Cluj 
a Societății de științe istorice va 
organiza două sesiuni de comunicări 
științifice, intitulate : ..Gheorghe Ba- 
riț — 80 de ani de la moarte'* și „125 
de ani de la istorica adunare ne 
CImpia Libertății din Blai“. (Ale
xandru 
„Scinteii").

Mureșan, corespondentul

FESTIVALUL NAȚIONAL AL STUDENȚILORf

CU SOLDAȚI //

Ediția 1973 a Festivalului național 
al studenților din institutele de artă 
a Început, vineri dimineață, la Cluj. 
Timp de două zile, acest centru uni
versitar va găzdui peste 20 de con
certe și recitaluri, la care ișl vor da 
concursul numeroase formații co
rale, orchestrale și soliști din Bucu
rești, Brașov, Cluj, Iași, Timișoara 
și Tirgu Mureș.

în prima zi a festivalului și-au de
monstrat măiestria interpretativă co
rul studenților din Cluj, corul bărbă
tesc al Institutului pedagogic din 
Tg. Mureș, corul de cameră al Fa
cultății de muzică din Timișoara.

înscriindu-se in aria largă a pre
ocupărilor de permanentă îmbunătă
țire a activității cultural-educative 
in institute și facultăți, competiția — 
eșalonată ln secții de muzică, teatru 
și film, artă plastică — prevede ac
țiuni variate. Sint de amintit, intre 
altele, programe de muzică corală și 
vocal-instrumentală, spectacole de 
teatru, operă și operetă, montaje li
terare, gale de film, inaugurarea 
unui Salon de artă plastică, precum

și organizarea unui colocviu de cri
tică și teoria artei. Manifestările se 
vor desfășura pină la 20 mat — data 
încheierii Festivalului național al 
studenților din institutele de artă.

(Agerpres)

în activitatea 
poet, prozator și eseist 
a lui Ștefan Popescu 
avangardismul estetic 
este, ln mod neosten
tativ, coincident cu 
cel politic. Ștefan Po
pescu a fost redactorul 
unei reviste literare de 
stingă (Cadran, 1931, 
15 septembrie — 15 
decembrie 1939), a co
laborat la publicațiile 
îndrumate sau influen
țate de P.C.R., a par
ticipat la elaborarea 
primului număr legal 
al României libere, a 
publicat poezie poli
tică. Volume ca : Tu
turor, Cu Inima In 
pumni, Imnuri ilus
trează acest militan
tism organic. Poeme 
cu soldați (Editura mi
litară, 1972) e un vo
lum cu o organizare 
sau cu o finalitate te
matică mai evidentă ; 
e o carte scrisă cu 
sinceritate, dar și cu o 
adresă anticipată. In
tenția autorului este 
mărturisită direct os
tașilor in autograful de 
pe copertă : cele din 
carte sint scrise „din 
toată Inima mea către 
a voastră, tinărl, vi
tejească, românească". 
Poemele cu soldați 
sint, astfel, mici dis
cursuri poetice, laco
nice, prin natura lor, 
dar și „scrisori" ima
ginate în dialog epis
tolar, sint, in esență, 
imnuri adresate țării 
și gloriei ei milenare. 
Uneori, poetul adoptă- 
un stil ușor patinat, a- 
mintind voit de aerul 
și de ritmul unor pa
gini vechi, a unor cro-

(îfl nici. Versul ««te, de 
regulă, discursiv șl a- 
pelativ ca-ntr-o clntare 
de laudă: „Dulci sini 
rănile voastre / care 
pe toți ne dor. eroi ! ( 
Aspră-I învățătura 
voastră...". Prozodic, 
lauda țării sau • eroi
lor nu urmează dru
murile tradiționaliza- 
te ale expresiei, ale 
poeziei, de gen. ci se 
Înscrie Intr-o structu
ră de forme psaltice, 
arhaizate. Unele poe-

NOTE DE

LECTURĂ

me iau ritmuri miori
tice, eroii dormind ln 
deplinătatea eternă a 
naturii ca șl eroul ba
ladei : „Voi nu veți 
uita / că floare-nflorea 
/ și holda-ncolțea / din 
sufletul lor / săltind 
sub mohor / răsufletul 
lor, / lor, al tuturor".

Suflet și trup al pa
triei, ostașii sint eroi 
prin destin, iar vitejia 
lor este la fel de cu
noscută in război, ca 
și în ceasuri de ve
ghe, de strajă. în Poe
me cu soldați se simte 
uneori intenția de a 
cuprinde și de a versi
fica universul modern 
al ostașului român 
(legat Indestructibil de 
trecut și ancorat ln 
viitor), ln unele ima
gini și versuri calde si

emoționante. ostanll au 
o „cumințenie molco
mă", „de baladă" ; iu
birea de țară „e o chi
vără fermecată aub 
eare-ncăpem toți și 
ne-adăpostim" ; solda- 
ții In luptă stnț „zid 
umblător", Iubirea de 
patrie e ca „o ploaie 
necesară"; pentru lup
ta modernă soldații se 
apără și „din tran
șeele glndului" ; apă
rarea patriei e un e- 
tern „ordin de zi pe 
armată" etc.

Partea a doua a căr
ții e un imaginar dia
log epistolar intre pă
rinte și ostașul dus la 
oaste. Pentru 
rile tatălui,
concepe, în economia 
capitolului, un fel de 
„învățătură" către 
fiu, avlnd, undeva, un 
model ln Neagoe 
sarab : „Dragostea 
de părinte / să-ți 
scut și adăpost, 
brățlșarea mea să
e cu tine / oriunde cu 
tine, feclorașule, / pes
te care umbră să nu-țl 
fie / decit ca să te ră
corească / decit să te 
ferească / de arșiți din 
rău, din 
„Rindurile"
veghează — cu intenții 
programatice — pieo- 
cupărlle de fiecare zi 
ale acestuia, dar și 
gindurile, darurile, ho- 
tăririle celui plecat.

Poemele cu soldați 
sint In realitate „poe
me către soldați", de
clarații patetice pen
tru țară, lnscriindu-se 
astfel ca un omagiu a- 
niversar.

rindu- 
poetul

Ba- 
mea 

fie 
im- 
șlii,

viclean". 
ostașului

Emil MÂNU

Natalia STANCU

O interesantă manifes
tare artistică a avut loc 
de curînd la clubul uzi
nei „Republica" ..... 
București. Un grup de 
pictori și sculptori, 
frunte cu maestrul < 
xandru 
deschis , . .
cuprinzind aproape 40 de 
lucrări reprezentative 
pentru creația lor actuală. 
Adică nu este vorba 
de tablouri pictate ad- 
hoc, în vederea aces
tui eveniment, ci de opere 
create in ultimii ani, u- 
nele întllnite și in expo
zițiile personale sau in 
saloanele 
purtind deci 
confruntări

Artiști de 
bogată 
Pacea, C. Piliuță, 
Brădean, Iacob Lazăr, A. 
Nedel și Virgil Miu ex
pun cite patru tablouri 
diferite ca gen (peisaje, 
compoziții, naturi statice), 
care le reliefează perso
nalitatea și preocupările, 
felul propriu de a se ex
prima, deosebit de la u- 
nul la celălalt, ceea ce dă 
expoziției un farmec in 
plus. Sculptorii Mircea 
Ștcfănescu și Aurelian 
Bolea au adus citeva por
trete și compoziții in lemn 
și marmură, plasate dis
cret printre tablouri.

Față de manifestarea si
milară de la uzina „Vul
can", din februarie, ac
tuala expoziție cuprinde 
un număr sporit de parti
cipant, refleetind intere-

din

, in
Ale-

Ciucurencu. au 
aici o expoziție

republicane, 
și girul altor 
cu publicul, 
prestigiu, cu 

activitate, ca I.
Traian

tV

sul stîrnit printre creatori 
de asemenea acțiuni or
ganizate in centrele mun
citorești. Clubul se află 
chiar lingă uzină, cu in
trare direct din stradă, 
accesibil, deci, oricui. Și

pot prilejui întilni- 
dintre muncitori șl 

creatorii de valori spiri
tuale, pe parcursul celor 
citeva săptămini dt va 
rămine deschisă expoziția. 
Pentru ca discuțiile să ai-

mtimpinareapublicului
EXPOZIȚIE LA CLUBUL UZINEI „REPUBLICA"

este de presupus că ex
poziția se va bucura de 
prezența a numeroși vizi
tatori. Mai ales că tot aici 
se află o vastă bibliotecă, 
precum și o elegantă și 
iarg încăpătoare sală de 
spectacole.

Dincolo de importanța 
expoziției, am dori să su
bliniem insă semnificația 
socială a acestui act de 
cultură, fructuosul dialog

de

bă un caracter cit mai 
concret, ele vor fi purta
te chiar în fața lucrărilor 
expuse. Schimbul
păreri ți impresii va fi 
astfel mai viu, mal plin 
de interes.

Prin asemenea confrun
tări, arta vine ln întlm- 
pinarea publicului, îl a- 
jută să se apropie de va
lorile autentice, il ciștigă 
pentru sine și-1 formează.

Intr-adevăr, 
deschidem expoziții doar 
in centrul orașului 
nu le-am aduce, 
spectacolul 
cit : _r__ _____
cui unde oamenii locu
iesc și iși desfășoară ac
tivitatea productivă ? Ar
tiștii expozanți pot afla 
astfel direct ce gindește 
publicul larg despre opera 
lor și cum o apreciază, ce 
nedumeriri stîrnește une
ori, pentru a da, la ne
voie. lămuririle necesare, 
privind un aspect sau al
tul al creației lor.

Un alt aspect care me
rită relevat este legat de 
cenaclul artiștilor plastici 
din această mare uzină, 
Îndrumat plnă nu demult 
de Ion Pacea. Prezent și 
el la vernisajul expoziției, 
pictorul s-a angajat, cu a- 
cest prilej, să-și reia cu- 
rlnd activitatea de sfătui
tor al amatorilor. Pină a- 
tuncl, manifestarea aceas
ta le Îngăduie numeroși
lor iubitori ai artei să se 
întilnească și cu alți ar
tiști consacrați, Intr-un 
dialog binevenit, privind 
atit de controversatele 
probleme ale creației ar
tistice.

Este, de asemenea, Îm
bucurătoare făgăduiala 
reafirmată de acest grup 
de artiști că asemenea ex
poziții, pe cale de a de
veni tradiționale, vor fi 
continuate cu hotărire și 
ln alte uzine.

?i 
ca și 

de teatru, 
mai aproape de lo-

Marin M1HALACHE_______ 7
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PROGRAMUL I
»,» Curs de limba germani. 

Lecția a 49-a. Prezintă lec
tor unlv. Greta Klaster-Un- 
g orcan u.

».X> A fost odată ea niciodată... 
— „împărăția oglinzilor 
strîmbe* (I).

16,00 Telex.
10,05 Publicitate.
10,10 Ansambluri folclorica : ».Pe 

malul Mureșului” — concert 
de muzică populară cu or
chestra Filarmonicii de Stat 
din Arad.

10,M De vorbă cu gospodinele.
11,00 Selecțlunl din emisiunea 

„Seară pentru tineret*.
lijfi Roman foileton : „Clntec la 

apusul soarelui*.
13,33 Cărți șl idei. Discuție asupra 

colecției „Enciclopedia de 
buzunar*, Editura Enciclo
pedică. Participă Edmond 
Nicolau. Ion Tudosescu și 
Victor Săhleanu.

13.00 Telejurnal.
16,00 Telex.
18,0» Cunoașteți legile 7 a Legea 

privind dezvoltarea con
strucției de locuințe. vlnza-

rea de locuințe din fondul 
de it»t către populație șl 
construirea de case de odih
nă proprietate personală. • 
Legea privind administrarea 
fondului locativ șl reglemen
tarea raporturilor dintre 
proprietari șl chiriași.

16.20 Muzică populară din Dobro- 
gea In interpretarea grupu
lui vocal al Casei de cultu
ră din Isaccea.

18.30 Emisiune ln limba germană. 
18,15 Ritm, tinerețe, dans.
19,05 Arc peste timp. Bocșa — 250 

de ani de minerit. Reportaj 
de Ion Arieșanu.

18.30 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. • Cincinalul Îna

inte de termen — cauză a 
Întregului popor.

30,00 Clntecul săptămlnll : „Mîn- 
dru sint de țara mea* de 
Noru Demetrlad, pe versuri 
de Ovldlu Dumitru. Inter
pretează Doina Badea.

30,05 52 de inițiative ln 33 de 
săptămini.

30.20 Teleenciclopedla. • Inima
(I). • Metamorfoze. • Vul
turi.

21,00 Film serial „Mannix*.
21,50 Te’.edlvertlsment. ..Arca Iul... 

Goe" — fantezie muzlcal- 
satirlcâ de Marin Tralan. 
Regia artistică Cornel Popa.

22.30 Telejurnal.
22.40 Romanțe șl eântece de pe

trecere.
22.55 Baschet masculin : Roma

nia — Ungaria (repriza a 
n-a). înregistrare din Sala

sporturilor de la Cluj. Co
mentează Adrian Vasiliu.
PROGRAMUL U

18,00 Agenda
16,10 Armonii Intime. Cele mal 

frumoase lieduri din cartea 
..Cintece spaniole* de Hugo 
Wolf. Clntă Emilia Petrescu. 
La plan Martha Joja, și 10 
minute cu pianistul Dan 
Mlzrahy.

16,40 Azi și mllne. Emisiune de 
informare culturală la zl.

16.50 Avanpremiera.
16.55 Publicitate.
17.00 Cintece șl Jocuri populare.
17,30 Reporterii noștri peste ho

tare. • Berlin. Reportaj de 
Maria Preduț. a Itinerar 
albanez. Reportaj de Rodica 
Rarău.

18,00 Istoria filmului sonor. „Iu
bire dincolo de viață șl de 
moarte* (filmul de dragoste).

cinema

• Program de desene animate 
pentru copil — 9,45; Program de 
vacanță (basme) — 11.30; 13,30;
15.30, Dimineți de război — 17,30; 
20 ; DOINA.

• Tecumseh : BUCUREȘTI — 
8.30: 11: 13,30; 16; 18,30; 21, SCA
LA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Trăind In libertate : CENTRAL
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20.45.
• Tara sălbatică : FAVORIT —
9.15; 11.30; 13,43; 18; 18,15: 20.30,
FEROVIAR — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20.45.
• Cu tnlinlle curate : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
• Po aripile vintulul : PATRIA
— 10; 14.30; 19,15.
• Săgeata căpitanului Ion: DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Nici un moment de plictiseală:
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.
• Săptămina nebunilor : DACIA
— 9: 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• 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 in continuare.
• Copilul sălbatic : GRIVITA — 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Zestrea : PACEA — 15.45; 18; 
20,15.
• Adio, arme ! : ÎNFRĂȚIREA
ÎNTRE POPOARE — 15,30; 19,
RAHOVA — 15,30; 19.
• Neamul Șolmăreștilor : CA
PITOL — 9.30: 12,30; 16,30; 19,15.
• Felix șl Otilla : LUMINA — 9; 
12,30; 16.30.
• Vocea apel t LUMINA — 20.
• Toby Tyler — 10; 12; 14, Iavo-

rul fecioarei — 18; 18, Avangar
da eroică — 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
FLOREASCA — 15.30; 19, VITAN
— 15,30; 19.
• Organizația : BUCEGI — 15,30; 
18; 20,30, GIULEȘTI — 15,30; 18; 
20,30.
• Love story : POPULAR — 10; 
15,30; 18.
• Iakov Bogomolov : POPULAR
— 20,15.
a Domnului profesor, cu dra
goste : UNIREA — 15,30; 18; 20.13.
• Fata care vinde flori : MOȘI
LOR — 10; 15,30; 18; 20,30, VOL
GA - 9.30; 12,15; 15; 18; 20.45.
• Cowboy : GLORIA — 8.30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS
— 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Clovnii : VIITORUL — 16; 18; 
20.
• în umbra violenței : LIRA — 
15,30; 18.
• Colier pentru Iubita mea : 
LIRA — 20,15.
• Seceră vlntul sălbatic : ARTA
— 15.30; 18.
• Ucidcți oaia neagră : ARTA — 
20.15.
• Atunci l-am condamnat pe 
toți la moarte : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Marca evadare : COTROCENI
— 15.30; 19.
• Drum fu penumbrft : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Astft-seară dansăm tn familie: 
MIORIȚA — 10; 12,30,

• Alfred cel Mare : MIORIȚA — 
15; 17.30: 20,15, FLAMURA — 16; 
18,15; '20.30.
e Bamby : FLAMURA — 9; Ll,15; 
13,30.
• Haiducii : MUNCA — 16; 18;
20.
• Drumul spre Vest : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.

teatre

• Filarmonica de stat „George 
Enescu* (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : En
rique Garcla Asenslo (Spania) 
— 20.
• Conservatorul de muzică „cl- 
prian Porumbescu* (sala G. Enes
cu) : Concert simfonic. Dirijor : 
Aurel Nlculescu — 20.
• Opera Română : Lakmâ — 10.
• Teatrul de operetă : Spune ini
mioară, spune — 19,30.
• A.R.I.A. prezintă (la 8ala Pa
latului) ; Concert extraordinar 
susținut de grupul vocal „The 
5-th dimension** (S.U.A.) — 17; 
20.
• Teatrul Național „I. L. Cara-
Riale* (sala Comedia) : Un flu
ture pe lampă — 16; 20 (sala

Studio) : Despre unele llpsurîf 
neajunsuri șl deficiențe tn dome
niul dragostei — 20.
• Teatrul de comedie : Croitorii 
cel -mari din Valahi* — 10,30, 
Prcștn — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : O scrisoare pierdută
— 20, (sala din str. Alex. Sahla): 
Anunț la „Mica publicitate** — 20.
• Teatrul Mic : Simfonie pentru 
destinul meu — 19,30.
• Teatrul Ciulești : Casa care a 
fugit pe ușă — io, Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — io, Cele 12 
luni ale anului — 16.
• Teatrul „Țăndărică* (sala din 
Calea Victoriei) : Ninlgra șl Ali- 
gru — 10, (sala din str. Acade
miei) : Un băiat Isteț și un rege 
nătăfleț — io.
• Teatru] evreiesc de stat : 
Nathan tnțeleptul — premieră pe 
țară — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase* (sala Savoy) : Revista are 
euvintul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnltul meu 
drag — 19,30,
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ton Vasilescu" : Dansul maimu
țelor — 19.30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale* : Alei este soarele meu — 
20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română* : Pe plaiurile Mioriței
— 19,30.
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MUNCA POLITICĂ DE MASĂ
orientată spre obiectivele majore ale partidului

0 experiență ea largi posibilități de 
generalizare în folosirea ansamblului de 
pîrgbii ale activității politico-educative 

de masa

ta 1 Mal se Impli- 
nețte^ un sfert de veac 
de cînd — la numai 
cîteva luni de la in
staurarea republicii ți 
în plina desfășurare 
a transformărilor re
voluționare ce aveau 
sa structureze viața 
societății românești pe 
alte temeiuri — a 
fost Inaugurata o nouă
întreprindere de confecții, ridicată prin munca pa
triotică a mii și mii de tineri însuflețiți de chemarea 
avîntată a partidului comuniștilor — FABRICA DE CON
FECȚII Șl TRICOTAJE BUCUREȘTI.

Astăzi, această întreprindere, care, prin produsele ei, 
ți-a cucerit un meritat renume și peste hotare, reali
zează o producție globală anuală de aproape dooă- 
zeci și cinci de ori moi mare decit acum douăzeci și 
c'nc'. ^.e or" fiecor® ii i®» de pe benzile de lucru ale 
fabricii un număr de 100 000 confecții și tricotaje.

în întreprinderea aceasta, care a cucerit de 24 de ori 
steagul de fruntașă pe ramură, își desfășoară activi
tatea 3 000 de comuniști — muncitori, ingineri și teh- 
n cil ni — care se bucură de un înalt prestigiu profesio
nal șl politic și al căror cuvînt, întărit prin exemplul

muncii lor pasionata 
ți competente, este 
ascultat ți urmat cu 
entuziasm de întreg 
colectivul muncitoresc 
al fabricii. în centrul 
întregii munci poli
tice din fabricâ se 
află popularizarea și 
explicarea politicii in
terne și internaționale 
a partidului, a obiec- 
ln documentele detivelor fundamentale trasate ------------- _

partid, în expunerile și cuvîntările secretarului ge
neral ol partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Toate acestea în indisolubilă legătură 
gajamentul de mare forță mobilizatoare , 
și l-a luat colectivul întreprinderii pentru traduce
rea în viață a sarcinilor stabilite de Conferința Na
țională a P.C.R. : „Cincinalul in patru ani".

Un întreg arsenal de mijloace variate și eficiente — 
de la activitatea agitatorilor si convorbirile de la om 
la om, la graficele și chemările concrete la întrecere, 
de la brigăzile artistice de agitație la qazetele de pe
rete satirice și la emisiunile postului local de radio- 
ficare — este pus în acțiune pentru a spori în con
știința fiecăruia hotărirea de a asigura realizarea 
cincinalului in patru ani.

cu an- 
pe caro

FORȚA OE CONVINGERE A AGITATORILOR:
prin logica vorbei, Par si prin argiunenml faptei

După scripte sint circa 
500. In realitatea muncii 
de li cu zi aproape fie
care dintre cei 3 000 de 
membri de partid, indife
rent de locul unde lu
crează. indiferent de sar
cina concretă pe care o 
Îndeplinește pe linie de 
partid, se dovedește a fi 
și un agitator. Este deose
bit de important faptul 
că aceasta se referă mai 
ales la membrii birouri
lor organizațiilor de bază, 
la comuniștii Învestiți cu 
felurite răspunderi orga
nizatorice sau politice 
care se dovedesc parti
cipant! activi la munca 
politică de masă ; ei nu 
se limitează la a instrui 
pe agitatori, a organiza 
și controla activitatea a- 
cestora, ci se consideră 
efectiv ei Înșiși agitatori, 
luind parte la explicarea 
țelurilor șl Obiectivelor 
partidului, la mobilizarea 
celorlalți muncitori pentru 
Înfăptuirea lor.

... La sectorul III — 
confecții pentru femei — 
lucrează o muncitoare cu 
veche experiență in me
seria confecțiilor, Nasta- 
sia Droinea. E membră 
în biroul organizației de

bază. Nu face parte, cel 
puțin formal, din colec
tivul de agitatori. Cu 
toate aceslea, nu există 
acțiune politică in spri
jinul realizării obiecti
velor ..planului scurt" la 
care să nu ia parte, ca 
un veritabil agitator, cu 
vorba și cu fapta.

Recent, sectorul s-a 
aflat citeva zile intr-o 
situație dificilă. Ce se în- 
timplase ? în urma unei 
comenzi urgente s-a tre
cut, de pe o zi pe alta, 
de la producția de imper
meabile la cca de haine 
de blană artificială. A- 
ceasta presupunea nu nu
mai schimbarea tehnolo
giei, dar și adaptarea fie
cărui muncitor la un alt 
gen de operații, pe care 
nu le executase pină 
atunci. în mod normal 
această adaptare ar fi 
trebuit să dureze mai 
multă vreme, dar. pe de 
o parte, comanda nu 
putea să aștepte, iar pe 
de altă parte prelungirea 
perioadei de adaptare ar 
fi periclitat serios înde
plinirea angajamentului 
întreprinderii de a reali
za cincinalul in numai 
patru ani.

Nastasia Droinea n-a 
așteptat indicații și în
drumări „de sus", ci s-a 
orientat grabnic in situa
ția nouă ce se crease. 
Le-a adunat pe munci
toarele mai tinere din 
jur și le-a explicat pe 
îndelete, în cuvinte 
simple, care mergeau 
drept la inimă, însemnă
tatea mobilizării pricepe
rii și cunoștințelor fie
căreia pentru a face față 
noii sarcini. Le-a dezvă
luit răspunderea fiecă
reia pentru contribuția 
întregului colectiv la în
deplinirea obiectivelor de 
dezvoltare accelerată a 
țării trasate de partid la 
recenta plenară a Co
mitetului Central, sub
liniind că tocmai in ase
menea momente dificile 
se reliefează mai limpede, 
mai pregnant conștiința 
muncitorească a fiecărui 
membru al colectivului. 
Nu s-a mulțumit numai 
cu vorbele, ci le-a și a- 
rătat practic, concret, fie
căreia in parte, cum iși 
pot realiza operațiile in 
ritmul și la nivelul cali
tativ cerut de însuși pres
tigiul fabricii.

Principalul criteriu al

eficacității muncit poli
tice de la om la om 11 
constituie rezultatele în 
producție. Acest adevăr 
ii călăuzește pe toți agi
tatorii, pe toți comuniștii 
fabricii. De aceea munca 
politică are aici un ca
racter concret, fiind per
manent pusă in slujba 
popularizării inițiative
lor înaintate, menite să 
asigure traducerea in fapt 
a obiectivelor stabilite de 
partid.

O metodă cu bune re
zultate practicată in ca
drul organizației de bază 
nr. 5 din sectorul II este 
schimbul de experiență, 
organizat cel mai adesea 
în timpul pauzei de masă 
(ca in fotografia alătura
tă). Nu e vorba de o ac
țiune amplă, pretențioa
să. ci de folosirea unei 
anume „diviziuni" a pau
zei — zece minute, de 
obicei — pentru o de
monstrație direct la ma
șină a unei fruntașe in 
muncă. în felul acesta 
noile tehnici se deprind 
mai lesne, felul de a 
munci al fruntașilor nu 
rămine învăluit in „mis
ter", ci iși dezvăluie „se
cretele".

Printre cele mai energi
ce agitatoare din acest 
sector se numără și Ni- 
culina Marinescu, mun
citoare de înaltă califi
care, cu un stagiu de 
peste 17 ani în fabrică. 
Un fapt elocvent din ac
tivitatea ei : Chiar cu o 
zi Înaintea vizitei noastre 
își chemase la întrecere 
tovarășele din atelier, 
luindu-și angajamentul să 
monteze, peste planul zil
nic, zece mlnecj la pro
dusele groase. N-a fost 
însă o simplă chemare la 
Întrecere, ci și o explicare 
a obiectivelor întrecerii, o 
subliniere a rolului fiecă
ruia In traducerea in 
viață a acestor obiective. 
E și o demonstrație a e- 
ficacității muncii de agita
ție, care îmbină organic 
vorba și fapta, a conver
tirii efectelor ei in re
zultate concrete in muncă.

...Sint numai citeva din
tre exemplele pe care ni 
le-a oferit munca ne
obosită a agitatorilor, a- 
tuturor comuniștilor de 
la Fabrica de confecții și 
tricotaje. Muncă de la 
om la om. de la suflet 
Ia suflet, de la conștiință 
la conștiință.

PERMANENȚA NOULUI 

in programele brigăzilor artistice 
si statiei de radioficare
1 3

Dacă veți observa cu atenție 
Imaginea ce ilustrează acest text, 
veți remarca — fără Îndoială — 
un detaliu semnificativ. O brigadă 
artistică de agitație își prezintă 
programul nu pe o scenă sau in
tr-o sală de spectacole. Publicul a 
lnoonjurat-o din toate părțile, iar 
cei cițiva interpret! au Încetat de 
a mai fi simpli artiști veniți in 
fața spectatorilor pentru a culege 
doar aplauze. Fotografia a fost 
•urprinsă la secția 7, intr-una din 
pauzele de lucru. Citeva mese adu
nate la repezeală in mijlocul ha
lei de producție, o schimbare rapi
dă de costume și spectacolul a 
început Brigada artistică de agi
tație a intrat în acțiune.

— Tovarășe Dan Cătălin, glntețl 
un adevărat animator al acesiei 
activități arhstice cu caracter ope
rativ, d° intervenție directă in 
viața colectivului. Cite brigăzi 
există in prezent în fabrica de 
confecții și tricotaje 7

— Una pe fabrică și cinci în 
secții. Fiecare dintre ele are un 
program separat, de sine stătător, 
fiecare acționează in funcție de 
condițiile specifice locale.

— Cum se Întocmește un ase
menea program de brigadă 7

— în brigada pe întreprindere, 
de care mă ocup, documentarea 
autorului de text se desfășoară 
după un principiu validat de prac
tică : faptele cele mai semnifica
tive, exemplele cele mai conclu
dente. pot fi aflate numai la locul 
de muncă. Iată de ce eu mă ..înar
mez" adesea cu un carnet de no
tițe și încep să umblu prin secții 
in căutarea aspectelor celor mai 
importante.

— La care dintre ele vă refe
riți ?

— în primul rînd la cele de pro
ducție. Noi ne-am asumat un an
gajament : să îndeplinim cincina
lul in patru ani. Și vrem să-l du- 
cr-m cu cinste la îndeplinire. Pen
tru aceasta depunem o activitate 
susținută. Cum se desfășoară ea ? 
Ce merge bine și ce merge mai 
puțin bine ? Iată ce căutăm să 
aflăm cu prilejul investigațiilor 
noastre In secții, cu prilejul discu
țiilor cu secretarii organizațiilor 
de bază. Ne notăm toate observa
țiile pentru ca, ulterior, să trans

formăm datele și cifrele seci în 
text artistic interpretat de brigadă.

— Deci se stabilește un dialog 
Intre muncitori șl brigada de agi
tație...

— Da, un adevărat dialog dacă 
notați și faptul că, adesea, infor
mații și fapte ajung pe masa noas
tră de lucru din inițiativa nemij
locită a salariaților.

— Un exemplu...
— Nu cu multă vreme în urmă, 

o muncitoare de la secția a doua 
ne-a solicitat să includem în pro
gramul nostru o critică la adresa 
celor care au cumpărat pentru sec
ția respectivă o mașină cu bani 
grei pentru ca acum să stea nefo
losită. Sau : acum două luni, mun
citorii de la atelierul auxiliar ne 
semnalau că le lipsește apa caldă. 
Și exemplele se pot înmulți. Toate 
aceste elemente au devenit mici 
scheciuri in programul brigăzii.

— Care este eficacitatea pro
gramelor prezentate 7

— Remarcabilă. De pildă, la ate
lierul auxiliar acum există apă cal
dă, iar noi a trebuit să scoatem 
pasajul respectiv din program. Dar

„VIZUALUL” se adresează nu numai 
ochiului, ci mai ales conștiinței...

Agitația vizuală, cuvîntul parti
dului exprimat lntr-o formă con
cisă, mobilizatoare, cu ecouri in 
conștiința oamenilor, a devenit aici 
un element familiar, obișnuit in 
munca politică de masă consacrată 
luptei pentru Îndeplinirea cincina
lului în 4 ani. în secții, in atelie
rele fabricii, in general la fiecare 
loc de muncă, privirea îți este a- 
trasă de o agitație vizuală vie, 
concretă, la obiect Panouri — 
mici sau mari, scrise alb-negru sau 
In culori vii — oonțin chemări la 
Întrecere, angajamentele și stadiul 
îndeplinirii lor, lozinci. Agitația 
vizuală se ferește de generalități, 
are un caracter concret, practic, 
amănunțit. La intrarea In fabrică, 

j bunăoară, un imens panou (repro
dus in fotografia alăturată) anunță 
vizitatorul despre marea inițiativă 
declanșată aici : „Angajamentul 
nostru — cauza noastră".

în fabrică, același angajament 
concret, mobilizator, 11 intilnim la 
fiecare loc de muncă, adaptat spe
cificului secției. Un exemplu : 
„Antrenat in efortul general al 
fabricii de a realiza planul cinci
nal in 4 ani, colectivul secției a 

i IlI-a va realiza in anul 1973 con
fecții peste plan in valoare de 25 
milioane lei". Inscripțiile de a- 
ceastă natură nu se limitează doar 
la secții. Adesea ele relevă anga
jamentul unui colectiv restrins t 
„în cinstea celei de-a XXV-a ani
versări a fabricii, brigada condusă 
de tovarășa Eliza Manea s-a an
gajat să realizeze peste plan 19 000 
bucăți confecții".

i De ce sint convingătoare cele 
mai multe dintre panourile, lozin
cile ori graficele expuse 7 Pentru 
că nu se limitează să enunțe orien
tări generale sau sarcini globale,
ci arată spre ce țintă concretă tre
buie să-și îndrepte muncitorul 

I eforturile, caro sint rezultatclo
J practice, foloasele nemijlocite ale

bunei organizări a muncii. Iată 
una dintre ele, lntilnită in secția a 
Il-a : „Tovarăși ! 2 minute nefo
losite dLn programul de lucru, ln- 
tr-o zi, raportat la totalul salaria
ților secției noastre, înseamnă 
pierderea a 48 confecții pentru 
femei, fnsumînd 25 000 lei". Totul 
este, deci, astfel gindit î¥icît să 
vorbească simplu, direct, convingă
tor minții, conștiinței muncitoru
lui, să-i călăuzească eforturile spre 
obiectivul său concret.

Chiar și atunci cînd îmbracă o 
formă generală, lozinca înscrisă pe 
panou are totuși o țintă precisă. 
Se adresează conștiinței, omului, 
mindrlei sale de muncitor : „Preș- 

\______ —______

tigiul fabricii noastre ne obligă să 
fim cinstiți, demni și corecți, atit 
In fabrică, cit și în societate" ; sau, 
„Tovarăși 1 Nu uitați că ultimul 
control al calității îl face clientul".

în contextul agitației vizuale de 
la F.C.T.B. se poate Include, ca 
un capitol aparte, deosebit, presa

de uzină. Ziarul „CONFECȚIA" 
apare aici de 14 ani, timp in care 
Și-a clștigat un binemeritat presti
giu, o popularitate și o tradiție 
lăudabile. în tot acest timp ziarul 
s-a integrat organic in activitatea 
de zi cu zi a fabricii, a militat 
pentru generalizarea experienței

înaintate în producție, g-a făcut un 
furtător de cuvint al colectivului, 
n întrecerea consacrată Îndeplini

rii cincinalului in 4 ani, numită, 
simbolic, in cele mai multe pagini 
„Cauza noastră", ziarul s-a angre
nat In cel mai înalt grad, exerci- 
tindu-și funcția sa organizatorică 
și agitatorică. Iată citeva titluri : 
„Cincinalul In 4 ani, deviza între
gului nostru colectiv" ; „Planul șl 
angajamentele — un tot unitar, 
permanent în atenția noastră" ; 
,.Zi de zi REALIZĂRILE la nive
lul ANGAJAMENTULUI" : „Mun
că. pasiune, răspundere și dăruire 
față de prestigiul fabricii".

Alături de ziar, un important 
loc ocupă aici gazelele satirice. Fie 
că se numește „ȚEPUȘA" sau „RE
FLECTOR", colțul satiric sau gaze
ta satirică îndeplinește un puternic 
rol educativ, combătind prin forme 
specifice — caricaturi, desene, 
versuri — atitudinile retrograde, 
păgubitoare pentru colectiv, mani
festările de indisciplină, lipsurile 
nemotivate de la program, întîr- 
zierile etc. In ziua cind am vizi
tat fabrica, „Țepușa" din secția a 
Vl-a prezenta un sugestiv desen : 
două tinere intrau, „la pas", in 
secție, cu o intîrziere de circa 25 
minute, In timp ce toate colegele 
le priveau. Critica a prins. In 
pauza de prînz cele două tinere 
muncitoare au rugat colectivul ga
zetei să le scoată caricatura, an- 
gajindu-se că nu vor mai lntlrzia. 
„Compromisul" a fost acceptat. 
Dar cu o condiție : în locul cari
caturii a apărut angajamentul scris 
al celor „prinse" In vizorul criticii.

Bune rezultate se obțin, de ase
menea, în munca politică de masă 
și prin intermediul VITRINELOR 
DE CALITATE, forme ale agita
ției vizuale specifice în întrecerea 
pentru Îmbunătățirea calității pro
duselor. Ele conțin mostre ale 
unor repere sau produse confec
ționate ireproșabil, cu precizarea 
numelui lucrătorului care le-a e- 
xecutat și a brigăzii din care face 
parte ; apar și mostre ale negli
jenței. Ori de cîte ori se ivesc 
asemenea fenomene, agitatorii, șe
ful de brigadă și maistrul or
ganizează convorbiri in fața vi
trinei calității, „cazul" în speță 
fiind supus criticii generale ; nu 
o dată, pornind de aici, se inițiază 
demonstrații practice, schimburi de 
experiență, întîlniri între fruntașii 
In producție și ceilalți muncitori.

fel pentru că noi il scriem, noi 11 
regizăm, noi il jucăm.

AMPLIFICATORUL
INIȚIATIVELOR ÎNAINTATE
In întrecerea socialistă consacrată îndeplinirii cincinalului în 4 ani 

comuniștii de la F.C.T.B. au lansat sau preluat numeroase inițiative, 
in sprijinul lor se desfășoară o susținută muncă politică, concretizată 
in forme și modalități vizind mobilizarea în întrecerea socialistă 
ridicarea calificării, dezvoltarea conștiinței oamenilor. Iată citeva exemple.

© „Procesul milimetrilor", inițiativa lansată cu ani 
rvTnrfUreS?™’ T fOSt PRELUATA. ADAPTATA LA SPECIFICUL 
ÎNTREPRINDERII de confecții și GENERALIZATA In toate .ăjile 
de croit ale secțiilor de fabricație. între obiectivele muncii politice 
desfășurate de comuniști în sprijinul inițiativei notăm : folosirea ra
țională a materiei prime și obținerea, pe această cale, a unor impor
tante economii suplimentare. Bunăoară, colectivele din sălile de croire 
de la secțiile a II-a si a Vil-a s-au angalat să obțină in acest an 
economii peste plan însumind 3. respectiv 2.5 milioane lei ; organiza
rea unei întreceri pe profesii pentru titlul de cel mai bun șablo- 
ncur. croitor, finisor, tricotor etc.

ne bucurăm ori de cite ori ne 
„stricăm" in aceste condiții rodul 
atitor repetiții. în fond nu facem 
„artă pentru artă", ci „artă în 
slujba producției".

— ...Nu cumva atîtea brigăzi 
artistice de agitație intr-o singură 
fabrică sint prea multe 7

— Multe ? Noi credem că încă 
sint puține și că ar fi bine să exis
te cite una in fiecare secție — 
afirmă Doina Nicolae, președinta 
comitetului de sindicat în secția 
șapte. Brigada pe întreprindere de 
care vi s-a vorbit iși axează pro
gramele pe faptele cele mai im
portante petrecute în fabrică. Or, 
noi, aici, in secții, ne lovim ade
sea de unele mici neajunsuri. Și 
nu putem aștepta 6ă vină brigada 
de agitație oentrală să ia atitudine. 
Iată de ce intervenim. Operativ, 
fără o pregătire complicată.

— Puteți caracteriza un specta
col propriu 7

— Concis, la obiect, fără prea 
complicate „căutări" regizorale. De 
altfel nici nu s-ar putea face alt

— De cite ori îl prezentați 7
— O dată pe schimb In secție și 

apoi, cind sint lucruri mai deose
bite, 11 imprimăm pentru stația de 
radioficare.

Iată-ne, așadar, ajunși și la acest 
mijloc de acțiune cultural-educa- 
tivă, cu o mare putere de convin
gere, cu o rază largă de acțiune.

— Pregătim și transmitem in 
exclusivitate materiale legate de 
viața și activitatea colectivului 
fabricii — precizează Mariana Pir- 
călăbior, responsabila stației de ra
dioficare. O schemă de program 
pe o anumită perioadă ilustrează 
prezența unor aspecte diverse le
gate de disciplina in producție, de 
atitudinea față de muncă, mani
festările etice ale salariaților noș
tri, eficiența economică a activită
ții depuse, calitatea produselor etc. 
Lozinca întregului colectiv : „Cin
cinalul Jn patru ani" esțe și lozin
ca noastră.

SPICUIM DIN PROGRAMUL UNEI SAPTÂMINI 
TITLURILE UNOR EMISIUNI MAI SEMNIFICATIVE

• „Flecare milimetru de ma
terie primă — folosit cu maxi
mă eficiență", emisiune In care 
secțiile Iși prezintă Inițiativele 
deosebite, se organizează inter
viuri etc.
• „Din experiența muncii'or

ganizațiilor de partid In reali
zarea sarcinilor economice".

• „Fabrica Ia a 25-a aniver
sare" — retrospectivă a succe
selor Întreprinderii.

• „Tineretul — schimbul nos
tru de miine" — in fiecare joi, 
cu un sumar care accentuează 
problemele ridicate de educația 
prin muncă și de integrarea in 
producție a tineretului.

• „Ne adresăm vouă, tovară
șele noastre dc muncă", emisiu
ne pentru femei, in fiecare sim- 
bătă, cu citeva rubrici, precum și 
„Tribuna fruntașelor", care tre
zesc cel mai larg ecou in rin-, 
dul salariaților.

® „Fiecare cadru de conducere, fiecare sala
riat, fiecare cetățean - un slujitor devotat al intere
selor societății, un militant în promovarea principi
ilor eticii și echității socialiste, un bun gospodar". 
Sub genericul acestei inițiative, lansată in 1972 de comitetul de partid 
al sectorului VII, in fabrică se organizează permanent acțiuni pentru 
educarea muncitorilor in spiritul eticii și echității socialiste, al dez
voltăm la toți salariații a trăsăturilor înaintate ale omului nou 
constructor al socialismului, pentru organizarea exemplară a produc
ției și a muncii.

o „Modernizarea tehnologiilor de fabricație", 
în fapt e vorba de un ciclu de Inițiative vizind mobilizarea tuturor 
salariaților fabricii In acțiunea de perfecționare a proceselor de fa
bricație, a tehnologiei de producție, introducerea tehnicii celei mal 
înaintate in confecții, aplicarea unor noi metode de proiectare a 
lmbrăcăminții.

© „Fabrica noastră — mîndria noastră" «*’ 
o amplă inițiativă' de masă care cuprinde acțiuni politico-educative în 
scopul mobilizării muncitorilor la întreținerea mașinilor și utilajelor, 
gospodărirea fabricii, organizarea unor săptămini și zile record de 
producție, concursuri ale miinilor îndeminatice, editarea unei mo
nografii pe tema „F.C.T.B. la 25 de ani de activitate" etc.

® „Școala—fabrica" ~~ 0 metodă d® instruire accelerată 
— 6 luni in loc de 2 ani — a muncitorilor confecționeri. Paralel cu 
pregătirea profesională, tinerii muncitori sint educați in spiritul dra
gostei pentru meseria aleasă, al păstrării avutului obștesc. In asa fel 
ca aceștia să se identifice, de la început, cu interesele întreprinderii, 
să lupte pentru marca și prestigiul fabricii.

° „Prietenii noului angajat" este inițiativa cu car» 
iau contact, incă inainte de angajare, toți acel care doresc să ae în
cadreze in fabrică. O „cameră a noului angajat" îi înlesnește aces
tuia, prin intermediul fotografiilor, fotomontajelor, graficelor etc., să 
cunoască-producția, gama produselor, direcțiile de dezvoltare ale’fa
bricii ; colective ale serviciilor personal, producție, ale secțiilor de 
fabricație ajută candidatul la angajare să cunoască tradițiile fabricii, 
obiectivele întrecerii, îi călăuzește primii pași, facilitîndu-i integrarea 
In muncă.

J
Pagină realizată de Victor BIRLADEANU, Rada CONSTANTINESCU, Ioan VLANGA Foto ?S. Cri»’".
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ROMANIA IN COMERȚUL MONDIAL
REALIZAREA INTECRALĂ A PLANULUI DE EXPORTIMPORT, COMPONENTĂ ESENȚIALĂ A

Comparativ rn perioada 
corespunzătoare din anul 
trecut. în primele trei luni 
din 1973 exportul total al 
țârii a înregistrat o creș
tere de 19,7 ia sută. Met ă 
remarcat că sporurile a- 
mintite provin. In principal, 
de ia ramurile care asigură 
un grad superior de prelu
crare a materiilor prime șl 
materialelor incorporate in 

exportate : in- 
construcțiilor de 

mașini-unelte și electro
tehnicii. industria chimică, 
industria ușoară, economia 
forestieră și industria ma
terialelor de construcții, 
lată cîteva dintre produse
le principale la care ex
portul a Înregistrat creșteri 
mari fată de trimestrul I 
1972 : mașini de prelucrat 
metale prin așchiere — 45.3 
la sută : autoturisme de 
oraș și autoturisme de te
ren — 54.1 la sută și. res
pectiv. 66.1 la sută : auto
utilitare — 54 la sută, spo
ruri importante inregis- 
trindu-se și la produse ala 
industriei ușoare.

Asemenea rezultate des
prinse din bilanțul activi
tății de export din trimes
trul 1 8. c. — mult mai 
bogate, desigur, decit cele 
amintite — reflectă cu pu
tere potențialul economiei 
noastre naționale, nivelul 
«rescind de competitivita
te al produselor românești, 
rodnicia eforturilor colecti
velor din numeroase între
prinderi și centrale indus
triale care, de-a lungul 
celor 90 de zile ale primu
lui trimestru, au acordat 
maximă însemnătate rea
lizării ritmice a producției 
pentru export, asigurării 
fondului de marfă necesar, 
livrării la termen și chiar 
mai devreme a mărfurilor, 
fără a pierde cituși de pu
țin din vedere imperativul 
ridicării eficienței schim
burilor noastre comerciale 
cu străinătatea.

Dacă 
traloi 
câni că __  ,
pildă, planul dc export a 
fost îndeplinit in proporție 
de 108.5 la sută, in condi
țiile in care prevederile la 
export pentru acest an sint 
de aproape două ori mai 
mari decit in anul trecut, 
iar livrările de produse 
peste hotare in primul tri
mestru au totalizat 22 la 
sută din planul pe între
gul an. aceste realizări sint 
efectul nemijlocit al grijii 
deosebite și inaltei răspun
deri cu care fiecare colec
tiv de intreprindere din ca
drul centralei respective 
s-a preocupat de îndeplini
rea prevederilor de plan la 
export.

Practic, cum s-au obținut 
asemenea rezultate ? Prin

din timp a 
și contractelor 
desfacere la

pe ansamblul cen- 
industriale de me

ii nă și scule, de

asigurarea 
comenzilor 
forme de 
export, organizarea bună 
șl pregătirea din vre
me — încă din trimestrul 
iv 1972 - a fabricației
producției pentru export, 
folosirea judicioasă a ca
pacităților de producție, 
mai ales in compartimen
tele specializate in acest 
scop, urmărirea atentă, sis
tematică a ritmicității rea
lizării acestei producții.

Deci, trăsătura generală, 
caracteristică a activității 
unităților centralei indus
triale amintite o constitute 
RITMICITATEA realizării

cadrul Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mo
șim Grele, Ministerului In
dustriei Metalurgice ș.a. Tn 
aceste întreprinderi — este 
drepț. puține — nu s-a în
țeles pe deplin că prevede
rile la export din acest an 
suit de o aserhenea com
plexitate, de o asemenea 
amploare. Incit acțiunile 
care pot asigura succesul în 
acest domeniu, bine eșalo
nate în întreg trimestrul, 
nu se pot „comprima" in
tr-o singură lună, oricite 
eforturi s-ar face.

Tn unele intreprinderi s-a 
scontat pc un reviriment in 
luna martie, numai că a-

Centrala industriali da 
medicamente, cosmetice, eo- 
loranți și lacuri din bucu
rești. „Au existai unele 
greutăți tn contractarea la 
extern a producției desti
nate exportului — ne spu
nea, la 10 februarie a.c.. 
Iov. Vasile Velîcu, direc
torul direcției de export
import a centralei — juș- 
tificînd neindcplinirea pia
nului de export tn luna ia
nuarie a.c. de către această 
unitate. Pentru evitarea u- 
nor astfel de situații — con
tinua directorul — este ne
cesar să se accelereze rit
mul de înnoire a produc
ției" (n.n. — de medicamen-

eondițiilc pentru revenirea 
grabnică ta o Situație nor
mală în domeniul îndepli
nirii planului la export.

- Am asigurat contracte 
de desfacere cu mai multe 
milioane lei valută peste 
prevederi si sini create 
toate condițiile de derulare 
viguroasă a acestora — ne 
spunea tov. Oscar Soreaou, 
director adjunct in între
prinderea de comerț exte
rior „Mașini-export", uni
tate care realizează expor
tul de mașini-unelte. Totul 
depinde de uzinele Centra
lei industriale de mașini- 
unelte. mecanică fină șl 
rcule. pentru ca restanțele

PUNCTUALITATEA LIVRĂRILOR

„carte de vizită" a seriozității, condiție
a comerțului eficient

3

producției pentru export, 
întreprinderile care s-au 
încadrat de Ia bun început 
în graficele de livrare la 
export — pe baza contrac
telor ferme încheiate din 
timp, a asigurării fondului 
de marfă corespunzător — 
au fost si cele in care rea
lizările totale trimestriale 
la export au depășit pre
vederile planului.

Trimestrul 
nu are zece zile..,

La fel de adevărat este 
și faptul — iar practica, re- 
alitatea atestă această apre
ciere — că in acele unități 
economice in care prevede
rile la export pentru pri- 

’ trimestru nu au fost 
întregime, 

este lipsa
mul 
îndeplinite in 
cauza-cauzelor 
de ritmicitate în fabricarea 
și livrarea producției desti
nate beneficiarilor de peste 
hotare. Pe cei care au fost 
..sub plan" la 15 ianuarie 
și s-au menținut in această 
postură — deloc lăudabilă 
— și la 31 ianuarie, și la 
28 februarie, așteptind totul 
de la luna martie, sfirșitul 
trimestrului i-a găsit in si
tuația in care începuseră a- 
nul de muncă, adică tot sub 
prevederile planului. Ca
zuri concrete ? Unități din

cesta a avut loc abia în de
cada a 111-a a lunii, in ul
timele zile ale trimestrului. 
Uzina de strunguri din A- 
rad, bunăoară, a realizat in 
lunile ianuarie și februarie 
a.c. doar 31 la sută din pla
nul trimestrial de producție 
pentru export : din ce a ră
mas pentru luna martie 
(cum se vede, aproape 70 
la sută din prevederile pe 
întreg trimestrul ’) in pri
ma decadă s-a obținut... 2 
la sută, iar în ultima — cir
ca 85 la sută. Altfel spus, 
în ultimele zece zile din 
luna martie, la această uzi
nă s-a realizat peste 60 la 
sută din planul trimestru
lui I. De altfel, pe ansam
blul centralei industria
le de mașini-unelte. in 
decada a III-a a lunii 
martie s-a fabricat 78 la 
sută din producția pentru 
export planificată în luna 
martie și. respectiv. 45.2 la 
sută dip prevederile tri
mestriale. In aceste condi
ții. rezultatul consemnat la 
sfîrșitul lunii martie rele
va clar : neindeplinirea cu 
mai multe milioane lei-va- 
lută a planului trimestrial 
de export pe ansamblul ’ 
cestei centrale.

Nerealizarea integrală 
prevederilor la export, 
perioada ianuarie-martie 
a.c.. a fost consemnată și la

a-

a 
pe

te și coloranți). Și iată că 
lunile au trecut, măsurile 
întreprinse au fost insufici
ente. iar realizările la ex
port pe trimestrul I a.c.. in 
pofida unor livrări in de- 
vans, 
velul

nu s-au ridicat la ni- 
planului.

S-a contractat, s-au 
luat măsuri - acum 
cuvîntul hotărîtcr 
îl au producătorii

Din cele relatate se des
prinde cu toată claritatea 
că îmbunătățirea activității 
de export este nemijlocit 
legată de ritmicitatea li
vrărilor dc produse. Co
merțul exterior, exportul în 
principal — s-a subliniat nu 
o data in documentele de 
partid și de stat — consti
tuie o latură esențială pen
tru dezvoltarea activității 
noastre economice, pentru 
ridicarea bunăstării între
gului nostru popor. Iată de 
ce problema exportului tre
buie să stea in centrul preo
cupărilor tuturor conduce
rilor de întreprinderi și 
centrale, fiecărui om al 
muncii. Referindu-ne strict 
la unitățile pe care le-am 
cuprins în această anchetă, 
trebuie spus că există toate

la export să fie recuperate 
tn cel mai scurt timp.

In același timp, la Cen
trala industrială de medi
camente. cosmetice, colo
ranți și lacuri, după cum 
r<e relata tov. loan Dan O- 
neșanu, consilier in direcția 
de export-import a centra
lei. se fac mari eforturi in 
vederea acoperirii cu con
tracte și asigurarea unui 
fond de marfă la nivelul 
prevederilor la export, spri
jinirii mai puternice a ac
tivității de export de către 
sectorul de cercetare-dez- 
voltare. prin diversificarea 
mai largă a gamei sorti
mentale, realizării ritmice a 
producției pentru export, 
organizării unor societăți 
mixte — comerciale sau de 
producție.

Și cîteva urgența

Asemenea măsuri ener
gice se impun a fi luate cu 
fermitate in mai multe uni
tăți și centrale industriale. 
Concret. direcțiile în care 
trebuie să se acționeze sint 
următoarele : a) asigurarea 
fondului de marfă la va
goane (de către uzinele din 
Arad. Drobela Turnu-Seve- 
rtn și Caracal), la te
levizoare. la Îngrășămin
te azotoase, polietilenă

Relațiile economice româno-africane in plin proces de diversificare

Din noii pe un „itinerar 
al prieteniei și cooperării

AFRICA TRĂIEȘTE UN AMPLU PROCES AL ÎNNOIRILOR. De 
pe meleagurile străvechilor piramide și pină la locurile unde natura 
oferă mirificul spectacol al cascadei Victoria, de la țărmurile Atlanticu
lui si pină la cele ale Oceanului Indian, apar semnele vremurilor mo
derne, se înfăptuiesc ample preiaceri menite să asigure progresul eco
nomic ca temelie a independenței politice. In peisajul arid și monoton 
al desertului sau in inima pădurilor și junglei au început să crească 
riguroșii „arbori ai industriei". Pe cursurile însorite ale fluviilor se a- 
prind tot mai numeroase constelațiile hidrocentralelor. Utilizarea trac
toarelor încetează treptat să mai constituie o premieră agricolă. Liniile 
căilor ferate și șoselelor trasează pe harta Africii direcții certe ale 
dezvoltării. Un peisaj economic in care se regăsesc și ROADELE LE
GĂTURILOR DE PRIETENIE, ÎNTRAJUTORARE ȘI COOPERARE 
ECONOMICA DINTRE POPORUL ROMÂN ȘI POPOARELE AFRI
CANE.

Acum, după un an de la încheierea 
vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in opt țări ale Africii, un reporter 
ce ar parcurge din nou arest „itine
rar al cooperării și prieteniei" ar 
putea zugrăvi un tablou complex al 
noilor obiective realizate în comun, 
ai schimburilor tot mai intense care 
îmbogățesc mereu cronica relațiilor 
economice dintre poporul român și 
popoarele africane.

In primul rind, este vorba despre 
o puternică dinamizare a comerțului. 
Volumul schimburilor comerciale a e 
României cu țările Africii a crescut 
In ultimul an cu 41 la sută față de 
anul precedent ; luind în calcul cele 
opt țări vizitate, sporul este și 
mai mare. In cursul anului 1972, 
in unele state africane (Republica 
Africa Centrală, Zambia, Senegal, 
Dahomeyj s-au efectuat pentru 
prima dată exporturi de mărfuri 
românești (tractoare, mașini agri
cole. autoturisme de teren, pro
duse textile,* produse chimice ș.a.). 
De asemenea, ;-.e poate remarca di
versificarea continuă a comerțului 
romănr»african. Pe ogoarele din 
Tanzania și Republica Populare 
Congo au apărut tractoare și mașini 
agricole românești- Au început să 
străbată șoselele africane autovehi
cule purtind mărci românești, care 
și-au ciștigat rapid un binemeritat 
prestigiu i autocamioane In Congo, 
autoturisme de teren in Zair și au
toturisme „Dacia-1300" în Algeria. 
Totodată, s-a lărgit gama importu
rilor românești din țările Africii.

Pentru comercializarea directă a 
mărfurilor românești pe piețele unor 
țări africane s-au întreprins unele 
acțiuni privind constituirea de socie
tăți mixte comerciale, organizarea 
unor magazine, expoziții cu vinzare 
In Republica Africa Centrală. Congo 
s.a O expoziție națională româneas
că — cu accent pe mașini și ut.laje — 
a stirnit un viu interes in Nigeria.

Pavilioanele românești din codrul 
târgurilor internaționale de la Alger, 
Ndola, Dar Es Salaam. Naircbl s-au 
bucurat de o înaltă apreciere, cele 
din Zambia și Tanzania fiind distin
se cu premiul întîi Iar anul acesta, 
pavilionul Romani®! la Tirgul inter
național de la Cairo a fost distins cu 
medalia de aur.

Rezultate pozitive și perspective 
promițătoare în spiritul acordurilor 
realizate cu prilejul vizitei șefului 
stalului român, s-au înregistrat șl în 
domeniul cooperării economice Ș* 
tehnico-științitice. Geologii români 
pot fi intilr.iți la lucru in Algeria (la 
Hoggar, Cavallo și in nordul țării) 
Zambia (în perimetrele Sebembere, 
Mokambo ș.a.). în Kenya funcțio
nează o societate mixtă pentru ex- 
p.oatarea plumbului argintului și 
zincului. Se intrevăd posibilități pri
vind realizarea de obiective indus
triale prin livrări românești de in
stalații complete, echipament, ca Și 
acordarea de asistență tehnică -pen
tru executarea de cercetări in scopul 
punerii in valoare a unor zăcăminte 
de minereuri feroase, neferoase, 
precum și metale rare, hidrocar
buri în Algeria. Congo, Zair. Zam
bia, Tanzania, Sudan, Egipt, Guine
ea, Nigeria ș.a. Au fost semnate con
tracte pentru executarea în comun 
de lucrări miniere. în vederea dării 
în exploatare a unor zăcăminte de 
aur in Algeria : valorificării mine
reurilor de fier din Congo, proiec
tării unei cariere de calcar în Egipt 
si exploatării ur.or zăcăminte cupri
fere in Maroc. Pe această bază se 
s-udiază construirea in comun a u- 
nor obiective metalurgice in Zair, 
Sudan. Republica Africa Centrală, 
Algeria.

Se află In curs de desfășurare ne
gocierile privind construirea unor 
obiective industriale prin cooperare 
in domeniul industriei chimice, ma
terialelor de construcții, industriei 
forestiere. Partea romană și-a oferit 
participarea la lucrări portuare, do
tări >i amenajări fluviale, construirea 
de căi ferate, drumuri și poduri în 
Republica Africa Centrală, Congo, 
Zambia. Sudan. Nigeria, Guineea și 
Liberia. Proiecte referitoare la con- 
s ruiiea a două hidrocentrala și in
ventarierea potențialului hidroenei- 
geîic in Republica Africa Centrală, 
precum și la construirea unei cen
tra ie termoelectrice în Zambia se 
află In studiu la parteneri. In do
meniul agricol și al industriei ali
mentare, tint In stadiu avansat ne
gocierile privind construirea unor 
fabric! de uleiuri, conserve de car-

ne. legume și fructe, alcool, drojdie 
de bere, complexe agrozootehnice în 
Zambia. Tanzania, Kenya. Sudan, 
M-.n'C, Congo, EgipL

De altfel, de pc acum, cu spri
jinul părții române, se construiesc 
o serie de obiective industriale, 
cum sint : Fabrica de produse sodi
ce de la Alexandria. Complexul pen
tru extracția si îmbogățirea fosfați- 
lor de la Hamrawein, Fabrica de acid 
sulfuri? de la Abu Zaabal (Egipt). 
Combinatul textil de Ia Brazzaville 
ș. a. Ingineri și tehnicieni români lu
crează in prezent la supraînălțarea 
barajului Ksob in Algeria. Intreprin- 
d rile construite prin cooperare iși 
dezvoltă producția ; la Heluan, de 
pildă, linia de asamblat tractoare — 
inaugurată chiar in zilele vizitei to
varășului Nicolae Ceaușescu in R. A. 
Egipt — a încheiat nu de mult seria 
primelor 1 030 de tractoare.

lată un bilanț bogat al roadelor 
dezvoltării raporturilor economice 
româno-africane in răstimpul de un 
an. cit a trecut de la vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu în Africa, 
bilanț care demonstrează elocvent 
bazele trainice și perspectivele largi 
ale extinderii și diversificării în 
continuare a schimburilor comer
ciale șl cooperării tehnico-economice 
dintre România si țările continen
tului african. în folosul reciproc, al . 
cauzei progresului general, colabo
rării și destinderii internaționale.

Viorel POPESCU

granule, «odă caustică, 
fibre poliacrilnitrilice, la 
confecții, textile, tri
cotaje și încălțăminte, la 
geamuri securizate și șle
fuite ș..a. ; b) îmbunătăți
rea ritmicității livrărilor, 
cu precădere, la unitățile 
industriei construcțiilor de 
mașini grele, de mașini-u
nelte și electrotehnicii, in
dustriei chimice, industriei 
ușoare, economiei forestie
re și industriei materialelor 
de construcție : c) încheie
rea cu maximă urgența a 
contractelor externe la ni
velul prevederilor de ex
port (în cazul unor produse 
ale industriei construcțiilor 
de mașini grele, industriei 
ușoare). In funcție de prio
ritățile acestor urgențe, co
mitetele și consiliile oame
nilor muncii, organizațiile 
<Ie partid din întreprinderi, 
centrale industriale au în
datorirea de a mobiliza Ia 
maximum colectivele, pen
tru ca acolo unde s-au în
registrat restanțe acestea 
să fie recuperate grabnic, 
pentru ca livrările să se 
desfășoare potrivit • terme
nelor prevăzute in contrac
te. Totodată, este imperios 
necesar ca organele jude
țene de partid să nu ad
mită nici un compromis 
din pRrtea unor centrale 
sau întreprinderi, a unor 
ministere de resort care 
mai tolerează neajunsurile, 
fac promisiuni formale, in- 
tirziind sistematic îndepli
nirea- unor sarcini de ex
port. Măsurile aplicate in 
ultimul timp in vederea 
îmbunătățirii structuri'or 
organizatorice în econorme. 
constituirea d° puternice 
centrale industriale și in
cluderea în cadrul acestora 
a comnartimenteior de ex
port-import oferă condiții, 
superioare pentru realizarea 
ritmică a producției desti
nate beneficiarilor de peste 
hotare, pentru livrarea 
termen și in condiții 
mai bune de eficacitate

la 
cit 

a 
mărfurilor pe piețele exter
ne. Sarcina stabilită în acest 
sens de conducerea parti
dului este c’ară : în deca
dele si lunile următoare 
trebuie depuse asemenea e- 
forturi — in întreprinderi si 
centrale — tncît planul de 
export pe nrlmul semestru 
al anului să fie realizai si 
doDăsit. Nici o restanță nu 
poate ți admisă. De modul 
concret în care se înde
plinește planul de export 
depind. în mare măsură, 
dezvoltarea accelerată in 
continuare a economiei, a- 
sigurarea resurselor nece
sare sporirii avuției națio
nale și ridicării nivelului de 
trai al poporului.

Dan MATEESCU

Animate de dorința comună de a trăi în pace șl bună înțelegere, de a 
colabora in interesul lor reciproc și in spiritul coexistenței pașnice. Repu
blica Socialistă România și Republica Turcia au statornicit și dezvoltă re
lații prietenești, de colaborare pe multiple planuri. Progrese vizibile au în
registrat schimburile comerciale dintre cele două țări ; mașinlle-unelte. mo
toarele electrice șl Diesel, grupurile electrogene fabricate în România sint 
undle dintre produsele căutate in TUrcia. S-a lărgit, de asemenea, colabora
rea economică și tehnico-științificâ. în acest sens, amintim că in colaborare 
cu întreprinderi turcești, specialiști și muncitori din țara noastră au con
struit in Turcia o fabrică de acid sulfuric și alta de superfosfați. IN FOTO
GRAFIE : Fabrica de acid sulfuric din Semsun (Turcia).

DIN PRESA
DE PESTE HOTARE

„România
un partener
avantajos"

CU NAVA
• •

,CUGIR“ IN JAPONIA

-

Nava „Cugir", sub pavilion 
mânesc, a acostat către sfirșirul 
lunii martie la cheiul portului Ha- 
rumi din Tokio. Timp de aproape 
o săptăm'nă, macaralele au descăr
cat continuu 3 720 de tone de lin
gouri de aluminiu, exportate pen
tru prima dată de țara noastră in 
Japonia firmelor NIPPON LIGHT 
'metal ltd, și ikehara sho- 
KA1 LTD. Comandantul de cursă 
lungă, căpitanul Ștefan Fraitag. ne 
spunea că nu numai aluminiul 
este o premieri in relațiile noastre 
comerciale cu Japonia, ci însăși 
prezența, pentru prima dată', la țăr
murile acestei țări, a unei nave 
construite la Șantierele navale din 
Galați, nava „Cugir", după o cursă

nelipsită de peripeții pe traseul de 
16 870 de mile ■ .
Africii și in 
Prima escală ____ ____ _ ,
făcută la Colombo, in Shri Lan
ka (Ceylon), unde au fost des
cărcate medicamente, negru de 
fum, semințe de coreandru și alte 
mărfuri generale, exportate de în
treprinderile românești i:i această 
țară. După Tokio, vasul a acostat 
la Kobe și Wakayama de unde a 
încărcat, pină la limita maximă, 
diverse Instalații pentru diferite 

‘întreprinderi industriale românești.
Se întorc in țară, pe aceeași rută, 
după aproximativ 64 de zile de că
lătorie pe oceanele lumii.

Text și foto : FI. TUIU

marine. 
Oceanul 

comercială

in jurul
Indian, 
a fost

Io acest an, tara noastră participă la peste 220 de tirguri si expo
ziții internaționale din Europa. Asia. Africa. America de nord si de 
sud. ..Turneul*' acestor manifestări economice internaționale a început. 
Rubrica pe care o inaugurăm azi își propune să infâtiseze. de la fata 
locului, aprecieri asupra exponatelor românești, amplorii tranzacțiilor 
încheiate cu aceste prilejuri precum și asupra perspectivelor schim
burilor economice și cooperării României cu alte țâri.

ne lel-valută ; Intre 
produsele care au fă
cut obiectul acestor 
tranzacții. o ponde
re importantă o dețin 
mașiniie-unelte. Tot-

verse alte construcții 
metalice.

... și la Utrecht
Despre Tirgul in-

La Leipzig...
— După cum se știe. 

LirEul de la 
— ne-a spus 
Ștelăniță. 
co mc reia] al 
nului 
Tirgul 
de la 
un carac’er 
zat. profilul sâp fiind 
reprezentat cu pre
cădere. de produsele 
industriei construcți
ilor de mașini. La 
ediția din acest an a 
tirgului au participat 
firme din 61 de târî. 
Din România au ex
pus produse peste 30 
de întreprinderi de 
comerț exterior si

Leinzîg
Mihai 

directorul 
oavilio- 

României la 
international 

Leipzig — are 
sneciall-

centrale industriale ; 
de asemenea, au fost 
prezenți și au avut 
convorbiri economice 
cu parteneri străini 
reprezentanți ai 
nis ferelor 
noastră.

— Care au fost 
dusele cele mai repre
zentative ele indus
triei noastre, expuse 
cu acest prilej ?

— România a pre
zentat mașini-unelte. 
tractoare U-650. U-651, 
U-550. ......... ........
LS.
..DAC", 
hidraulice
P-601. locomotive Die
sel de mină 45 N, u-

din
mî- 
tara
pro-

V-550. S-662
autocamioane 

excavatoare
P-401 $i

tiia.i petrolier, autou
tilitare. aparatură de 
joasă tensiune. mo
toare electrice, combi
ne C-12 ..Gloria'*, bul
dozere ș.a. Fiecare ex
ponat românesc a fost 
bine apreciat de spe
cialiști, oameni de - 
faceri, vizitatori.

— Dar din ounct 
vedere comercial, 
ce constau rezultatele 
practice ale participă
rii tării noastre la e- 
ditia ’73 a tirgului ?

— In timpul Ursu
lui. întreprinderile ro
mânești an încheiat 
contracte de export si 
de import care totali
zează peste 520 milioa-

a-

de 
in

„Dezvoltarea producției sale 
industriale a făcut din Româ
nia un partener avantajos — 
scrie ziarul „Lud" din R.S. Ceho
slovacă. Acordurile comerciale 
încheiate de România cu țările 
socialiste reprezintă tot atitea 
noi posibilități de lărgire a 
schimburilor reciproce de măr
furi. Aceleași trăsături ca
racterizează și relațiile comer
ciale româno-cehoslovace". Tn 
continuare, ziarul menționează 
că. in acest an. comerțul româ- 
no-cehoslovac va crește cu 17 
la sută față de anul 1972.

Perspective deosebit de favo
rabile se deschid, de asemenea, 
în domeniul lărgirii cooperării 
economice și tehnico-științifice 
dintre cele două țări. In acest 
sens, ziarul scrie : ..Tn sectorul 
construcțiilor de mașini coope
răm la realizarea unor produse 
pentru industria de automobile, 
pentru producerea automată a 
șuruburilor. a aparatelor de 
măsură și control, a unor insta
lații energetice. Alte posibili
tăți de colaborare vizează me
talurgia, chimia. în special pro
ducerea cauciucului • • •• 
instalațiilor pentru 
chimică".

In comentariu se 
importanța deosebită 
birilor prilejuite de recenta vi
zită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Praga, în cursul 
cărora au fost analizate posibi
litățile extinderii și diversifică
rii in continuare a schimburi
lor comerciale dintre Cehoslo
vacia șl țara noastră.

lă industrială a zilelor noastre. 
„In ultimii zece ani au fost lan
sate 22 de tipuri de vagoane, 
iar volumul producției a cres
cut de patru ori". In încheiere, 
ziarul relatează despre pre
ocupările actuale ale colec
tivului uzinei pentru crearea u- 
nor noi tipuri de vagoane, care 
să contribuie la satisfacerea tot 
mai largă a comenzilor prove
nind din țările socialiste.

Multiple 
posibilități de 

colaborare
economico
comercială

sintetic, a 
industria

subliniază 
a convor-

MEVA"
o marcă 

de prestigiu
„Vagoanele românești purtind 

marca «MEVA» sint bine cu
noscute muncitorilor feroviari 
din U.R.S.S. și R.D. Germană, 
din- Ungaria și Cuba" — scrie 
cel mai mare cotidian sovietic, 
,,Pravda". După cum se știe, 
locul de naștere al acestora se 
află in orașul Drobeta Turnu- 
Severin. Ziarul notează că in
tr-un timp relativ scurt, in ca
drul politicii de industrializare 
socialistă, statul român a trans
format fostele ateliere de repa
rații din orașul de pe malurile 
Dunării intr-o puternică citade-

Ziarul american „Journal of 
Commerce" publică o pagina 
întreagă de știri despre Romă- , 
nia, ilustrînd multiplele posibi
lități de colaborare economică 
și comercială. Intr-una din a- 
ceste informații sint prezentate 
cifre și relatări succinte privind 
realizările obținute de economia 
românească în cursul actualu
lui plan cincinal in diverse ra
muri de producție. ..Estimo-’73u 
este titlul unei alte știri pri
vind organizarea in luna mai 
în țara noastră a expoziției in
ternaționale de mașini și echi
pament pentru industria fores
tieră : „Pavilionul românesc — 
scrie ziarul — va ocupa o su
prafață de 8 600 mp, pe cărei' 
vnr fi expuse utilaje pentru v 
silvicultură, prelucrarea lemnu
lui. mobilă, transporturi etc. Vor 
fi prezertate. de asemenea, ex
ponate din Anglia. R.F. Germa- 
nia. Olanda. R.D. Germană, 
Italia. Finlanda. Cehoslovacia 
și alte țâri.

Anunțînd că România a de
venit al 125-lea stat membru 
al Fonduluț Monetar Internațio
nal și al 122-lea membru al 
Băncii Mondiale (B.I.R.D.), zia
rul subliniază, în context, pre
ocupările constante ale țârii 
noastre de a-și lărgi și diver
sifica în mod continuu relațiile 
economice pe plan extern. In
forma’:’. largi s’*nt consacrate 
dezvoltării comerțului si coope
rării economice ale Românie1 
cu celelalte țări socialiste. Nu
meroase alte știri oglindesc sec
vențe ale cooperării economice 
a țării noastre cu țările occi
dentale.

Ziarul publică pe un spațiu 
amplu reclame ale întreprinde
rilor românești de comerț ex
terior „F-leptronum", „Tehnoim- 
port“, „Ilexim" și „Faur".

Finlanda. Polonia. Pa
kistan. bineînțeles O- 
landa ș.a. — ne-a re
latat , interlocutorul. 
Din România au ex
pus produse 13 între-

PARTICIPĂRI Șl TRANZACȚII

LA TlRGURI INTERNATIONALE

odată, s-au semnat o 
serie de contracte de 
soecializare a nroduc- 
ției și contracte-cadru 
privind exportul ro
mânesc de echipament 
de frinâ pentru mate
rial rulant. turbosu- 
flante. poduri si di-

temațional de bunuri 
de larg consum de la 
Utrecht ne vorbește 
Ion Mănescu, directo
rul pavilionului Româ
niei.

— La Utrecht au 
fost prezente firme 
din opt țâri — Italia.

prinderi care comer
cializează bunuri de 
larg consum pe piețe
le externe : produse 
de uz casnic, mobilă, 
tricotaje, confecții, sti
clărie. articole de ar
tizanat (țesături na
ționale. produse din

lemn sau fier forjat 
ș.a.).

— Ce aprecieri și ce 
rezultate Concrete au 
înregistrat firmele ro
mânești la tirgul de 
la Utrecht ?

— Toate 
..Made in 
s-au bucurat dc bune 
aprecieri din partea 
specialiștilor, oameni
lor de afaceri si vizi
tatorilor tîrguli’’. Bu
năoară, dl. J. E. van 
Putcen, directorul ge
neral al tirgului. a 
avuț cuvinte de lau
dă la adresa mobilei, 
articolelor 
din lemn 
lor : dr. 
drikș, 
director . ..............
„N. V. Gerofabrik". și 
dl. F. A. J. van Dijck, 
director de marketing, 
și-au exprimat dorința 
de a coopera cu intre
prinderi românești 
specializate. în vederea

produsele 
Romania*'

prelucrate 
și tesături- 
J. A. Hen- 

președinteie- 
al firme’

fabricării și exportu
lui de produse din ma
teriale inoxidabile : 
dl. I. KernwehI, direc
torul firmei „IPKO" 
din Haga. s-a referit 
la calitatea tricotaje
lor românești, iar dr. 
J. V. Kruiningcr. de 
la firma „Groenveg". 
a arătat că articolele 
din piele, produse în 
România, sint foarte 
căutate pc piața olan
deză. O dovadă eloc
ventă a succesului ob
ținut il constituie fap
tul că valoarea con
tractelor încheiate de 
firmele românești la 
Utrecht '73 a depășit 
13 milioane Iei valu
tă, de trei ori mai 
mare ca aceea înre
gistrată la precedenta 
participare a României 
la acest tîrg. din anul 
1972.

D. M.
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Părțile au conx-cnit că înceapă, 
într-un viitor apropiat, negocieri în 
vederea încheierii unei Convenții 
de navigație maritimă.

Cele două Părți au procedat la 
un schimb de vederi aprofundat 
asupra principalelor probleme in
ternaționale actuale de interes co
mun și, îndeosebi, asupra celor 
privind securitatea și cooperarea 
în Europa, constatînd cu satisfac
ție existența a numeroase puncte 
de apropiere și convergență între 
pozițiile lor.

Ele au apreciat pozitiv actualele 
convorbiri multilaterale pregăti
toare de la Helsinki, care se des
fășoară într-o atmosferă construc
tivă. și și-au exprimat speranța că 
acestea vor ajunge la rezultate 
care să servească drept bază pen
tru convocarea. într-un viitor a- 
propiat, a conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa.

Cele două Părți s-au pronunțat 
pentru realizarea de progrese con
stante și eficace în domeniul 
dezarmării, de natură să întăreas
că securitatea, stabilitatea și în
crederea pe continent și in în
treaga. lume.

Părțile s-au pronunțat pentru 
reglementarea pe cale politica,

„Relațiile dintre Olanda și România 
pe principii ferme"

Comentariile presei olandeze subliniază importanța vizitei 
președintelui Consiliului de Stat al României

Presa olandeză continuă sâ a- 
corde spații largi vizitei oficiale 
a președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Intr-un amplu articol intitulat 
..Relațiile dintre Olanda și Româ
nia pe principii ferme", cotidianul 
..DE VOLKSKRANT" Informează 
despre momentele celei de-a treia 
zile a vizitei — și anume încheierea 
convorbirilor oficiale cu membrii 
guvernului, semnarea Declarației 
Solemne Comune, intilnirea cu 
reprezentanții presei și radiotele- 
viziunii. vizitarea fermei ..Hoeve 
de Laar", a portului Rotterdam și 
a uzinelor firmei Akzo. Ziarul tre
ce in revistă principiile conținute 
de Declarația Solemnă Comună, 
relevind că ele oferă un cadru fa
vorabil intensificării, m avantajul 
reciproc, a legăturilor economice 
și comerciale româno-olandeze.

Cotidianul de seară ,.HET PA- 
ROOL“, care apare la Amsterdam, 
își Însoțește comentariul de foto
grafii din timpul vizitei Ia uzine
le ..Fokker" și al dineului oferit in 
onoarea inalților oaspeți, la Rijks- 
museum, de Consiliul de Miniștri 
olandez. Comentariul menționează

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATE MONDIALE
Tenis de masă

Mari surprize la campionatele 
mondiale de tenis de masă de la Sa
rajevo. In turul doi al probei de sim
plu bărbați a fost scos din cursă pri
mul favorit al „mondialelor" de la 
Sarajevo, suedezul Stellan Bengtsson, 
In vin/ cu 3—2 (17—21. 23—21, 21—17, 
23—25, 21—9) de Stanislav Gomozkov 
(U.R.S.S.). Bengtsson, cum se știe, 
este câștigătorul titlului mondial la 
ediția precedentă. Un alt favorit, ja
ponezul Tasaka, a fost eliminat cu
3—1 de Li Fu-iun (R. P. Chineză). 
Trei jucători români au reușit să se 
califice pentru turul al treilea : Șer- 
ban Doboși (3—0 cu elvețianul 
Grimm), Dorin Giurgiucă (3—1 cu 
iugoslavul Savnik) și Teodor Gheor- 
ghe (3—1 cu nigerianul Ayeroso). In 
continuare insă, toți au pierdut cu 
3—0, in ordine, la sovieticul Gomoz
kov. maghiarul Beorzey și sovieticul 
Sarkoian.

In turneul feminin, Maria Alexan
dru a ciștigat cu 3—2 la Gedraitite 
(U.R.S.S.) și cu 3-0 la veet-ger- 
mana Kneip. Eleonora Vlaicov a 
pierdut cu 2—3 meciul cu iugo
slava Jeler. Surpriza zilei la feminin 
a furnizat-o Hanna Reidlova (Ceho
slovacia). care a eliminat-o cu 3—1 
pe deținătoarea titlului mondial, Li 
Li (R- P. Chineză).

RUGBI, la Constanța ROMÂNIA-SPANIA
O partidă internațională de 

mare interes pentru constăn- 
țeni, pentru toți iubitorii de 
rugbi din țara noastră: azi 
după amiază, de la ora 15,30,

Actualitatea la ciclism
„CURSA MUNȚILOR" (3-5 MAI)

La start, 75 de cicliști din Cehoslovaciai R. D. Germana, 
Uniunea Sovietica și România

Una dintre competițiile pe care 
clubul Dinamo le organizează in cin
stea aniversării unui sfert de veac de 
la înființarea sa este „Curea mun
ților", competiție ciclistă internațio
nală aflată acum la a XlV-a ediție. 
Ieri, organizatorii ne-au informat că 
se contează pe participarea a 75 de 
alergători din 4 țări. De peste hotare 
sint așteptate cele mai bune echipe 
ale cluburilor sportive frățești : Di
namo (U.R.S.S.). Dynamo (R.D.G.), 
Ruda Hvezda Plsen (Cehoslovacia). 
Grosul caravanei il vor forma ci
cliștii români, fruntașii secțiilor res
pective de la Steaua, Olimpia, Voin
ța, Metalul Plopeni, Cibo Brașov, 
C.S.O. Brăila. C.S.M. Cluj, Mureșul 
Tg. Mureș, Dinamo, 

prin negocieri, a litigiilor dintre 
state, pentru lichidarea focarelor 
de tensiune și a unor conflicte care 
persistă încă în diferite zone ale 
globului. In acest context, ele au 
salutat cu satisfacție încheierea 
acordului privind încetarea războ
iului In Vietnam și a acordului cu 
privire la restabilirea păcii și în
țelegerii naționale în Laos — acte 
de importanță deosebită pentru 
pace și stabilitate în Indochina.

Examlnînd situația din Orientul 
Apropiat, cele două Părți au fost 
de acord că o soluționare durabilă 
a problemelor din această regiune 
trebuie să fie realizată pe baza Re
zoluției 242 a Consiliului de Secu
ritate al Organizației Națiunilor 
Unite din 22 noiembrie 1967.

Ele au subliniat importanța pe 
care România și Olanda o acordă 
întăririi rolului și eficacității 
O.N.U. ca instrument pentru men
ținerea păcii și securității interna
ționale și aU hotărit să dezvolte 
cooperarea stabilită între reprezen
tanții lor în cadrul acestui for in
ternațional.

Cele două Părți au subliniat, de 
asemenea, necesitatea de a conjuga 
eforturile statelor pentru promova
rea progresului economic și social 
al tuturor țărilor, îndeosebi în ță
rile in curs de dezvoltare, ceea ce 

aprecierea președintelui Consiliu
lui de Stat — făcută in cursul con
vorbirilor cu membrii guvernului
— privind necesitatea ca la confe
rința general-europeană pentru 
securitate șl cooperare să fie dis
cutate și probleme militare. Pre
ședintele Ceaușescu — arată ziarul
— consideră, de asemenea, că vii
toarea conferință de la Helsinki ar 
trebui să constituie punctul de 
plecare al unor convorbiri regio
nale in problemele securității șl 
cooperării, astfel de reuniuni pu
țind fi organizate de țările balca
nice, scandinave și central-euro- 
pene.

O corespondență a trimisului său 
special. însoțită de un instantaneu 
din timpul vizitei la .,Fokker", pu
blică și „NRC HANDELSBLAD", 
ziar de largă circulație,. care apare 
la Rotterdam.

Comentmd aceste vizite de lucru 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
precum și convorbirile oficiale cu 
membrii Consiliului de Miniștri, 
cotidianul „DE TIJD" menționează, 
între altele, că „guvernul Olandei 
și-a făcut cunoscută poziția favo
rabilă față de cererea României de 
a i se acorda preferințe vamale

Hochei pe gheață
Comentatorii sportivi prezenți la 

campionatul mondial de hochei pe 
gheață (grupa A), de Ia Moscova, 
consideră că meciul egal (1—1), reali
zat joi seara de echipa Poloniei in 
fața selecționatei Finlandei este sin
gura surpriză notabilă înregistrată 
de la începutul competiției.

Finlandezii au condus cu 1—0 pînă 
în minutul 33, cind au fost egalați 
prin punctul înscris de polonezul 
Szeia. în ultima repriză, hocheiștii 
finlandezi au dominat categoric, sco- 
țind in ultimul minut din teren și 
portarul, dar nu au reușit să inscrie 
golul victoriei.

Ieri după-amiază, Suedia a întrecut 
foarte greu Finlanda : 2—1 (0—1, 
1—0, 1—0).

Prin victoria obținută aseară (cu
4—2) in fața echipei Cehoslovaciei, 
reprezentativa Uniunii Sovietice este 
virtual campioană mondială. Spe
cialiștii consideră Încheiată și lupta 
pentru locurile 2—4 (Suedia, Ceho
slovacia, Finlanda). Pasionantă răml- 
ne insă disputa pentru evitarea re
trogradării, intre echipele R.F. Ger
mania și Polonia.

pe stadionul „1 Mai" din Con
stanța, se intilnesc — in cadrul 
campionatului F.I.R.A. — re
prezentativele României șl 
Spaniei.

Traseul „Cursei munților" este ur
mătorul : 3 mai : Sinaia — Brașov — 
Chichiș și retur : 4 mal : Sinaia — 
Comarnic — Bănești și retur ; 5 mal : 
Sinaia — Comarnic — Ploiești — 
București (sosire pe velodromul Di
namo).

„CUPA STEAUA"
Ieri a- Început competiția interna

țională de ciclism dotată cu „Cupa 
Steaua". Prima etapă București- 
Alexandria și retur (154 km) a re
venit la sprintul final bulgarului 
Martinov in 3h 57’ 00”. L-au urmat 
In ordine V. Teodor, Ștefan Ene etc. 

constituie o responsabilitate co
mună și împărtășită de întreaga 
comunitate internațională, pentru 
a elimina decalajul dintre țările în 
curs de dezvoltare și țările dezvol
tate. Părțile au reafirmat atașa-, 
mentul lor față de strategia dez
voltării, proclamată de Națiunile 
Unite ; ele au exprimat speranța 
de a se întări rolul Consiliului Eco
nomic și Social, precum și al celor
lalte organisme economice ale 
O.N.U.

Primirea călduroasă rezervată 
pretutindeni în timpul șederii în 
Olanda președintelui Consiliului 
de Stat și tovarășei Elena 
Ceaușescu, precum și personalități
lor care i-au însoțit, a reflectat 
prietenia și sentimentele de stimă 
reciprocă dintre popoarele român 
și olandez.

Părțile și-au exprimat satisfac
ția pentru convorbirile rodnice pe 
care le-au avut și au apreciat 
că vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Regatul Țârilor de 
Jos reprezintă o contribuție deo
sebit de importantă la întărirea re
lațiilor dintre cele două țări, ceea 
ce corespunde intereselor popoare
lor român și olandez, păcii. înțe
legerii și colaborării în Europa și 
în lume.

generalizate de către Piața co
mună".

Săptămlnalul „ELSEVIERS MA
GAZINE" a publicat un nou ciclu 
de articole despre țara noastră, de
dicate vizitei președintelui Con
siliului de Stat. In ultimul număr, 
publicului olandez ii sint prezentate 
realizările obținute de poporul ro
mân in domeniile industriei, con
strucției de locuințe și turismului.

BULETINUL AGENȚIEI OLAN
DEZE DE PRESA include, la rin- 
dul său, o informare detaliată des
pre desfășurarea vizitei. Se co
mentează intilnirea președintelui 
Consiliului de Stat cu membrii co
misiilor de politică externă ale 
Parlamentului și sc fac referiri la 
declarațiile șefului statului român 
cu privire la rolul statelor mici și 
mijlocii In edificarea securității și 
păcii mondiale și la principiile care 
trebuie să guverneze relațiile din
tre state.

★
Posturile de radio și de televi

ziune au continuat să difuzeze 
știri, informații și reportaje privind 
vizita la nivel înalt.

Constantin ȚINTEA

BASCHET

Turneul internațional 
de la Cluj

în turneul internațional masculin 
de baschet de la Cluj, ieri s-au des
fășurat noi meciuri. Echipa Româ
niei a învins cu scorul de 89—65 
(48—31) selecționata Olandei. Repre
zentativa Cubei a întrecut cu 90—66 
(49—29) echipa de tineret a Româ
niei.

în cîteva rînduri
• HANDBAL. La Copenhaga, in

tr-un meci contind pentru prelimi
nariile Campionatului mondial femi
nin de handbal, reprezentativa Da
nemarcei a întrecut cu 15—9 (10—4) 
echipa Austriei. Partida retur se va 
disputa la Viena.

• TENIS. Partidele din sferturile 
de finală ale turneului internațional 
de la Nisa s-au soldat cu următoa
rele rezultate : Adriano Panatta 
(Italia) — Ion Tiriac (România) 6—2,
4— 6, 6—4 ; N’Godrella (Franța) — 
Carl Meiler (R.F.G.) 6—4, 7—5 ; Ta
deusz Nowicki (Polonia) — Georges 
Goven (Franța) 2—6, 7—3, 6—0 ; Ma
nuel Orantes (Spania) — Juan Gis
bert (Spania) 6—3 (abandon). In 
semifinale, Orantes va juca împotri
va Iul Nowicki, iar Panatta il va in- 
tilni pe N’Godrella.

în sferturile de finală ale probei 
de dublu, perechea Ion Tiriac (Româ
nia), Mike Estep (S.U.A.) a invins 
cu 1—6, 6—1, 6—4, cuplul vest-ger- 
man Fassbender, Pohmann.

In turneul feminin, Iudit Dibar- 
Gohn a intrecut-o pe Virginia Ruzici 
cu 6—4, 6—3, dar apoi a pierdut cu
5— 7, 3—6 in fața suedezei Benzer.

• FOTBAL. în meci pentru 
„Cupa Europei Centrale" la fotbal, 
echipa iugoslavă Dynamo Zagreb a 
invins cu scorul de 1—0 (1—0) for
mația maghiară Tatabanya.

• NATAȚIE. La Tbilisi, In piscină 
acoperită de 50 m. s-a desfășurat un 
concurs internațional de înot sub
acvatic (cu echipament special), la 
startul căruia au fost prezenți spor
tivi din Cehoslovacia. R. D. Germană, 
Ungaria șl U R.S.S. în proba femini
nă de 100 m. Irina Avdeeva (o ti- 
nărâ elevă in virstă de 16 ani, din 
orașul Tomsk) a stabilit, cu timpul 
de 45”5/10, un nou record mondial, 
în aceeași probă, la masculin, So- 
varș Karapetian, student la Institu
tul de educație fizică din Erevan, a 
realizat timpul de 38” 4/10, perfor
manță ce constituie, de asemenea, 
un nou record mondial.

• VOLEI. în ziua a treia a tur
neului internațional masculin de vo
lei de la Bratislava : Cehoslovacia — 
R. D. Germană 3—0, R:S.S. Ucrainea
nă — Selecționata orașului Bratislava 
3—0. Cuba — Ungaria 3—0, Selecțio
nata secundă a Cehoslovaciei — Bul
garia 3—1.

Excelenței Sale ABU SAYEED CHOUDHURY
Președintele Republicii Populara Bangladesh

DACCA
Realegerea Excelenței Voastre în înalta funcție de președinte al 

Republicii Populare Bangladesh Îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa 
cele mal cordiale felicitări și urări de succese.

îmi exprim speranța că bunele relații de prietenie stabilite vor 
continua să se dezvolte în folosul popoarelor noastre, al păcii și înțele
gerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Către cel dc-al X-lea Congres al Uniunii Democrate 
a Poporului Finlandez

PORI, FINLANDA
Dragi prieteni,
Cu ocazia Congresului de lucru la care v-ați întrunit, vă transmitem 

dumneavoastră șl, prin dumneavoastră. întregului popor finlandez, calde 
urări de succes in lupta pe care o desfășurați pentru democrație și pro
gres social în Finlanda, pentru securitate și pace în lumea întreagă.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare frățească dintre organismele noastre se vor dez
volta în continuare, în interesul ambelor noastre popoare.

Dorim din toată inima ca lucrările Congresului dumneavoastră să 
constituie un important pas înainte pe calea făuririi unei vieți democra
tice și prospere pentru întregul popor finlandez.

CONSILIUL NAȚIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul educației și invă- 
țâmintului, a primit, vineri diminea
ța, delegația condusă de ministrul 
dezvoltării regionale al Italiei, Fio
rentino Sullo, care face o vizită in 
țara noastră.

La întrevedere, desfășurată lntr-o 
atmosferă cordială, a participat Pe
tre Blajovici, președintele Comite
tului de Stat pentru Economia și Ad
ministrația Locală. A luat parte An
ton ino Restivo, ambasadorul Italiei 
la BucureștL

★
In cursul zilei de vineri, delegația 

condusă de ministrul dezvoltării re
gionale al Italiei, Florentino Sullo, 
care se află în țara noastră la invi
tația Comitetului de Stat pentru 
Economia și Administrația Locală,

Sosirea unei delegații a Partidului 
Progresist Popular din Guyana

Vineri după-amiază a sosit In 
Capitală o delegație a Partidului 
Progresist Popular din Guyana, con
dusă de B. Persaud, membru al con
ducerii partiduluL, deputat în Par
lament, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită de prietenie 
In țara noastră.

Vizitele delegației P.C. din Republica Sri Lanka
în continuarea vizitei în țara noas

tră, delegația Partidului Comunist 
din Republica Sri Lanka, condusă de 
H. G. S. Ratnaweera, membru al Bi
roului Politic, prim-adjunct al secre
tarului general al P.C.S.L., redactor- 
șef al ziarului partidului, „Attha", a 
fost oaspete al județelor Suceava și 
Iași.

Cu acest prilej, oaspeții au făcut 
vizite la Comitetul județean Suceava 
al P.C.R. și la Consiliul popular ju
dețean Iași.

Plecarea delegației economice
Vizita delegației economice din 

Republica. Federală Nigeria, condusă 
de Bayo ‘Akinola, ministrul indus
triei din Statul de Vest al acestei 
țări, care a prilejuit contacte cu 
personalități ale vieții noastre eco
nomice, cunoașterea unor unități ro-

Cronica zilei
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organi
zat, vineri, o seară culturală consa
crată apropiatei sărbători naționale 
a Danemarcei — 16 aprilie, care a 
avut loc la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S.

Cu acest prilej, Vasile Ileasa, di
rector in Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, a ținut conferința 
cu tema „Monumente ale istoriei și 
culturii daneze".

Apoi, ambasadorul acestei țări Ia 
București, Torben Busck-Nielsen. a 
mulțumit institutului pentru orga
nizarea acestei manifestări, precum 
și pentru contribuția adusă la ex
tinderea relațiilor culturale intre 
cele două țări.

Manifestarea s-a încheiat cu pre
zentarea unor filme documentare, 
producții ale studiourilor daneze.

★
Unul dintre apreciatele grupuri 

vocale din Statele Unite ale Ame- 
ricii — „The Fifth Dimension" — 
aflat în turneu in țara noastră, a 
susținut vineri seara primul său 
spectacol pe scena Sălii Palatului. 
Aflată la loc de frunte printre for
mațiile de muzică ușoară americane, 
„The Fifth Dimension" include in 
repertoriul său piese de diferite 
genuri intr-o interpretare originală.

(Agerpres)

întoarcerea președintelui părții române 
in Comisia mixtă guvernamentală de colaborare româno-elenă

Vineri la prinz, tovarășul Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului exte
rior, președintele părții române in 
Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare româno-elenă, s-a lna- 
Foiat In Capitală, venind de la Atena, 

n capitala Greciei, tovarășul Ion 
Pățan a participat la lucrările se
siunii comisiei mixte guvernamen
tale și a semnat un protocol privind 
sporirea schimburilor comerciale și 
cooperării româno-clene in domeniile 
comercial, economic, tehnlco-știin- 
țific, al transporturilor, turismului și 
cel cultural-artistic, al presei și 
radioteleviziunii, precum și un acord 
adițional la acordul comercial pe ter
men lung dintre România și Grecia.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășii Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consiliului 

a făcut o vizită la Consiliul popular 
al municipiului București, unde a 
avut o întrevedere cu tovarășul 
Gheorghe Cioară, primarul general al 
Capitalei. Ca și la întrevederea, pe 
care a avut-o zilele acestea, la Bra
șov, cu tovarășul Constantin Drăgan, 
președintele consiliului popular ju
dețean, oaspetele a purtat discuții 
legate de sistematizarea localităților 
și dezvoltarea urbanistică.

★
Seara, ambasadorul Italiei la 

București, Antonino Restivo, a oferit 
un dineu cu prilejul prezenței in țara 
noastră a ministrului dezvoltării re
gionale al Italiei, Fiorentino Sullo.

Au participat Petre Blajovici, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Economia și Administrația Locală, 
alte persoane oficiale.

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul interna
țional București-Otopeni, oaspeții 
au fost intimpinați de tovarășii Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Potingă și Constantin Vasiliu, 
adjuncți de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Ioan Popescu, secretar al 
C.C. al U.T.C. (Agerpres)

.Delegația a, vizitat, de asemenea. 
Combinatul de exploatare și indus
trializare a lemnului și Fabrica de 
tricotaje din Suceava, Țesătoria de 
mătase „Victoria" și Uzina „Metalur
gica" din Iași, cooperative agricole 
de producție și întreprinderi agrico
le de stat, Universitatea „Al. I. Cuza" 
din Iași, alte instituții și așezămin
te cultural-științifice din ambele ju
dețe.

(Agerpres)

din Republica Federală Nigeria
mânești de cercetare și de industria-» 
lizare a lemnului, s-a finalizat prin 
semnarea unui protocol cu reprezen
tanții Ministerului Economiei Fores
tiere și Materialelor de Construcții 
privind programul de înființare a 
unei societăți mixte. Societatea va 
avea ca obiect de activitate exploa
tarea resurselor forestiere din regiu
nea nigeriană O.N.D.O. și construirea 
unui combinat de industrializare a 
lemnului in această zonă. întreprin
derea de stat pentru comerț exterior 
„Forexim — Tehnocim" din Bucu
rești va asigura proiectele, utilajele, 
asistența tehnică și pregătirea per
sonalului nigerian care va deservi 
noul obiectiv.

Vineri dimineața, delegația nige
riană a părăsit Capitala. Pe aeropor
tul Otopeni ea a fost salutată de 
Gheorghe Lazăr, adjuncț al minis
trului economiei forestiere și 'mate
rialelor de construcții, de alte per
soane oficiale. (Agerpres)

Recepție cu prilejul închiderii
Expoziției de pictură > 

și grafică din R. P. Chineză
Cu prilejul închiderii Expoziției 

de pictură și grafică din Republica 
Populară Chineză, ambasadorul aces
tei țări la București, Cian Hai-fun, 
a oferit, vineri, o recepție. Au par
ticipat Ion Dodu Bălan, vicepreșe
dinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Ion Brăduț Cova- 
liu, președintele Uniunii artiștilor 
plastici, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură.

(Agerpres)

de Miniștri, ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor, Marin 
Trăistaru, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Greciei la București.

★
La plecarea din Atena, tovarășul 

Ion Pățan a fost condus de Nikolaos 
Makarezos, vicepremier al guvernu
lui grec, Nikolaos Efcssios, ministru 
al economiei naționale, Constantin 
Mihalopoulos, subsecretar la M.A.E. 
al Greciei. Erau, de asemenea, pre
zenți Francisc Păcurariu, ambasado
rul României la Atena, și Aristote 
Phrydas, ambasadorul Greciei la 
BucureștL

(Agerpres)

0 CALDA MANIFESTARE 
A PRIETENIEI $1 SDliDARlIfiTII

ROMANO-VIETNAMEZE
Mitingul de la uzinele „Vulcan" cu prilejul vizitei 

tovarășului Xuan Thuy in țara noastră
Poporul român a salutat cu deose

bită satisfacție încetarea războiului 
și restabilirea păcii In Vietnam — 
victorie cu care poporul vietnamez a 
Încununat lupta sa Împotriva agre
siunii imperialiste, pentru libertate 
și independență națională. Senti
mentele de solidaritate internaționa- 
llstă și prietenie frățească de care 
este animat întregul nostru ponor 
față de Vietnamul eroic s-au mani
festat și cu prilejul vizitei pe care 
tovarășul Xuan Thuy, secretar al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, a făcut-o, vineri după- 
amlază, la uzinele „Vulcan" din Ca
pitală.

Oaspetele vietnamez a fost Însoțit 
de tovarășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., de activiști de 
paVtid și de stat, precum șl de 
Nguyen Dang Hanh, ambasadorul 
R.D. Vietnam la București.

Directorul întreprinderii, lng. Ion 
Constantin, reprezentanții comitetu
lui de partid și ai sindicatului l-au 
întimpinat pe oaspete, i-au urat un 
călduros bun sosit. După scurta pre
zentare a istoricului acestei uzine și 
a preocupărilor actuale de moderni
zare și diversificare a producției, to
varășul Xuan Thuy, ceilalți oaspeți 
au fost invitați să viziteze citeva din 
sectoarele de producție.

în sala de festivități a uzinei a 
avut loc apoi un miting de prietenie 
și solidaritate cu poporul vietnamez, 
organizat de Comitetul municipal 
București al P.C.R., la care a luat 
parte un mare număr de muncitori, 
ingineri și tehnicieni.

Deschizind mitingul, tovarășul Ni- 
culae Constantin, secretar al Comi
tetului municipal București al P.C.R., 
a exprimat — în numele tuturor 
cpmuniștilor Capitalei — un salut 
fierbinte solilor poporului frate viet
namez, solidaritatea deplină cu lupta 
și munca 6a pentru construirea unei 
patrii libere și prospere.

A luat apoi cuvîntul prof. Tudor 
Ionescu, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului național de 
solidaritate cu lupta poporului viet
namez, care a spus, intre altele : 
Căldura cu care sint înconjurați pe 
pămintul patriei noastre oaspeții 
vietnamezi constituie o expresie 
grăitoare a relațiilor de prietenie 
frățească și solidaritate internațio- 
nalistă dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul celor ce Muncesc 
din Vietnam, dintre Republica So
cialistă România și Republica De
mocrată Vietnam, dintre poporul 
român și poporul vietnamez.

In anii de grea încercare prin care 
a trecut poporul vietnamez, partidul, 
guvernul, întregul nostru popor au 
fost de la început alături de viteazul 
popor vietnamez, manifestindu-și so
lidaritatea cu lupta sa dreaptă și a- 
cordindu-i întregul sprijin — mate
rial, militar, politic și diplomatic. 
Partidul și statul nostru, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au mi
litat cu perseverență pentru încetarea 
războiului, pentru o soluționare po
litică, pe calea tratativelor, a con
flictului din Indochina, In concordan
ță cu interesele poporului vietnamez, 
ale popoarelor laoțian și cambodgian,

ÎNTÎLNIRE LA C.C. AL P.C.R.
Tovarășii Cornel Burtică, membru 

supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., au 
avut, in cursul zilei de vineri, o în- 
tilnire la sediul C.C. al P.C.R. cu 
tovarășul Xuan Thuy, secretar al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, ministru, șeful delega
ției guvernului R.D. Vietnam la Con
ferința de la Paris cu privire la Viet

PRINTR-0 HOTÂRIRE A CONSILIULUI DE MINIȘTRI

A luat ființă Institutul central 
de matematică

Printr-o recentă hotărî re a Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România a luat ființă Insti
tutul centrad de matematică.

La ședința de oonstituire, care a 
avut loc vineri la București, au luat 
parte tovarășii Paul Niculescu-Mizil. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul educației si învăță- 
mintului. acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, Octavian Groza, 
ministru secretar de stat, prlm-vice- 
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie. Emi- 
lian Rodeau, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Energia Nu
cleară. oameni de știintă.

Institutul are ca sarcină dezvolta

moscova: ședința Consiliului Băncii 
internaționale de investiții

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 11 
aprilie, la Moscova a avut loc ședin
ța ordinară a Consiliului Băncii in
ternaționale de investiții. La lucrări 
au participat reprezentanții țărilor 
membre in Consiliul Băncii. Au luat 
parte, de asemenea, reprezentanți ai 
Secretariatului C.A.E.R. și ai Băncii 
internaționale, de colaborare econo
mică.

Consiliul a aprobat activitatea 
băncii in anul 1972 și a hotărit să 
se creeze în cadrul Băncii interna
ționale de investiții un fond special 
de creditare a măsurilor de asisten
ță economică și tehnică pentru țările 
in curs de dezvoltare. Fondul amin
tit se creează in conformitate cu a- 
oordul cu privire la constituirea 
Băncii internaționale de investiții și 
cu statutul ei și va contribui la dez
voltarea economiilor naționale ale 
țărilor in curs de dezvoltare și la 
lărgirea relațiilor economice exter
ne pe baze reciproc avantajoase in

cu aspirațiile de pace și securitate 
ale tuturor popoarelor lumii.

Partidul și guvernul țării noastre. 
Întregul popor român au salutat cu 
deosebită satisfacție semnarea Acor
dului cu privire la încetarea războiu
lui și restabilirea păcii in Vietnam. 
Poporul român urmărește cu senti
mente de bucurie activitatea crea
toare, plină de abnegație pe care po
porul frate vietnamez o desfășoară, 
răspunzlnd Apelului Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam șl al guvernului Repu
blicii- Democrate Vietnam, pentru 
refacerea șl dezvoltarea economică, 
pentru inflorlrea patriei sale pe calea 
socialismului.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Xuan Thuy.

Delegația guvernamentală a R. D. 
Vietnam — a spus vorbitorul — este 
bucuroasă să facă o vizită de prie
tenie in țara dumneavoastră. Mul
țumim Partidului Comunist Român, 
guvernului Republicii Socialiste 
România, poporului frate român 
pentru sprijinul acordat luptei 
drepte a poporului vietnamez.

Sintem foarte fericiți că am venit 
în România la mijlocul primăverii. 
Poporul vietnamez a intrat in primă
vară cu semnarea Acordului de În
cetare a focului șl restabilirea păcii 
in Vietnam.

Pentru a menține șt a apăra pa
cea in Vietnam, pentru a contribui 
la pace Ln Asia de sud-est și in lu
mea întreagă, guvernul R. D. Viet
nam șl Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului do 
Sud sint hotărite să aplice cu stricte
țe acordul semnat. Sintem Împotri
va oricăror încălcări ale acestui 
acord și cerem Statelor Unite ale 
Americii și guvernului de la Saigon 
să le respecte întocmai.

Vorbitorul s-a referit în continua
re la eforturile pe care le face 
R. D. Vietnam pentru refacerea e- 
oonomiei și Înlăturarea pagubelor 
provocate de război.

în continuare, tovarășul Xuan 
Thuy a spus : Ne bucurăm din su
flet de realizările strălucite pe care 
poporul român le-a obținut in in
dustrie și agricultură. in domeniul 
culturii, pe calea făuririi societății 
socialiste. încă o dată, permiteți-ml 
să exprim mulțumirile noastre sin
cere fată de ajutorul acordat de 
Partidul Comunist Român, de gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia și poporul frate român po
porului vietnamez in opera sa de e- 
liberare.

După miting, la despărțire, mun
citorii uzinei adresează oaspetelui, 
întregului popor frate vietnamez ce
le mai calde felicitări pentru vic
toria istorică in lupta de rezistență 
Împotriva agresiunii imperialiste, 
pentru libertatea și independența 
patriei, împreună cu urarea de a 
obține noi succese in lupta pentru 
refacerea și reconstrucția tării, pen
tru edificarea societății socialiste In 
Republica Democrată Vietnam, pe 
calea înfăptuirii aspirațiilor de uni
tate națională.

(Agerpres) 

nam, care face o vizită prietenească 
in țara noastră.

La convorbire, care s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă de caldă prietenie, 
au participat tovarășii Dumitru Tur- 
cuș, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., și Nicolae Ghenea, secre
tar general in Ministerul Afacerilor 
Externe.

A fost de față ambasadorul Repu
blicii Democrate Vietnam la Bucu
rești, Nguyen Dang Hanh.

rea matematicii în țara noastră prin 
promovarea in continuare a cerce
tărilor științifice în domeniile fun
damentale, orientarea cercetărilor de 
matematică spre domeniile aplicati
ve (electronică, automatică, mecani
ca solidelor, mecanica fluidelor), fo
losirea tehnicilor matematice ba
zate pe utilizarea calculatoarelor e- 
lectronice. extinderea si intensifica
rea aplicării cercetărilor de teoria 
probabilităților și statistică matema
tică. teoria informației, logică ma
tematică. analiză numerică.

Director general al institutului a 
fost numit prof. univ. dr. docent 
Romulus Cristescu, de la Universita
tea din București.

(Agerpres)

tre țările în curs de dezvoltare și 
țările membre ale fondului. Fondul 
se creează in ruble transferabile și 
in valute convertibile.

Suma totală a fondului se stabileș
te la un miliard de ruble transfera
bile. Țările fondatoare au convenit 
să depună în fond, ca primă coti
zație, suma de 100 milioane de ru- 

-ble transferabile. Fondul va începe 
să funcționeze de la data de 1 ia
nuarie 1974.

La fondul special pot adera șl alte 
țări.

★

în aceeași zi, la Banca internațio
nală de investiții, reprezentanții ță
rilor fondatoare ale fondului, in nu
mele guvernelor lor, și Banca in
ternațională de investiții au semnat 
acordul privind crearea fondului spe
cial de creditare a măsurilor de asis
tență economică și tehnică pentru 
țările în curs de dezvoltară.



viața internațională
liPoporul italian nutrește sentimente R S F. IUGOSLAVIA înțelegere privind începerea tratativelor oficiale

de profundă prețuire fală de România" CONVOCAREA intre Cehoslovacia si R. F. GermaniaI

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT

TURCIA

• „Apreciem opera președintelui Ceaușescu îndreptată 
spre instaurarea unui climat de pace și înțelegere în 

Europa și in lume" • Declarațiile premierului Andreotti

ADUNĂRII FEDERAȚIEI

ROMA 13 (Corespondență de la 
Radu Bo'gdan). Președintele Consi
liului de Miniștri al Italici, Giulio 
Andreotti, a primit, vineri, la Pa
latul Chici. delegația de ziariști ro
mâni conducă de Octavian Paler, 
redactor șc( al ziarului ..România li
beră". care, la invitația Sindicatului 
ziariștilor din Roma, a întreprins o 
vizită in capitala Italiei.

In cursul întrevederii, la care a 
luat parte și ambasadorul României 
la Roma. Iacob Ionașcu. premierul 
Italian a evocai relațiile bune exis
tente intre cele două târî, cursul me
reu ascendent pe care il urmează. în 
prezent. colaborarea pe multiple pla
nuri dintre Italia și România. Relațiile 
de astăzi — a arătat premierul Giulio 
Andreotti — sint o continuare fireas
că a legăturilor tradiționale dintre

România și Italia, subliniind, in ace
lași timp, că poporul italian nutrește 
sentimente de profundă prețuire față 
de (ara și poporul care, și prin nu
mele său. și in fapt, ilustrează ori
ginea noastră comună.

Președintele Consiliului de Miniș
tri a arătat. în cursul întrevederii, că 
Italia se află în așteptarea vizitei 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. care se va bucu
ra de o primire nu numai călduroa
să. el și admirativă. Noi — a spus 
premierul italian — apreciem cu (o- 
(i< opera președintelui Ceaușescu, 
îndreptată spre prosperitatea Româ
niei, spre Instaurarea unui climat de 
pace șl înțelegere in Europa și in 
lume.

„G.R.U.N.K. este unicul guvern

BELGRAD 13. (Corespondență de 
la S. Morcovescu) : Pornind de 
la rezultatele in Întreaga dez
voltare a comunității socialiste 
federale și de la sarcinile oare stau 
in față, 
voltarea 
Prezidiul Adunării Federale, de co
mun acord cu președintele Republi
cii și cu Prezidiul Conferinței fede
rale a U.S.P.M.I., a hotărit să con
voace, pentru 23 aprilie, Adunarea 
Federației. Se așteaptă — se arată 
in comunicatul dat publicității vineri 
— ca la aoeastă întrunire IosId Broz 
Tito, președintele R.S.F.I., președin
tele U.C.I., să prezinte o expunere 
in legătură cu problemele actuale și 
sarcinile politicii interne, îndeosebi 
în legătură cu aplicarea amendamen
telor și noile modificări ale Consti
tuției, cu stabilizarea economiei și 
cu privire la situația internațională 
și sarcinile în politica externă a 
Iugoslaviei.

precum și de la dez- 
relațiilor Internaționale.

BONN 13 (Agerpres). — La Bonn 
au avut loc convorbiri preliminare 
intre R. S. Cehoslovacă și R. F. 
Germania. După cum anunță agen
ția C.T.K., delegația cehoslovacă a 
fost condusă de Jiri Goetz, minis
tru adjunct al afacerilor externe, 
Iar cea vest-germană de Paul Frank, 
secretar de stat la M.A.E. al R.F.G.

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă de lucru, de năzuin
ță reciprocă de a se găsi soluții ac
ceptabile pentru problemele deschi
se. Pe baza rezultatelor obținute, 
conducătorii celor două delegații au

convenit să recomande guvernelor 
țărilor respective să înceapă tratati
ve oficiale in problema 6cmnărll 
tratatului bilateral.

După cum au declarat conducă
torii celor două delegații In cadrul 
unei conferințe, de presă, tratative
le vor putea începe in primele zile 
ale lunii mal și se vor desfășura in 
capitalele celor două țări, la același 
nivel diplomatic ca și pină acum. Ei 
au declarat că dificila problemă a 
considerării Tratatului de la Mtin- 
chon ca nevalabil va fi stipulată in 
tratatul care se va încheia.

Evoluții politice după
desemnarea noului președinte

legal al Cambodgiei"
Cuvîntările premierului Ciu En-Iai și prințului Sianuk 

la recepția de la Pekin

PEKIN 13 (Corespondență de la I. 
Gâlățeanu și I. Tecuță). — Cu oca- 
ria înapoierii șefului statului cam
bodgian. Norodom Sianuk, la Pekin, 
după vizita făcută in zonele elibe
rate din Cambodgia. premierul Con
siliului de Stat, Ciu En-lai. a oferit 
o recepție, prilej cu care el a 
transmis prințului Sianuk și celor
lalte persoane care l-au însoțit in 
vizită, din partea președintelui Mao 
Tzedun, a guvernului și poporului 
chinez, calde felicitări și un salut 
cordial. Faptele — a relevat el — 
urată că prințul Sîanuk este șeful 
statului cambodgian, că F.U.N.K. 
este reprezentantul intereselor fun
damentale ale poporului și că 
G.R.U.N.K. este unicul guvern legal 
al Cambodgiei, strins legat de popor.

Referindu-se la situația din Indo- 
ehina. premierul Ciu En-lai a sub
liniat că, prin eforturile comune ale 
celor trei popoare indochineze și ale

popoarelor din lumea întreagă, unele 
prevederi importante ale acordului 
de la Paris au fost aplicate. Cu 
toate acestea, sprijinite de S.U.A., 
autoritățile de la Saigon ridică ob
stacole in calea aplicării acordului.

Premierul Ciu En-Iai a subliniat, 
in încheiere, că. la fel ca și pină 
acum, poporul chinez se va situa în
totdeauna de partea poporului cam
bodgian și va sprijini cu fermitate 
lupta lui justă pină la victoria finală.

La rindul său. prințul Sianuk s-a 
referit pe larg la importanța vizitei 
făcute in zona eliberată. După ce a 
subliniat că guvernul regal este deja 
recunoscut de aproape 40 de state, 
iar forțele armate populare au eli
berat 90 Ia sută din teritoriul țării, 
el a spus : Poporul khmer speră că 
toate țările care iubesc sincer pacea 
și dreptatea vor ajuta la eliberarea 
Pnom Penhului. pentru obținerea 
victoriei finale.

Situația garnizoanei lonnoliste
din Pnom Penh extrem de critică

Congresul de la Hanovra

Cancelaiul Willy Brandt reales președinte al partidului
HANOVRA 13 (Agerpres). — Vi

neri. in cea de-a patra zi a lucră
rilor Congresului federal ordinar al 
Partidului Social-Democrat din R. F. 
Germania, oare se desfășoară la Ha
novra, s-a procedat la alegerea Co
mitetului de conducere al partidului.

IRANUL CERE ÎNDEPĂRTAREA

BARIERELOR DISCRIMINATORII
DIN CALEA RELAȚIILOR COMERCIALE

9
LONDRA 13 — (Corespondență de 

la N. Plopeanu). In ultima zi a vi
zitei sale in Marea Britanie, primul 
ministru al Iranului, Amir Abbas 
Hoveida, a făcut o declarație, la Aso
ciația presei străine din Londra, in 
legătură cu unele aspecte ale politi
cii interne și externe a țării sale. 
Vorbitorul a evocat intenția guver
nului său de a accelera dezvoltarea 
economică si „de a stabili in Iran 
o societate bazată pe justiție socia
lă și pe demnitatea cetățenilor". El 
a menționat, de asemenea, hotărîrea 
Iranului de a fi stăpînul bogățiilor 
sale. Premierul iranian s-a pronun
țat, cu același prilej, pentru „liber
tatea de navigație in Golful Persic", 
pentru ca acesta să „rămină deschis 
comerțului internațional" și pentru 
transformarea Oceanului Indian in-

tr-o zonă a păcii „liberă de rivali
tăți militare". Referindu-se la rela
țiile economice ale Iranului cu Ma
rea Britanie și cu noii membri al 
Pieței comune, Hoveida a declarat : 
„Avem încredere in capacitatea eco
nomiei noastre de a fi competitivă, 
dar cerem ca barierele discriminato
rii existente în calea relațiilor co
merciale să fie îndepărtate, pentru a 
permite o competitivitate onestă și li
beră". El a atras atenția, in continu
are, că, dacă actualul curs al schim
burilor economice ale Iranului cu ță
rile vest-europene se va menține, 
autoritățile de la Teheran vor fi ne
voite să revizuiască orientarea co
merțului iranian spre noi parteneri, 
dispuși să aplice reguli mai echi
tabile.

Ședința Consiliului de Securitate

PNOM PENH 13 (Agerpres). — In 
Cambodgia, forțele patriotice khmere 
și-au menținut ferm in ultimele 
zile controlul dobindit asupra tu
turor care leagă Pnom
Penh țării, precum și con
trolul asupra importantei artere de 
transport fluvial pe care o repre
zintă Mekongul, făcind ca situația 
garnizoanei lonnoliste din capitala 
cambodgiana să devină extrem de 
critică.

In aceste împrejurări, paralel cu 
bombardamentele aeriene — efec
tuate in sprijinul trupelor regimu
lui de la Pnom Penh timp de 36 de 
zile consecutiv — aviația S.U.A. a 
intensificat, joi, transporturile de 
combustibil spre Pnom Penh, pentru 
a face posibilă utilizarea tehnicii de 
luptă de care dispun unitățile lui 
Lon Noi.

NEW YORK 13 (Agerpres). — In 
ședința Consiliului de Securitate al 
O.N.U., intimnită joi seara pentru a 
examina plingerea Libanului împo
triva Israelului in legătură cu ope
rațiunea desfășurată la 10 aprilie de 
comandouri israeliene la Beirut și 
Saida, au luat cuvintul reprezentan
ții Libanului, Statelor Unite, Israe
lului și Arabiei Saudite. care au ex
pus pozițiile guvernelor lor. Repre
zentantul Republicii Arabe Egipt a 
anunțat că ministrul de externe al 
țării sale, Mohammed El Zayyat, se 
aUă in drum spre New York, pentru

a lua cuvintul în fața Consiliului de 
Securitate in problema discutată.

Continuarea dezbaterilor a fost 
«minată pentru vineri, ora 22 și 30 
minute (ora Bucureștiului).

Expoziție românească
la Novi Sad

agențiile de presa transmit:
ănatoll Sevcenko, amba- 

«ador al U.R.S.S. la Națiunile Unite, 
a fost numit In funcția de locțiitor 
al secretarului general pentru pro
bleme politice și problemele Consi
liului de Securitate — a anunțat 
secreta rol general al O.N.U., Kurt 
Waldheim.

Cancelarul federal Bruno 
Kreisky primit pe otto wm- 
zer, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Democrate Germane, aflat 
într-o vizită in Austria. Cu acest 
prilej, a fost exprimată dorința de 
a se continua contactele dintre re
prezentanții celor două țări și de a 
dezvolta relațiile în interesul ambe
lor părțL

R. D. Vietnam. Uniunea scriito
rilor din Republica Socialistă Româ
nia a fost reprezentată de o dele
gație compusă din Laurențiu Fulga, 
prim-vicepreședinte. Constantin Chi- 
riță, secretar general. Ion Hobana, 
secretar. Ordinea de zi a cuprins 
probleme privind dezvoltarea colabo
rării dintre uniunile de scriitori din 
țările participante, ca și a colabo
rării dintre acestea și celelalte or
ganizații de scriitori din Europa.

rință vor fi studiate posibilitățile de 
elaborare a unor măsuri 
contribuie la eliberarea 
deținuților politici și la 
libertăților democratice 
mul de sud.

care să 
imediată a 
restabilirea 
in Vietna-

președintei»Sen,
a primit delegația 
militară a R.A. Egipt,

Primul ministru francez, 
Pierre Messmer, a procedat, in com
pletarea listei guvernamentale, la 
numirea a 16 secretari de stat : dintre 
aceștia numai cinci Iși păstrează 
posturile anterioare. Printre numirile 
mai importante, agenția France 
Presse citează pe cele ale Iui Paul 
Dijourd (republican independent) și 
Pierre Mazeaud (U.D.R.) ca secre
tari de stat pe lingă primul ministru, 
Jean de Lipkowski (U.D.R.) și 
Frangois Deniau (neparlamentar) la 
Ministerul Afacerilor Externe, Pierre 
Vertadier (U.D.R.) la Ministerul de 
Interne.

Ambasadorul României la 
Paris, Constantin Flitan. a avut 
o întrevedere cu Frangois Mit
terrand, prim-secretar al Parti
dului Socialist. In cadrul con
vorbirii, primul seoretar al 
P.S.F. a transmis un mesaj de 
prietenie secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Au fost evocate, cu acest pri
lej, posibilitățile de dezvoltare 
a relațiilor 
partide. La 
te Robert 
național al 
bleme externe.

Kim Ir
R.P.D. Coreene, 
guvernamentală ... ... __ .
condusă de generalul-locotenent Saad 
Eddine El-Shazly. șeful Statului Ma
jor al armatei egiptene, care se află 
într-o vizită in R.P.D. Coreeană. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire 
cordială, prietenească.

La Bruxelles au ,ncePut tra- 
tativele. dintre Comunitatea Econo
mică Europeană și Iugoslavia in 
scopul încheierii unui nou acord 
comercial nepreferențial pe o pe
rioadă de 5 ani.

dintre cele două 
discuții a luat par- 
Pontillon, secretar 
P.S.F. pentru pro-

Convorbiri polono—da- 
neZ6. Ministrul de externe al Po
loniei, S. Olszowski, aflat în vizită 
oficială la Copenhaga, a început con
vorbirile cu ministrul danez al afa
cerilor externe, Knud Andersen. 
Principalul punct de pe agenda pri
mei zile a convorbirilor l-au consti
tuit problemele colaborării europene, 
inclusiv cele privind pregătirea con
ferinței general-europene de secu- 
ritate și colaborare.

Frontul Palesiinsan de 
Eliberare Națională a 
cu organizația ..El Fatah", a anun
țat agenția palestineană Wafa, re
luată de France Presse. In comunica
tul dat publicității in legătură cu 
această hotărîre. Frontul Palesti- 
nean de Eliberare Națională lan
sează un apel către toate organiza
țiile rezistenței palestinene, cerin- 
du-le să-și depășească „divergențele 
marginale", pentru a se putea uni
fica intr-un front comun.

La Varșovia * avut loc C5* 
de-a X-a consfătuire a conducăto
rilor uniunilor scriitorilor din une
le țări socialiste : Bulgaria. Cehoslo
vacia, Cuba, R. D. Germană. Iu
goslavia. Mongolia, Polonia, Româ- 

Ungaria, Uniunea Sovietică,

0 conferință internațio
nală în sprijinul eliberării 
deținuților politici din în
chisorile regimului de la 
SdigOn organizată din inițiativa 
unor grupuri de vietnamezi care 
trăiesc in Franța, s-a deschis joi la 
Paris. într-o declarație adoptată de 
participant se arată că la confe-

La președinția P.S.D., pentru acin- 
cea oară consecutiv după 1964. a fost 
ales Willy Brandt. Din cel 428 dele
gați cu drept de vot., 404 s-au pro
nunțat în favoarea lui Brandt. 20 
delegați au votat împotrivă si patru 
s-au abținut.

După alegerea președintelui, parti
cipant la congres au trecut Ia vot 
pentru desemnarea vicepreședinților. 
In funcția de vicepreședinți ai parti
dului au fost aleși Helmut Schmidt, 
ministrul finanțelor, și Heinz Kiihn, 
primul ministru al landului Renania 
de nord-Westfalia. Helnz Ktihn il în
locuiește. in această funcție, pe Her
bert Wehner, care a hotărlt. pentru 
motive personale, să se consacre, ex
clusiv președinției grupului parla
mentar al P.S.D.

La Ankara «e consi
deră că prin desem
narea de către parla
ment a noului preșe
dinte al țării, in per
soana lui Fahrl Ko- 
rutiirk, viața politică 
din Turcia a făcut un 
pas important spre 
depășirea „adminis
trației extraordinare" 
instituite la 12 martie 
1971.

Apropierea alegeri
lor generale, care, po
trivit Constituției, ar 
urma să aibă loc in 
octombrie anul acesta, 
determină factorii res
ponsabili din capitala 
Turciei să-șl concen
treze eforturile spre 
pregătirea condițiilor 
necesare realizării a- 
cestui eveniment. Ca 
un factor important 
pentru restabilirea si
tuației politice norma
le este considerată al
cătuirea unui cabinet 
parlamentar care să se 
sprijine pe o majori
tate solidă. După cum 

.este știut, la 7 aprilie, 
guvernul de „deasu-

pra partidelor", con
dus de Ferit Melen, 
și-a prezentat demisia, 
președintele lnsărci- 
nind ulterior cu for
marea noului cabinet 
pe senatorul Nairn Ta- 
lu, fost ministru al 
comerțului in formația 
demisionară.

Un element nou in 
situația actuală din 
Turcia este faptul că 
desemnarea actualului 
premier a fost prece
dată de intense con
sultării între liderii 
principalelor partide — 
al dreptății și republi
can popular. Pozițiile 
convergente ale aces
tor partide, care alcă
tuiesc majoritatea In 
parlament, au stat — 
se arată — la baza de
ciziei președintelui de 
a Încredința misiunea 
formării noului ca
binet senatorului Talu, 
care ar putea reuni in 
jurul său un guvern 
întrunind sprijinul 
majorității Medjlisu- 
lui. Opțiunea în fa
voarea lui Nairn Talu,

care nu face parte 
din vreo formație po
litică, reflectă dorința 
celor două partide de 
a se constitui o coali
ție de tranziție pină 
la consultarea electo
rală din toamnă.

Crearea condițiilor 
necesare bunel desfă
șurări a alegerilor este 
de fapt misiunea 
principală a viitorului 
guvern. Observatorii 
consideră că una din
tre aceste condiții este 
adoptarea proiectelor 
de reformă agrară șl 
reformă a învățămin- 
tului. Pină în prezent, 
trecerea prin parla
ment a proiectelor X- 
cestor reforme a 5lwt 
blocată ca urmare a 
deosebirilor de vederi 
intre diferitele forma
ții politice. Acum in
să. conducerile princi
palelor partide mani
festă un optimist spo
rit in legătură cu po
sibilitatea găsirii unor 
soluții acceptabile.

Ion BADEA

ANGLIA

O hotărîre
a C.C. al P.C.U.S

MOSCOVA 13 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția T.A.S.S., C.C. 
al P.C.U.S. a adoptat o hotărire cu 
privire la marcarea aniversării a 70 
de ani de la Congresul al II-lea al 
P.S.D.M.R., care a incheiait procesul 
de unire a organizațiilor marxiste 
revoluționare și a constituit partidul 
clasei muncitoare din Rusia. Hotă- 
rirea prevede o serie de manifestări 
consacrate evenimentului, printre 
care o conferință științifică la Mos
cova, expoziții. \

Convorbiri
soviete-mexicane

Succes laburist in alegerile

BELGRAD 13 — (Corespondență 
de la S. Morcovescu). La Novi Sad 
a fost deschisă expoziția „40 de 
ani de la luptele ceferiștilor și pe
troliștilor din România din ianua- 
rie-februarie 1933“. Aceasta este 
prima expoziție românească orga
nizată în noua și moderna clădire 
a Muzeului Revoluției Socialiste 
din Voievodina. Expoziția a fost 
deschisă de ambasadorul român la 
Belgrad, Vasile Șandru, care a vor
bit despre semnificația luptelor 
clasei muncitoare române din ia- 
nuarie-februarie 1933. La festivita
tea de deschidere au participat Ion 
Srbovan, secretar al Comitetului 
Provincial al U.C. din Voievodina, 
reprezentanți ai vieții politice, ob
ștești și culturale din Voievodina.

Ziarul „Dnevnik", din Novi Sad, 
a publicat un amplu material des
pre vernisajul expoziției.

MOSCOVA 13 (Agerpres). La 
Kremlin au continuat, vineri, con
vorbirile dintre Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
Nikolai Podgornii, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem, Alexei 
Kosighin, președintele Consiliului de 
Miniștri, și președintele Mexicului, 
Luis Echeverria Alvarez.

Agenția T.A.S.S. informează că 
Mihail Leseciko, reprezentantul per
manent al U.R.S.S. la C.A.E.R., și 
Nikolai Faddeev, secretarul C.A.E.R., 
i-au primit, vineri, pe E. Mendoz, 
adjunct al ministrului Industriei și 
comerțului al Mexicului, și pe A. Lo
pez, directorul editurii „Fondul Cul
turii Economice", cu care au avut o 
convorbire in probleme legate de 
activitatea C.A.E.R. și de posibilita
tea unor " contacte viitoare între 
Mexic șl Consiliul de Ajutor Econo
mic Reciproc.

Alegerile municipale 
de joi, cind in majori
tatea localităților din 
Anglia și Wales au 
fost desemnate orga
nele locale ale puterii 
de stat, au dat ciștig 
de cauză laburiștilor, 
ai căror candidați au 
obținut, pentru prima 
dată, după 6 ani, ma
joritatea absolută in 
Consiliul Marii Londra. 
Obținind cel mal mare 
număr de voturi, labu
riștii și-au instaurat 
sau consolidat contro
lul și asupra principa
lelor orașe engleze, 
precum și asupra con
siliilor unor importan
te comitate ca West 
Middlands (Birmingh
am), Merseyside (Li
verpool). Manchester, 
West Yorkshire (Le
eds). Presa londoneză

de vineri remarcă 
două principale aspec
te. ale rezultatelor : 
pe de o parte, „spec
taculoasa redresare a 
laburiștilor" („GUAR
DIAN"), Iar pe de 
alta, „grelele pier
deri ale conservatori
lor" („DAILY TELE
GRAPH").

Axate pe proble
mele obișnuite in a- 
semenea cazuri — lo
cuințele, școlile, com
baterea poluării — 
alegerile municipale 
au reflectat și o ten
dință devenită tradi
țională in asemenea 
împrejurări : partidul 
aflat in opoziție obți
ne. de obicei, majori
tăți confortabile in 
consiliile municipale, 
ca modalitate de ex
primare a insatisfac-

ției alegătorilor față 
de nerespectarea unor 
promisiuni guverna
mentale.

Comentind semni
ficația consultării de 
joi pentru aprecierea 
raportului de forțe po
litice. „FINANCIAL 
TIMES" scrie că este 
vorba de „cel mal im
portant test dinain
tea alegerilor gene
rale, care urmează 
să aibă loc, probabil, 
anul viitor". „Succese
le repurtate de labu
riști in alegerile mu
nicipale — scrie pe 
de altă parte „TIMES" 
— nu înseamnă insă 
că un guvern laburist 
va veni neapărat la 
putere dupâ viitoarele 
alegeri generale".

N. PLOPEANU

S. U. A.

Așa comportare, așa tratament
„I.T.T." va suporta prețul ingerințelor în treburile

statului chilian

Pavilionul României
la expoziția

Consiliul directorial 
al „Corporației de a- 
sigurare a investi
țiilor particulare a- 
mericane in străină
tate" (O.P.I.C.) a res
pins in unanimitate 
pretenția trustului „In
ternational Telephone 
and Telegraph" (I.T.T.) 
la suma de 92,5 mili
oane dolari drept des
păgubiri pentru na
ționalizarea unora din 
proprietățile sale de 
către guvernul chilian.

Președintele O.P.I.C., 
Bradford Mills, anun- 
țind presei decizia 
consiliului — pe care 
numeroși congresmani, 
oameni politici, de a- 
faceri și industriași, o 
apreciază drept o 
sancțiune legitimă a- 
plicată trustului pen
tru încălcarea legilor 
scrise șl nescrise ale 
activității de afaceri 
și angajarea sa în ac
țiuni de spionaj și 
sabotaj In Chile, In

anii 1970 și 1971 — a 
declarat că I.T.T. „nu 
a respectat obligații
le contractului de a- 
sigurare a investi
țiilor sale, încheiat 
cu O.P.I.C.". Intr-ade
văr, in contractul de 
asigurare există o 
clauză în care se 
stipulează că firma 
pierde dreptul la des
păgubiri financiare in 
cazul in care expro
prierea proprietăților 
sale survine ca urma
re a unor 
provocatoare 
stigatoare 
în țara 
I.T.T., ’ 
faceri, 
cit in Chile tocmai cu 
asemenea „treburi", 
ce riscau declanșarea 
unui război civil, 
pierzindu-și astfel au
tomat dreptul la des
păgubiri din 
O.P.I.C.- De 
convocat în fața u- 
nui subcomitet spe
cial al Senatului, Ha-

rold Green, președin
tele I.T.T., a recunos
cut că a oferit C.I.A. 
suma de un milion de 
dolari in scopul blo
cării alegerilor libere 
din Chile și prevenirii 
preluării puterii Ț de 
către reprezentanții 
Uniunii Populare. Du
pă eșuarea acestei în
cercări, I.T.T. a tre
cut la mobilizarea 
companiilor america
ne, care dețin proprie
tăți in Chile, in ve
derea sabotării econo
miei chiliene sau chiar 
a organizării unei lo
vituri de stat. Cazul 
urmează acum să fie 
înaintat spre delibera
re finală Asociației a- 
mericane de arbitraj. 
Știrea respingerii de 
către O.P.I.C. a pre
tențiilor I.T.T. a găsit 
un ecou pozitiv in 
Congres și In presa 
americană.

TOKIO 13 (Corespondentă de la 
F. Țuiu). — Intre 8 și 12 aprilie au 
avut loc lucrările celei de-a zecea 
plenare a C.C. al P.C. din Japonia.

Șeful Secretariatului C.C., Tetsuzo 
Fuwa, a prezentat un raport pri
vind situația politică generală de 
după alegeri, iar Harushige Matsu
shima, membru al Prezidiului Per
manent al C.C., un raport despre 
sarcinile partidului privind realiza
rea de progrese rapide in domeniul 
mișcării de masă.

In cursul dezbaterilor asupra aces
tor rapoarte au fost abordate pro
bleme ca lupta partidului pentru 
desființarea bazelor militare străine 
din Japonia, împotriva creșterii 
prețurilor, au fost analizate aspecte 
privind alegerile locale.

acțiuni 
și in- 

întreprinse 
gazdă. Or, 

in afară de a- 
s-a îndeletni-

La Budapesta s-a deschis, vineri, 
expoziția de mase plastice „Hun- 
garoplast ’73“ cu participarea a 
200 de firme din 17 țări. Atit su
prafața destinată expoziției, cit și 
numărul firmelor, sint de două ori 
mai mari decit anul trecut.

Țara noastră participă pentru 
prima dată la această expoziție cu 
o largă gamă de produse ale În
treprinderilor Ministerului Indus
triei Chimice, printre care articole 
injectate din mase plastice, granu
le, covoare și contelnere din P.V.C., 
ambalaje din polistiren, fibre sin
tetice. Pavilionul românesc a fost 
vizitat de Apro Antal, președintele 
Adunării de Stat a R.P. Ungare, 
Szeker Gyula, ministrul industriei 
grele, și alte persoane oficiale.

partea 
altfel,

explorează craterul Lemonnier
v

C. Alexandroale

„Lunohod-2"

SANTIAGO DE CHILE

Grave incidente *u avu‘1M 
la Milano Intre membrii unor orga
nizații extremiste de dreapta și for
țele de ordine, soldate cu un mort 
și 31 de răniți, dintre care 24 de per
soane din rindul forțelor de ordine. 
Poliția a reținut 71 de manifestanți. 
De asemenea, au fost luate măsuri 
pentru a se evita noi incidente, spo- 
rindu-se numărul personalului mi
litar in zonele in care se află sediile 
unor organizații politice.

.• MOSCOVA 13 (A-
) gerpres). — In cursul 

. legăturilor realizate 
cu „Lunohod-2“ in 
zilele de 11 și 12 apri
lie, au fost efectuate 
cercetări asupra sec
torului unde se află 
fisura tectonică din 
zona de est a crate
rului Lemonnier. Cu 
acest prilej, au fost 
obținute fotografii 
stereoscopice, s-a e- 

, fectuat măsurarea 
magnetismului și pro-

I
I
I

prietăților fizico-chi- 
mice ale rocilor sele
nare. In acest timp, 
laboratorul autopro
pulsat automat s-a 
deplasat pe o distan
ță de 500 metri per
pendicular pe direcția 
fisurii, iar apoi s-a 
reîntors pe același 
drum la locul plecă
rii. Această manevră 
a permis ridicarea 
gradului de precizie 
a măsurătorilor mag
netice. Din fotografii

rezultă că pietre mari 
de 1—2 metri împie
dică apropierea labo
ratorului de marginea 
fisurii. în continuare, 
cercetările vor fi e- 
fectuate fără deplasa
rea laboratorului 
mari distanțe.

In total, de la 
barcarea pe Lun<ț 
„Lunohod-2U a f. 
curs 31 060 metri. Ex
plorarea craterului 
Lemonnier continuă,

■

• In noaptea de 
joi spre vineri în 
Cehoslovacia a în
ceput să ningă. 
Peste orașe, sate 
șl cimpil s-a așe
zat un strat de ză
padă de peste 10 
cm. Ninsoarea cade, 
in continuare, ca in 
timpul iernii.

• La Setif, lo
calitate situată in 
estul Algeriei, nin
ge ca in plină iar
nă, in timp ce la 
Oran si în Împre
jurimile acestuia 
excursioniștii au 
început să inunde 
plajele însorite.

• Ploile toren
țiale. care au că
zut in regiunile din 
nordul Afganista
nului. au distrus a- 
proape 350 de lo
cuințe din zona o- 
rașulul Shibarghan 
șl o mare parte a 
culturilor agricole. 
In fotografie : Vis
col în plina primă-

'"x la Varșovi

LUCRĂRILE ADUNĂRII 
SINDICALE MONDIALE

SANTIAGO DE CHILE 13 — (Co
respondență de la E. Pop) : în cadrul 
dezbaterilor Adunării sindicale mon
diale de la Santiago de Chile, secre
tarul general al Federației Sindicale 
Mondiale, Pierre Gensoqs, arăta că 
este necesară „dezvoltarea pe plan 
internațional a unei acțiuni eficien
te in scopul de a sprijini dreptul 
fiecărei țări de a dispune de resur
sele sale economice, de a naționaliza 
întreprinderile care aparțin socielă- 
tfjor multinaționale, de a crea con
diții mai bune pentru dezvoltarea 
economică independentă, pentru ex
tinderea cooperării economice inter
naționale".

Henri Molina, delegatul oficial al 
Confederație; Mondiale a Muncii și 
al Confederației Latino-Americane a 
Oamenilor Muncii, a arătat că lupta 
pentru o societate mai justă recla
mă realizarea unității sindicale 
mondiale. Molina g-a pronunțat 
pentru crearea unei centrale unita
re a tuturor oamenilor muncii lati- 
no-americanl.
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