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FIECARE director, inginer, economist, muncitor sau 
funcționar din FIECARE întreprindere este dator să-și rapor
teze munca la aceste cerințe fundamentale pentru creșterea 
eficienței economice, pentru sporirea venitului național, 
pentru bunăstarea noastră, a tuturor.

Nu este o noutate cînd spunem că 
întreaga activitate dc producție, ce 
se desfășoară in fiecare unitate eco
nomică, are ca obiectiv final, intre 
altele, obținerea unui beneficiu cit 
mai mare. A unui beneficiu care — 
în multipla sa calitate : resursă de 
finanțare a reproducției socialiste 
lărgite, pirghie de stimulare mate
rială a oamenilor muncii, indicator 
cu mare putere de sintetizare și, 
deci, de comensurare a rezultatelor 
activității economice, mijloc de con
trol — potrivit sarcinilor stabilite la 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1972, presupune creșterea ren
tabilității producției, criteriu pri
mordial al îmbunătățirii calitative a 
activității economice. Toate acestea 
sint bine cunoscute in oricare între
prindere industrială. Totuși, se pune 
întrebarea : de ce apar situații 
contradictorii in care, alături de 
depășiri substanțiale ale beneficiilor 
și rentabilității planificate, se înre
gistrează fie nerealizări ale planu
lui stabilit la acești indicatori de 
sinteză, fie chiar pierderi, ceea ce, 
in fapt, înseamnă consumarea din 
fondurile încredințate de sta*  ‘unită
ți ior respective spre administrare. în 
scopul FRUCTIFICĂRII, valorificării 
lor superioare ? Bunăoară. în lunile 
ianuarie si februarie din acest an. pe 
ansamblul Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele și, 
respectiv. Industriei Constructoare de 
Mașini-Unelte și Electrotehnicii. Mi
nisterului Industriei Metalurgice, vo
lumul beneficiilor realizate a fost 
sensibil superior prevederilor ; in 
același timp insă, o serie de uni
tăți economice din industria chimică 
și industria ușoară, din economia 
forestieră și industria materialelor 
de construcții și chiar din industria 
construcțiilor de mașini grele nu 
au îndeplinit integral planul de be
neficii. Ca să nu mai vorbim de 
acele unități economice — din chi
mie. din construcția de mașini grele, 
industria ușoară — care, in loc să 
obțină beneficii, au Înregistrat pier
deri, sau de întreprinderile — din 
Ministerul Minelor. Petrolului și Geo
logiei. Ministerul Construcțiilor In
dustriale S-a. — care au depășit de
ficitele financiare prevăzute.

Evident, in toate întreprinderile In 
care situația financiară este neco- 
r- -punzătoare. justificările, explica
țiile, „argumentele**  sînt așternute
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pe zeci și zeci de pagini. Dar oare 
aceasta contează ? Cînd obiectiv se 
impune, mai mult ca oricind, desfă
șurarea pe un front larg, in toate u- 
nitățile economice, a unor acțiuni e- 
nergice pentru creșterea eficienței • 
economice, sporirea volumului de a- 
cumulâri bănești, cu precădere a be
neficiilor — ce rost au justificările, 
cui pot folosi ele ? Această problemă 
se ridică cu atit mai imperios cu cit 
realitatea arată că. tocmai Jn acele 
unități economice care nu au aplicat 
in totalitate programele de măsuri 
menite să asigure folosirea cit mai 
bună a capacităților de ' 
modernizarea, prin . _________ _
produselor aflate in fabricația cu
rentă. revizuirea și reducerea consu
murilor specifice de materii prime, 
materiale, combustibili și energie 
ș.a. — beneficiile nu s-au situat la 
nivelul scontat.

producție, 
reproicctare, a

Este limpede ca lumina zilei că a- 
semenea stări de lucruri nu mai pot 
fi tolerate. Realizarea unui volum 
sporit dc- beneficii, corespunzător 
condițiilor tehnice și organizatorice, 
iu continuă perfecționare, create in 
fiecare unitate productivă, constituie 
o îndatorire primordială a fiecărui 
om al muncii, a tuturor salariaților, 
o necesitate obiectivă a creșterii 
noastre economice ; nu trebuie nici 
un moment uitat că pe această 
cale se obține un spor mai mare de 
venit național, se creează resurse 
sporite pentru dezvoltarea și per
fecționarea forțelor de producție, 
pentru mărirea avuției naționale și, 
pe această bază, noi posibilități în 
vederea ridicării nivelului de trai al 
poporului.

Căile concrete, practice, de înde
plinire a acestui imperativ economic 
esențial au fost clar conturate la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie—2 martie a.c. ; înainte de orice, 
se impune intensificarea eforturilor 
pentru reducerea cheltuielilor de 
producție — iar, in această acțiune, 
de cea mai mare importanță este 
Încheierea rapidă a operațiilor de re
vizuire a normelor de consum ma
terial. astfel incit, incepind din tri
mestrul al (joilea. să se lucreze pre
tutindeni cu norme îmbunătățite. In 
multe din unitățile noastre economi
ce se practică consumuri materiale 

(Continuare în pag. a IV-a)
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Țara întreagă 

în întrecere

Vesti9 
bune

de pretutindeni
Au îndeplinit planul pe 

4 luni. Colectivele de muncă 
ale exploatărilor miniere Her- 
ja și Ilba, din bazinul băimă- 
rean, și-au marcat participarea la 
întrecerea socialistă cu rezultate 
care ii situează in fruntea acestei 
competiții. Obținînd, încă din pri
ma decadă a lunii aprilie, un 
substanțial avans, cele două colec
tive de mineri au reușit să-și în
deplinească sarcinile de plan pe 4 
luni la minereu excavat metal in 
echivalent și metal in concentrate. 
Numai la mina Herja s-au extras 
suplimentar in acest timp 210 tone 
de minereu, pină la sfirșitul lunii 
cele două colective de mineri pu- 
tindu-și majora substanțial avansul 
existent față de plan.

Un nou record al lami- 
norișîilor brâileni 3 fost in_ 

scris in graficele întrecerii socia
liste ce se desfășoară in aceste zile 
premergătoare lui 1 Mai : obține
rea, de la începutul anului și pină 
in prezent, a celui de-al 10-lea mi
lion lei producție marfă suplimen
tară. Cu cele mai multe realizări 
s-a înscris echipa a 3-a de la la
minorul 2. condusă de maistrul 
Stelu Cociaș, care a laminat in 
plus 800 tone, oțel.. Pe locul al 
II-lea se situează echipa condusă 

LA iNSĂMlNȚAREA
PORUMBULUI
DACĂ ORGANIZAREA ESTE BUNĂ, 
STAREA SOLULUI NU ÎMPIEDICĂ 
REALIZAREA VITEZEI ZILNICE

Ritm și calitate la semănat. Aspect surprins la cooperativa agri
colă din Bucești, județul Galați

CITIȚI ÎN PAGINA A IV-A RELATĂRILE 
CORESPONDENȚILOR NOȘTRI

de maistrul Vasiie Dragoman, de 
la laminorul 1, cu un plus de 400 
tone laminate.

2,4 milioane lei 
economiile realizate de întreprin
derea de cabluri și materiale elec- 
troizolante din București, in acest 
an, prin aplicarea inițiativei : „Fie
care inginer, tehnician, maistru și 
muncitor dc înaltă calificare să 
realizeze, in afara sarcinilor ce le 
revin prin planul dc muncă, un 
volum de economii echivalent cu 
minimum retribuția lui anuală". 
Pină la 1 Mai colectivul de muncă 
de aici și-a propus să sporească vo
lumul economiilor cu încă un mi
lion lei.

Importante cantități de 
aluminiu livrate supli
mentar la export. Fabricile »> 
uzinele de pe platforma industrială a 
Slatinei înregistrează, în cinstea zi
lei de 1 Mai, succese deosebite in 
realizarea planului pe acest an. 
Produsele fabricate sint tot mai 
mult solicitate pe piața externă. 
Pină acum s-au livrat suplimentar 
b -neficiarilor externi 1561 tone 
blocuri de aluminiu, 63 tone lami
nate și profile din aluminiu etc. 
Valoarea producției; suplimentare 
livrate la export. șe ridică la pesțe 
500 000 lei valută.

Miercuri, 18 aprilie, . tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
aj Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a primit 
pe Charles David Ganao, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Congo.

Au participat tovarășii George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne. Mircea Malița. consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ecobescu,. adjunct al minis
trului afacerilor externe, Gheorghe 
Stoian, ambasadorul țării noastre la 
Brazzaville.

Oaspetele a fost însoțit de Eugene 
Germain Mankou, ambasadorul Re
publicii Populare Congo la București, 
Rene Mathe și Bernard Matingou, 
directori in Ministerul Afacerilor 
Externe.

Ministrul congolez a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu un me
saj din partea comandantului Marien 
N’Gouabi. președintele Partidului 
Congolez al Muncii, președintele 
Republicii Populare Congo, prin care 
acesta îi adresează un călduros salut 
și-și exprimă satisfacția pentru evo
luția favorabilă a relațiilor româno- 
congoleze, a legăturilor prietenești 
statornicite între cele două partide 
și popoare, hotărirea de a le dez
volta pe mai departe.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis comandantului 
Marien N’Gouabi un cordial salut, 
urări de noi succese poporului con
golez pe calea progresului economic 
și social. Evocînd cu multă plăcere 
vizita de acum un an in Republica 
Populară Congo, discuțiile fructuoase 
cu președintele N’Gouabi, cu acti
viști de partid și de stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a exprimat con
vingerea că dezvoltarea pe care o 
cunosc raporturile prietenești și de 
colaborare dintre România și Congo, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Congolez al Muncii este in 
interesul celor două popoare, serveș
te cauzei generale a înțelegerii și 
cooperării internaționale.

La rindul său, oaspetele a subli
niat că vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, convorbirile cu coman
dantul Marien N’Gouabi și hotărîrile 
luate cu acest prilej au constituit un 
moment hotăritor pentru relațiile 
rorfiâno-congoleze, cărora le-au des
chis largi perspective de promovare 
rodnică pe multiple planuri.

în acest context a avut loc un 
schimb de vederi cu privire la mo
dul cum sint îndeplinite măsurile 
convenite în urmă cu un an, reafir- 
mindu-se dorința comună de a se 
acționa pe mai departe în direcția 
aprofundării relațiilor politice, eco
nomice, tehnico-științifice și cultu
rale. S-a apreciat, în acest sens, că 
idealurile care unesc cele două po
poare frățești în eforturile lor pen

tru construirea socialismului și pro
pășirea țărilor lor și-au găsit expre
sia concretă și in cooperarea econo
mică reciproc avantajoasă, domeniu 
in care există încă largi posibilități 
ce trebuie și pot fi concretizate în 
proiecte comune, printr-o intensă 
conlucrare.

In cadrul întrevederii au fost 
abordate, de asemenea, unele pro
bleme ale vieții internaționale.

Toastul 
Nicolae

Aș dori să-mi exprim satisfacția 
pentru vizita pe care tovarășul 
ministru o face în România, pen
tru relațiile bune dintre țările 
noastre. Doresc, de asemenea, să 
mulțumesc pentru mesajul de 
prietenie transmis.

îmi amintesc cu plăcere de vizi
ta pe care am făcut-o în Repu
blica Populară Congo, de con
vorbirile avute cu președintele 
N’Gouabi, pe care îl aștept cu plă
cere să vină în România pentru a 
continua aceste convorbiri. Sper să 
putem realiza în bune condiții tot 
ceea ce ne-am înțeles la Brazza
ville și la București, să găsim noi 
posibilități pentru extinderea co-

Toastul ministrului 
Charles David Ganao

Țin să vă mulțumesc dumnea
voastră, tovarășe președinte, to
varășului ministru al ^facerilor 
externe, pentru invitația de a vi
zita România, pentru calda și prie
teneasca primire care ne-a fost 
rezervată în frumoasa și marea 
dumneavoastră țară. Așa cum 
spuneam, am sosit la dumneavoas
tră' cu indicația din partea tova
rășului Marien N’Gouabi de a în
tări legăturile de prietenie și co
operare ce există atît de fericit 
între cele două țări ale noastre și 
pe care vizita dumneavoastră la 
Brazzaville, tovarășe președinte, 
le-a însuflețit și le-a relansat.

Și întrevederile pe care le-am 
avut noi aici au fost caracterizate 
prin cordialitate prietenească și 
sinceritate. Noi am trecut în re
vistă, împreună cu ceilalți inter
locutori, ansamblul problemelor 

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reținut pe oaspete la un 
dejun.

In timpul dejunului, președintele 
Nioolae Ceaușescu și ministrul Char
les David Ganao au rostit scurte 
toasturi.

întrevederea și dejunul s-au des
fășurat Intr-o atmosferă caldă, prie
tenească.

tovarășului 
Ceaușescu

laborării noastre. De aceea, aș dori 
sâ apreciez câ vizita tovarășului 
ministru și a celorlalți tovarăși 
congolezi constituie un factor im
portant în dezvoltarea colaborării 
noastre. Sper că veți putea spune 
tovarășului Marien N’Gouabi că 
vizita a avut rezultate bune și că, 
în acest fel, relațiile româno-con- 
goleze vor cunoaște noi progrese.

Doresc să ridic paharul pentru 
dezvoltarea colaborării dintre 
România și Congo, în sănătatea 
președintelui Marien N’Gouabi, în 
sănătatea dumneavoastră, tovară
șe ministru de externe, și a celor
lalți tovarăși.

care vor permite, potrivit voinței 
noastre, de a traduce în fapt toa
te ideile generale pe care le-ați 
enunțat la Brazzaville.

Vom părăsi frumoasa dumnea
voastră țară convinși că atît de 
partea română, cît și de partea 
congoleză prietenia și cooperarea 
între popoarele noastre vor cu
noaște o nouă dezvoltare. Ne ex
primăm speranța că această 
prietenie și colaborare vor fi dez
voltate în continuare cu prilejul 
vizitei pe care tovarășul Marien 
N’Gouabi o va efectua în România 
la amabila dumneavoastră invi
tație.

Ridic paharul în sănătatea 
dumneavoastră, a președintelui 
N’Gouabi, pentru prosperitatea po
porului român, pentru prietenia 
dintre popoarele român și con
golez.

0 acțiune cuprinzătoare de răspîndire 
a cunoștințelor științifice

Dacă un sociolog ar 
investiga realitățile a- 
tit de bogate ale vieții 
din Argeșul zilelor 
noastre, fără îndoială 
că două ar fi aspectele 
care s-ar impune de la 
bun început cu evi
dență. Pe de o parte, 
intensa și rapida in
dustrializare a unei 
zone vestite altădată 
doar prin... livezile 
sale de pomi. Pe de 
alta, o dorință impe
rioasă a celor care lu
crează în aceste sec
toare de a învăța, de 
a se informa, de a se 
perfecționa : intr-un 
cuvin t, de a fi la cu
rent cu tot ce este nou 
in știință.

— în Argeș s-au 
Inițiat numeroase ac
țiuni pentru a răspun
de acestei necesități de 
cunoaștere — ne spu
nea tovarășul Gheor-

ghe Năstase, prim-se- 
cretar al comitetului 
județean de partid. 
Dorim insă să deschi
dem și mai larg jude
țul spre știință. In
tr-o recentă plenară 
a consiliului jude
țean al Frontului U- 
nității Socialiste, am 
dezbătut noi măsuri 
care să declanșeze sub 
egida F.U.S. resortul 
unor inițiative de a- 
tragere la „școala ști
inței**  a unor mase tot 
mai largi, de a face e- 
ducația științifică in 
raport cu profesiunea 
oamenilor, de a trece 
de la cultura tradițio
nală la cultura pros
pectivă. Spre aceste 
comandamente majore 
am îndreptat acțiunea 
societăților culturale 
de la sate șl întreprin
deri, a universităților 
populare, precum și

toate așezămintele de 
cultură de care dispu
nem.

Fără îndoială, viața 
culturală însăși oferă 
argumente concluden

culturale și universită
țile populare. La multe 
din cursurile universi
tăților și ale școlilor 
populare sătești au 
fost antrenate nu nu

Consiliul județean Argeș al Frontu

lui Unității Socialiste îndeplinin- 
du-și una din principalele îndatoriri

te care ilustrează 
preocupările organelor 
locale de partid pen
tru răspindirea orga
nizată a cunoștințelor 
științifice cu ajutorul 
unor organisme obș
tești și democratice, 
cum sint societățile

mai cadre din județ, ci 
și oameni de știință și 
cultură din Capitală. 
Ele au slirnit in rin- 
dul cetățenilor un larg 
interes pentru infor
mația științifică, poli
tică și culturală (o ci
fră globală indică circa

20 000 de participant! 
la asemenea manifes
tări). Iată și cîteva ti
tluri de teme audiate 
cu atenție : „Momente 
de răscruce din viața 
poporului nostru**,  „Pe
dagogia familiei", „Din 
cronica științifică a se
colului XX**,  „Legisla
ția socialistă și con
știința cetățenească**.

In ce privește socie
tățile culturale, preo
cuparea de căpetenie 
este acum diversifi
carea activității cultu
rale, axarea acesteia 
pe problemele produc
ției, pe educația socia
listă a sătenilor. O 
bună experiență au 
societăți culturale cum 
sint cele de la U- 
zina mecanică Mus
cel. Combinatul pe
trochimic Pitești, din 
comunele Valea Mare, 
Priboeni, Domnești,

care, cu sprijinul or
ganizațiilor de par
tid, au organizat o 
mare diversitate de 
acțiuni, contribuind la 
ridicarea nivelului de 
cunoștințe generale și 
tehnice ale cetățenilor.

Concret, despre ce 
este vorba ?

— Societatea noas
tră cultural-științifică 
„ARO-Floare de stin
gă**,  ne spune tov. Vic
tor Naghl, directorul 
Uzinei mecanice din 
Cimpulung Muscel, ur
mărește formarea o- 
mului capabil să facă 
față cerințelor teh
nicii de azi și de 
miine. Ea a lansat in

Gh. CÎRSTEA 
corespondentul 
„Scînteii"

(Continuare 
In pag. a Il-a)

Președintele Consiliului de Stat 
a primit pe secretarul general 

adjunct al O.N.U.
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit, 
miercuri după-amiază, pe Antonio 
Carrillo Flores, secretar general ad
junct al O.N.U., secretar general al 
Conferinței mondiale a populației, 
fost ministru de externe al Mexicu
lui, care face o vizită oficială In 
țara noastră.

La întrevedere a fost de față Mir
cea Malița, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat.

Oaspetele a fost însoțit de Sayed 
Abbas Chedid, directorul centrului 
de informare al O.N.U. la Bucu
rești.

Antonio Carrillo Flores se află la 
București in vederea pregătirii 
Conferinței mondiale a populației, 
care se va ține in 1974.

Președintele Consiliului de Stat

s-a întreținut cu oaspetele asupra 
unor probleme privind organizarea 
acestei importante manifestări in
ternaționale. punct culminant al ac
țiunilor ce vor fi întreprinse in ca
drul „Anului mondial al popu
lației". în acest context, oaspetele a 
subliniat contribuția României la 
studiile întreprinse de O.N.U. asupra 
problemelor populației și, in gene
ral, ale progresului condiției de exis
tență umane, precum și la lucrările 
pregătitoare ale Conferinței mon
diale. Secretarul general adjunct 
al O.N.U. a remarcat ambianța fa
vorabilă pe care o oferă capitala 
României pentru conlucrarea inter
națională, climat ce rezultă din op
timismul, libertatea și încrederea in 
viitor a poporului român.

Au fost discutate, de asemenea, 
unele aspecte ale rolului ce revine

O.N.U. și organismelor gale în do
meniul colaborării internaționale, in 
asigurarea progresului economic și 
social in lume. în această ordine de 
idei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat interdependența dintre pro
blemele- populației și îmbunătățirea 
condițiilor economice și sociale, li
chidarea subdezvoltării, corelația 
dintre aceste importante probleme 
și asigurarea dezarmării generale, 
a colaborării și păcii între popoare. 
Președintele Consiliului de Stat a 
reafirmat și cu acest prilej sprijinul 
activ pe care România, ca membră 
a O.N.U., înțelege să-1 acorde întă
ririi rolului Națiunilor Unite In toate 
problemele majore ce interesează 
omenirea.

întrevederea s-a desfășurat lntr-t 
atmosferă cordială.
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FAPTUL! 
DIVERS]
Locul unde 
nu s-a întîm- I 
plat nimic |

De obicei scriem la ■ccastl 
rubrică despre lucruri petre
cute in cutare mau cutare loc. 
De data aceasta facem o ex
cepție. aducind in discuție un 
loc unde... nu s-a Intimplat ni
mic. Care este acest loc 7 Sta
ția C.F.R Gurahonț. De peste 
trei ani, aici nu s-a înregistrat 
nici un eveniment dc cale fe
rată ; nu s-a petrecut nici un I 
accident de muncă ; nu a avut I 
Ioc nici o intirziere in graficul I 
transportului de călători și măr- ■ 
furi, nu s-a înregistrat nici o I 
sustragere din vagoane. Și lis- | 
ta cu ce „nu s-a..." ar putea . 
continua. Ne oprim aici, pen- I 
tru că la Gurahonț s-a petre- I 
cui, totuși, ceva : întreg colcc- • 
tivul de salariațl și-a indepli- 1 
nit cu toata conștiinciozitatea I 
sarcinile. Felicitări 1 5

„Pescăria"

Aplicarea nomelor unitare de structură a centralelor ți întreprinderilor

ÎN dezbaterea adunărilor organizațiilor de partid

UN SÎIL K MUNCA DINAMIC,
cuțil au adus în Atenție principalele 
sarcini care trebuie îndeplinite In 
scopul realizării planului și angaja
mentelor asumate in Întrecerea din 
acest an.

—- în noile condiții, clnd avem 
responsabilitatea realizării întregii 
producții dc cărbune a țării — arăta 
Vasile Oghcrlaci, directorul general 
adjunct al centralei — trebuie să va
lorificăm pe deplin avantajele struc
turilor create, caracterizate printr-un 
Înalt grad de functlonaflltatc și

EFICIENT

9 FAPTE
• OPINII

din
portbagaj

Ora 4.30 dimineața. Pe șo
seaua din comuna Pantc'imon, 
autoturismul 7-B-2961 înainta 
spre București. Deodată insă 
a început să aca semne că... a 
pTeșit drumul. Aflat in patru
lare pe șosea, un echipaj auto 
al miliției — format din pluto
nierii majori Gheorghe Maxim 
$i Marin Topală și serg. major 
Doru Mihalache — s-a oferit 
imediat să-l îndrepte pe dru
mul cel bun. Dar, pentru aceas
ta, atit șoferul Ion Cionca din 
București, str. Ștefan Iulian nr. 
36. ci! și cei doi pasageri ai 
sdi, Ion Nicolae, din comuna 
Pantelimon. B-dul Biruinței' nr. 
116, și Pavel Postăvarii, din 
București, str. Neagu Andrei 
nr. 3. au fost invitați, mai in- 
tii, sd spună de unde vin 
și unde vor să ajungi. Două 
întrebări simple și clare. Dum
nealor au inceput să le scalde 
insă cu... povești I Dar un con
trol in portbagaj „a limpezit" 
toate apele : in patru tetei, 
încă ude, se zbateau o mul
țime de pești abia scoși din lac. 
In total — 68 de kilograme ! 
Acum, „pescarii" se zbat... ca 
peștele pe uscat !

Pază pentru 
...somnul 
șefului 
de pază

Raid-anchetă de noapte la 
primăriile comunale ale jude
țului Prahova. La Drăgănești 
este căutat cu insistență șeful 
de pază Dumitru Ene. Dar el 
r.u-i nicăieri. Unde să fi dis
părut ? După cercetări insis
tente. paznicul de la primărie, 
Ion Cosac, s-a hotărit, in sfîr- 
șit. să-și deschidă gura. El a 
recunoscut că ,,șeful“ se află in 
primărie și trage un pui de 
somn pină in zori, „că-i obo
si t“. El, Ion Cosac, primise or
din să-i păzească somnul, să 
r.u-1 deranjeze nimeni. Con
form... consemnului știut ! Bi
neînțeles. organele de resort 
și-au făcut datoria. încâlcind... 
consemnul. întrebarea este 
insă : cei in cauză se vor fi tre
zit oare la realitate 7

Cine 
„amețise" 
coniacul ?

în ___ ______
Centrala cărbunelui din ____ ___ _
grefată structural pe fosta Exploata
re minieră Dilja din localitate, a 
dobindit o configurație și un poten
țial de acțiune net superioare vechii 
centrale, cuprinzind intr-un ansam
blu unitar toate unitățile carboni
fere din țară, institutele do cerce
tări și proiectări miniere din Petro
șani și Craiova, baza de aprovizio
nare șl transport, unități școlare de 
specialitate.

Problematica nouă, atît de diver
să și de complexă a centralei, care 
incumbă o înaltă răspundere pen
tru extracția și prepararea cărbune
lui din tara noastră, a format su
biectul dezbaterilor din cadrul adu
nării lărsite a activului de partid 
din centrală pe marginea aplicării 
Decretului privind normele unitare 
de structură organizatorică a unită
ților economice. Adunarea s-a ca
racterizat printr-un puternic spirit 
de responsabilitate, printr-o exigen
tă analiză a modului de Îndeplinire 
a sarcinilor politico-economice tra
sate de partid, a cerințelor de stric
tă actualitate ale activității econo
mice in acest an hotăritor al cinci
nalului. Dezbaterile au abordat a- 
ceste probleme in strinsă legătură 
cu modul in care sint duse la înde
plinire indicațiile de mare impor
tanță date de secretarul generai al 
partidului, cu prilejul vizitei de lu
cru pe care a făcut-o anul trecut 
in Valea Jiului.

— De la bun început doresc să 
subliniez acordul deplin, adeziunea 
noastră, a tuturor — membri și nc- 
membri de partid — față do mă
surile pentru perfecționarea acti
vității economice, care servesc în 
mod direct mersului nostru Înainte 
pe calea unei economii dezvoltate — 
spunea maistrul minier Radu Lupaș- 
cu. La mina noastră, pe care de fapt 
s-a grefat actuala centrală, prevede
rile noii structuri organizatorice s-au 
aplicat cu deosebită grijă, făcîndu-se 
cu acest prilej o riguroasă selecție a 
personalului dună criteriul pregătirii 
efective, după capacitate și In con
formitate cu posibilitățile tehnico-

noua formulă organizatorică. 
--- .1.t-----Petroșani,

profesionale ale fiecărui salariat, In 
a sa fel incit omul potrivit să a- 
JungA intr-adevăr la locul po
trivit. Ca urmare, din cele 184 
cadre T.E.S.A., existente mal înain
te. s-a ajuns actualmente ia numai 
62, restul personalului fiind trecut in 
sfera direct productivă, acolo unde 
era. de altfel, necesar șl solicitat de 
multă vreme. Numeroși Ingineri lu
crează acum In sectoarele miniere, 
astfel că — spre deosebire de trecu
tul apropiat — schimburile sint con-

LA CENTRALA CĂRBUNELUI
DIN PETROȘANI

duse de oameni competent 1. cu pre
gătire superioară de specialitate. 
Sau. cum se spune, gindirea tehnică 
este mult mai apropiată de pro
ducția materială. Este bine însă ca, 
In cadrul preocupărilor noastre ac
tuale, să nu uităm nici o clipă Indi
cațiile prețioase date de tovarășul 
Ceaușescu aici, în Valea Jiului, pri
vind introducerea tehnicii înaintate 
în abatajele miniere. Cu ajutorul 
nemijlocit al specialiștilor trecuțl 
in fruntea formațiilor direct produc
tive, trebuie să fie valorificate cu 
maximum de eficientă posibilitățile 
de exploatare judicioasă a tehnicii 
moderne la fronturile de lucru, in 
strinsă conlucrare cu ceilalți spe
cialiști din sfera de cercetare- 
proiectare. care au datoria să ne 
ofere soluții, tehnologii și utilaje 
noi, de înaltă tehnicitate. Numai 
printr-o asemenea sudură a efortu
rilor putem să depășim impasurile 
actuale, cind — după cum se știe — 
avem incă serioase rămineri in urmă 
la lucrările de pregătiri și la 
investiții, depășiri nepermise 
sumurile specifice și scăderi 
tatea cărbunelui extras.

Numeroși alți participanțl la dls-

operativitate. Din funcții tchnico- 
ndministrative au fost trecuți in 
producție. In unități de proiec
tare și cercetare, 491 salariațl. 
Pentru Întărirea conducerii directe a 
procesului de producție, a controlu
lui privind protecția și securitatea 
muncii, a sporit numărul maiștrilor 
mineri și electromecanici in subteran 
cu 137 posturi. Apropierea specialiș
tilor de producție este ilustrată și de 
încredințarea conducerii directe a 
unor formații de lucru unui număr 
de 50 ingineri. In asemenea condiții 
favorabile, trebuie să trecem de în
dată la întocmirea unor programe de 
lucru și grafice dc recuperare, in cel 
mai scurt timp, a restanțelor din 
primul trimestru, incit sarcinile de 
producție să fie pe deplin realizate. 
De asemenea, avem datoria de a 
urgenta punerea in funcțiune a noi
lor capacități de producție — o linie 
de front de lucru suplimentară de 
1 330 metri liniari — a noilor obiec
tive, cum sint stația de sortare și 
puțul cu schip de la E.M. Vulcan, 
instalația de evacuare a sterilului și 
puțul auxiliar de la Livezeni ; a- 
ceiașl grijă trebuie să o dovedim pen
tru extinderea susținerii mecanizate

• PROPUNERI

Intr-tina din zilele trecute, 
călătorii prezenți in gara Plo- 
iești-sud au asistat la o scenă 
mai ceva ca-n filme : un tren 
de marfă „semăna" in urma sa 
printre traverse— sticle de co
niac. Alertate, organele C.F.R. 
au oprit imediat trenul supra
saturat de o asemenea băutu
ră. S-a stabilit că un vagon în
cărcat cu coniac pornise la 
drum cu ușile deschise. Cine 
uitase să le închidă ? Ancheta 
care a urmat a stabilit că scrii
torul de vagoane Anghel Crin- 
gașu, de la stația C.F.R. Brazi, 
sustrăsese din vagon 7 sticle 
și-l lăsase apoi cu ușile vraiș
te, pentru a nu fi descoperit. 
De prisos si mai spunem insă 
că s-a înșelat. Acum scriitoru
lui de vagoane i se vor scrie 
pe hirtie sumele pe care tre
buie să le plătească pentru toa
tă paguba. Și, mai apoi, după 
judecarea faptei, se vor mai 
nota și alte consecințe prevă
zute de lege.

Țigară
’ ° V V •

cu vîlvatai
Arsente Bucur, din comuna 

Căian nr. 16, județul Clu . fu
ma liniștit o țigară în curtea 
casei cale. La sf.rșlt, după ce 
a tras in piept ultimul fum, o 
aruncat liniștit restul țigării... 
in finul din grajd ! Dupl cite- 
va minute, fumătorul era in 
focuri. Grajdul șl circa 1 009 kg 
de fin erau mistuite de flăcări. 
Și dacă incendiul n-a k'at pro
porții mai mari, aceasta se 
datorește numai intervenției 
pompierilor comunali.

Rubrici redoctoto de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID
fi corespondenții „Scinleii*

4 1 000 de puleți de nuc *u i» ««ut» pei-
măvară, pionierii din satul Cindești, comuna Dumbrăveni — Vrancee, 
cu sprijinul cadrelor didactice șl al părinților. (Ionică S*v»,  profesor, 
«atu! Cindești, județul Vrancea).

De pOtrU luni, 0 Parto a locuitorilor comunei Largu, ju
dețul Buzău, stau fără lumină electrică. Cauza 7 După efectuarea unor 
lucrări de modernizare, Întreprinderea de rețele electrice tergiversează, 
fără motiv, executarea racordului la rețea. (Ștefan Petre, secretarul 
comitetului de partid din C.A.P. Largu, județul Buzău).

4 0 instalație de fabricare a blcromatului de
pO^QSill a fost realizată> recent, la Combinatul chimic Tirnăvenl, pe 
baza unor cercetări proprii. Aceasta aduce economii anuale de circa 
600 000 lei-valută. (Pompei Sămărghițan, Inginer, Tlrnăvenl).

Solicităm sprijinul «««‘Hulul popular al sectorului 4 In 
vederea amenajării unu! loc de joacă pe terenul din str. C. Brâncuși, 
folosit in prezent de Întreprinderea de salubritate drept depozit de..

- gunoi. (Comitetul asociației de locatari, blocul D 12, ștrada C. Brâncuși 
nr. 3. București).
4 6 000 hectolitri de lapte au livrat peste plan In trimes

trul I Întreprinderile agricole de stat din cadrul Trustului Dolj. Frun
tașe sint I.A.S.-urile Segarcea, Goești, Craiova ș.a. (C. Dascălu, tehni
cian, Trustul I.A.S.—Dolj).

4 Izvoarele de ape minerale dln ««tuiut
Văleni, comuna Călineștl—Maramureș, ar putea fi folosite pentru tra
tarea unor afecțiuni reumatismale, gastrice sau de ochi. Propunem să 
fio puse in valoare. (Eugen Molș, pensionar, Sighetul Marmațlei).

CîFCUlnțSCl pe ?oseaua comunală ce leagă localitățile Po- 
boru și Plăjeica din județul Olt este oprită. Lucrările de reparații, În
cepute in vara anului trecut, trenează de multă vreme. (Un grup de 
locuitori al satului Plăjeica, județul Olt).

4 Propun întreprinderii cinematografice Cluj 
să preia inițiativa instituției similare din județul Argeș. Organizarea 
unor „seri de cultură cinematografică“ la Turda’șl in alte localități ar 
veni în intimpinarea dorinței numeroșilor iubitori ai filmului. (Victor 
Saltzman, Turda).

0 fcbriCO °°voare a Intrat de curind In funcțiune In 
localitatea Rucăr—Argeș, renumit centru al artei populare românești. 
(Mircea Rădescu, profesor, Liceul Rucăr, județul Argeș).
4 „Duminica bunicilor". OrganlMrea unul program 

artistic în cinstea bunicilor, la fiecare inceput de primăvară, a devenit 
o tradiție pentru pionierii și școlarii din comuna Grăniceri, județul 
Arad. (Petrq Botașiu, profesor).

4 La magazinul sătesc Gur* VW1- ludetul Bac5u' a ” 
ți se vlndă o pline trebuie să cumperi șl de 1 leu... publicații învechite. 
De ce se tolerează astfel de practici ? (Ghcorgho Leca, comuna Birsă- 
nești—Bacău).
4 După 35 de ani de muncă *• circulației pa 

calea ferată, muncitorul Vasile Țurcanu, de la districtul 6 Pucioasa, a 
fost sărbătorit de tovarășii săi cu prilejul Ieșirii la pensie. (Gheorghe 
Muscălolu, secția L. 10 C.F.R. Titu-Dimbovița).

In 4 abataje frontale de la minele 
Vulcan, Paroșeni șl Urlcanl, pentru 
tăierea mecanizată a cărbunelui la 8 
abataje frontale de la Petrii^, Ani- 
noasa. Lupeni. Uricanl șl Dilja.

— Putem spune că, in prezent, s-a 
realizat un vechi deziderat al nostru, 
de a antrena — Intr-o formulă pe 
deplin unitară — pe toți producăto
rii de cărbune din țară, concentrați 
Intr-o singură centrală — amintea 
Ia rindul său inginerul Otto Abra
ham. Dar dacă vom lucra ca șl pină 
acum, nu vom face față cerințelor. 
Trebuie deci, să eliminăm In totali
tate activitățile dovedite inutile, să 
ne însușim nu numai o nouă sche
mă de organizare, cl șl un stil nou 
de muncă, care să ducă la rezolva
rea competentă, directă și concretă 
a problemelor producției. In conse
cință, dezvoltarea activității de cer- 
cetare-proiectare trebuie să se vadă 
concret in abatajele noastre prin 
tehnologii înaintate de exploatare a 
zăcămintelor carbonifere, prin ex
tinderea mecanizării, prin creșterea 
productivității muncii și reducerea 
prețului de cost al produselor.

Alți vorbitori — printre care șefii 
de brigadă Constantin Scutaru, Iosif 
Birsan, inginerii Gheorghe Mihuț și 
Dumitru Popeanăș — subliniind im
portanța recentelor măsuri, au rele
vat că deplina lor materializare ne
cesită intensificarea muncii politico 
a organelor șl organizațiilor de 
partid din centrală șl unitățile com
ponente, astfel incit comuniștii, toți 
oamenii muncii să acționeze neabă
tut pentru îmbunătățirea activității 
Ia flecare loc de muncă, pentru 
realizarea sarcinilor importante ce 
le revin în acest an hotăritor pen
tru înfăptuirea prevederilor cincina-, 
lulul inainte de termen.

Din întreaga desfășurare a adună
rii s-a desprins hotărirea organiza
țiilor de partid, a comuniștilor de a 
acționa in continuare pentru a se 
aplica pină la capăt măsurile stabi
lite de Plenara Comitetului Central 
și prevederile Decretului Consiliului 
de Stat, spre a se ajunge la struc
turi organizatorice cît mal raționale 
și eficiente, spre a se înlătura ma
nifestările de birocratism și formu- 
laristică inutilă, in vederea creșterii 
operativității in soluționarea proble
melor complexe ale producției și ri
dicări! calitative a Întregii activități 
economice.

Sabin IONESCU, 
corespondentul „Scînteii

Noi unități în rețeaua cooperației meșteșugărești prahovene

informare pregătită pentru apropiata 
consiliului popular. In perioada

— 15 martie, se spunea in acea 
Comitetul executiv al Consiliu-
al municipiului Craiova a ini-

Rubrică realizată de Gheorghe PtRVAN

Prmm Craiovei în audiență

Titlul de mai sus nu este deloc o figură de stil. 
Este o realitate. Noi am luat cunoștință de ea mai 
intii dintr-o ' 
sesiune a 
15 ianuarie 
informare, 
lui popular ... .. __ r___
țiat o amplă consultare a cetățenilor asupra tuturor 
problemelor de interes general ale orașului. Colec
tive alcătuite din specialiști, juriști, lucrători de 
miliție, gospodine și pensionari au străbătut stradă 
cu stradă, au mers din casă in casă, s-au consultat 
cu reprezentanți ai fiecărei familii. Prin această ac
țiune s-a urmărit ca primăria să cunoască atit sta
rea generală a cartierelor, a fiecărei străzi, cit șt 
cerințele și nevoile populației în toate sectoarele 
vieții urbane.

PLOIEȘTI (Corespondentul ..Scîn
teii". C. Căpraru). — Pentru o cit 
mai bună aprovizionare a popu
lației. cooperația meșteșugărească 
prahoveană iși extinde tot mai 
mult rețeaua de secții și ateliere 
productive, precum si cea a ma
gazinelor de prezentare și desface
re a produselor proprii. în acest 
an a luat ființă in cartierul nou 
din vestul Ploieștiului un centru 
de croitorie (comandă și execuție), 
ateliere de reparat radio, televi
zoare. obiecte casnice, electrice etc. 
în centrul orașului Mizil s-a des
chis un nou atelier de croitorie, iar 
in comuna Băltești, aflată in zona 
premuntoasă a Vălenilor de Mun
te, a luat ființă un magazin de pre
zentare și de desfacere a produse
lor lucrate in cooperativele din ju-

deț. Pentru turiști și cei aflați la 
odihnă s-a deschis, la Sinaia, un 
centru de prezentare a articolelor 
realizate de cooperatorii artizani 
din Breaza. Comarnic. Urlați. Vă
lenii de Munte. Sint prezentate cos
tume naționale, ștergare, covoare, 
ii, fețe dc masă, cusături populare 
cu motive prahovene și altele.

După cum ne informează tovară
șul Aurel Davidescu, vicepreședin
te al U.R.C.M. Prahova, in ultimul 
timp in județ s-au construit și 
continuă să se construiască noi 
oomplexe meșteșugărești, moder
ne, bine dotate, ac^,fel incit rețea
ua de prestații către populație să 
satisfacă cerințele tot mai mari ale 
acesteia și. în același timp, să se

asigure condiții tot mal bune 
lucru cooperatorilor meșteșugari. 
Astfel, in orașul Comarnic s-a 
dat in folosință un complex in ca
drul căruia funcționează ateliere 
de reparat radio și televizoare, ciz
mărie. croitorie, frizerie, coafură, 
marochlnărie. într-o fază avansată 
de construcție se află șl complexul 

’ modei, precum și centrul meșteșu
găresc din Ploiești. Aceste două 
mari unități își vor deschide Dor- 
tile In a doua jumătate a anului 
acesta. Pină la sfirșitul lui 1973, 
cooperația meșteșugărească praho
veană va dispune de Încă 60 de noi 
unități. In fotografie : noul com
plex meșteșugăresc din Comarnic.

Foto : M, Cioc

(Urmare din pag. I)

acest sens inițiativa : „Toată lu
mea învață". Intr-adevăr, două 
ziie pe săptămînă toți salariații de
vin elevi ai specialiștilor 
care le vorbesc despre noutăți 
tehnică, știință.

— Mal sint șl alte acțiuni ?
— Da, este vorba de organizarea 

unui simpozion internațional despre 
viitorul autoturism de teren ; de po
licalificarea in orele de practică ; de 
reconsiderarea practicii elevilor in 
sensul dotării atelierelor școlii pro
fesionale a uzinei cu cele mai no! 
cuceriri in tehnică ; de pregătirea 
direct in fabrică, de către Inginer, a 
copiilor muncitorilor care doresc să 
urmeze școli diferite.

Iată și secvențe interesante dirt 
activitatea unei societăți culturale 
dintr-o comună '. cea din Valea 
Mare. îl ascultăm pe tov. Ion Bi- 
dcscu, președintele ei și în același 
timp conducătorul Stațiunii experi
mentale pomicole Bîlcești.

— Intrucit pomicultura e ramură 
d'i bază a economiei din zona res
pectivă. societatea noastră, ca și u- 
nivcrs’.tatea populară, s-au ocupat cu 
deosebire de acc-st domeniu. Am 
creat un corp dc lectori pe care 
l-am deplasat pină acum in 11 co
mune, pentru a vorbi oamenilor

uzinel, 
in

despre noile metode de obținere 
a fructelor, despre importanța aces
tora in alimentație.

Interesant de reținut e faptul că, 
pentru a trezi interesul sătenilor, 
cei de la stațiune au venit in fața 
oamenilor cu mostre de fructe și 
material săditor verificat ani de 
zile, au făcut apoi demonstrații con
crete in plantații. Lucrurile nu s-au 
oprit aici : in unele locuri, cum a 
fost la Domnești, au fost executate 
plantații de coacăze ; alteori au 
fost aduși pomicultori din comune 
in plantațiile stațiunii. Societatea 
n-a neglijat nici problemele de eti
că, de istorie. Ea a organizat, de 
curind, cu lectori locali, un mozaic 
istoric-literar despre tradițiile satu
lui. despre ecourile pe care el le-a 
lisat in opera iul Topirceanu, care 
a trăit o bucată de vreme aici.

Potrivit hotar.rii Consil .;lui ju- 
d, țean F.U.S.. acec*'»  forme
ale muncii politice de masă vor 
cunoaște, in viitor, o și mai largă 
dezvoltare. Inițiativa Uzinei mecani
ce Muscel va fi generalizată in toate 
unitățile sub deviza „Tot Județul în
vață". prin organizarea săptăminalft 
de cursuri pro'esional? și științifice : 
prin deschiderea unor cabinete de 
educație științifică în flecare unita
te economică. Vor fi organizate, de 
asemenea, noi cursuri de informare

asupra politicii partidului și statu
lui, de cunoaștere a legilor, cursuri 
privind istoria patriei. U.T.C. — 
care a acumulat o bogată experien
ță in inițierea unor dialoguri intre 
tineri și personalități .............
noastre cultural-științifice, 
mlcienl, profesori universitari 
continua acțiunea pornită, 
ziasmul tinerilor iși va găsi 
plină valorificare alături de 
riența celor mai In virstă.

Programul privind organizarea ju
dicioasă a activității de răspindire 
a cunoștințelor științifice, alcătuit 
de Comitetul județean P.C.R. Ar
geș, cuprinde multiple referiri la 
conținutul acțiunilor. E vorba de di
versificarea, mal mult decit pină 
acum, a cursurilor la universități in 
funcție de vlrstă șl pregătire, de În
zestrarea acestor Instituții cu mate- . 
rial didactic modern. Se va ține 
cont de accesibilitatea, dozarea cu
noștințelor difuzate, sincronizarea și 
integrarea lor In fondul de cultură 
al cursantului. Totul făcut cu grijă 
pentru a crea un climat de studiu 
bogat, nuanțat pentru toți cetățenii 
Premisele unei fructuoase activități 
educative sint, așadar, conturate. 
Rămine ca activitatea nemijlocită, 
de flecare zi, să ofere împlinirile 
necesare proiectelor de azi.

ale vieții 
acade-

— va 
Entu- 
o de- 
expe-

De ce a fost nevoie de o 
consultare atit de cuprin
zătoare a populației ? Ing. 
VASILE BULUCEA, pri
marul orașului, și ing. MA
RIN NASTASE, prim-vice- 
președinte al comitetului 
executiv — ne explică a- 
mănunțit.

„Dacă acum 10—12 ani 
Craiova avea o populație 
de 100 000 de locuitori, as
tăzi are — ca urmare a 
dezvoltării sale industriale 
— peste 220 000. ne spune 
primarul. Dar nu numai 
atit. Bănia a devenit un o- 
raș cu o viață social-econo- 
mică complexă, care pune 
zilnic in fața primăriei nu
meroase probleme noi și 
pe care — oricit ne-am 
strădui noi — nici nu le 
putem cunoaște și nici nu 
le putem rezolva, fără o 
consultare și o conlucrare 
permanentă cu cetățenii".

„Noi am purtat și pină 
acum un dialog activ cu lo
cuitorii orașului — continuă 
prim-vicepreședintcle. Dar 
dacă dialogurile realizate 
prin deputați, prin comite
tele de cetățeni, prin aso
ciațiile de locatari aveau 
prin natura lor un caracter 
oarecum mai limitat, con
cluziile acestei largi con
sultări exprimă opinia în
tregii obști a orașului. 
Practic, s-a stat de vorbă 
cu peste 50 000 de cetățeni 
și, din acest dialog, au re
zultat pentru primărie sute 
de propuneri, de sugestii, 
de critici. Ne-a trebuit a- 
proape o lună de zile pen
tru a definitiva sinteze, pe 
sectoare, ale problemelor 
ridicate de cetățeni",

Citim aceste sinteze șl 
continuăm — pornind de 
la numeroasele lor propu
neri și critici — convor
birea noastră :

unităților. Am cerut, de 
asemenea, conducerilor a- 
cestora să întocmească pro
grame concrete de acțiune 
pentru calificarea și edu
carea lucrătorilor din co
merț. Este firesc și necesar 
să facem totul pentru ca in 
acest sector să lucreze nu
mai oameni cu vocație.

— Salubritatea și gos
podăria comunală s-au 
situat pe locul doi, după 
comerț, ca domenii in 
care cetățenii așteaptă o 
intervenție mult mai e- 
nergică din partea primă
riei. E adevărat, in ulti
mii ani, in aceste sectoa
re s-au obținut rezulta
te de-a dreptul impresio
nante. Peste 50 la sută 
din străzile orașului sint 
asfaltate sau pavate, ali
mentarea cu apă — prin 
realizarea programului 
din actualul cincinal — 
va fi in general rezolva
tă ; salubrizarea orașului 
se îmbunătățește de la 
un an la altul. Ochiul 
atent al cetățenilor a ob
servat toate aceste efor
turi, dar și minusurile 
ce mal există in activita
tea de gospodărire și sa
lubrizare, cum ar fi ne- 
ridicarea la timp a guno
iului, scăderile de tensiu
ne care împiedică folosi
rea aparatelor dc radio 
și televizoarelor.

îl— Cum aprectațt, 
întrebăm pe tovarășul 
Bulucea, faptul că la a- 
dresa comerțului au 
formulate peste 200 
puneri șl critici ?

fost 
pro-

— Ca pe un lucru deose
bit de bun — fiindcă știm 
ce ni se cere și ce avem de 
îndreptat. Dacă ați obser
vat, cetățenii nu se pling

de structura fondului de 
marfă (sint critici și de a- 
ceastă natură, dar mai pu
ține), cit de insuficiența 
spațiilor comerciale, a cali
tății servirii. Și, trebuie să 
recunoaștem, ambele defi
ciențe au un caracter ac
centuat in comerțul nostru 
local. în Craiova s-au cons
truit in ultimii ani mii de 
m p de spații comerciale 
dar, cu toate acestea, in
tre cerințe și necesar — ra
portate la numărul locuito
rilor — există incă un de
calaj. Ce măsuri imediate 
am întreprins în urma con
sultării populației 7 Am 
căutat să depistăm spații 
libere in zona marilor În
treprinderi pentru a ame
naja, așa (cum ne-au cerut 
cetățenii, magazine cu auto
servire in incinta sau apro
pierea acestora. Astfel de 
unități au fost deja amena
jate la Uzina mecanică de 
material rulant șl Fabrica 
de confecții ; alte două sint 
in curs de realizare — și 
vor fi gata pină la 1 iunie
— la uzinele „Electropu- 
tere“ și la Combinatul de 
prefabricate. în cartierele 
cu dotări comerciale insu
ficiente am luat măsura 
de a completa lipsa acesto
ra — pină la construirea u- 
nor unități specializate — 
cu un număr de 10 mini
magazine care vor fi con
struite din resurse locale, 
în continuarea acestor pre
ocupări se vor da in folo
sință, in acest an, incă 6 460 
m p spații comerciale, din
tre care circa 4 000 mp vor 
proveni din recuperarea 
fostelor vaduri comerciale
— acțiune pe care am în
ceput s-o finalizăm prin 
realizarea unei străzi co
merciale de tip „bazar".

Totodată, sintem hotă- 
rîți să determinăm și in 
acest sector, pe linia 
bunâtățirii servirii, . . 
mari pe care-i așteaptă 
populația. în urma 'consul
tărilor pe care le-am avut 
cu cetățenii, ca urmare a ...  ________  ____ _
deficiențelor sesizate de el, public sintem — o să
am luat măsuri pentru 
schimbarea unor cadre de 
oonducere, atit la eșalonul 
superior al organizațiilor 
oomerciale, cit și la nivelul

im
pușii

— Observațiile și critlcile 
cetățenilor in domeniul sa
lubrității și gospodăriei co
munale — ne spune tovară
șul Marin Năstase — fac 
parte din categoria lucru
rilor așa-zis mărunte dar 
care, pentru cetățean, au 
o mare importanță. * 
tr-o ședință comună 
biroului comitetului 
nicipal de partid 
comitetului executiv 
analizat imediat — 
mai așteptat să troacă 
zile — activitatea de sa
lubritate și gospodărie co
munală. Am stabilit că, 
incepind din acest an, să se 
confecționeze containere 
care să fie plantate la toate 
platformele de gunoi, iar 
ridicarea lor să se facă pe 
baza unui grafic șl a soli
citărilor pe care cetățenii 
vor avea posibilitatea să- le 
facă și telefonic, intrucit 
vom afișa numerele respec
tivelor telefoane la toate 
platformele Am luat, de 
asemenea, măsuri pentru 
mărirea numărului de auto- 
ridicătoare de gunoi șl pen
tru o moi bună organizare 
a activității de salubrizare 
în toate cele trei schimburi. 
In problemele iluminatului 

mă 
credeți sau nu — „legați de 
milni". I.R.E.C, este subor
donată Ministerului Ener
giei Electrice și pentru noi, 
ca primărie, este o simplă

în- 
a

prestatoare de servicii. Nu 
ne este subordonată și, ca 
atare, conlucrăm mult mai 
greu pe linia soluționării o- 
perative a sesizărilor popu
lației.

Eforturile noastre 
domeniul salubrității 
gospodăriei comunale vor 
fi finalizate, in acest an, 
prin executarea unul volum 
mare de investiții. Vom 
moderniza peste 87 000 m p 
străzi ; vom executa 
peste 12 000 m p pavaje; 
vom extinde rețelele de ca
nal cu peste 9 000 ml; vom 
extinde rețelele de apă cu 
17 km. Sint lucrări finanța
te de la buget. Dar la reali
zarea multora din ele — 
pentru a utiliza cit mai efi
cient fondurile, pentru a 
putea indrepta economiile 
spre alte nevoi — vom an
trena masiv și populația. 
Am convenit cu cetățenii, 
in adunări pe cartiere, ca 
anul acesta să realizăm lu
crări edilitar-gospodărești, 
prin muncă patriotică, in 
valoare de circa 100 milioa
ne lei. Investițiile in acest 
domeniu, împreună cu con
tribuția populației, se ridică 
la aproape o jumătate de 
miliard. Vedeți, deci, 
eforturi facem pentru fizio
nomia edilitar-gospodăreas- 
că a orașului.

★
N-am putut face loc, 

firește, nici pe departe 
in această convorbire ce
lor peste 1 000 de propu
neri și sugestii rezultate 
din consultarea pe care 
primăria craioveană a 
avut-o cu cetățenii. 
Ne-am oprit doar asupra 
unora care — prin ele in
sele — relevă eficiența 
dialogului larg și perma
nent cu. cetățenii. De alt
fel, in "încheierea convor
birii, primarul municipiu
lui a ținut să precizeze :

— Intrucit consultarea 
cuprinzătoare pe care am 
efectuat-o ne-a pus în fața 
atîtor probleme — ale unui 
adevărat program de lucru 
al primăriei po mai mulți 
ani — am hotărit ca in a- 
propiata sesiune a consiliu
lui popular să anali
zăm, in mod concret, posi
bilitățile și răspunderile 
fiecărui organism al primă
riei pentru rezolvarea cit 
mai operativa a propuneri
lor făcute de cetățeni. 
Ce-am întreprins pină a- 
cum reprezintă — sintem 
cqnștienți — doar începu
tul.

...Ce-am mai putea adău
ga noi ? Nimic altceva de
cit intenția de a găzdui, in 
continuare, in coloanele 
„Scmteii" și alte dialoguri 
de acest fel ale cetățeanu
lui cu primăria.

In
9»

ce

Constantin PR1ESCU 
NIstor ȚUICU
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Proiectul Legii privind 
protecția mediului înconjurător

A

(Urinar* * din paf- * IlI-a)

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert extraordinar dat de Or
chestra de cameră a Radiotelevi- 
aiunii franceze (Paris). Dirijor : 
Andrâ Girard — 20.
• Radlotelevlzlunea română (stu
dioul din str. Nuferilor) : Con
certul orchestrei simfonice a Ra- 
dlotelevlziunil române. Dirijor t 
Antonio de Almeida (Fran(a). So
list : ștefan Kuha — 20.
• Opera Română : Povestirile Iul 
Hoffmann — 19,30.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30,
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale** (sala Comedia) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf ? — 20, 
(sala Studio) : Să nu-țl faci pră
vălie cu scară — 20.
• Teatrul de comedie : Buffalo 
Bill șl indienii — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20.
• Teatrul Ciulești : Răzbunarea 
sufleurului — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Școala 
din Humuleștl — 10, Nota zero la 
purtare — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
Mazeltov pe placul tuturor — 20.

• Teatrul satlrlc-muzlca) ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvlntuJ — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 19,30.
• Circul „București" (ln sala An
samblului artistic „Rapsodia ro- 
mânâ") : Spectacolul circului chi
nezesc din Șanhai — 19,30.

poluarea produsă de acestea 
depășește limitei*  legale și amenință 
grav sănătatea populației sau creează 
pagube economiei naționale.

întreruperea funcționării rate pre

CAPITOLUL IV

Coordonarea activității de 
protecție a mediului inconjurător

Ari. |T. Coordonarea și îndrumarea 
In mod unitar a activităților de pro
tecție a mediului Înconjurător re a- 
aigură de Consiliul Național pentru 
Trotecpa Mediului înconjurător, or
gan subordonat Consiliului de Mi
niștri.

ArL Mk Consiliul Național pentru 
Protecția Mediului Înconjurător este 
format din oameni de știință, cerce
tători, proiectanțl, cadre didactice, 
ingineri și alți specialiști a căror ac
tivitate este legată de problemele 
protecției mediului înconjurător, re
prezentanți ai conducerilor unor mi
nistere, altor organe centrale, ai 
Academiei Republicii Socialiste 
România, al academiilor de științe și 
al unor organe centrale ale organiza
telor cooperatiste și altor organizații 
obșffcrh. precum șl unii membri ai 
organelor teritoriale pentru protecția 
mediului Înconjurător.

Art. Să. Organizarea, funcționarea 
șl componența Consiliului Național 
pentru Protecția Mediului înconju
rător se stabilesc prin decret cu pu
tere de lege.

Art. 66. Conalllul Național pentru 
Protecția Mediului înconjurător ana
lizează rezultatele acțiunilor Între
prinse pentru protecția mediului în
conjurător și prezintă Consiliului de 
Miniștri propuneri cu privire la di
recțiile și principalele măsuri de îm
bunătățire a activității de protecție 
a mediului.

.Art. 6L Consiliul Național pentru 
Protecția Mediului înconjurător pre
zintă Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România rapoarte cu 
privire la realizarea politicii partidu
lui și statului în domeniul protecției 
mediului Înconjurător.

Art. 6Î. ComUiul Național pentru 
Protecția Mediului înconjurător are 
următoarele atribuții :

a) coordonează și sprijină activita
tea desfășurată de către organele 
centrale și locale ale administrației 
de stat In domeniul protecției me
diului Înconjurător ;

b) Întocmește, cu sprijinul celor
lalte organe centrale, studii cu pri
vire la mediul Înconjurător, la sta
diul aplicării și la eficiența măsuri
lor de protecție a mediului și 
prezintă propuneri de îmbunătățire 
a activității In acest domeniu ;

e) elaborează, pe baza prognozelor, 
programe de ansamblu cu privire la 
protecția mediului Înconjurător și 
Îndrumă ministerele și celelalte or- 
ștape cofctrgle in elaborarea progra
melor pentru protecția’mediului În
conjurător in domeniile de activitate 
de care răspund ;

d) avizează actele normative pri
vind protecția mediului Înconjurător 
elaborate de către organele centrale 
ale administrației de stat și poate 
iniția proiecte de acte normative In 
acest domeniu ;

e) elaborează, Împreună cu minis
terele și celelalte organe centrale, 
normele cu privire la protecția me
diului inconjurător ;

f) urmărește și analizează modul 
In care organele centrale șl locale ale 
administrației de stat realizează sar- 

eMalĂ dr anunțarea organului in 
aubordinea căruia w află obiectivul 
respectiv.

Luarea măsurii de întrerupere a 
funcționării nu exclude posibilitatea 
aplicării altor sancțiuni prevăzute de 
lege.

cinile ce le revin cu privire la pro
tecția mediului Înconjurător ;

g) Întreține. In domeniul său de 
activitate, relații de colaborare și 
cooperare cu organizații similare din 
alte state și cu organizații internațio
nale ; asigură, Împreună cu organele 
și instituțiile ce desfășoară activități 
In domeniul protecției mediului În
conjurător, pregătirea și participarea 
la acțiuni internaționale de specia
litate. precum și aplicarea convenții
lor internaționale in legătură cu pro
tecția mediului, la care țara noastră 
este parte.

.Ari. 63. Pentru îndrumarea șl coor
donarea activității privind protecția 
mediului Înconjurător pe teritoriile 
județelor și municipiului București, 
se înființează comisii pentru protec
ția mediului înconjurător, organe 
subordonate Consiliului Național 
pentru Protecția Mediului încon
jurător și comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București.

Comisiile pentru protecția mediu- 
lui înconjurător sint numite prin 
hotăriri ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București.

în comisiile pentru protecția me
diului înconjurător sint numiți oa
meni de știință, cadre de cercetare, 
de proiectare și didactice, ingineri și 
alți specialiști a căror activitate este 
legată 
diului

de problemele protecției me- 
inconjurător, precum și cadre

CAPITOLUL V

Sancțiuni
66. încălcarea dispozițiilor le-Art.

gale cu privire la protecția mediului 
Înconjurător atrage răspunderea ma
terială, disciplinară, administrativă, 
penală sau civilă, după caz.

Ari. 67. Evacuarea in atmosferă a 
substanțelor dăunătoare sub formă 
de gaze, vapori, aerosoli, particule 
solide, precum și producerea de 
zgomote peste limitele stabilite de 
normele legale, care pun in pericol 
sănătatea oamenilor sau produc pa
gube economiei naționale, consti
tuie infracțiuni și se pedepsesc cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau 
cu amendă.

Ari. 68. Depozitarea, aruncarea

CAPITOLUL VI

Dispoziții tranzitorii și finale
Art. 70. La obiectivele economico- 

sociale șl 
aflate in

capacitățile de producție 
_ _ ... funcțiune la data intrării 

în vigoare a prezentei legi fără a 
avea asigurate condiții tehnice pen
tru protejarea calității mediului în
conjurător se vor construi, extinde 
sau aduce in stare de funcționare 
corespunzătoare, după caz. instala
țiile sau dispozitivele necesare com
baterii poluării mediului inconjură- 

do conducere alo organelor ș| orga
nizațiilor de stat, cooperatiste șl 
altor oaganizațli obștești.

Art. 61. Comisiile județene șl a 
municipiului București pentru pro
tecția mediului Înconjurător au ur
mătoarele atribuții principale :

a) coordonează șl Îndrumă activi
tatea de protecție a mediului încon
jurător pe teritoriul Județelor și al 
municipiului București ;

b) întocmesc, cu sprijinul altor 
organe de pe teritoriul respectiv, 
studii cu privire la evoluția calității 
factorilor de mediu și fac propuneri 
de măsuri, pe care le supun aprobă
rii comitetelor executive ale consi
liilor populare Județene și al mu
nicipiului București ;

c) urmăresc și analizează modul in 
care organizațiile socialiste de pe 
teritoriul județelor și al municipiu
lui București realizează sarcinile ce 
le revin cu privire la protecția me
diului înconjurător ;

d) sprijină organizațiile socialiste 
din teritoriul respectiv in determi
narea cauzelor care duc la modifi
carea mediului înconjurător și in 
stabilirea soluțiilor pentru inlătura- 
rea acestora ;

c) iși spun părerea, sub raportul 
protecției mediului înconjurător, a- 
supre planurilor de sistematizare 
teritorială a localităților urbane și 
rurale ce se întocmesc de organele 
de specialitate de pe cuprinsul ju
dețelor și al municipiului București 
și a amplasării de noi obiective cco- 
nomico-sociale sau extinderii celor 
existente.

Art. 65. Consiliul Național și co
misiile județene și a municipiului 
București analizează. în plenul lor, 
modul in care se respecți normele 
legale cu privire la protecția mediu
lui înconjurător și. in cazul cind 
constată abateri, dă indicații execu
torii organizațiilor socialiste care au 
Încălcat reglementările in vigoare, 
pentru luarea de măsuri in ve
derea respectării legii, sesizînd tot
odată 
măsuri 
legale.

organele competente să ia 
de aplicare a sancțiunilor

sau evacuarea reziduurilor mena
jere și a celor industriale, fără res
pectarea normelor legale, dacă prin 
aceasta se pune in pericol sănătatea 
oamenilor sau se produce o pagubă 
economiei naționale, constituie in
fracțiune și se pedepsește cu închi
soare de la o lună la 1 an sau cu 
amendă.

Art. 69. încălcarea dispozițiilor cu
prinse in art. 8 alin. 2, art. 10 alin. 
1 și 2, art. 14 alin. 1, precum și a 
celor cuprinse în art. 35 alin. 2 con
stituie infracțiuni ce se pedepsesc, 
după caz. potrivit art. 248 sau 249 
din Codul penal, dacă fapta nu con
stituie o infracțiune mai gravă.

tor, in mod eșalonat, potrivit unor 
programe elaborate in acest scop de 
către organele centrale și locale in
teresate cu acordul Consiliului Na
țional pentru Protecția Mediului în
conjurător.

Art. 71. Prevederile prezentei 
legi intră in vigoare la 90 de zale de 
la publicarea ei in Buletinul Ofi
cial al Republicii Socialiste Româ
nia.

LA ÎNSĂMINȚAREA PORUMBULUI
DACĂ ORGANIZAREA ESTE BUNĂ, STAREA SOLULUI 

NU ÎMPIEDICĂ REALIZAREA VITEZEI ZILNICE
BUZĂU

„Din suprafața de 79 700 ha pla- 
niticată a se cultiva cu porumb au 
fost insămințat*  13 500 ha, relata 
ing. Gh. Maltei, director general 
adjunct al direcției agricole. Vite
za zilnică de lucru, mai scăzută 
acum față de cea planificată de 
6 000 ha, este determinată de sta
rea solului. Pentru grăbirea se
mănatului, specialiștii au stabilit 
terenurile care pot fi lucrate cu 
prioritate. Totodată, s-a făcut o 
noua zonare a hibrizilor ; semin
țele din grupele 200 și 100 au fost 
dirijate spre cooperativele din 
partea sudică, unde excesul de 
umiditate intirzle încă desfășura
rea din plin a insămințârilor".

Specialiștii și mecanizatorii con
trolează de citeva ori pe zi starea 
solului. Miercuri, în zorii zilei, pe 
tarlaua Ciorasca, a cooperativei a- 
grkole Puiești, zece tractoare cu 
discuri se opreau la capul locului. 
Av6a loc „predarea ștafetei'*.

— Cu discurile, spunea mecani
zatorul Nicolae Tănăsescu, am lu
crat noaptea la pregătirea terenului. 
Celelalte utilaje continuă lucrul 
cu mecanizatorii din schimbul de 
zi la semănat. Din cele 910 ha pla
nificate pentru porumb s-au însă- 
rr.ințat 230 ha. „Viteza zilnică este 
diminuată — relata inginerul șef 
al cooperativei, Vasile Antohi — 
datorită solului încă moale. Pe so- 
1 .ie cu exces de umiditate delimi
tăm porțiuni pentru lucrări imedia
te. Ținem seama de lățimea semă
nătorilor, astfel ca la reluarea se
mănatului după zvîntarea întregu
lui teren să -nu apară spații nein- 

\ sămînțate sau treceri de două ori 
pe aceeași suprafață**.

Vintul puternic usucă rapid 
stratul de la suprafață, dormind 
cruste. Pe tarlaua „Movila lui Zo- 
rilă“, a cooperativei agricole Băi
le, mecanizatorii Dragomir Tico- 
șan, Constantin Cioc și Ion Tudo- 
rache discuiau a doua oară tere
nul. „Nu putem asigura un pat 
germinativ bun fără discuiri repe
tate, deoarece crusta de la supra
fața solului se lasă greu fărimi- 
țatâ**,  spunea ing. Constantin Ba- 
lica. Cooperativa a Insămințat 280 
ha din cele 420 ha planificate, ur- 
mînd ca, pină la sfirșitul săp- 
tămlnii, lucrarea să fie încheiată.

Tn multe cazuri s-a trecut la re
distribuirea operativă a tractoare
lor in funcție de necesități. „Ex
cesul de umiditate nu permite 
încă începerea semănatului la po
rumb — spunea Grigore Conachi, 
președintele cooperativei Nicolești. 
De aceea am trimis 18 tractoare 
cooperativelor apropiate : Puiești, 
Măcrina, Dăscălești. Imediat ce so
lul va permite vom putea concen
tra un număr mai mare de mijloa
ce mecanice in cooperativa noas- 

’’ tră".
Analizlnd mersul lucrărilor agri

cole și In special însâmînțarea po
rumbului, biroul comitetului jude
țean de partid a stabilit o serie de 
măsuri menite să accelereze des
fășurarea tuturor lucrărilor din 
actuala campanie. Pentru a spri
jini mai eficient șl operativ uni
tățile In soluționarea probleme
lor, numărul cadrelor cu munci 
de răspundere repartizat în coo
perativele agricole a fost sporit, 
ceea ce contribuie la intensifica
rea semănatului.

V _________

CORESPONDENȚII „SClNTEII**  
TRANSMIT DIN JUDEȚELE:

IALOMIȚA

Suprafața planificată a se cultiva 
cu porumb : 61 600 ha in întreprin
derile agricole de stat și 80 000 ha 
în cooperativele agricole. Viteza 
medie de lucru prevăzută la semă
nat este de 8 500 ha în cooperative
le agricole și 7 500 ha in I.A.S. zil
nic. In cooperativele agricole au fost 
însămințate 31 500 ha. In ultimele 
zile viteza de lucru a fost de 
5 000 ha, urmind să crească simți
tor. Cum se acționează in această

F

Agregate de semănători pe

In județele situate în partea de 
nord-est a țării, semănatul po- 
rumbuluL se suprapune cu însă- 
mințarea unor culturi din prima 
epocă. Aceasta ridică numeroase 
probleme de organizare a muncii. 
In legătură cu aceasta, ing. Liviu 
Mihailovici, directorul general al 
Direcției agricole județene Boto
șani, a făcut unele precizări. „Față 
de condițiile specifice ale acestei 
primăveri — ne-a relatat interlocu
torul — apreciez că, datorită efortu
rilor depuse de cooperatori, meca
nizatori și specialiști, îndrumați 
permanent de organele și organi
zațiile de partid, ritmul însămință- 
rilor este corespunzător, recuperîn- 
du-se răminerile în urmă datorate 
condițiilor neprielnice ia începutul 
acestei primăveri. Pină în seara 
zilei de 18 aprilie, în cooperativele 
agricole, sfecla de zahăr a fost în- 
sămințată pe 98 la sută din supra
fața planificată, iar floarea-soare- 
lui — pe 92 la sută. In 13 coopera
tive agricole a început semănatul 
porumbului. Din cauza temperatu- 

direcție ? Pentru Început — un 
exemplu. Cooperativele agricole 
din raza de activitate a S.M.A. 
Țăndârei au insămințat peste 2 000 
ha, din cele 2 920 ha destinate 
acestei culturi, viteza zilnică de lu
cru fiind depășită. Despre organi
zarea muncii ne-a vorbit tov. Ma
rin Mierlă, dispecer la S.M.A. Țăn- 
dărei. „Am terminat de arat în
treaga suprafață rămasă din toam
nă încă de săptămina trecută. Pri
mul discuit l-am executat cu 7 zile 
Înainte de semănat, iar al doilea — 
In ziua precedentă. în acest fel, am 
creat front de lucru pentru toate 

ogoarele cooperativei agricole din 

rii scăzute In sol, luni și marți nu 
‘s-a insămințat porumb. începind 
de miercuri, temperatura în sol 
este optimă insămințării porumbu
lui, trecindu-se masiv la executa
rea acestei lucrări. Viteza zilnică 
planificată este de 7 400 ha. In 
zece zile, în condițiile unei tempe
raturi normale in sol, întreaga su
prafață planificată de 69 000 ha va 
fi însămânțată. La celelalte lucrări 
— arături, grăpat ogoare, pregăti
rea terenului pentru semănat — 
ritmul încă nu corespunde cerințe
lor. în această direcție canalizăm 
in prezent toate forțele existente, 
Ln cooperativele agricole. Prin mă
surile pe care le-am luat, in 1-2 zile 
vom atinge șl apoi vom depăși vi
teza zilnică planificată la semăna
tul porumbului".

— Totuși, unele cooperative a- 
gricole, ca cele din Albești, Rfiu- 
seni și Podeni, sint rămase în urmă 
la însămînțatul sfeclei de zahăr, 
iar altele, ca cele din Vlăsinești, 
Dobirceni. Nicșeni, Dimăcheni, mai 
au de insămințat cite 100-150 ha 
cu floarea-soarelui. Cum explicați 
acest lucru nesatisfăcător ?

— Fără îndoială, e vorba de o 
slabă organizare a muncii, de o fo
losire nerațională a mijloacelor 

cele 31 de semănători, care reali
zează o viteză zilnică de 600 ha".

După cum arătam, In Județul 
Ialomița, viteza zilnică de lucru 
planificată ia semănatul porumbu
lui nu s-a realizat. De aceea, acum, 
odată cu îmbunătățirea vremii, 
pe măsură ce unele secții termină 
lucrările, ’ tractoarele disponibile 
sint repartizate in alte unități. De 
la secția dc mecanizare a coopera
tivei agricole din comuna Bucu au 
fost trimise, In sprijinul coopera
torilor din comuna Vlad Țepeș, 5 
tractoare cu grape. Pentru grăbi
rea insămințării porumbului, 120 
de tractoare cu grape și discuri șl 
50 de semănători au fost deplasate 
la întreprinderile agricole Ciocă
nești, Ivănești, Mircea Vodă și 
Slobozia. Pentru a putea încheia 
Însămînțatul porumbului In 7 zile, 
mecanizatorii de ]a S.M.A. Făcâ- 
ieni vor lucra In schimburi prelun
gite.

comuna Turda, județul Tulcea 

mecanice. Cunosclnd această situa
ție, am luat unele măsuri. Specia
liști din cadrul direcției agricole au 
fost trimiși să îndrume zi de zi ac
tivitatea consiliilor dei conducere 
ale cooperativelor agricole respec
tive.

Intr-adevăr, pe ogoarele județu
lui Botoșani se desfășoară in aceste 
zile o muncă cu adevărat gospodă
rească, plină de răspundere. In 
unele unități agricole se aplică cu 
succes inițiativele valoroase. La 
Ștefănești, de pildă, încheierea ln- 
sămințărll culturilor din prima e- 
pocă se datorează inițiativei celor 
21 de motopompiști de ]a sistemele 
de irigații care au hotărit să lu
creze pe tractoare, dlnd posibilitate 
mecanizatorilor să acționeze în 
schimbul doi. în multe unități a- 
grioole s-a trecut la însămînțatul 
porumbului. La cooperativa agri
colă Crasnaleuca s-au Insămințat 
250 ha ou porumb, la Românești — 
150, ha, Mior câni — 105 ha. Nicolae 
Bălcescu — 80 ha, Viișoara — 50 ha 
ș.a. Există, așadar, o preocupare a 
tuturor lucrătorilor de pe ogoarele 
județului de a încheia la timp și 
in condiții de calitate superioară 
toate lucrările agrioole din această 
primăvara.
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PROGRAMUL I

Un 
mu-

I OC Curs de limba franceză. Lec
ția a 61-a.

9,29 Prietenii lui Așchluță.
10,00 Telex.
19 jT Publicitate.

Film documentar : „Gîndesc, 
oare, animalele ?• (partea a 
n-a).

19.40 Meridiane literare.
U.» Teieclr.emateca. Ciclul „Fil

me mari — genuri cinemato
grafice diferite" — „12 oa- 
merU furioși".

U.4O Doine «1 balade interpretate 
de Gheorghe Roșoga.

11. » Teleobiectiv.
12. L0 Telejurnal.
li.» — 17.ro Teleșcoelâ.
:7,yi Emisiune ln limba maghiari. 
1A20 Telex.
18.13 Publicitate.
11.40 Univers beethovenian, 

nou serial de educația 
zicală

11.05 Artă plastică, 
lâ,M 1001 de seri.
19^0 Telejurnal • Cincinalul __

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

28.00 Studioul de poezie TV : 
„Pentru-a patriei mărire". 
Spectacol de versuri gi cîn- 
tece dedicate anului 184S.

»,20 Avanpremieră.
29.» Comici vestiți ai ecranului : 

Harry Lang dar, Fatty Ale
xander.

C.00 Tinerii despre e.l înșiși
• Spre cuibul vulturilor
• Comenzi onorate de stu- 
dențL

2L29 Steaua fără nume — floarea 
din grădină.

21.19 M de ore * Din țările socia
liste.

29,99 Lurr.e*  de milne : Medicină 
pentru anul GI).

fna-

PROGRAMUL □
If.M Agenda.
17.90 Pagini muzicala da 

popularitate. Fantezie 
grafică pe muzică de

tineret : 
episodul

mirt 
core- 
Bach.

râspundeK.00

IM 9 Film aerial pentru 
„Tunelul timpului", 
IL

Municipali ta tea 
bucuregteanuiuL 

19.29 ÎMI da acri.
19.20 Telejurnal. 
29,00 Avanpremieră.
20,00 Concertul orchestrei «imfo

nice a RadiotelevlzlunlL Di
rijor Antonio de Almeida.

2M0 Teatru scurt : Intre umor și 
duioșie. Dramatizarea schi
țelor : „SlmbureJe". „Un om 
in toată firea". ..Pe drezină*  
de A. I. Basarabeacu. In 
distribuție : Silvia Dumltres- 
cu-Tlmlcă. Victoria ---------
cu, Dumitru Furdui, 
Voluntara, Nlnetta 
BRviu Stănculescu, 
Hudac, Tamara Bucluceanu, 
Mircea Constan tin eseu. Mar
cel Glnguleacu, Mlhal Mereu- 
țâ, Dody Calan- Putu, Coca 
Enescu.

Mierles-
Marla 
Guști, 

Marian

Aspect din cadrul expoziției

CU CE COSTURI PRODUCEM?
(Urmare din pag. I) 

judicioase, științific elaborate ; ln 
altele insă, pentru fabricarea unor 
serii de produse se consumă mai 
mult metal, mai mult lemn. mai 
mult bumbac decit în intreorinderi 
fruntașe din țară, sau unităti simila
re din străinătate. Cum justifică în
treprinderi ca „1 Maî**-Ploiești,  „Pro- 
fresuF'-Brăila, ca și unele unități din 
cadrul Centralei industriale de auto
vehicule, tractoare și mașini agricole 
din Brașov, faptul că au fost nesoco
tite o serie dc consumuri specifice de 
metal in primul trimestru al acestui 
an ? în ce mod explică conducerile 
unor unități din industria construc
țiilor de mașini grele, industria con
strucțiilor de mașini-unelte și elec
trotehnicii, industria • metalurgică pier
derile din rebuturi de milioane și 
milioane de lei consemnate in acest 
an, rebuturi care indică o slabă pre
ocupare pentru gospodărirea eficientă 
a materiilor prime și materialelor, a, 
metalului ? De ce să admitem acest 
decalaj intre consumurile specifice, 
să tolerăm încă un asemenea handi
cap. care, in ultimă instanță, se re
flectă ln nivelul de eficiență, In ve
nitul national, in nivelul nostru de 
trai ? Dispunem de o tehnică la 
fel de bună, de modernă ca 
a oricăror altora ; avem munci
tori cu o înaltă calificare, har
nici, care au făcut de nenumărate 
ori dovada unei capacități profesio
nale deosebite ; există o legislație 
care stimulează economisirea mate
riilor prime și materialelor, a com
bustibililor și energiei — intr-un 
cuvint, sint create premisele pentru 
a realiza orice produs cu un consum 
material egal cu cel atins pe plan 
mondial. în acest context, orice jus
tificare privind cheltuielile de pro
ducție prea mari. Înregistrate la un 
moment dat. nu poate avea temei 
— singura replică valabilă fiind ac
țiunea fermă, adică analiza profundă 

a cauzelor costurilor de producție 
exagerate, a consumurilor materiale 
prea mari, stabilirea celor mai adec
vate măsuri de intervenție — măsuri 
cu „bătaie lungă", de perspectivă lar
gă și nicidecum de campanie — apli
carea lor hotărită. Dimensiunea efi
cienței acestor acțiuni ? Diminuarea 
cheltuielilor de producție și, in pri
mul rind, a celor materiale, crește
rea beneficiilor.

Paralel cu intensificarea strădanii
lor îndreptate spre raționalizarea 
consumurilor materiale, in cadrul 
bătăliei pentru reducerea costurilor 
de producție — așa cum s-a subli
niat și la Plenara C.C. al P.C.R. din 
28 februarie—2 martie a.c. — este 
imperios necesar să sc situeze pro
blema lichidării cheltuielilor nepro
ductive. Nu este un secret pentru 
nimeni că dificultățile cele mai mari 
in realizarea beneficiilor planificate 
le au Întreprinderile „in care de 
problema cheltuielilor neeconomicoa- 
se se ocupă contabilii, și numai 
contabilii**.  De aici, aprovizionări 
neraționale cu materii prime si ma
teriale (Fabrica de cabluri si ma
teriale electroizolante din București. 
Uzina de sirmă și produse din sir- 
mă din Buzău. Fabrica de textile ne
țesute din Bistrița ș.a.) : de aici, a- 
parlția unor mari imobilizări in 
stocuri supranormalive de materiale 
(Fabrica de cabluri și materiale e- 
lectroizolante din București, de pil
dă. cu 35 milioane lei), in produc
ție neterminată (Fabrica de osii și 
boghiuri din Balș. cu peste 30 mi
lioane lei), in piese de schimb (Fa
brica de geamuri din Buzău, cu 15 
milioane lei) ș.a. Consecința este e- 
videntâ : stocuri peste necesar în
seamnă credite bancare cu dobindâ 
majorată, afectarea costurilor de 
producție, ceea ce duce la diminua
rea (substanțială, in unele cazuri) a 
beneficiilor.

Unii conducători de unităti econo
mice «ini tentați să spună : de ce 

să ne... obosim, rcducînd cheltuieli
le de fabricație, dacă se poate obține 
un beneficiu sporit pe căi mai les
nicioase ? ! Adică, printr-o singură 
„trăsătură de condei**,  mărind pre
țul de vinzare al produselor, pe 
temeiul unor așa-zise îmbunătățiri de 
calitate. Desigur, in atari situații este 
vorba de o falsă rentabilizare, de un 
beneficiu artificial mărit, fără un su
port trainic în practică. In ultimă in
stanță, o modalitate — in fond, an- 
tieconomică — ea, prin majorarea 
arbitrară a prețurilor, să sc aco
pere deficiențele in modul d« u- 
tilizare a fondurilor materiale și fi
nanciare puse de către stat la dis
poziția intreprindcrilor. O astfel de 
„rentabilizare**  nu folosește nimă
nui. De altfel, la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
a.c. s-a arătat limpede că, în deter
minarea gradului de îndeplinire a 
planului, se vor folosi prețurile con
stante prevăzute initial in cincinal, 
și că orice modificări de prețuri nu 
vor fi luate in considerație. Este 
vorba, deci, de o măsură care va 
canaliza eforturile în mod unitar in 
direcția creșterii autentice a rentabi
lității, a beneficiilor.

Numai inlăturind frontal, hotărit. 
neajunsurile care mal apar pe par
cursul executării planului, lichidind 
din fașă orice manifestare de risipă, 
intronind o disciplină fermă, in spi
ritul cerințelor actuale ale sporirii 
eficienței, se vor depăși deficien
țele ce apar pe drumul creșterii sis
tematice a beneficiilor. Pentru aceas
ta insă organizațiile de partid, co
mitetele oamenilor muncii, organiza
țiile sindicale șl de tineret trebuie să 
dovedească din plin capacitatea lor 
de mobilizare a tuturor salariaților 
in acțiunea de amplificare a rentabi
lității producției, să cultive in rindul 
oamenilor muncii spiritul de Înaltă 
răspundere și exigență fată de ad
ministrarea fondurilor materiale și 
bănești ale întreprinderilor.
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teatre j

IERI, ÎN SALA DALLES S-A DESCHIS

Salonul republican de desen 
și gravură 1973

In prezenta a numeroși artiști 
plastici, a unor iubitori de artă, 
miercuri s-a deschis, in sala Dalles, 
Salonul republican de desen și gra
vură 1973, manifestare de larg in
teres. cu tradiție in viata noastră 
culturală.

Actuala expoziție — declara la 
vernisaj sculptorul Ovidiu Maitec, 
vicepreședinte al Uniunii artiștilor 
plastici — reunește ceea ce este 
mai valoros și mai reprezentativ in 
grafica noastră din întreaga țară, 
caracterul republican al manifestă
rii rezultind nu numai din partici
parea artiștilor din principalele

cinema
a Veronica : PATRIA — 10; 12,30; 
16; 13,15; 20,30, GLORIA — 9; 
11,15; 13,13; 16; 18,15; 20,30.
• Pe aripile vintulul : SALA PA
LATULUI — 15 (seria de bilete — 
4344) ; 19,45 (seria de bilete —
4543).
• Adio, Petersburg î : SCALA — 
9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Ce se întimplâ, doctore ? : CA
PITOL — 8,15; 10,15; 12,15; 14,16; 
16,30; 18,45; 21.
• Grăbiți apusul soarelui : BUCU
REȘTI — 8,30; 11,30; 14,30;
20.30, LUCEAFĂRUL — 9,30 
16; 19,30.
• Tecumseh : FEROVIAR —
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20.30, AU
RORA — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Nici un moment de plictiseală :
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, FESTIVAL — 8.45;
11.15; 13,30: 16; 18,30; 21, MELO
DIA — 8,30; 11; 13.30: 16; 18,30: 21.
• Neamul Șoimăreștllor : FLO- 
REASCA — 15,30: 19.
• Program de desene animate 
pentru copil ; DOINA — 9.45; 16.
• Trăind ln libertate : DOINA — 
11; 13,30; 17,30; 20.
• Adio, arme ! : LIRA — 10;
15.30, BUZEȘTI — 15,30; 19, PRO
GRESUL — 13,30; 19.
• Egor Bultciov șt alții : LIRA — 
18,15; 20,30.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, VOLGA — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 20.30.
• Frumos, onest, emigrat în Aus
tralia : VIITORUL 

centre de creație, cît mai ales din 
bogăția și nivelul artistic al lucră
rilor aflate pe simeze. De aseme
nea, considerăm un fapt îmbucură
tor si prezenta unui mare număr 
de opere ale unor tineri artiști.

Parcurgind sălile expoziției, vizi
tatorul ia cunoștință de realizările 
a aproape 300 de artiști în dome
niul graficii de șevalet. afișului, 
ilustrației de carte, caricaturii. în- 
tr-o cuprinzătoare selecție, cele 400 
de lucrări expuse dovedesc existen
ța unei mari diversități de teme 
abordate și de viziuni-artistice.

(Agerpres)

• umbrela strămoșilor uitați i 
VIITORUL — 20,16.
• Țara sălbatică : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,16; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Un surls in plină vară :
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
20.30.
• O sută unu dalmațlenl — 10; 
12; 14, La amiază — 16,30 : CINE
MATECA (sala Union).
• Felix și Otilla : VITAN 
15,30; 19,
a Explozia j MOȘILOR — 13,30; 
18; 20,15.
• Organizația > ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 18; 20,15, 
MIORIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Pădurea pierdută : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
• Love story : DRUMUL SĂRII 
— 10; 15,30.
• O anchetă dificilă » DRUMUL 
SĂRII — 18; 20.30.
• Drumul spre Vest : PACEA — 
13.45; 18; 20,13, POPULAR — 15,30; 
13; 20,15.
• O floare șl doi grădinari t DA
CIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Drum în penumbră : FEREN
TARI — 15.30: 17,45; 20.
• Domnului profesor, cu dragos
te : COSMOS — 15.30; 18: 20,15.
• Logodnica frumosului Dragon > 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• Alfred cel Mare : BUCEGI — 
15,30; 18; 20,30, ARTA — 15; 17,45-
20.30.
• Atentatul : TOMIS — 9,30; 12,30- 
13,30; 18: 20.30.
• Zestrea : RAHOVA — 15.20; 18’
20,15.
• Ferma din Arizona : COTRO- 
CENI — 10; 15.
• Iakov Bogomolov : COTRO
CENI — 18; 20.
• Fata care vinde flori : MUN 

10; 15,30; 18; 20,30.
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Vă mulțumesc pentru salutările si bunele urări transmise cu ocazia 

survolării teritoriului Republicii Federale Germania, la 10 aprilie, și va 
adresez, la rindul meu, aceleași bune urări.

Aștept cu bucurie vizita dumneavoastră oficială în Republica Fede
rala Germania.

GUSTAV W. HEINEMANN
Președintele Republicii Federale 

Germania

Întîlnîre la C. C. al P. C. R.
Miercuri dupfi-amiazfc, la sediul 

Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarăși! Ștefan An
dres. secretar al C.C. al P.C.R, Ion 
Potingă și Constantin Vasil iu. ad
junct; de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Ioan Popescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., s-au intilnit cu 
membrii delegației Partidului Popu
lar Progresist d:n Guyana, condusă 
de B. Persaud. împuternicit al con
ducerii partidului pentru regiunea 
Berbice, deputat în parlament, care 
efectuează o vizită de prietenie In 
țara noastră, la Invitația C.C. al 
P.C.R.

întâlnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

în timpul vizitei in țara noastră, 
membrii delegației Partidului Popu
lar Progresist din Guyana au avut 
intilniri cu cadre de conducere ale 
Academici ..Ștefan Gheorghiu". U- 
niunil naționale a cooperativelor 
agricole de producție. Departamentu
lui întreprinderilor agricole de stat. 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, care au prilejuit 
schimburi de experiențe $1 de In
formații. De asemenea, oaspeții au 
vizitat Muzeul de istorie a partidu
lui comunist, a mișcării revoluționa
re și democratice din România. Mu
zeul Doftana, uzinele ..Semănătoa
rea", precum și noile construcții 
social-edilitarc din municipiul Bucu
rești.

Primire la Consiliul de Minislrî
9

Tovarășul Ion Pățan. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a primit, 
miercuri la amiază, pe dl. Renă 
Larre. director general al Băncii Re
glementelor Internaționale — Basel- 
Elveția, care se află in țara noastră 
la invitația conducerii Băncii Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia,

In timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind relațiile 
României cu această instituție ban
cară.

Au participat Vasile Malinschi, gu
vernatorul Băncii Naționale a Repu
blicii Socialiste România.

(Agerpres)

„Un important progres in cooperarea 
româno-chiliană in domeniul învățămîntiilui 

superior, științei și tehnicii1*
Declarațiile unor personalități ale vieții științifice din Chile 

care ne-au vizitat țara

Profesorii Miguel Campo, rectorul 
Universității Nordului, și Hugo Mo
reno. directorul Institutului regional 
de cercetări științifice și tehnolo
gice din Antofagasta, care au făcut 
o vizită in tara noastră, in -cadrul 
înțelegerii dintre acest centru uni
versitar chilian' și Institutele poli
tehnic și de petrol, gaze și geologie 
din București, au plecat miercuri 
după-amiază.

Vizita in România mi-a lăsat o 
impresie excelentă — a declarat pro
fesorul Miguel Campo. Am fost pri
miți de președintele Nicolae 
Ceaușescu și consider acest fapt ca 
o onoare deosebită și o expresie 
foarte sinceră a dorinței poporului 
dv. de a dezvolta relațiile statorni
cite intre România și Chile, in 
toate domeniile. Transmițind șefu
lui statului .român un salut cordial 
din partea populației din nordul pa
triei mele, a președintelui Salvador 
Allende, care așteaptă cu multă 
plăcere vizita sa in Chile. i-am 
adresat rugămintea de a vizita, cu 
această ocazie, regiunea minieră și 
Universitatea din Antofagasta.

Cronica ziles
‘‘MiCistrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea ministrului 
supleant al afacerilor externe al 
Greciei, Ph. Annino Cavalieratos, 
pentru felicitările adresate cu ocazia 
zilei naționale a acestei țări.

Convorbirile purtate ta București, 
la Ministerul Educației și învățâ- 
mintului și Ministerul Minelor, Pe
trolului și Geologiei — a relevat 
in continuare oaspetele in declara
ția făcută redaotorului „Agerpres", 
Adina Pristavu — .au consemnat, un 
important progres in coboerarea 
româno-chiliană din domeniul invă- 
țămintului superior, științei și tehni
ci). Aceste relații s-au dovedit fruc
tuoase si pină aeum. La scurt timp 
după semnarea acordului de colabo
rare intre două mari unități româ
nești de invătămint «superior — poli
tehnica, Institutul de petrol, gaze și 
geologie și Universitatea Nordului da 
Antofagasta — una dintre orincipa'e’e 
lui prevederi a fost realizată. Este 
vorba de înființarea Institutului re
gional de cercetări științifice și teh
nologice care, cu ajutorul asistenței 
tehnice românești, desfășoară o re
marcabilă activitate în scopul valo
rificării bogățiilor naturale din nor
dul patriei mele. Astfel, a precizat 
interlocutorul, investigațiile efectuate 
In comun in domeniul metalurgiei 
cuprului s-au concretizat intr-o ino
vație care a condus la creșterea 
producției cuprifere a minei Chu- 
qicamata. în cadrul întilnirilor a- 
vute cu conducători ai ministerelor 
respective, universitari, oameni de 
știință și specialiști de înaltă cali
ficare. s-a căzut de acord ca rela
țiile de cooperare sâ fie dezvoltate 
și extinse in domeniul învățămintu- 
lui superior și al cercetării științi
fice, al asistenței tehnice și al pre
gătirii cadrelor. Experiențo’e prece
dente ne determină să privim sub 
cele mai favorabile auspicii conlu
crarea noastră viitoare cu colegi ro
mâni specializați in metalurgie ne
feroasă, chimie anorganică, geologie 
și in alte domenii.

PfBseliiitele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorgbo Manrer, a primit 

pe iiMrt laponiei
u-
-o 
a

Președintele Consiliului do Miniș
tri al Republicii Socialiste România. 
Ion Gheorghe Maurer, a primit, 
miercuri la amiază, în vizită proto
colară dc prezentare, pe Kanazawa 
Masao, ambasadorul extraordinar și

plenipotențiar al Japoniei la Bi 
rești.

La întrevedere,' desfășurată Ir 
atmosferă cordială, prietenească, 
luat parte Vasile Gllga. adjunct 
ministrului afacerilor externe.

(Ageri:Vizita ministruluiafacerilor externe al R.P. Congo, Charles David Ganao
La 18 aprilie s-au încheiat convor

birile oficiale dintre George Maco- 
vcscu. ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, și 
Charles David Ganao, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Congo.

La convorbiri au participat Nicolae 
Eeobcscu, adjunct al ministrului, 
Gheorghe Stoian. ambasadorul Româ
niei la Brazzaville, Lucian Petrescu, 
Gheorghe Bădescu, directori in 
M.A.E., Aurel Ioncică, director in 
Ministerul Comerțului Exterior.

Din partea congoleză au asistat

Miniștrii de externe ai Republicii 
Socialiste România, George Maco- 
vescu, și Republicii Populare Congo, 
Charles David Ganao, au semnat,

„Convorbirile au fost
Miercuri după-amiază, ministrul 

afacerilor externe al Republicii 
Populare Congo s-a intilnit cu re
prezentanții principalelor cotidiene 
bucureștene, ai Radioteleviziunii și 
Agerpresului, cu corespondenți ai 
presei străine.

Relevind că in timpul vizitei a avut 
numeroase contacte și convorbiri cu 
ministrul de externe român, cu 
membri ai conducerii de stat, oaspe
tele a exprimat sentimentele sale de 
gratitudine pentru întrevederea acor
dată de președintele Consiliului de 
Stat al României. Impresiile mele 
sini excelente, iar convorbirile au 
fost foarte fructuoase. Cooperarea 
dintre țările noastre, a subliniat 
Charles David Ganao a fost stabilită, 
ia liniile ei mari, încă in anul trecut, 
cind președintele Nicolae Ceaușescu 
a făcut o vizită la Brazzaville. Per
spectivele sint foarte numeroase și se 
anunță a fi foarte interesante pentru 
ambele părți. Relațiile dintre țările 
noastre, țâri in curs de dezvoltare, 
sint relații privilegiate, deoarece op
țiunile României și Republicii Popu
lare Congo sint similare. Vreau să 
subliniez că prietenia care unește 
cele două țări ale noastre este o prie
tenie sinceră și dezinteresată. Este 
vorba de o prietenie care nu are altă 
ambiție decît aceea de a conjuga 
eforturile celor două țări pentru un 
viitor mai bun, nu numai, pentru po_- 

‘ poarele noastre, dar și pentru în
treaga omenire, pentru dezvoltare și 
progres, pentru o lume mai bună.

Ministrul congolez a trecut apoi in 
revistă obiectivele politice și econo
mice ale guvernului său. Vrem să

Sosirea unei delegații

și Rezervelor de Stat 
din R.P. Bulgaria

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII SIERRA LEONE

Eugene G-crmain Mankou. ambasado
rul Republicii Populare Congo la 
București, Rend Mathă și Bernard 
Matingou, directori in Ministerul A- 
faccrilor Externe.

Cu această ocazie s-a efectuat un 
schimb larg de păreri cu privire la 
stadiul și perspectivele relațiilor bi
laterale, precum și in legătură cu 
uncie probleme internaționale.

In timpul convorbirilor, desfășu
rate intr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciproca, s-a apreciat cu 
satisfaci ie evoluția favorabilă a re
lațiilor româno-congolcze.

★
miercuri seara, acordul între gu
vernele celor două state cu privire 
la desființarea vizelor și folosirea 
pașaportului colectiv.

foarte fructuoase “
construim o națiune prosperă, unită 
în jurul Partidului Congolez al 
Muncii. Vrem să ne deV.voltâm eco
nomia, contând pe bogățiile noastre 
naționale.

Referindu-se la principiile relații
lor dintre România și Congo și care 
trebuie sâ guverneze raporturile din
tre toate statele, ministrul afacerilor 
externe a spus : Noi concepem a- 
cesle relații așa cum le concepe și 
România, adică considerăm că ele 
trebuie să se bazeze pe egalitatea in
tre state, pe respectul suveranității 
și integrității teritoriale ale fiecărui 
stat, pe neamestecul in treburile in
terne, pe avantajul reciproc. Credem 
că dacă aceste principii sint respec
tate de toate spatele care compun 
planeta noastră, vom merge cu si
guranță spre o lume care, pe plan 
internațional, să devină din ce in ce 
mai democratică, in care să dispară 
hegemoniile, asigurindu-se astfel pro
movarea cooperării și înțelegerii în 
viața internațională.

In incheiere, domnia sa a mulțu
mit. prin intermediul presei, pentru 
căldura cu care a fost primit. Prie
tenia existentă intre țările noastre 
este sinceră șl dezinteresată — a 
subliniat oaspetele — exprimind con
vingerea că țările mici au in lume 
o răspundere și un rol sporit. In a- 
cest context, România și Congo,' care 
s-au înțeles‘'a'tît de-biffe, Ihcedr^ă 
să-șl multiplice eforturile, să le 
concentreze cit mal mult posibil pen
tru armonizarea pozițiilor lor, pen
tru ca glasul lor să fie mai bine 
auzit.

Recepție ofgrîtă de ambasadorul 
Republicii Populare Co^go

Miercuri seara, ambasadorul Repu
blicii Populare Congo, Eugene Ger
main Mankou, a oferit o recepție cu 
ocazia vizitei oficiale in Republica 
Socialistă România a ministrului afa
cerilor externe al R. P. Congo, 
Charles David Ganao.

Au participat George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe, Mihail 
Florcscu, ministrul industriei chimi
ce, Teodor Vasiliu, ministrul justi
ției, Miron Nicolescu, președintele 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia. și alte persoane oficiale ro
mâne.

Au luat parte persoanele oficiale 
care il însoțesc pe ministrul aface
rilor externe al Republicii Populare 
Congo.

în timpul recepției, care s-a des
fășurat lntr-o atmosferă caldă, prie
tenească, cei doi miniștri ai aface
rilor externe au toastat in să
nătatea conducătorilor celor două

popoare. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a comandantului Ma- 
rien N’Gouabi, pentru continua dez
voltare a prieteniei și colaborării 
dintre România și Republica Popu
lară Congo. (Agerpres)

La invitația Ministerului Aprovi
zionării Tehnico-Materlale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
miercuri după-amiază a sosit In Ca
pitală o delegație a Ministerului A- 
provizionării și Rezervelor de Stat 
din Republica Populară Bulgaria, 
condusă de ministrul Nikolai Jișev, 
care va face o vizita in țara noas
tră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost intimpinațl de Maxim Berghin- 
nu, ministrul aprovizionării tehnico- 
matcrlale șl controlului gospodăririi 
fondurilor fixe, de alte persoane ofi
ciale.

A fost prezent Borislav Konstan
tinov, Însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terlm al Ambasadei R. P. Bulgaria 
la București.

(Agerpres)

Conferința de presă 
a secretarului general 

adjunct al O.N.U.
Miercuri după-amiază. la Centrul 

de informare al O.N.U. din Bucu
rești a avut loc o conferință de 
presă in cadrul căreia Antonio Ca
rillo Flores, secretar general ad
junct al O.N.U., secretar general al 
Congresului mondial al populației, s-a 
referit, intr-o scurtă alocuțiune in
troductivă, la Congresul mondial al 
populației, care va avea Ioc anul 
viLtor. Acest congres — a arătat el 
— este deosebit de important, fiind 
prima reuniune majoră la nivel 
mondial care iși concentrează aten
ția asupra problemelor ce privesc 
populația. Este, de asemenea, pen
tru Drima oară cind toți membrii 

. O.N.U. vor avea ocazia să se ocu
pe de această problemă.

Răspunzind întrebărilor puse de 
ziariști. Antonio Carillo Flores a ară
tat complexitatea aspectelor pe care 
congresul si-a propus să le abor
dez in condițiile existenței unei mari 
diversități demografice, geografice, 
economice și politice. De asemenea, 
vorbitorul a subliniat că Acest con
gres iși va desfășura lucrările in 
spiritul unei largi cooperări între 
state și al respectării suveranității 
naționale. Congresul se va ocupa, 
de asemenea, de unele aspecte pri
vind creșterea populației, echilibrul 
dintre populația rurală și cea urba
nă, probleme ale tineretului și ale 
afirmării femeii in viața socială.

Secretarul generai adjunct al 
O.N.U. și-a exprimat satisfacția da, 
a fi vizitat România. Ia invitația gu
vernului român, pentru a avea un 
schimb de păreri cu privire ]a agen
da viitorului congres și a declarat că 
a fost impresionat favorabil de inte
resul pe care țara noastră l-a mani
festat pentru organizarea acestei 
reuniuni internaționale.

Vorbind despre contactele avute în 
tara noastră, domn ia-sa a sous : As
tăzi, am avut ocazia fericită de a 
vorbi cu Excelența Sa președintele 
Nicolae Ceaușescu, cu care am avut 
un rodnic schimb de opinii. Am avut 
prilejul să cunosc în acest fel efor
turile deosebite depuse de România 
pentru consolidarea păcii, pentru 
promovarea unor idei constructive, 
pașnice, in relațiile dintre toate sta
tele.

(Agerpres)

Conferință de presă la ambasada R. P. D. Coreene
în cadrul unei conferințe de presă, 

care a avut loc miercuri, ambasado
rul R.P.D. Coreene la București, Li 
Min Su, a informat pe ziariști des
pre propunerile și eforturile consec
vente ale guvernului R.P.D. Coreene 
pentru învingerea tuturor obstacole
lor care stau in calea unificării inde
pendente și pașnice a patriei. Sub
liniind că R.P.D. Coreeană este ho- 
tărită să înfăptuiască năzuințele de 
unificare, ambasadorul a exprimat

mulțumiri P.C.R, guvernului și po
porului român pentru sprijinul și so
lidaritatea manifestate față de lupta 
dreaptă a poporului coreean.

La conferința de presă au luat 
parte numeroși redactori ai presei 
centrale, agenției române de presă 
„Agerpres" și Radiotelevizlunii, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, precum și corespondenți 
ai presei străine.

(Agerpres)
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BOX: „CENTURA DE AUR“ RUGBI : A început Turneul F. I. R. A.

S au stabilit toți semifinaliștii
Ultima gală a fazelor preliminare, 

aseară la Floreasca, a inceput cu 
meciurile „semimuștelor". Din cei 
patru pugiliști români care au urcat 
ringul la această categorie, doar unul 
a coborit învingător : Al. TureL Dar 
nici acestuia nu i-a fost ușor ; re
plica italianului Curcettl (cu alură... 
de mic Hercule) l-a incomodat vădit 
Turei s-a văzut nevoit să apeleze le 
tot arsenalul cunoștințelor lui tehni- 
co-tactice, pentru a obține in cele 
din urmă decizia cu 3—2. Ceilalți

trei români au pierdut la puncte : 
Minai Aurel la Kim U Gil (R. P. D. 
Coreeană), P. Ganea la B. Muwanga 
(Uganda), R. Cosma la Jorge Her
nandez (Cuba).

Campionii olimpici ce onorează ac
tuala ediție a „Centurii de aur" — 
cubanezii Correa și Stevenson — au 
primit aplauze la urcarea in ring, 
in timoul disputelor și apoi la cobo
rârea din arenă ; atenția șl conside
rația manifestate de spectatori ni 
s-au părut intru totul firești. Pentru

fotbal- Ieri la Kiev, in meci amical,

U. R. S. S. - România 2 0
Ieri, la Kiev, s-a jucat meciul 

amical de fotbal dintre echipele re
prezentative ale României și U.R S.3. 
Intilnirea s-a încheiat eu scorul de 
2—0 (1—0) in favoarea formației 
gazdă, prin punctele înscrise de 
Oniscenko (min. 18) și Muntean 
(min. 68).

Programat in cadrul pregătirilor ne 
care ambele echipe le efectuează 
pentru apropiatele partide oficiale 
din prelim'nori ile Campionatului 
mondial, meciul de ieri a purtat am
prenta încercărilor de ordin tactic 
din partea re-oeri’vzor ar- ' yl. 
Din această cauza, și in conformita
te cu protocolul partidei, s-au schim
bat mai mulți jucători Ln amindouă 
formațiile.

Iată și formațiile aliniate ieri de 
cele două reprezentative :

România : R iducanu — Sătmărea- 
nu, Pescaru (Vlad), Sameș. Deleanu 
— Dumitru (Beldeanu). Anca, Nun- 
welller — Troi (Lucescu). Dumitra- 
che (Mureșan), Lucescu (Marcu).

U.R.S.S. : Rudakov (Pilguin) — 
Dzoduașvili. Kaplicinii. Orianski. 
Lovcev — Kolotov, Muntean, Vasenin 
(Fomenko) — Andrlns;an (Niconov), 
Elohin (Fedotov), Oniscenko.

★
La Odesa «-au intilnit intr-un 

meci amical de fotbal reprezentati
vele de tineret ale României șl 
U.RS.S. Victoria a revenit gazdelor 
cu scorul de 2—0 (1—0).

Correa lupta n-a durat detit două 
minute ; „semimijiociul" nostru, V. 
Prodan — cu mult inferior — nu i-a 
dat, practic, nici o ripostă, fiind 
abandonat de prdpriul antrenor... (in 
semifinale, Correa il intilnește pe 
maghiarul Vigh Janos, ciștigător cu 
3—2 la Sandu Mihaleea). Ultima 
partidă : Stevenson cu olandezul 
Thoonen, 5—0 pentru cubanez, după 
trei reprize in care Stevenson a 
„dat", iar Thoonen... a „primit" !

De astă-seară. dată fiind impor
tanța partidelor, faptul că întrecerile 
intră in fazele decisive, galele de 
box pentru „Centura de aur" se vor 
desfășura in incinta patinoarului a- 
coperit „23 August".

La prima reuniune semifinală 
(astă-seară, de la ora 19) se vor afla 
hi ring pugiliști din cinci țări.

Iată programul complet al pri
melor semifinale : catcg. muscă 
(51 kg) : I. Șulă (România) — C, 
Grules^u (România), J. Odworj 
(Uganda) — F. Ibrahim (România) ; 
cate?. pană (57 kg) : Gh. Ciochină 
(România) — J. Ayubu (Uganda), 
N. Butișc acă (România) — C. Ste- 
fa novici (România) ; cate". ușoară 
(G33 kg) : M. Teofil (România) — 
P. Dobrescu (România). C. Cuțov 
(România) — A. Guțu (Român1 a) : 
calez, mijlocie mică (71 kg) : T. Ni
colae (România) — V. Filio (Româ
nia). St. Flcr-aa (România) — S. 
Tirllă (România) : catez. semigrea 
(81 kg) : G. Carrillo (Cuba) — G. 
Stolmenov (Bulgaria). Siklo'i Imre 
(Ungaria) — M. Constantinescu 
(România).

1. D.

Juniorii noștri, victorie categorică:
29-0 cu echipa Poloniei

Turneul F.I.R.A. pentru juniori, a 
cărui a cincea ediție este organizată 
de federația noastră de specialitate, 
a inceput ieri după-amiază pe sta
dioanele „Progresul" și „Giulești", 
unde s-au desfășurat concomitent 
două cuplaje. La „Progresul", in 
fața unui public relativ numeros (s-a 
resimțit concurența meciului de 
fotbal de la Kiev și a galei de box 
pentru „Contura de aur"), juniorii 
români au confirmat aproape inte
gral valoarea cu care sint creditați 
pe plan internațional, Impunindu-se 
net șl obțlnind o categorică victorie 
in fața reprezentativei juniorilor po
lonezi.

Surprinsă lntrucltva la început, 
echipa noastră a pus stăpinire pe 
joc după aproximativ o jumătate de 
oră (ceva cam tirziu, deci 1). Scorul 
îl deschide taJonerul Șt. Bunduc, pă- 
trunzind prin grămadă și culcînd ba
lonul in terenul de țintă advers. 
Fundașul G. Milca mărește avanta
jul la 7—0, in urma transformării 
unei lovituri de pedeapsă. După pau
ză, tabela de marca] se modifică 
mereu La fluierul final, România — 
Polonia 29-0. Au mai marcat : Mil
ca (10 puncte), V. Barba (8), FI. Ata- 
nasiu (4).

De forțe sensibil egale, cu o bună 
pregătire fizică, echipele Spaniei și 
R. F. Germania au furnizat un Joc 
antrenant, in care spaniolii au do
minat. dar vest-germanii s-au apărat 
excelent, pierzlnd la limită. Spania — 
R.F. Germania 11—9 (3—3).

Pe stadionul „Giulești" o victo
rie scontată, chiar dacă este vorba

de un scor mai puțin obișnuit (Fran
ța — Maroc 57—3) și un rezultat mai 
strins, după un joc echilibrat in 
prima repriză (Italia—Cehoslovacia 
ÎS—8).

Turneul se reia mlLne. La „Pro
gresul", un cuplaj de la ora 16 : 
Polonia — Cehoslovacia și Româ
nia — Italia. La „Giulești", de ase
menea, in cuplaj, de la ora 16 : R.F. 
Germania — Maroc și Franța — 
Spania.

HANDBAL: „Cupa țârilor 
latine"

Competiția internațională masculi
nă de handbal „Cupa țârilor latine", 
rezervată echipelor de tineret. a 
continuat in orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej cu disputarea parti
delor din ziua a doua.

Selecționata României a obținut o 
nouă victorie, de data aceasta In 
fața formației Braziliei, pe care a 
întrecut-o cu scorul de 27—10 (17—4). 
Cei mal buni jucători ai echipei ro
mâne au fost Grabovschl și Neagu, 
caro au marca' 6 șl. rasn -et v. 5 go
luri. în celelalte două partide dispu
tate s-au înregistrat următoarele re
zultate : Spania—Italia 24—9 (14—2) ; 
Franța—Portugalia 17—17 (9—8).

Turneul continuă astăzi cind. cu 
Începere de la ora 17,00. sint progra
mate următoarele jocuri : Franța— 
Italia, Portugalia—Brazilia și Româ
nia—Spania.

Excelentei Sale
Domnului ȘIAKA STEVENS

Președintele Republicii Sierra Leone
FREETOWN

Cu prilejul celei de-a doua aniversări a proclamării republicii am 
plăcerea de a vă transmite, in numele Consiliului de Stat, al guvernului 
și poporului român și al meu personal, sincere felicitări și cele mal bune 
urări /Je bunăstare și progres pentru poporul leonez.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie șl colaborare dintre 
țările și popoarele noastre vor cunoaște, în viitor, un curs ascendent.

NICOLAE CEAUȘESCU
• Președintele Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România

Aspect din capitala țârii, Freetown

Sc împlinesc astăzi doi ani de la 
proclamarea Republicii Sierra Leo
ne, eveniment care a marcat un pas 
important pe calea consolidării in
dependenței politice, cucerite la 27 
aprilie 1961. în perioada care a tre
cut de atunci, poporul din Sierra 
Leone a depus eforturi însemnate 
pentru lichidarea grelei moșteniri 
coloniale, pentru dezvoltarea țării. 
Tinărul stat din Africa occidentală 
dispune de o industrie minieră — 
diamante, minereuri de fier, bau
xită — in continuă dezvoltare, care 
furnizează aproximativ 80 la sută 
din venitul național, tn ultimii ani, 
guvernul Sierrei Leone, in dorința 
întăririi suveranității asupra re-

surselor naționale ale poporului, a 
luat măsura de a trece sub con
trolul statului 51 la sută din acțiu
nile companiilor străine care ex
ploatează diamantele.

Pe plan extern tinărul stat mili
tează pentru Întărirea unității sta
telor africane, pentru lichidarea co
lonialismului și apartheidului de pe 
continent. Intre România și Sierra 
Leone s-au stabilit relații de cola
borare in spiritul tradiționalelor le
gături pe care țara noastră le în
treține cu state africane, cu toate 
popoarele care luptă pentru afir
marea ființei naționale, pentru pace 
și progres.

• DIN GHETOUL VARȘOVIEI
CORESPONDENȚA DIN R. P. POLONA

în aceste zile au loc 
In Polonia un șir de 
manifestări solemne, 
organizate de partid și 
guvern, cu prilejul 
comemorării eroicei 
răscoale din ghetoul 
Varșoviei, Împotriva 
cotropitorilor hitle- 
riști.

Au trecut trei de
cenii de atunci. Do
cumentele și fotogra
fiile vremii, păstrate in 
arhive, monumentele 
ridicate pe acele locuri, 
ca și mărturiile unor 
cetățeni mai vîrstnici 
ai orașului recom
pun, secvență cu sec
vență, cele petrecute 
In anul 1943...

Este binecunoscut 
faptul că, imediat 
după invadarea Polo
niei, ocupanții na
ziști Înghesuiseră in 
acest ghetou — pe un 
spațiu sufocant. îm
prejmuit cu un briu 
de piatră, înalt de trei 
metri și dublat cu 
sirmă ghimpată — 
sute de mii de e- 
vrei polonezi. Toți 
acești oameni — băr
bați, femei, copii — 
erau hărăziți extermi
nării fizice ; de altfel, 
mulți au pierit în scur
tă vreme, chiar in 
ghetou, alții au fost 
trimiși să moară In 
lagărele dc la Oswie- 
cim, Treblinka, Mai- 
danck etc, așa încit 
numărul celor râmași 
in viață la 19 aprilie 
1943 era de numai 
60 000. Dar aceștia, în 
locul resemnării, au 
ales calea luptei ar
mate împotriva asupri
torilor fasciști. In zo
rii acelei zile, cind 
o coloană blindată a 
hitleriștilor a pătruns 
pe teritoriul ghetou
lui pentru a aduce ia 
îndeplinire ordinul că
peteniilor naziste, de 
a-l deporta și exter
mina pe ultimii su
praviețuitori, o ploaie 
de grenade și butelii 
cu substanțe explozive, 
fabricate prin mijloa
ce din cele mal diver
se. cu ajutorul chi- 
miștilor, farmaciștilor, 
fizicienilor închiși, 
s-a abătut asupra a- 
tacatorilor. Cu furie și 
îndirjire, cu orgoliul 
rănit de umilințele in- 
fringerii, timp de o 
lună, formațiile hitle- 
riste ce asaltau zi de 
zi ghetoul, cu surijin 
de tancuri și avioane, 
s-au lovit de curajul 
și spiritul de sacrificiu 
ale răsculaților, care 
au înscris o pagină 
memorabilă in istoria 
luptelor duse de în-

Monumentul ridicat în memoria miilor de 
victime din ghetoul Varșoviei

tregul popor polonez 
Împotriva fascismului.

Departe de a fi o ac
țiune întimplătoare sau 
izolată, lupta răscula
ților din ghetou a 
constituit o parte inte
grantă a unei vaste ac
tivități antihitleriste a 
poporului. încă în 1942, 
din inițiativa Parti
dului Muncitoresc Po
lonez, pe teritoriul 
ghetoului a fost creat 
„Blocul antifascist", 
din care făceau parte 
comuniști și membri 
ai altor organizații de 
stingă. în timpul răs
coalei, organizația de 
luptă din ghetou a 
simțit sprijinul per
manent al grupărilor 
armate care acționau 
sub conducerea parti
dului clasei munci
toare.

La capătul acestei 
Încleștări inegale, cu 
un dușman feroce, 
înarmat pînă în dinți, 
străzile și casele car
tierului au fost pre
făcute în ruine si 
cenușă, iar râsculațil 
au pierit aproape cu 
toții. Singurul lucru 
care mal sugera viață 
pe întinderile acelea 
era un copac înf'orit, 
aflat lingă rămășițele 
închisorii Pawiak — 
lăcaș de tortură nen- 
tru eroii rezistenței.

Astăzi, aceste locuri 
sint de nerecunos^ut. 
în zona fostului ghe
tou se Înalță blocuri 
modeme, magazine șl

așezăminte soclal- 
culturale ; parcurile și 
a’.elle ocupă mari su
prafețe. Intr-un punct 
al acestui cartier se 
ridică un Impresionant 
monument de granit 
în memoria celor că
zu ți în timpul răs
coalei.

In aceste zile, o- 
glindind prețuirea 
P.M.U.P., a guvernului 
Poloniei populare față 
de toți eroii luptei 
antifasciste, a poporu
lui, aici se depun co
roane de flori, au Ioc 
diferite manifestări so
lemne intru cinstirea 
evenimentelor de acum 
treizeci de ani. De 
asemenea, în preajma 
datei comemorative, la 
Varșovia s-a ținut, 
timp de două zile, o 
sesiune științifică con
sacrată răscoalei.

Toate acestea se des
fășoară în cadrul am
plelor manifestări or
ganizate în Polonia, 
an de an, în luna n- 
prilie — lună a co
memorării celor că- 
zuți ln lupta antifas
cistă —. prilej pentru 
poporul polonez de 
a-șl reafirma cu tărie 
hotărârea-de a milita, 
a’ăluri de popoarele 
șl forțele progresiste 
de pretutindeni, pen
tru promovarea idei- 
hirilor de libertate, 
democrație, progrej 
social și pace.

Gh. CIOBANU



viața internațională
AMPLĂ OFENSIVĂ A FORȚELOR

PATRIOTICE CAMBODGIENE
CAMBODGIA 18 (Agerpres). — 

Miercuri, forțele patriotice din Cam- 
bodgia au eliberat orașul Keo. situat 
la 140 km sud-vest de Pnom Penh. 
In același timp, patriot ii au conti
nuat să exercite puternice presiuni 
asupra forțelor kmnoliste din apro
pierea capitalei. Astfel, au fost ata
cate pozițiile Inamice de la Khnor

Ka $1 Ang Talck. situate la 16 și, 
respee tiv, 25 km de Pnom Penh.

Sint semnalate, de asemenea, an
gajamente militare la 50 km sud 
de Pnom Penh, in zona orașului Ta
keo. centrul provinciei cu același 
nume, și pe străzile localității 
Tramkhnar. la 40 km sud-vest de ca
pitală.

PROTESTE ÎMPOTRIVA INVAZIEI 
TRUPELOR REGIMULUI SAIGONEZ

PEKIN 18 (Agerpres). — Guvernul 
Regal de Uniune Națională al Cam
bodgiei a dat publicității o declarație 
în care condamnă acțiunile S.U.A. de 
rroaladare a războiului in Cambod- 
gia. De peste o lună, relevă declara
ția. au fost intensificate bombarda
mentele asupra Cambodgiei ; zilnic, 
la aceste raiduri participă aproxima
tiv 120 de avioane strategice de tip 
..B-52". in urma cărora se înregis
trează numeroși morii și răniți in 
rindul locuitorilor și sint distruse 
obiective civile.

Intensificarea bombardamentelor — 
arată declarația G.R.U.N.C. — ur
mărește salvarea actualului regim 
nepopular și corupt de la Pnom 
Penh de la Inevitabila prăbușire. 
Faptele arată insă că. in ciuda rai
durilor aeriene, forțele armate popu
lare de eliberare națională cambod
giene string încercuirea în jurul 
Pnom Penhului și a capitalelor pro
vinciale controlate temporar de ina
mic. iar locuitorii de aici se opun 
regimului de la Pnom Penh și se 
alătură luptei de eliberare.

In continuare, declarația G.R.U.N.C. 
condamnă invazia întreprinsă la 15 
aprilie 1973 de forțe armate saigo- 
neze pe teritoriul cambodgian în zona 
foselci naționale nr. 2 și a malurilor 
fluviului Mekong și subliniază că 
poporul cambodgian, condus dc Fron
tul Unit Național al Cambodgiei. a- 
vînd drept președinte pe șeful statu
lui. Norodom Sianuk. este mai ho- 
târit ca oricind sâ se opună oricărei 
agresiuni.

HANOI 18 (Agerpres). — Agen
țiile de presă V.N.A. și ..Eliberarea" 
anunță că Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.D. Vietnam și Ministerul 
Afacerilor Externe al G.R.P. al Re
publicii Vietnamului dc Sud au dat 
publicității declarații in care protes
tează împotriva invadării unei părți 
a teritoriului Cambodgiei de către 
trupele regimului de la Saigon, care, 
cu același prilej, au violat și zonele 
administrate de G.R.P. al Republi
cii Vietnamului de Sud.

In cele două declarații se cere în
cetarea definitivă a oricăror acte de 
violare a teritoriului, independenței 
și suveranității Cambodgiei, precum 
și a încălcărilor ilegale ale zonelor 
administrate de Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu.

R. D. Vietnam
condamnă reluarea
bombardamentelor
asupra Laosului

HANOI 18 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al R.D. Viet
nam a dat publicității o declarație in 
care arată că reluarea raidurilor a- 
riației americane asupra Laosului 
constituie o încălcare flagranță a 
prevederilor Acordului asupra res
tabilirii păcii și realizării uniunii na
ționale in Laos. Acordului asupra în
cetării războiului In Vietnam și Actu
lui adoptat de Conferința interna
țională asupra Vietnamului. In cali
tatea sa de semnatar al unora din
tre aceste acorduri, guvernul R.D. 
Vietnam condamnă energic reluarea 
de către Statele Unite a bombarda
mentelor asupra Laosului și cere ca 
acestea să-și respecte angajamentele 
luate in acordurile sus-menționate ale 
căror cosemnatare sînt

★
PARIS 18 (Agerpres). — In subur

bia pariziană Saint Cloud a avut loc. 
miercuri, cea de-a șaptea Intilnire 
din cadrul consultărilor dintre repre
zentanții G.R.P. al Republicii Viet
namului de Sud și cei ai administra
ției saigoneze, în conformitate cu 
prevederile Acordului privind înceta
rea războiului și restabilirea păcii in 
Vietnam.

Rezoluție adoptată la U.N.C.T.A.D.
Pentru extinderea sistemului

asupra tuturor țărilor
GENEVA 18 (Agerpres). — La Ge

neva s-au încheiat lucrările celei 
dc-a 5-a sesiuni a Comitetului spe
cial de preferințe al U.N.C.T.A.D.

Comitetul a adoptat, prin consens, 
o rezoluție inițiat A dc țările in curs 
(le dezvoltare, printre coautorii că
reia se află și România. Documentul 
invită țările dezvoltate să ia in con
siderare cererile țărilor in curs dc 
dezvoltare in vederea ameliorării ac
tualului sistem de preferințe, prin 
includerea tuturor produselor Intere- 
sind țările in curs de dezvoltare, eli
minarea restricțiilor cantitative și 
plafoanelor pentru produsele cuprinse 
in sistemul de preferințe, Invocarea 
numai in cazuri excepționale a unor 
clauze dc salvgardare.

Țările dezvoltate sint, de aseme-

nea, Invitate să nu adopte măsuri pe 
plan intern care să reducă avanta
jele sistemului de preferințe.

Totodată, țările beneficiare sint in
vitate să ia măsuri vizind intensifi
carea eforturilor lor de promovare a 
exporturilor și a studiului piețelor, 
pentru a putea obține maximum de 
avantaje din posibilitățile oferite de 
sistemul generalizat de preferințe.

Luind cuvîntul după adoptarea re
zoluției, reprezentantul român, Mir
cea Petrescu, ministru consilier la 
Misiunea permanentă a României din 
Geneva, a scos în evidență necesita
tea extinderii sistemului generalizat 
de preferințe asupra tuturor țărilor 
in curs de dezvoltare, indiferent de 
sistemul lor social-economic sau zona 
geografică din care fac parte.

ECUADOR

Reducerea termenelor de concesionare 
acordate companiilor petroliere străine

QUITO 18 (Agerpres). — Guver
nul ccuadorian a hotărit să reducă 
termenele de concesionare acordate 
companiilor petroliere străine caro

resurselor energetice
în orașul francez Valenciennes a avut loc, dupâ cum s-a mai anunțat, un 
miting la care au participat 40 000 de fermieri. Ei au cerut miniștrilor 
agriculturii din tarile membre ale Pieței comune, întruniți în sesiune la 
Luxemburg, stabilirea unor prețuri de achiziții echitabile la produsele agrare 

Telefoto A.P. — Agerpres

Ședința
Prezidiului U. C. I

VIZITA DELEGAȚIEI

COMITETULUI

MUNICIPAL BUCUREȘTI 
AL P.C.R. IN R.A. EGIPT

Nici un acord 
privind prețurile 

la produsele agricole
LUXEMBURG 18 (Agerpres). — 

Miniștrii agriculturii din țările 
membre ale Pieței comune și-au în
cheiat miercuri dimineața lucrările 
reuniunii in legătură cu stabilirea 
prețurilor la produsele agricole pen
tru perioada 1973—1974 fără a a- 
junge la vreun acord — informează 
agențiile de presă. Ei se vor rein- 
tilni. simbătă si duminică, intr-o ul
timă încercare, la nivel ministerial, 
de armonizare a punctelor de vedere 
in spinoasa problemă a prețurilor la 
produsele agricole.

BELGRAD 18 — (Corespondență 
de la S. Morcovescu). La 18 aprilie 
a avut loc la Belgrad a 40-a ședin
ță a Prezidiului U.C.I., consacrată 
pregătirilor celei de-a IV-a Con
ferințe a Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia care urmează să aibă loc 
la 10 și 11 mai a. c. Prezidiul a adop
tat documentul ce va fi prezentat la 
a IV-a Conferință a U.C.I.

Documentul prezintă acțiunile 
U.C.I. pe planul înfăptuirii stabili
zării economice, precum și rezulta
tele obținute, apreciind că ele sint 
incomparabil mai bune in perioada 
ce a urmat Scrisorii președintelui 
Tito adresată comuniștilor.

agențiile de presă transmit
Convorbire I. B. Tito-W. 

BrCmdL continuarea vizitei ofi
ciale pe care o întreprinde In Iu
goslavia, cancelarul R. F. Germania. 
Willy Brandt, a avut miercuri, pe 
insula Brioni, o convorbire cu pre
ședintele R. S. F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., 
Alexei Kosighin, l-a primit, la Krem
lin, pe Peter Walker, ministrul co
merțului șl industriei al Marii Bri
tanii, cu care a făcut un schimb de 
păreri In probleme ale dezvoltării 
cooperării economice și tehnico-știin- 
țifice dintre cele două țări, relatează 
agenția T.A.S.S.

Sesiunea Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC) și-a început lucrările la 
New York. Vor fi examinate căile 
de întărire a suveranității țârilor in 
curs de dezvoltare asupra resurselor 
lor naturale, influența nocivă a acti
vității monopolurilor internaționale 
asupra dezvoltării statelor și a rela
țiilor internaționale, 
consecințele 
dezarmării.

_______ in ansamblu, 
economice și sociale ale

întreprinderea româ- 
de comerț exterior

operează pe teritoriul țării, infor
mează agenția Prensa Latina.

Limita maximă a noilor contracte 
va fi stabilită pentru 30 de ani. Po
trivit hotăririi guvernamentale, noile 
contracte „tip" — care urmează să fie 
încheiate pină, la 6 iunie a.c. — au 
valabilitate pc o perioadă de 20 de 
ani, cu posibilitatea de prelungire a 
termenelor scadente pentru încă un 
deceniu, față de perioada de 40 de ani 
prevăzută de vechea legislație petro
lieră. S-a anunțat, de asemenea, că, 
în conformitate cu rezoluțiile recent 
adoptate, guvernul nu va mai acorda 
concesiuni altor întreprinderi petro
liere străine.

Mesajul președintelui Nixon

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
a anunțat, miercuri, suprimarea tu
turor tarifelor vamale și a contingen- 
tărilor la import ale produselor pe
troliere. Centingentările și tarifele 
vamale vor fi înlocuite printr-un sis
tem de taxe progresive, realizabil 
pină la sfirșitul anului 1975.

In mesajul referitor la problemele 
resurselor energetice, înaintat Con
gresului, Richard Nixon relevă că 
măsurile adoptate urmăresc . „preve
nirea unei penurii, pe termen scurt, 
a produselor petroliere și menținerea 
prețurilor acestor produse la un ni
vel cit mal redus posibil, în contex
tul in care este necesară creșterea 
importurilor".

Avind în vedere dezechilibrul din
tre consum și producție, mesajul pro
pune, de asemenea, unele măsuri 
pentru scăderea consumului de 
gaze naturale și electricitate în Sta
tele Unite.

Totodată, președintele Nixon. a 
anunțat crearea unui comitet special 
pentru problemele energiei, condus 
de Henry Kissinger și John Ehrlich- 
man, doi dintre principalii săi consi
lieri, Împreună cu George Shultz, mi
nistrul finanțelor.

Beuniunea conducerilor 
uniunilor scriitorilor din 
unele țări socialiste.
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a primit pe conducătorii 
delegațiilor uniunilor scriitorilor din 
unele țări socialiste oare au partici
pat la cea de-a 10-a reuniune a con
ducerilor acestor uniuni, desfășurată 
la Varșovia — transmite agenția 
P.A.P. Delegația scriitorilor români a 
fost condusă de Laurențiu Fulga, 
prim-vicepreședinte al Uniunii scrii
torilor.

Intre
nească — -------- ---------
„ARCOM" și întreprinderea si
milară cehoslovacă „Strojm- 
port", miercuri a fost semnat la 
Praga contractul in virtutea că
ruia constructorii români vor 
ridica in capitala Cehoslovaciei 
o clinică de urologie. înțelege
rea a intervenit după cc partea 
română a realizat sau este în 
curs sâ termine, in Cehoslova
cia alte construcții importante : 
hotelul „România", termocentra
la „Praga nord", fabrica de 
sticlă din Teplice.

Enver Hodja l-a primit 
pe Xuan Thuy. Agenția a.t.a. 
menționează că întîlnirea dintre pri
mul secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania și șeful delega
ției Guvernului R.D. Vietnam la 
conferința de la Paris in problema 
vietnameză s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Șeful statului cambod- 
^idnr Norodom Slanuk, s-a Înapo
iat la Pekin, după vizita Întreprinsă 
în Republica Populară Democrată 
Coreeană, Informează agenția 
Nouă. Printre personalitățile 
l-au lntimpinat la aeroportul 
Pekin se afla și premierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze, Ciu 
En-lai.

China 
care 
din

Un program de măsuri 
de ordin socialde rare !ă b“- 
neficieze categoriile sărace din rin- 
dul populației a fost anunțat de pre- 
șcdini'’-le Braziliei, Garrastazu Me
dici. El a precizat că va prezenta, in 
curind, parlamentului trei proiecte 
de lege privitoare la securitatea 
muncii, statutul muncitorilor rurali și 
îmbunătățirea condițiilor de viață in 
centrele urbane. Totodată, șeful sta
tului și-a reafirmat hotărirea de a

CAIRO 10. (Corespondență de la 
N. Lupu). — Delegația Comitetului 
municipal București al P.C.R., con
dusă de tovarășul Gheorghe Cioară, 
membri al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al co
mitetului municipal de partid, care 
întreprinde o vizită in Republica 
Arabă Egipt la invitația Comitetului 
Uniunii Socialiste Arabe al guverno- 
ratului Cairo, a avut, în cursul zi
lei de miercuri, o intilnire cu Sayed 
Zaki, membru al C. ~ ”
Socialiste Arabe, . ___ ...
Comitetului U.S.A, al orașului Cairo, 
șl cu alți membri al Secretariatului 
Comitetului. A fost de față Petru 
Burlacu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Cairo.

In timpul intilnirii a avut loc un 
schimb de informații privind activi
tatea politică, economică și socială 
desfășurată de cele două organizații.

Delegația română a fost primită, 
în cursul aceleiași zile, de Hamdi 
Ashur, guvernatorul orașului Cairo, 
cu care a avut o convorbire privind 
activitatea municipalităților din cele 
două capitale.

Seara, dr. Mohamed I-Iafez Gha- 
ncm, prim-secretar al C.C. al Uniu
nii Socialiste Arabe, a oferit un di
neu in onoarea oaspeților români.

SANTIAGO DE CHILE 18 (De la 
corespondentul nostru). — Președin
tele Republicii Chile, Salvador Allen
de, a avut o intilnire cu delegații 
partidelor participante la cea dc-a 
40-a aniversare a creării Partidului 
Socialist din Chile. Din partea Parti
dului Comunist Român a participat 
tovarășul Constantin Băbălău, mem
bru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul energiei 
electrice.

Cu acest prilej, tovarășul Constan
tin Băbălău a transmis președintelui 
Salvador Allende, din partea preșe
dintelui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialisto România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, urări de sănătate 
și fericire personala, do prosperitate 
pentru poporul chilian. Mulțumind 
cu căldură, președintele Salvador 
Allende și-a exprimat satisfacția și 
plăcerea deosebită de a-1 avea ca 
oaspete, cu prilejul vizitei în Chile, 
pc președintele Nicolae Ceaușescu.

SOFIA

C. al Uniunii 
prim-secretar al

ÎNȚELEGERE
DE COLABORARE

ROMÂNO-BULGARĂ
SOFIA 18 (Corespondență de la 

C. Amarițci). La Sofia a fost sem
nată, miercuri, o înțelegere de co
laborare in domeniul producției de 
materiale de construcții și pentru li
vrarea de utilaj românesc pentru 
producția de ciment, între Ministe
rul Economiei Forestiere și Materia
lelor de Construcții din Republica 
Socialistă România și Ministerul 
Construcțiilor și Materialelor de 
Construcții din R. P. Bulgaria.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Mihai Suder. mi
nistru secretar de stat, iar din par
tea bulgară de Gheorghi Belîciki. mi
nistrul construcțiilor și materialelor 
de construcții.

SESIUNEA MARELUI HURAL
POPULAR AL R.P. MONGOLE

ULAN BATOR 18 (Agerpres). — La 
Ulan Bator și-a început, miercuri, 
lucrările sesiunea Marelui Hural 
Popular al R.P. Mongole, in prezența 
lui J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. 
al P.P.R.M., președintele Consiliului 
de Miniștri, a altor conducători de 
partid și de stat. Deputății examinea
ză propunerile și sesizările oamenilor 
muncii, proiectul codului familiei și 
altele.

T. Ragcia, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a prezentat 
un raport cu privire la activitatea de 
examinare a propunerilor șl sesiză
rilor oamenilor muncii.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

UN EVENIMENT IMPORTANT ÎN VIAȚA POLITICA
A REPUBLICII CHILE:

tPatru decenii de la înființareapartidului socialist
proletare. rezx>luțla a- 
rată că tăria acesteia 
se bizuie in mod ho
tărî tor pe alianța din
tre socialiști și comu
niști, care reprezintă 
,,o necesitate a proce
sului revoluționar 
se fundamentează 
respectul mutual 
ambelor partide, 
unitatea socialisto-co- 
munistă, cit și unita
tea cu toate celelalte 
partide și unitatea in
ternă a fiecărui partid 
reprezintă un patri
moniu prețios al miș
cării populare in an
samblul ei". Este o 
confirmare istorică a 
unei realități si cerin
țe majore a epocii 
noastre crearea u- 
nor coaliții sociale 
largi a tuturor for
țelor progresiste și 
democratice. întemeia
te pe unitatea de ac
țiune a comuniștilor 
și socialiștilor, hotâriți 
să acționeze pentru in
teresele vitale ale po
porului. pentru izbin- 
da unor țeluri funda
mentale comune.

Eveniment remarca
bil în traiectoria vic
torioasă a luptei forțe
lor de stingă din Chile, 
aniversarea a 40 de 
ani de la înființarea 
Partidului Socialist 
din Chile are loc in 
condițiile desfășurării 
pe scară largă a ener
giilor populare, anga
jate în opera istorică 
de construire a unei 
societăți noi. Manifes
tările politice 
erate acestui 
ment au fost 
nunate de un 
miting popular, orga
nizat miercuri, la care 
au asistat, ca invitați, 
reprezentanți ai nu
meroase partide so
cialiste și comuniste, 
printre care si Parti
dul Comunist Român.

rlrea. in 1963. a Uni
tății Populare. în care, 
alături de partidele 
comunist și socialist, 
au intrat și alte for
mațiuni politice de
mocratice. Preluarea, 
in urma alegerilor din 
septembrie 1970, a 
funcției prezidențiale 
de către Salvador Al
lende și constituirea 
guvernului Unității 
Populare au deschis, 
asa cum se știe, un ca
pitol cu totul nou al 
istoriei politice din 
Chile.

Realitățile 
transformările 
înfăptuite cu 
în diferitele sfere ale 
vieții sociale, ofensi
va continuă a for
țelor populare împo
triva pozițiilor reac- 
țiunii sint o ilustrare 
vie, de amplă rezo
nantă internațională, 
a caracterului fructuos 
și necesar al alianței, 
colaborării și unității 
de acțiune a socialiști
lor și comuniștilor. A- 
lături de partidul co
munist si împreună Cu 
celelalte partide care 
fac parte din Uni
tatea Populară, par
tidul socialist își a- 
duce contribuția sa 
importantă 1a proce
sul marilor transfor
mări economice și so
ciale pe care le cu
noaște tara, do baza 
unui program revolu
ționar ce ișl propune 
parcurgerea căii spre 
socialism. „Partidul so
cialist — se arată in 
rezoluția recentei ple
nare a Comitetului 
Central al partidului — 
inițiază celebrarea ce
lor 40 de ani ai săi 
de viață intr-o perioa
dă cind pentru 
muncitoare si 
se deschid 
perspective de 
și victorii". Subliniind 
importanta alianței 
proletariatului cu alte 
categorii sociale ne-

Cu 40 de ani în 
urmă, la 19 aprilie 
1933. avea loc in ca
pitala țării reuniunea 
unui grup de mili
tant! politici, care au 
fondat Partidul So
cialist din Chile. In 
scurtă vreme, partidul 
socialist, care număra 
la începuturile sale 
doar 446 membri, 
a dobindit o pondere 
însemnată în viata po
litică chiliana. La a- 
legerile din martie 
1937, partidul își asi
gura 17 locuri de de- 
putați în parlament, 
iar un an mai tirziu 
intra în coaliția 
Frontului Popular, ai 
cărui reprezentanți au 
format un guvern pro
gresist și democratic, 
de a cărui activitate 
sînt legate o serie de 
realizări de interes 
national. In guvernul 
de atunci al Frontului 
Popular, funcția de 
minjstru al sănătății 
fusese încredințată ac
tualului președinte al 
republicii, Salvador 
Allende, fondator al 
partidului și fost se
cretar general al a- 
cestuia, care a inițiat 
proiectul unei profun
de reorganizări in 
sistemul asistenței 
medicale și al preve
derilor sociale.

In decursul anilor, 
legăturile între comu
niștii și socialiștii chi
lieni s-au dezvoltat — 
proces care si-a găsit 
expresie in faDtul că. 
in martie 1958. parti
dul socialist si parti
dul comunist pu
neau bazele Frontu
lui Acțiunii Populare 
(FRAP). conceput ca 
o alianță politică a 
principalelor forțe ale 
clasei muncitoare chi
liene în scopul unirii 
și sporirii capacității 
sale de luptă. Expe
riența FRAP a des
chis drumul spre fău-

vieții, 
adinei 
succes

DC 
al 

Atit

consa- 
eveni- 

incu- 
mare

clasa 
popor 
ample 
luptă

Guvernul costarican a 
decretat starea de urgență 
pe întregul teritoriu al țării in urma 
cutremurului de pămint care a afec-

totodată, a unei contribuții financiare 
mai substanțiale a 
gramele elaborate 
marilor orașe.

guvernelor La pro- 
de administrațiile

Recent, pe coasta vesticâ a Floridei (S.U.A.) au fost capturate 9 tone de 
marijuana, valorînd 4,6 milioane dolari. In fotografie : vameși inspec

ted o parte din- captura

■

combate prin toate mijloacele feno
menele inflaționiste.

Congresul anual al P.S.D. 
din Japonia, ulliinul dintre par- 

tidcle politice nipone după numărul 
de locuri ocupate in Camera Repre
zentanților, și-a început lucrările ia 
Tokio. Congresul a fost convocat, în 
principal, pentru a discuta căile prin 
care partidul ar putea să recupereze 
din terenul pierdut in urma infringe- 
rii suferite in alegerile generale din 
decembrie anul trecut. Ziarul „Asahi 
Shimbun" consideră că P.S.D. nu va 
putea să-și ektindă influența atîta 
timp cit nu renunță la politica sa 
anacronică față de P.C. din Japonia.

tat regiunea Tilaran, la 14 aprilie. In 
zona indicată șint resimțite noi miș
cări seismice. Bilanțul actual se ri
dică la 30 de morți. Din regiunea Rio 
Chiqito, unde a fost localizat epicen
trul cutremurului, populația a fost 
evacuată cu ajutorul elicopterelor. 
Autoritățile au pus la punct un plan 
de vaccinare a locuitorilor , pentru e- 
vitarea pericolului unor epidemii.

LUNOHOD-2" ISI CONTINUĂ CERCETĂRILE 
PE SUPRAFAȚA LUNII

Eugen POP

Colectivul Teatrului „C. 1. 
Nottara" din București și-a în
cheiat, miercuri, turneul in R.S. 
Cehoslovacă.

lncepind de la 12 aprilie, ar
tiștii români au prezentat in 
orașele Bratislava, Brno și Pra
ga piesele „Și eu am fost in 
Arcadia" de Iioria Lovinescu, 
„O lună la țâră" de Turghe- 
niev și ..Cei șase" de Robert 
Hossein. Măiestria cu care acto
rii bucureșteni au dat viață 
personajelor, inspirata punere in 
scenă a spectacolelor, concep
ția scenografică modernă au 
contribuit, in egală măsură, la 
succesul pe care colectivul ' a- 
cestui teatru îl adaugă celor 
obținute in turneele făcute in 
Franța, Danemarca, Finlanda 
șl Iugoslavia.

Congresul primarilor ma 
rilor orașe a luat sflr5it la M1* 
lano. Participanții au exprimat nece
sitatea unei mai mari participări a 
organismelor municipale la determi
narea politicilor naționale in dome
niile referitoare la viața milioanelor 
de locuitori din zonele urbane și.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
In timpul ședințelor de legătu
ră prin radio intre aparatul so
vietic autopropulsat „Lunohod- 

. 2" și Pămint, din intervalul 
13—18 aprilie, vehiculul selenar 
a continuat să se deplaseze 
spre sud, In partea de sud-est 
a craterului Lemonnier, infor
mează agenția T.A.S.S. In 
timpul deplasării au fost con-

tinuate măsurătorile pe supra
fața lunară și au fost transmise 
pe Pămint' imagini panoramice 
ale peisajului selenar. In peri
oada 12—18 aprilie, radiometrul 
instalat la bordul lui „Lunohod- 
2“ a înregistrat o mărire a ac
tivității solare, fapt care coinci
de cu rezultatele cercetărilor 
efectuate in același interval de 
serviciile de specialitate de pe 

■ Pămint.

Marți dimineața, 3 
milioane 500 de mii de 
oameni ai muncii din 
Japonia au început o 
grevă generală — una 
dintre cele mai mari 
acțiuni revendicative 
'înregistrate in istoria 
acestei țări. Ea mar
chează un moment 
important, in tradițio
nalele „ofensive de 
primăvară" ale sindi
catelor nipone, avind 
ca lozincă obținerea 
unor „condiții de via
ță decente".

Sindicatele au pornit 
in această campanie 
de la realitatea că ni
velul de trai al produ
cătorilor de bunuri ma
teriale se află in con
trast frapant cu nive
lul general de dezvol
tare economică a ță
rii, situată pe locul 
doi in lumea capitalis
tă. Revista „Keizai" 
arăta, de pildă, că 
hrana japonezului de 
rind este mult mai să
racă in calorii, compa
rativ cu oricare 
țară capitalistă 
voltată, iar problema 
locuințelor a devenit 
din cele mai acute. 
Exemplificările care a- 
bundă in presă și in 
studiile diferitelor in
stitute de specialitate 
dovedesc că pentru 
salariații obișnuiți bu
getul familial a deve
nit o problemă extrem 
de complicată și, de 
multe ori, insolubilă. 
Așa, de pildă, carnea

de vită costă în medie 
6 mii de yeni kilogra
mul, iar carnea de 
porc 1 200 de yeni kg; 
1 litru de lapte costă 
160 de yeni iar un ki
logram de unt peste 
1 000 de yeni. Exami- 
nind nivelul necesită
ților minime, agenția 
„Japan Press" arată 
intr-un studiu că „un 
mecanic de locomoti
vă, in vlrstă de 40 de 
ani, 'cu o vechime de 
20 de ani în 
muncii și o 
alcătuită din . . . 
persoane, are un sala
riu lunar de 80 000 de 
yeni. Or, făcind eco
nomii maxime, unei 
asemenea familii i-ar 
trebui 130 000 de yeni 
lunar pentru a duce o 
viață normală" — a- 
ceasta fără a mai a- 
dăuga taxele ridicate 
pentru întreținerea co
piilor in școli.

în același timp, pre
țurile la mărfurile de 
consum continuă să 
crească intr-un ritm 
care lasă în urmă ma
jorările de salarii ob
ținute prin lupta re
vendicativă a sindica
telor. Tokio se bucu
ră, de altfel, de repu
tația de a fi cel mai 
„scump" oraș din 
lume.

Acestea sînt doar o 
parte din consideren
tele pentru care sin
dicatele cer, in cadrul 
actualei „campanii de 
primăvară", majorări'

cîmpul 
familie 

patru

lunare de salarii. In 
raport cu creșterea 
prețurilor și a posibi
lităților economice. 
Programul de luptă 
vizează și alte obiec
tive însemnate, ca sta
bilirea unor salarii 
minime garantate in 
toate întreprinderile, 
revizuirea sistemului 
de pensii, abandonarea 
proiectului guverna
mental de majorare a 
costului transporturi
lor pe căile ferate, 
dreptul la grevă pen
tru lucrătorii din uni
tățile publice. Nu mai 
puțină însemnătate a- 
cordă sindicatele ja
poneze problemelor de 
politică externă, in 
centrul atenției situin- 
du-se, ca țeluri ime
diate, abrogarea trata
tului de securitate ja- 
pono-american, des
ființarea bazelor mili
tare americane din Ja- 

' ponia.
„Ofensiva de primă

vară" a început, prac
tic, pe la jumătatea 
lunii martie, cind au 
fost organizate in toa
tă țara mari mitin
guri și demonstrații de 
stradă pentru a popu
lariza obiectivele pro
puse. La toate acțiu
nile acestei campanii 
urmează să ia parte in 
total circa 9 milioane 
de oameni, reprezen- 
tind toate centralele 
sindicale nipone.
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