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Prelungirea vieții instalațiilor, sporirea randamentului se obțin numai prin 
întreținere corectă, reparații temeinice, prin disciplină tehnologică, 

răspundere și iar disciplină pe toate planurile

O analiză care demonstrează că nu pretutindeni aceste 
adevăruri sînt bine înțelese sau cit de cit știute

Cum păstrăm vigoarea mașinilor 
și instalațiilor, cum asigurăm între
ținerea și repararea lor corespunză- 
toare, in scopul reducerii la mini
mum a întreruperilor și stagnărilor, 
folosirii depline a capacităților 
de producție din întreprinderi — 
bază sigura pentru îndeplinirea șl 
depășirea planului ? Iată o problemă 
pe care o aducem din nou in discu
ție, strins legată de respectarea dis
ciplinei tehnologice, pornind de la 
un control efectuat de organe de 
specialitate ale Inspectoratului Gene
ral de Stat din cadrul Ministerului 
Aprovizionării Tchnico-Maferiale șl 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, in cursul primului trimestru al 
acestui an, în 218 unități indus
triale.

Controlul a prilejuit constatarea 
că în multe întreprinderi se re
marcă progrese importante In ce 
privește întărirea disciplinei tehno
logice, felul in care sint întreținute 
și reparate fondurile fixe. în care 
sint organizate și se desfășoară re
parațiile, ca urmare a grijii pe care 
o manifestă conducerile unităților 
respective pentru zestrea tehnică’ 
pe care o administrează, a înțelege
ri! importanței economice a funcțio
nării ireproșabile, neîntrerupte a 
mașinilor si utilajelor. Dar nu in pu
ține unități s-au constatat mari defi
ciențe in gospodări'■ea capacităților 
de producție. Neajunsurile nu 
sint noi ; ele reflectă o anumită 
mentalitate proprie unor cadre de 
conducere din întreprinderi, potrivit

LA UZINA „1 MAI” DIN PLOIEȘTI A FOST CONSTRUIT:

Un gigant de metal 
destinat siderurgiei

Colectivul uzinei „1 Mai* din 
Ploiești a realizat primele utilaje 
din acest an destinate nu indus
triei petroliere, ci sectorului side
rurgic. Este vorba de un gigant 
denumit simplu: mașină de scos 
minereu și cocs in vrac din depo
zite (in fotografie). Dală fiind 
noutatea produsului, am rugat pe 
ing. Stelian Teodorescu, director 
tehnic și de producție al uzinei, să 
ni-1 prezinte.

„Anul trecut — ne-a fdus in
terlocutorul — specialiștii noștri, 
in colaborare cu IPROMET și 
IPROLAM București, au asi
milat citeva utilaje tehnologice 
complexe necesare sectorului side
rurgic. Printre acestea se numără 
și utilajul de scos minereu și cocs 
in vrac din depozite. El are me
nirea să mecanizeze operațiile 
grele de scos și transportat cocs 
sau minereu. Noul produs, de 
înaltă tehnicitate, care va lua chiar 
in zilele acestea drumul Combina
tului siderurgic de la Galați, exe
cută automat* mai multe operații — 
încarcă, transportă și ridică mine
reul la înălțimea de peste 10 metri. 
Are un randament ridicat — 750 
mc pe oră. Pentru cei mai puțin 
inițiați, voi spune că utilajul are 

căreia planul — îndeosebi acolo 
unde au apărut restanțe — trebuie 
realizat cu orice preț, chiar și cu a- 
cela al suprasolicitării utilajelor, că
rora nu li se mai face nici o repa
rație, nici o întreținere. Ce-și spun 
acești conducători de unități econo
mice ? „Să-I dăm bătaie ! Utilajul ? 
îl mal cirpim să țină pînă trece... 
trimestrul. Pe urmă, vom vedea 
noi". Numai că după scurgerea unei 
perioade de plan urmează alta și, 
aplicindu-se acest fals raționament, 
utilajele, instalațiile cedează, apar 
avarii tocmai atunci cind sint mai 
puțin dorite. Bunăoară, in uzina 
,,Timpuri noi*4 din Capitală, neres- 
pectîndu-se Integral planul de repa
rații, s-au înregistrat, numai intr-un 
trimestru, pierderi de producție in 
valoare de circa 140 000 lei. Mai „in
ventive", unele cadre de răspundere 
din întreprinderi ignoră complet pla
nurile de reparații, prescripțiile teh
nice de întreținere și Introduc utila
jele in reparații numai cind acestea... 
se avariază. Așa s-a procedat la Fa
brica de bere, amidon, glucoză șl 
dextrină din Sibiu, unde cele circa 
460 ore de opriri accidentale au ge
nerat o pierdere de producție de 
peste 3 100 tone de amidon.

Nimic de zis I Trebuie să prelun
gim pe cit posibil durata dintre 
reparații. Dar există niște limite 
care nu pot fi depășite. Pentru că 
altfel mai mult pierdem decit cîști- 
găm. Nesocotirea acestei cerințe 
provoacă, pe de o parte, degra
darea prematură a unor mijloace 

o lungime de mai bine de 30 metri 
și o greutate de nu mai puțin de 
250 tone".

Am asistat la operația de de
montare și împachetare pentru 
expediere a părților componente 
ale uriașului. Ele vor fi încărcate, 
după cum am aflat, intr-un 
tren cu 25 de vagoane cu 
destinația Galați. Ing. Gheorghe 
Damian, directorul fabricii de uti
laj complex din cadrul uzinei 
„1 Mai", ne-a Informat că, in tri
mestrul acesta, și In cele ce ur
mează, incă cinci asemenea utilaje 
uriașe vor fi fabricate pentru U- 
zjna de alumină din Tulcea, pentru 
Galați și Hunedoara. De asemenea, 
se află in lucru și alte utilaje com
plexe ce se realizează pentru pri
ma dată in țară: linii tehnologice 
de debitat tablă fișii pentru țevi 
sudate, căi cu role speciale pentru 
tablă de aluminiu și altele.

Așadar, uzina „1 Mai" din Plo
iești va deveni in scurt timp cu
noscută nu numai prin utilajul pe
trolier pe care il fabrică de ani 
de zile, ci și prin cel siderurgic, 
de mare complexitate tehnică.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii" 

tehnice care fac parte integrantă din 
avuția națională ; pe de altă parte, 
determină majorarea nejustificată a 
cheltuielilor pentru repararea și func
ționarea utilajelor. Este știut că, in 
fiecare mașină sau utilaj, nu toate 
piesele și subansamblele componente 
se uzează in același mod, iar piesele 
neinlocuite la vreme le deteriorează 
și pe celelalte, deci întreg mecanis
mul. în plus, un utilaj care nu este 
reparat cind trebuie antrenează un 
consum suplimentar de energie și 
materiale de întreținere, mărește 
pierderile tehnologice și proporția 
produselor rebutate. Astfel de situa
ții apar, de pildă, acolo unde nu se 
asigură in mod exemplar întreține
rea șl verificarea aparatelor de mă
sură, control, protecție și reglare, 
considerindu-se că producția „merge 
și fără ele". La un cont rol efectuat la 
„Vitrometan" din Mediaș s-a de
pistat că circa 200 de aparate, nu 
fuseseră verificate de peste patru 
ani, practic de la montarea lor, deși 
normele prevăd că această operație 
trebuie să se facă anual, iar la in
stalațiile și utilajele aflate în ex
ploatare lipseau 150 de aparate de 
măsură și control.

Pentru a se asigura exploatarea 
corespunzătoare a mașinilor, utilaje
lor șl instalațiilor, important este 
să se știe cu precizie cum și cind 
să se efectueze întreținerile șl repa-

(Continuare io pag. a IlI-a)

Scriitorii pașoptiști, patrioți înflăcărați, 
exemplu de angajare politică și socială
Pregătirea si desfășurarea revo

luției burghezo-democratice de la 
1848, care a Înscris o etapă istori
că deosebit de importantă in exis
tenta poporului român, reprezen- 
tind o adevărată renaștere națio
nală. a coincis, in plan literar, cu 
constituirea si afirmarea roman
tismului românesc, cu perioada de 
fundamentare modernă a literaturii 
noastre. Datorită acestui fapt, ro
mantismul românesc a avut de la 
inoeput. un caracter preponderent 
activ, dinamic, un caracter mili
tant. Romantismul românesc se 
manifestă accentuat și capătă o 
configurație proprie in momentul 
in care in țările românești incep 
să se agite tot mai intens ideile de 
dreptate, de libertate națională șl 
socială, de progres si unitate na
țională. In care scriitorii români.se 
angajează in luptele social-politi- 
ce. însuflețiți de un fierbinte pa
triotism și de profunde convingeri 
democratice, participi nd activ, di
rect. si orin scris si prin faptă. 
La pregătirea si desfășurarea revo
luției de la 1848. începind din cel 
de-al patrulea deceniu al secolului 
al XJX-lea. cind idealurile de drep
tate socială, libertate si unitate na
țională învolburează din ce in ce 
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Situația 
însămînțării 
porumbului 
în județele 

Tulcea, Timiș 
și Caraș-Severin 
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SĂRBĂTORII
MUNCII

Pe șantierele noilor hidrocentrale de 
pe rîul Argeș se înregistrează ritmuri 
înalte de lucru. AstIe1’ P= șantierul centralei 
electrice de la Vîlcele, unde lucrările de construcție 
sint in avans cu 30 de zile față de grafice, in cursul 
lunii aprilie s-au turnat zilnic cîte 4 000 mc balast în 
digul lung de 7 km și 500 mc beton in corpul bara
jului viitorului obiectiv energetic, realizîndu-se astfel 
cea mai ridicată medie zilnică de pînă acum.

Cu o lună a fost devansat, de asemenea, montajul 
turbinelor centralei electrice de la Noapte?, iar pe șan
tierele hidrocentralelor de Ia Zigoneni, Băiculești ?1 
Minicești avansul ciștigat de constructori, față de ter- 
..venele prevăzute in grafice, este de 15 zile.

Peste 14 000 tone cărbune peste plan. 
Harnicii mineri ai bazinului carbonifer Baraolt intlm- 
pină ziua de 1 Mai cu noi realizări. Consecvenți pe 
linia bunei organizări a muncii in abataje, ei au reu
șit să extragă peste prevederile planului de la înce
putul anului pină-n prezent peste 14 000 tone lignit, 
depășind, totodată, productivitatea muncii cu 2,5 la 
sută. Tot in această perioadă, prin reducerea consu
murilor specifice, au economisit peste 400 mc lemn de 
mină și alte materii și materiale costisitoare, care au 
făcut posibilă reducerea cheltuielilor la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă cu 18 lei — obținindu-se astfel beneficii 
suplimentare de aproape 400 000 lei.

Unitățile Combinatului minier Cluj au 
realizat peste prevederile de plan 
15 700 tone cuarjuri, pesle 1 000 lone nlsiPurl 
de turnătorie, 200 tone cuarțuri fine pentru filtrarea 
apei potabile — sortiment care pînă acum se importa 
— mari cantități de bentonită liant și bentonltă brută 
pentru industria cimentului alb, preparate minerale 
pentru curățat și degresat etc.

Colectivele de muncă din cadrul Cen
tralei industriale a gazului metan din 
Mediaș au forat 10 000 m peste plan,ceea 
ce echivalează cu mai bine de patru sonde de adînclme 
medie. Acest succes a fost posibil ca urmare a aplică
rii unui complex de măsuri tehnico-organizatorice, care 
a dus la creșterea vitezei de foraj, reducerea timpului 
neproductiv și scurtarea duratei de montare șl demon
tare a instalațiilor.

0 cantitate de 650 tone metanol în 
plus și o economie de 2,5 milioane lei 
a înregistrat colectivul Combinatului chimic din ora
șul Victoria in urma scurtării cu mai mult de o treime 
a timpului afectat reviziei generale a instalației de 
Metanol-2. O contribuție de seamă la această realizare 
au adus-o echipele conduse de Constantin Oană, Ion 
Halmaghi, Nicolae Căpățină, Gheorghe Datou, Ion Mo- 
raru.

mai adine masele populare, trăgin- 
du-si seva din realitățile țării, din 
necesitățile acute ale societății ro
mânești din acel timp, la noi a 
existat o simbioză deplină între 
preocupările literare și cele social- 
polltice.

Potrivit marilor deziderate ale e- 

Q AO începui de epoca noua. 
UT'O Pnnină du epopee in iuioria patriei

poclL, sugerate inițial și In pro
gramul revistei „Dacia litera
ră", ce poate fi considerat. pe 
drept cuvint, primul nostru mani
fest romantic, se impunea cu ne
cesitate crearea unei literaturi ori
ginale de inspirație națională, care 
să slujească propășirii patriei, tre
zirii conștiințelor, mobilizării efor
turilor creatoare in multiple do
menii. Literatura era chemată să 
reînvie gloria strămoșească. tre

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat, comandant su
prem al forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președinte
le Consiliului de Miniștri, a pri
mit, luni la amiază, pe ministrul 
apărării al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, mareșalul 
Uniunii Sovietice A. A. Greciko, 
care face o vizită oficială de prie
tenie în țara noastră.

Au participat tovarășii Virgil 
Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
general de armată Ion Ioniță, 
memb.ru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., minis
trul apărării naționale, Ștefan 
Andrei, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, general-colonel Ion Gheor
ghe, prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Mare
lui Stat Major, general-colonel 
Ion Coman, adjunct al ministrului 
apărării naționale și secretar al

SUCCESE SUB SEMNUL

cutul eroic al poporului român, is
toria noastră zbuciumată, pentru a 
însufleți lupta patriotică și națio
nală din prezentul acelei epoci. De 
asemenea, literatura era chemată să 
oglindească realitățile românești, 
din perspectiva aspirațiilor de vii
tor, să acorde atenția cuvenită fră- 

mîntărilor sociale, năzuințelor ma
selor populare, determinind astfel 
interesul pentru creația folclorică, 
drept sursă regeneratoare pe plan 
literar și național, orientind scrii
torii spre inspirația social-umani- 
tară. spre zugrăvirea specificului 
național.

După 1840. in condițiile pregăti
rii intense și desfășurării impe
tuoase a revoluției de la 1848. scrii
torul român devine cu precădere 

Consiliului Politic Superior, ge
neral-colonel Vasile Ionel, ad
junct al ministrului apărării na
ționale.

Au luat parte, de asemenea, ge
neral de armată A. A. Epișev. șe
ful Direcției Superioare Politice 
a Armatei Sovietice și a Flotei 
Maritime Militare, amiral de flo
tă N. D. Sergheev, șeful Statului 
Major Principal al Flotei Mariti
me Militare, general-colonel de 
aviație A. N. Efimov, prim-loc- 
țiitor al comandantului suprem al 
forțelor aeriene militare.

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Mareșalul Uniunii Sovietice A. A. 
Greciko a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros și 
cordial salut din partea tovarășu
lui Leonid Ilici Brejnev, secretar 
general al C.C. al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis un fierbinte 
și cordial salut tovarășului Leo
nid Ilici Brejnev, împreună cu 
cele mai bune urări.

în cursul întîlnirii s-a subliniat 
că vizita tovarășului A. A. Gre
ciko se înscrie în cadrul bunelor 
relații de prietenie și colaborare

un scrii tor-cetățean, un scriitor 
militant, cu un mesaj patriotic, pre
vestind prin scris și trudind prin 
faptă pentru a dărui patriei un 
„viitor de aur", cum spunea D. Bo- 
linlineanu.

înzestrați cu o superioară con
știință civică si artistică, scriitorii 
pașoptiști. au înțeles că adevărata 
lor menire era aceea de a slu ji as
pirațiile înnoitoare ale vremii în 
care trăiau, de a fi în mijlocul pro
blemelor fundamentale ale veacu
lui lor.

Contactul scriitorilor noștri de la 
mijlocul veacului al XIX-lea cu ro
mantismul european, asimilarea 
Ideilor înnoitoare, transformatoare, 
care dinamizau masele populare in 
marile capitale europene, unde 
multi dintre scriitorii pașoptiști 
și-au făcut studiile, participarea di
rectă a unora dintre ei la mișcă
rile revoluționare care au zguduit 
la 1848 întreaga Europă au avut 
oonsecințe salutare pentru forma
rea conștiinței și altitudinii lor. 
pentru că s-au conjugat armonios

Teodor VARGOLICI
(Continuare in pag. a IV-a)
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dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, dintre Republica Socia
listă România șl U.R.S.S., dintre 
armatele celor două țări, consti
tuind un aport la adincirea cu
noașterii reciproce, Ia întărirea^ le
găturilor multilaterale româno- 
sovietice.

S-a relevat hotărîrea ambelor 
părți de a se acționa pentru lăr
girea relațiilor de colaborare din
tre cele două partide și state- în 
folosul popoarelor român și so
vietic, al cauzei securității și înțe
legerii internaționale, al rezolvării 
problemelor vieții internaționale 
în interesul forțelor care luptă 
pentru pace, democrație și socia
lism, împotriva imperialismului.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

reținut, apoi, la dejun pe minis
trul apărării al U.R.S.S., mare
șalul Uniunii Sovietice A. A. Gre
ciko, și ceilalți oaspeți sovietici.

Au luat parte persoanele ofi
ciale române prezente la întreve
dere.

în timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și mareșalul 
Uniunii Sovietice A. A. Greciko 
au rostit scurte toasturi.

Â fi fruntaș -1

o tradiție
• 25 DE ANI DE EXISTEN

TA — 25 DE DRAPELE DE 
FRUNTAȘ

• SA CIȘT1G1 TIMP ÎNSEAM
NĂ CINCINALUL IN PA
TRU ANI

Aici, la Fabrica de confecții șl 
tricotaje din București, întrecerea 
socialista cunoaște un ritm deose
bit. Lozinci mobilizatoare afișate 
in secțiile de fabricație, chemările 
la întrecere intre formațiunile de 
lucru, inițiativele valoroase pen
tru depășirea planului, pentru 
realizarea de economii, toate aces
tea definesc parametrii unei in
tense emulații.

— Ziua de 1 Mai — ne spunea 
tovarășa Eleonora Cojocaru, se
cretara comitetului de partid al 
fabricii — constituie pentru co
lectivul nostru o dublă sărbătoare : 
a muncii și a existenței noastre 
ca unitate socialistă modernă. La 
1 Mai 1948, in urmă cu 25 de ani, 
a fost pusă in funcțiune prima 
mașină din fabrica a cărei con
strucție începuse la numai o lună 
de la proclamarea republicii. Iată 
de ce, in fiecare an, sărbătoarea 
muncii devine pentru noi un pri
lej deosebit de raportare a reali
zărilor la exigențele economice 
formulate de conducerea partidu
lui.

Acum, la frumosul jubileu al 
celei mai mari fabrici de confec
ții din țară, să facem o succintă 
Retrospectivă asupra unui sfert de 
secol de muncă, de ambiții nobile, 
de succese, ale acestui harnic co
lectiv. Căci, de-a lungul anilor, el 
a înscris in cdrtea de onoare a în
trecerii realizări tot mai mari, 
demne de laudă. Și ce altceva ar 
putea să redea mai sugestiv acest 
lucru decit faptul că in 25 de ani 
de existență a fabricii producția a 
crescut de circa 25 de ori ; că nu
mai in ultimii 2 ani productivita
tea muncii a crescut in sectorul 
de fabricație a pardesielor pentru 
femei cu 32 la sută, cu 45 la sută 
in sectorul de rochii, cu 20 la sută 
in sectorul de fabricare a sacou- 
rilor; că in acest an producția 
globală a întreprinderii crește cu 
peste 30 la sută față de anul tre
cut ; că în prezent circa 90 la^sută 
din producția fabricii este destina
tă exportului.

Sint cifre care vorbesc despre 
maturitate și competență, despre 
dăruire și pasiune in muncă. „Aici 
confecțiile șl tricotajele — cum se 
exprima plastic muncitoarea Maria 
Vlad, una dintre veteranele care 
lucrează de 25 de ani in fabrică — 
se realizează dintr-un „simț înnăs
cut" pentru frumos. Producem 
mult, dar in același timp nu ad
mitem să livrăm decit mărfuri 
care onorează marca fabricii noas
tre, bine cunoscută in țară și peste 
hotare.

Prin muncă șl numai prin muncă, 
colectivul fabricii a știut, cu fie
care an, să cucerească noi trepte 
ale prestigiului. O dovedesc nume-

Adrlan POPESCU
(Continuare in pag. a V-a)
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Ramas bun | 
„oceanului*'
aerian

Vn Apel scurt elicopterul I 
,.AJouette-3", pilotat de Petre ■ 
lonescu de La Stația Aviasan I 
din Capitală, a pornit in misiu- I 
ne. spre Vaslui. Ultima misiune. ’ 
Pentru că. la Întoarcere, după I 
30 de ani Închinați zborului. I 
Petre lonescu. pilot profesio- ' 
ni st de prima clasă, instructor I 
de zbor de zi și de noapte. îșl I 
lua adio de la „oceanul" aerian. I 
13 000 ore de zbor efectiv, . 
36 diverse tipuri de avioane I 
pilotate, peste două milioane I 
de km parcurși, citeva sute ’ 
de piloți formați la „școala" sa. I 
Iată doar citeva cifre din „jur- I 
naiul de bord" al pilotului și I 
instructorului Petre Ionescu. i 
pe care colegii și conducerea I 
stației Aviasan au ținut să-l | 
omagieze, cu prilejul ieșirii la 
pensie. Omagii la care, acum, I 
ie adăugăm și pe ale noastre.

Transferul 
cu bucluc

Augustin Varga, zidar la Ofi- I 
ciul judefean de turism Oradea. I 
s-a săturat intr-o *i de pro- ■ 
prfa-j meserie. Și. cu toate că i 
avea un salariu lunar de 1581 I 
Ici. anul trecut, prin luna mai. a I 
făcut o cerere de transfer pe . 
post de ospătar, cu un salariu I 
de 940 de lei, la ghereta din I 
Pia(a 23 August. Și mai marii ’ 
sdi i-au satisfăcut cererea, fără I 
sd-și faci prea multe proble- I 
me. Nu demult, la ghereta cu | 
pricina a fost efectuat un in- . 
venter. S-a constatat că A. V. I 
avea un minus de 19 167 lei in I 
gestiune. Drept pentru care, 1 
acum. cazul său urmează să I 
ajungă in fața instanței de ju- I 
decată pentru „transferul" de I 
rigoare. Totodată, cel care l-au * 
făcut din zidar ospătar. fără I 
a-i verifica antecedentele (A. V. I 
mai avea la activ încă patru 1 
condamnări), și-au primit sane- I 
țiunile prevăzute de lege.

Atenție, 
„filtrul" !

Pe două artere principale ale I 
orașului Constanța a fost insta- I 
lat ..filtrul" total al circulației. | 
Mai multe echipe formate din . 
lucrători de miliție și oontro- I 
lori de la I.T.A. au Început ve- I 
rificarea tuturor autovehicule- 1 
lor aflate pe traseu. Timp de I 
două ore, au fost controlate I 
2 027 mașini. Dintre acestea, I 
57 prezentau defecțiuni tehni- ■ 
ce. 73 aveau numere de inma- I 
triculare necorespunzătoare, 27 | 
erau intr-o ținută" inaccepta- ■ 
bilă pentru ieșit in șosea ; 12 I
șoferi conduceau sub influența • 
alcoolului, iar alți 14 — cu vi- I 
teză excesivă. Cu alte cuvinte, I 
n-a putut trece neobservată * 
nici cea mai mică abatere. Cu I 
acest prilej au fost ridicate 163 I 
certificate de înmatriculare și ’ 
18 permise de conducere. Șl I 
..filtrul" abia a început să func- I 
ționeze. Concluzia se impune de ’ 
la sine : cei care vor să trea- I 
că neapărat prin el trebuie să I 
se. pregătească minuțios pentru 1 
fiecare drum. Nu au altă cale ! | 

Trufandale
sau... flori ?

Acum clțiva ani, C.L.F. Tg. • 
Mureș a amenajat o seră pen- I 
tru legume timpurii. După ci- I 
teva cicluri de producție insă, ' 
sera a fost reprofilată. Și ast- I 
fel, in prezent, in loc de ro- I 
ții, salată, ardei sau castraveți, ’ 
ea produce... garoafe ! Desigur. I 
cumpărătorii n-au nimie im- I 
potrivă ca magazinele de le
gume și fructe să-i îmbie și cu I 
fiori. Cine ar putea spune insă | 
dacă acestea țin loc și de tru- 
fanda le 7

După cheful | 
cu otravă

Marin Macioi. Ion Dumitru . 
și Nioolae Tudorache, toți trei I 
salariațj ai Uzinei de medica- | 
mente șj colo ran ți din Bucu- ■ 
rești, au intrat, intr-una din I 
zile, in incinta depozitului de | 
materiale al secției 5inteze și a 
au sustras dintr-un rezervor o I 
importantă cantitate de alcool I 
metilic, pe care l-au vindut apoi i 
mai multor lucrători din ace- I 
eașl întreprindere. Afacerea s-a I 
soldat cu consecințe tragice. La I 
scurt timp, șase persoane, care I 
s-au arătat dispuse să cumpe- I 
re și sâ consume o asemenea I 
băutură, au decedat. Acum, au- | 
toril sustragerii vor suferi con- * 
secințele prevăzute de lege. Se I 
pune insă și Întrebarea cum I 
a fost asigurată securitatea unor ’ 
asemenea substanțe otrăvlloa- I 
re ? De ce nu s-au luat ase- I 
menea măsuri incit să fie im
posibil accesul la ele ?

Rubrică redoctato de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
|i corespondenții „Scinteii' I

CUM l$l EXERCITA organizația re parti
FUNCȚIA UE CONDUCĂTOR POHTE ?

Peste două miliarde lei 
pentru protecția muncii

Tn cadrul unul ciclu de articole consacrat probleme
lor întăririi rolului conducător al organizațiilor de partid 
în fiecare sector de activitate socială, popularizării for
melor și metodelor concrete de acțiune, în ziarul nos
tru au fost publicate, pină acum, articole relatînd modul 
cum îșl exercită organizația de partid acest rol; 1) în- 
tr-o întreprindere industrială i 2) pe un șantier de con
strucții ; 3) într-o întreprindere agricolă de stat ; 4) 
e~‘“ z agricolă de producției 5) într-un

«k într-un Institut de proiectări*).
intr-o cooperativă 
centru de cale ferată j6)

Răsplndite pe tot cuprinsul orașu
lui. unitățile comerciale au menirea 
de a asigura desfacerea unui sorti
ment mereu mai bogat de mărfuri, 
de a înlesni populației procurarea 
produselor necesare cu un consum 
minim de timp și in condiții civili
zate. îndeplinirea rolului de condu
cător politic al organizației de partid 
dintr-o asemenea unitate presupune, 
firesc, legarea întregii munci pe care 
o desfășoară de specificul activității 
comerciale, • împletirea continuă a e- 
forlurilor pentru realizarea sarcinilor 
de plan cu cele pentru ridicarea ser
virii la un nivel superior.

Pornind de la aceste sarcini da 
bază, organizația de partid de la 
I.C.S. Comalimcnt din Capitală — ai 
cărei membri sint dispersați in 20 de 
unități — a stabilit ca una din preo- 
cuoârile ci permanente repartizarea 
judicioasă a comuniștilor cu o mat 
bogată experiență politică si profe
sională in locurile-cheie de muncă. 
Prezența comuniștilor in locurile 
hotărîtoare de muncă a avut ca re
zultat și crearea unui climat de tot 
m3i accentuată receptivitate față de 
introducerea metodelor moderne de 
servire. Datorită activității stăruitoa
re a organizației de partid s-a reu
șit dezvoltarea unor raporturi de 
încredere și conlucrare permanentă 
intre oameni, asigurarea condițiilor 
aplicării metodelor noi — intre care 
cu deosebire gestiunea colectivă — 
operativitatea procesului de vinzare 
a crescut considerabil ; după cum 
deosebit de important este ciștlgul 
realizat pe plan etico-moral prin su
darea unor colective de oameni 
integri, a căror răspundere perso
nală consolidează neîncetat răspun
derea comună. In aceste condiții s-a 
intensificat și 
mal potrivite 
rarea muncii 
prinzindu-se, ..... .. __  .
de mare eficiență de a se organiza 
zilnic, la sfirșitul fiecărui schimb, 
discuțli-fulger cu toți lucrătorii. Se 
asigură, pe această cale, discipli
nă, spirit de echipă, corectitudine și 
solicitudine in relațiile cu cumpără
torii.

Aplicarea metodelor avansate în 
domeniul desfacerii mărfurilor . nu 
poate fi concepută decit in strinsă 
legătură cu desfășurarea unei ac
țiuni sistematice, perseverente pen
tru aplicarea și in sectorul comer
cial a măsurilor privind perfecțio
narea conducerii și organizării. Este 
o importantă îndatorire a organiza
ției de partid, a tuturor comuniști
lor — impusă de disciplina de 
partid — de a acționa ferm pentru 
transpunerea exemplară in viată, 
pină Ia capăt, a tuturor prevederilor 
menite să înlăture verigile și trep
tele intermediare, să simplifice sis
temul de lucru, să apropie condu
cerea de unitățile de bază.

Punind in centrul atenției preocu
parea pentru formarea conștiinței 
socialiste a oamenilor, organizația 
de partid se străduiește să adapte
ze cit mai eficient munca politică 
la specificul activității din comerț. 
Necesitatea însușirii normelor eticii 
șl echității socialiste, a principiilor 
promovate de Plenara C.C. al P.C.R.

din noiembrie 1971, a Incetățenlril 
unei atitudini InAlntate față de mun
că și avutul obștesc, a trăsăturilor 
de cinste și corectitudine au de
terminat elaborarea unui program 
concret dc acțiuni, a cănii îndepli
nire este urmărită îndeaproape do 
organizația de partid. In cadrul ci- 
torva adunări generale de partid, in 
ședințele de grupă sindicală, in adu
nările trimestriale de dări de seamă 
ale comitetului oamenilor muncii au 
fost dezbătute In spirit combativ, 
concret manifestările de natură 
a leza interesele colectivității —

va cursuri de Invățlmlnt politic 
U.T.C., desfășurate cu o participare 
redusă, se dovedesc Insuficiente 
pentru abordarea tematicii atit. de 
vaste și de complexe, ce rezultă 
din documentele din ultimii ani ale 
partidului nostru. Pe de altă parte, 
se simte nevoia ca inițiativa unor 
comuniști de a lua in grija lor mai 
mulți tineri spre a se ocupa do 
.pregătirea lor multilaterală să se 
bucure de sprijinul mult mai concret 
al biroului organizației de bază ; să 
găsească ecou folosirea mal perse
verentă și a altor forme de educa
re. consacrate de experiența a nu
meroase organizații de partid din 
comerț, cum sint expunerile unor 
juriști sau ale altor specialiști cu 
privire la respectarea legalității so
cialiste, participarea In colectiv la 
desfășurarea unor procese publice 
etc.

Este necesar să insistăm și asupra 
faptului că. in condițiile aparte ale 
activității de comerț, forța de influ
ențare a organizației de partid 
crește considerabil prin sporirea

VII. INTR-0 ÎNTREPRINDERE
COMERCIALA

efortul de a găsi colo 
mijloace in desfășu- 
politice, de aici des- 
intre altele, practica

•) Vezi „Sclnteia" nr. 9382, 9388, 9412, 
9438, 9440, 9445.

superficialitatea, indisciplina. În
șelăciunea sau alte forme ale ne
cinstei. In strinsă legătură cu întă
rirea răspunderii comuniștilor, cu 
datoria lor de a face totul pentru 
prevenirea oricăror Încălcări ale re
gulilor de comportament statornicite 
de societatea noastră, s-a dezvoltat 
o puternică opinie publică împotri
va atitudinilor retrograde.

In acest context, și ținind seama 
de particularitatea dispersării maga
zinelor, biroul organizației de bază 
lși pune cu perseverență întreba
rea : cum trebuie să procedeze pen
tru ca oamenii să se cunoască mai 
bine și. chiar lucrind intr-o unitate 
mică, să aibă 
membrii unui 
cărui apreciere __ ... .. __
seama ? Răspunsul îmbracă forme 
variate. De exemplu, membrii bi
roului și alți membri de partid de
semnați de acesta vizitează perio
dic toate unitățile, discutind la fața 
locului cele mai diferite probleme 
ale activității. Considerindu-se. pe 
bună dreptate, că agitatorii au un rol 
deosebit de important se acordă a- 
tenție informării și pregătirii aces
tora, cu precădere in unitățile recent 
date in funcțiune. Spre același țel 
educativ converg și programele bri
găzii artistice de agitație. Totodată, 
apreciindu-se ca insuficientă exis
tența unei singure gazete de perete 
centrale, la sediul întreprinderii, ă- 
colo unde oamenii se intilnesc mai 
rar. de curind se editează și o foaie 
volantă lunară, care-și propune o 
multilaterală informare a salariaților 
și desfășoară o susținută acțiune edu
cativă. tn întreaga această activitate 
se impune insă, după părerea noas
tră, să se Insiste mai mult asupra 
popularizării experienței pozitive, a 
exemplelor înaintate in muncă și 
comportare.

Procesul formării politice șl mora
le a tuturor membrilor colectivului 
se leagă de o activitate perseveren
tă, pe toate liniile, pe care organi
zația de bază nu a știut să o con
ducă Insă întotdeauna cu mină des
tul de fermă. Doar două cursuri de 
istorie a P.C.R. (anul II) în invăță- 
mintul de partid, bunăoară, și Cite-

sentimentul că sint 
colectiv mare, de a 
sint datori să țină

rolului fiecărui comunist, prin afir
marea sa la locul de muncă, in toate 
împrejurările. De aceea, ar fi fost 
cu totul firească o preocupare 
mai sistematică pentru lărgirea 
în continuare a rîndurilor acestei or
ganizații ; or. in ultimii doi ani au 
fost primiți doar 9 noi membri de 
partid. întărirea calitativă și nume
rică a organizației cu noi membri 
de partid dintre economiști, dintre 
lucrătorii operativi calificați va 
contribui, neîndoielnic, la soluționa
rea pe un plan superior a unor va
riate probleme — de la asigurarea 
unei aprovizionări ritmice si cit mai 
complete la instaurarea unei atitu
dini disciplinate, demne și deferente, 
totodată, fată de public.

întărirea rolului conducător al or- 
ganiz?.ției de partid depinde și de 
modul in care aceasta îndrumă or
ganizațiile obștești și, prin ele, 
masa largă a tuturor categoriilor de

Mlsrlațl. In acest sens s-au sol
dat cu bune rezultate acțiunile 
Întreprinse de sindicat șl U.T.C. 
in direcția organizării unor bri
găzi de bună servire, a unor con
cursuri pe teme nrofesionate. multi 
dintre fruntașii clasamentului fiind 
ajutați să-și ridice in continuare 
cilii floarea. Este, dc aceea, cu atit 
mai important ca îndrumarea orga
nizației U.T.C., a comisiei de femei 
— ținind seama dc numărul mare de 
femei din unități — a membrilor de 
partid care fac parte din aceste orga
nisme, Să nu cunoască pauze și dis
continuități.

După cum s-a subliniat și In alta 
articole din acest ciclu. controlul 
de partid sistematic, competent și 
calificat este determinant pentru 
cunoașterea de către biroul organi
zației de bază, de către organizația 
de partid, a realității din toate sec
toarele și unitățile, pentru asigura
rea unei conlucrări permanente cu 
cadrele dc conducere tehnico-admi- 
nislrativă și instaurarea unui stil de 
muncă operativ. Biroul, organizația 
de partid de la I.C.S. Comaliment 
s-au orientat bine atunci ci nd. spo
rind pe această cale rolul adună
rilor de partid, au analizat, in 
unele din ședințele lor. cum ac
ționează comitetul oamenilor mun
cii pentru îndeplinirea unor sarcini 
majore : ridicarea calificării cadre
lor existente și pregătirea din timp 
a celor necesare noilor unități, con
tinuitatea aprovizionării și diversifi
carea sortimentelor, extinderea ser
viciilor la domiciliu, folosirea mai 
eficientă a mijloacelor de transport 
etc. In ultima vreme, pornind de la 
necesitatea reducerii continue a 
timpului de vinzare, Intr-o aseme
nea dezbatere a fost supus analize! 
ritmul incă lent în care se extind 
unele forme consacrate de desfacere 
cum sint autoservirea, plata la vîn- 
zător, comenzile prealabile, fiecare 
colectiv de unitate primind indicația 
de a prezenta propuneri proprii în 
acest sens. Sugerăm, de asemenea, 
studierea mai atentă si urmărirea 
sistematică, perseverentă de către 
membrii biroului a sesizărilor echi
pelor de control obștesc, a sugesti
ilor formulate de public pentru ridi
carea calității activității comerciale.

Anul 1973 reprezintă anul unor 
sarcini deosebite, pe care toți lu
crătorii. in frunte cu comuniștii, sint 
hotăriți să le înfăptuiască tot mai 
bine și intr-un termen cit mai scurt.

Maria BABOIAN

In cursul anului 
1972 arau cheltuit pen
tru protecția muncii 
2 miliarde, 23 mili
oane și patru sute mii 
lei, cu 8,3 la sută mai 
mult ca in anul pre
cedent. Suma împărți
tă la numărul salaria- 
ților indică o medie 
dc 368 lei. Dar ade
vărata dimensiune a 
cheltuielilor și a grijii 
pentru om in ce pri
vește protecția muncit 
oferă repartiția aces
tor cheltuieli pe ra
muri, in funcție de 
specific șl nevoile fie
cărui profil de activi
tate. De exemplu — 
In timp ce in coope
rația de consum. In 
cea meșteșugărească, 
in comerț și in indus
tria ușoară aceste chel
tuieli variază intre 
ceva mai mult de o 
sută și două sute cinci
zeci de lei de fiecare 
salariat — în alte ra
muri cu condiții de 
muncă mai grele sau 
supuse diferitelor 
noxe, aceste chetuieli 
sint de citeva ori mal 
mari. Ele se apropie de 
o mie de lei in minerit, 
petrol și geologie, a- 
jungind pină la circa 
o mie trei sute in in
dustria chimică și de
pășind o mie patru 
sute șaizeci de lei in

metalurgie. Din suma 
totală peste o jumăta
te de miliard (530,9 
milioane) s-au .chel
tuit pentru echipa
mente de protecție, 
384 milioane pentru 
tehnica securității, 203 
milioane pentru ali
mentație de protecție.

Pe capitole, creșteri
le cele mai mari s-au 
înregistrat la cheltuie
lile pentru ventilația 
de protecție (cu 29.1 la 
sută) și la măsurile 
igienlco-sanltare (cu 
18,7 la sută). Aceste 
creșteri reflectă efor
turile depuse in între
prinderi pentru lichi
darea unor condiții de 
muncă necorespunză
toare.

Astfel, este cunoscut 
faptul că un număr 
destul de mare de 
unități funcționau fără 
să fi primit autoriza
ția sanitară obligato
rie. In decursul anului 
trecut peste două 
treimi dintre acestea 
au adus îmbunătățirile 
corespunzătoare, pri
mind și autorizațiile 
respective. Eforturile 
în această direcție 
continuă in anul in 
curs. Un alt element 
pozitiv il constituie și 
creșterea aproape cu 
un sfert a cheltuieli

lor pentru activitatea 
de educație și in
struire in vederea pre
venirii accidentelor de 
muncă și cu aproape 
șaptesprezece la sută 
a cheltuielilor de pro
iectare tn acest do
meniu.

însemnate cheltuieli 
se fac și in acest an. 
Pentru creșterea secu
rității In mine s-au 
comandat șase .insta
lații automate de tele- 
grizumetrie, care vor 
asigura un control 
permanent al concen
trațiilor de gaz metan 
și deconectarea insta
lațiilor electrice la de
pășirea nivelului ad
misibil al acestor con
centrații. In județele 
Iași, Vrancea, Mara
mureș, Cluj, Tulcea 
întregul parc de trac
toare de 40 CP a fost 
dotat prin autoutilare 
cu cadre de rezistență, 
eliminindu-se posibili
tățile de accidentare. 
In județele Dolj, Ialo
mița și Timiș această 
operațiune se apropie 
de sfirșit. In mari u- 
nități ale Industriei 
chimice,și metalurgice 
se investesc sume în
semnate pentru venti
lație.

Al. PLA1EȘU

CEL MAI MARE MAGAZIN
AL MUNICIPIULUI

GALAȚI (Corespondentul 
„Scinteii" T. Oancca). — Zilele 
trecute a fost inaugurat maga
zinul universal „Modem", cel 
mai mare de acest fel din mu
nicipiu. Noua unitate comercială 
este înzestrată cu toate atribu
tele cerute de firmă : dispune 
de o suprafață (4 710 mp) care 
oferă posibilitatea desfacerii

unei largi game de mărfuri ali
mentare și nealimentare și a 
practicării unor metode rapide 
de vinzare, accesul la cele 30 de 
raioane fiind înlesnit de scă
rile rulante. Toate aceste exce
lente condiții materiale permit 
să fie bine » serviți. circa 6 000 
de cumpărători zilnic.

Vedere din cartierul „Alexandru cel Bun" din lași

r
oriunde și oricum s-ar manifesta, 
mare sau mică,
de bani sau materiale,
de muncă sau de timp

NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI

FURNIZORI DE... PAGUBE
La depozitele Combina

tului siderurgic Reșița 
sint aduse zilnic impor
tanta cantități de fief 
vechi. Dar. întreprinde
rea de colectare a meta
lelor ne Livrează, pe lin
gă fier vechi, și alte ma
teriale, care nu au nimic 
comun cu elaborarea o- 
țelului. De pildă, intr-un 
vagon sosit la combinat 
de la I.C.M. Filiași. in 
afara fierului vechi s-au 
găsit și 4 600 kg pietriș ; 
I.C.M. Pitești ne-a trimis 
3 700 kg moloz : de la 
I.C.M. Timișoara am pri
mit intr-un singur vagon 
2 600 kg... gunoi etc. Pa
guba înregistrată de com

binatul nostru numai In 
acesta trei cazuri se ridi
că la 12 000 lei. Dacă vom 
continua să primim va
goane cu asemenea încăr
cături, atunci intr-un ah 
prejudiciile ar putea a- 
junge la sute de mii lei. 
De aceea, solicităm și pe 
această cale Direcției ge
nerale a colectării meta
lelor din ministerul de re
sort să ia măsuri promp
te pentru înlăturarea u- 
nor astfel de practici dă
unătoare.

Iancu PLAV1TU 
muncitor la Combinatul 
jiderurgic Reșița

ducție planificată, deși a 
existat materia primă ne
cesară. Pentru anul 1973 
s-au planificat numai 100 
tone fructe confiate, adi
că cu 52 tone mai puțin 
decit capacitatea de pro
ducție a unității. După 
cum se vede, in loc să se 
obțină beneficii, se înre
gistrează pagube, la care 
se adaugă , plata amortis
mentelor de 460 000 lei 
anual. Greutățile in des
facerea produselor, la o 
unitate nouă, nu sint jus
tificate. Ele se datoresc 
lipsei de preocupare pen
tru prospectarea cerințe
lor pieței interne și ex
terne, unei slabe reclame 
din partea factorilor, răs
punzători de această sec
ție. Conducerile între

prinderii ieșene și Cen
tralei pentru producerea 
și valorificarea’ legume
lor și fructelor București 
nu trebuie să treacă cu 
vederea faptul că statul 
a cheltuit fondurile res
pective cu un scop bine 
definit — și anume, pen
tru a se diversifica gama 
de produse desfăcute pe 
piață — și, de aceea, ele 
poartă Întreaga răspunde
re pentru modul in care 
este fructificată această 
investiție.

Dumitru ȘTEFIUC 
sef serviciu 
la Sucursala județeană 
lași a Bâncii pentru 
agricultura și industrie 
alimentară

lingă el, cei de la secția 
Cerăt a I.I.L. Băilești in- 
cărcind același fel de am
balaje spre a fi expedia
te in alte localități. Oare 
n-ar putea fi desființată 
această rută ocolită pe 
banii statului ? Firește că 
da. Dar pentru aceasta 
este necesar să se ia mă

suri ca I.I.L. Băilești să 
confecționeze asemenea 
ambalaje destinate, in 
primul rind, tuturor uni
tăților solicitante din ca
drul județului.

Ion PERȘLNARU 
inginer-șef la C.A.P.
Dunăreni, județul Dolj

SPIRITUL GOSPODĂRESC

IN... LOCAȚIE

0 INVESTIȚIE IRAȚIONAL FOLOSITA

In luna iunie 1971, tn 
cadrul Centrului de legu
me-fructe Iași a fost dată 
în funcțiune o secție de 
fructe confiate, cu o ca
pacitate anuală de 152 
tone. Secția respectivă, 
care a costat 4 598 000 lei 
— numai pentru procu
rarea utilajelor, aduse din 
import, s-a cheltuit suma 
de 1 283 000 lei valută - 
nu lucrează insă la para
metrii proiectați și nu 
realizează beneficiul a- 
nual de 636 000 lei prevă
zut in studiul tehnico-eco-

nomlc. De pildă, în anul 
1972 a fost planificată cu 
o producție de 150 tone 
fructe confiate, dar s-au 
realizat doar 48 tone. Be
neficiul obținut a fost dc 
numai 82 mii lei. Din cele 
48 tone fabricate anul 
trecut, există și acum în 
stoc 33 tone, in valoare 
de 753 000 lei, deoarece nu 
au desfacere asigurată. 
De fapt, acesta este mo
tivul principal datorită 
căruia in anul trecut nu 
s-a realizat Întreaga pro-

RUTĂ OCOLITĂ... PE BANII

STATULUI
Centrul de legume-fruc- 

te Portăreștl, județul Dolj, 
are ne voter, pentru am
balarea și transportul pro
duselor contractate, de 
sute de mii de lădițe de 
diferite forme și mărimi. 
Asemenea ambalaje sint 
procurate tocmai de la 
Piatra Neamț, Urziceni- 
Tlfov sau de la întreprin
derea de industrie locală 
Vemești-Buzău, In țimp

ce la o sută de metri de 
C.L.F. Portărești func
ționează secția Cerat, a- 
parținind de I.I.L. Băi
lești. care confecționează 
astfel de ambalaje. Dese
ori, In gara Portărești pot 
fi văzuți muncitori de la 
centrul de legume-fructe 
descărcînd din vagoane 
lădițe aduse de la sute 
de kilometri — evident, 
pe banii statului — iar

In rlndurile de față 
vreau să semnalez un 
fapt generator de pagube 
pentru economia naționa
lă. Este vorba de imobi
lizarea, pe timp îndelun
gat. a vagoanelor la 
incărcare-desițărcane, de 
către unele unități că
rora C.F.R.-ul le pres
tează servicii. Aceas
tă imobilizare are o du
blă consecință : pe de o 
parte, numeroase vagoane 
sînt scoase din circuit pe 
anumite perioade, iar pe 
de altă parte, unitățile 
In cauză plătesc bani 
grei drept locații, care 
Încarcă nejustificat pre
țul de cost al producției. 
Iată citeva exemple. Nu
mai in primele două luni 
ale anului, In stația Bu- 
jacul Mare, din cadrul 
Regionalei C.F. Timișoa
ra, au fost imobilizate 
peste termenul normal 
(circa 15 900 ore) 1118 
vagoane, plătindu-se lo
cații in sumă de 364 410 
lei. Ponderea in această 
privință o dețin : Fabri
ca de zahăr Arad (cu

675 vagoane a 8 888 ore, 
locații de 189 500 lei) ; 
întreprinderea județeană 
construcții-montaj Arad 
(222 vagoane a 5 839 ore, 
locații de 147 990 lei); 
l.P.C. Brașov, secția pre
fabricate Arad (cu 95 va
goane a 7C9 ore, locații 
— 15 090 lei).

Dintr-un calcul sumar 
rezultă că din sumele 
plătite drept locații in 
lunile ianuarie-februarie 
a.c., numai In stația 
noastră, s-ar putea con
strui, de pildă, 3—4 apar
tamente. Pentru a se În
lătura aceasta stare de 
lucruri păgubitoare, con
ducerile de unități au 
datoria să la măsurile 
necesare care să asigure 
încărcarea șl descărcarea 
operativă a vagoanelor, 
reducindu-se la minimum 
timpul de staționare a 
acestora.

Augustin OANA
șef stație, strada 1 Iu
nie, orașul Brad, 
județul Hunedoara

— Se exagerează I Nu sînt atit de mari pagu
bele cum le vad alții !...

Desen de Eugen TARU

PE SCURT, DIN SCRISORI
• In cadrul acțiunilor de combatere a risipei, la 

Combinatul de celuloză și hirtie din municipiul Dej 
s-au economisit numai intr-o sfngură zi 3 500 mc gaz 
metan în valoare de 700 lei ; 3 000 mc apă industrială 
în valoare de 1 200 lei ; energie electrică în valoare 
de 3 840 lei. Aceasta înseamnă că, pînă la sfirșitul. 
anului, pe întregul combinat șe vor realiza economii 
de aproape 2 000 000 lei, dintre care 1 267 000 lei la 
energie electrică, 230 000 lei la gaz metan, 400 000 lei la 
apă Industrială. (Niculae Moldoveanu, operator 
chimist).

• Construcția podului peste rîul Bălșoara, ce leagă 
satul cu același nume de centrul comunei Clrlogani, 
județul Olt, a Început In luna august 1972. La scurt 
timp după turnarea fundației, nu se știe din ce 
motive, lucrările au fast părăsite. Importante cantități 
de ciment și fier beton, rămase sub cerul liber, s-au 
degradat sau au dispărut. Apele din primăvara acestui 
an au dărlmat și fundația, mlșclnd-o cu cîțiva metri 
de la locul el. Din ce bani se vor acoperi pagubele 
produse' de această neglijență ? (Un grup de cetățeni, 
comun^ Cirloganl, județul Olt).

• Deși autogara din comuna Făget, județul Timiș, 
a fost dată în folosință In luna februarie a.c., defec
țiunile de construcție au și Început să apară. In in
terior, pereții sînt brăzdați de numeroase crăpături, 
plăcile de mozaic nu sint bine fixate, de pe fațada 
clădirii tencuiala a căzut in cea mal mare parte etc. 
Peroanele și asfaltul din incinta stației s-au deterio
rat, de asemenea, de parcă ar fi fost turnate cu mulți 
ani In urmă. Iată consecințele unor lucrări de min- 
tuială, care se răsfring asupra avutului obștesc. 
(Vasile Coman, comuna Blrchiș, județul Timiș).

Grupaj realizat de
Gheorghe PIRVAN șl Alexandru BOGHIU



SClNTEIA — marți 24 aprilie 1973 PAGINA 3

r Din alte județe ni se comunică

P1NĂ LA 1 MAI SE VA ÎNCHEIA
ÎNSĂMÎNȚAREA PORUMBULUI

însâmințareo porumbului la cooperativa agricola de producție „Unirea" din Segarcea, județul Dolj

TULCEA

Cu o săptămlnă Ir. urmă anunțam câ în cooperati
vei i agricole din județul Tulcea s-a declanșat semă
natul porumbului, .'.tunel, tov. Alexandru Volcov, 
directorul direcției agricole, ne vorbea despre măsurile 
care au fost luate in vederea recuperării Inllrzieriior 
cauzate de faptul că din toamnă au rămas nearate 
6 000 ha. Prin unele mutații de tractoare s-a reușit să 
se facă mai repede lucrările de pregătire a terenului 
și să se creeze front de lucru in vederea insămințârii 
porumbului. Facem acum un nou bilaifț. Pină i.i 
această dată. 34 cooperative agricole de producție — 
Corugea, Poșta, Casimcea, Jurilofca. Ceamurlia de 
Jos, Râzboieni și altele — au încheiat semănatul po
rumbului. Datele centralizate la direcția agricolă ju
dețeană arată că pină luni au fost insâmințate 32 000 
ha din cele 40 000 ha prevăzute a Se cultiva cu po
rumb in cooperați\ ele agricole. ..Dacă nu ar fi fost 
ultimele zile cu ploi — ne spunea directorul direcției 
agricole — lucrările puteau fi mai avansate. Dar si 
asa ne mai trebuie 2—3 zile de lucru pentru a încheia 
semănatul porumbului. Nu forțăm executarea acestei 
lucrări deoarece urmărim ca semănatul să se facă la 
un nivel calitativ inalt. Vor rămine pentru mai tirziu 
unele suprafețe cu exces de umiditate situate în Lunca 
și Delta Dunării".

Tractoarele_ eliberate de la porumb nu au fost 
retrase din cîmp. Se lucrează, în continuare, la semă
natul culturilor care cer mai multă căldură : soia, fa
sole. sorg, iarbă' de Sudan, iar dc măsură ce pțantele 
prăsitoare var răsări, se va trece imediat la "execu
tarea lucrărilor <je întreținere.

igricole din județul Tulcea s-a declanșat senii- 
porumbului. Alunei, tov. Alexandru Volcov.

al direcției agricole județene, a trebuit să realizăm 
o viteză de lucru superioară celei planificate. în 
acuși scop, au fost luate măsuri ca peste tot să se 
lucreze cu toate forțele mecanice existente. Faptul 
că sint unități in raza de activitate a S.M.A. 
Sinnicolau-Mafb, Jamu Mare. Varia? și al’ele, care 
au realizări nesatisfăcătoare, se datorește, in princi
pal. începerii cu întârziere a lucrărilor dimineața și 
încetării lucrului mai devreme seara, ceea ce a dus 
la utilizarea insuficientă a tractoarelor și semănăto
rilor. Pentru a preveni in viitor asemenea situații, am 
întărit controlul in fiecare unitate. Au fost recrutați 
un număr de 350 de oameni din rindul mecanicilor 
din atelierele S.M.A. și al țăranilor cooperatori, care 
au urmat cursuri de mecanizare, pentru a lucra pe 
tractoare in timpul pauzei mecanizatorilor. De ase
menea. in toate unitățile au fost asigurați oameni la 
capătul tarlalelor care ii ajută pe mecanizatori la 
curățirea brăzdarelor și discurilor și la 
cu semințe și Poluție de erbicidare. 
t;mpul de staționare a utilajelor 
nfninwm.

alimentarea 
aceasta, 

redus la

Deviz» constructorilor d» mașini 
brașoveni sună In felul următor i 
„I n volum tot moi mare de mijlon- 
ce tehnice din metalul consumat in 
producție!" Șl aceasta Inlructt, prin 
cele peste 630 000 tone, cit reprezin
tă „hrana" industriei sale în anul 
curent, municipiul Brașov se simen- 
r.ii printre marii consumatori de 
metal din țara noastră. Acționează 
ferm organele și organizațiile de. par
tid și sindicale, colectivele de între
prinderi pentru gospodărirea superi
oară a acestei prețioase materii pri
me industriale 7

Mai Intli, citeva cifre și date com
parative. La ora actuală, prin adu
cerea unor îmbunătățiri constructi
ve, perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație și introducerea pe scară 
largă a Înlocuitorilor, la o seric de 
produse — InTre care autocamioa
nele SR 132. SR 131, turbosuflanta 
pentru tractorul greu ș.a. — consu
mul de metal este cu 5 pină la 10 la 
sută mai redus decit In urmă cti 2—3 
ani. Același efect pozitiv l-a avut șl 
asimilarea In fabricație a unor pro
duse cu caracteristici superioare — 
cum sint : autocamioanele echipate 
cu motor Diesel sau tractorul de 
55 CP. Bunăoară, gWMltntea anocifl- 
efi pe cal putere la acest tio do 
trhetor a scăzut de la 40 kg la 35 kg, 
comparativ cu tractorul de 45 CP din 
caro derivă.

Dar, In lumina sarcinilor stabilit* 
la Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1972, subliniate din nnu dc că
tre plenara Comitetului Central din 
februarie-marlie a.c., rezultatele 
obținute In acțiunea de reducere a 
consumurilor specifice de metal nu 
sint pe măsura rezervelor existente 
In unitățile economice ale munici
piului Brașov. Ilustrativ în acest 
sens este coeficientul de utilizare a 
metalului care, In cazul multor pro
duse realizate de uzinele brașovene, 
este sub 70 la su-tă, iar la unele 
subansamble și repere — chiar sub 
50 la sută. Pentru a se înlătura o 
asemenea anomalie, cauzele care ge
nerează incă irosirea metalului. In 
ultimele luni, in toate unitățile de 
ne raza municipiului, s-a desfășurat 
o amplă acțiune de reducere a nor
melor de consum, de fundamentare 
riguroasă a acestora. Cum s-a pre
cedat practic si care sint rezultatei» 
obținute In acest domeniu ?

— Prin diminuarea consumurilor 
specifice, uzina de autocamioane tre
buie să obțină o substanțială econo
mie de metal — ne-a relatat ing. 
Ion Paler, responsabilul cu consu
murile specifice din aceasta unitate 
industrială. Ca atare, s-a trecut la 
reproiectarea unor subansamble și 
repere, perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație, introducerea unor

înlocuitori. Tn centrul atenției •* 
aflÂ, bineînțeles, produsele cu con
sum ridicat de metal. Intre care 
unele tipuri de autocamioane. De 
pildă, numai prin reproiectarea bi
rd din față la două tipuri de auto
camioane se va înregistra o econo
mic dc 382 tone metal. Prin execu
tarea a 25 repere, pe baza procedeu
lui de extrudare la rece, va rezult» 
o economie de 100 tone metal. Iar 
în u-mn realizării butucilor dț la 
roțile autocamioanelor „Roman",

tul" s-a acționat, în principal, In di
recția îmbunătățirii tehnologiilor de 
fabricație — prin care sc vor obține 
economii de circa 165 tone metal ; 
concomitent, se are in vedere șl va
lorificarea altor rezerve existente în 
uzină, fiind vorba dc recuperarea ca
petelor de clești și a deșeurilor din 
tablă rezultate de la fabricarea coli
viilor de rulmenți (pe această cale 
urnilnd a Se recupera, In »ce«t an, 
peste 150 tone metal).

Sarcina de reducere • consumului

între citeva
angajamente ciare 
și o realitate 
mai puțin limpede

ACȚIUNEA DE UTILIZARE RAȚIONALĂ 
A METALULUI IN ÎNTREPRINDERI DIN BRAȘOV 
Realizări remarcabile, dar și rebuturi cu duiumul, 

ba chiar și un indice de folosire sub 50%

prin turnare în loc de forjare, o® 
vor economisi uite 400 tone metal, 

exemplele ar putea continua, 
in prezent, în uzină s-a 

fundamentat posibilitatea unei
reduceri a consumului dc metal, in 
acest an, de 1856 tone. De pe acum, 
multe din măsurile preconizate dau 
bune rezultate, lntrucit de la 1 apri
lie in uzină se lucrează practic pa 
baza noilor norme de consum.

Și în uzina „Rulmentul” s-a ajun» 
Ia concluzia că, prin reducerea con
sumurilor specifice, se vor economisi 
230 tone metal. După cum ne spu
nea tov. Vicențiu Apolzan, secretarul 
comitetului de partid al întreprinde
rii, in secții au fost analizate, sub as
pectul normelor de consum, toate ti
purile de rulmenți din programul de 
fabricație pe acest an. La „Rulmen-

Tn cursul zilei de simbătă, în județul Timiș s-au 
Insămînțat aproape 7 000 ha, rea’izindu-se cea mai 
mare viteză de lucru de pină acum. în multe coope
rative agricole, cum sint cele dLn Sinmihaiu Român, 
Mașloc. Bucovăț, Cebza. Belinț, Opatița etc.. Insămin- 
țârile se apropie de sfirșit. Pentru incheierea insămin- 
țării porumbului pină la 1 Mai și executarea aces'.ui 
lucrăr: la un nivel calitativ corespunzător, direcția 
agricolă județeană • a luat măsuri ca in zonele dc 
deal, la Balinț, Bethausen, Făget, să fie. utilizate și 
semănător.le SPC-2 aflate in dotarea S.M.A., a cope- 
rindu-.se in acest fel deficitul de semănători SPC-6. 
De asemenea, au fost. întocmite planuri privind 
transferarea tractoarelor și semănătorilor de la uni
tățile care incheie semănatul la oele rămasa mai in 
urmă, astfel ca întârzierile cauzate de ploi să fie 
recuperate dt mai urgent.

Pentru a încheia semănatul porumbului pină la 
sfârșitul acestei săptămini in toate cooperativele 
agricole, ne spunea ing. Ion Gheorghiu, director

V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cooperativele agricole din județul Ca- 
fost insămințate 11 000 hectare din

Uzina pentru producția de utilațe și piese de schimb Suceava : în secția 
metalurgica se elaborează o nouă șarjă de oțel puternic aliat

Foto : E. Dichiseanu

de metal ce revine In anul curent 
uzinei de tractoare este de 2 900 tone.

— Pină acum, ne-a relatat tov. Bo
ris Stratan, responsabilul cu consu
murile specifice pe uzină, s-a funda
mentat o reducere de 3 800 tone. Co
lectivul întreprinderii șl-a propus 
însă să obțină o economie de 5 900 
tone metal.

Reținînd acest angajament mobili
zator, trebuie spus că la uzina de 
tractoare acțiunea de definitivare a 
modalităților privind reducerea con
sumurilor de metal este, totuși, ră
masă in urmă. Se impun măsuri e- 
nerglce pentru încheierea ei in cel 
mai scurt timp, deoarece In această 
cunoscută unitate brașoveană există 
multiple rezerve in privința obține
rii unor economii de metal substan
țiale.

Aprecieri pozitive pentru modul 
cum au acționat in această impor
tantă acțiune merită și colectivele u- 
zinei „Hidromecanica**, Fabricii de 
scule și unelte de mină, uzinei ,,Me- 
trom“ ș.a. Se cuvine subliniat că re
cent, cu prilejul unei analize, biroul 
comitetului județean de partid a a- 
juns Ia concluzia că sint încă mari 
posibilități de reducere a normelor

le consum. In fiecare întreprindere 
există produse, subansamble și repe
re la care coeficientul de folosire a 
metalului ae menține scăzut, uneori 
chiar sub 50 la sută. Importante re
serve de diminuare a consumului de 
metal sint și in fabricația de S.D.V.- 
uri, de mașini și utilaje prin auto
dotară șl. in mod deosebit, in dome
niul înlăturării rebuturilor. Anual, se 
irosesc, sub forma rebutului, zeci de 
mii de tone de metal. In primul tri
mestru, la uzina de tractoare pier
derile din rebuturi s-au cifrat la 
2 565 tone metal, Iar Ia uzina de 
nutocamioanc — la 2197 tone, 
cu o sensibilă scădere față de aceeași 
perioadă a anului trecut., Cum se ex
plică faptul că, intr-o unitate ca tur
nătoria nouă a uzinei de autocami
oane — cotată la cel mai Înalt nivel 
al realizărilor tehnicii mondiale — 
s-a înregistrat un procent de 11,08 
la sută rebut in trimestrul I, chiar 
dacă acesta este cu 2,5 la sută mal 
mic ca in trimestrul IV al anului tre
cut ? Este intolerabil ca, la o serie 
de repere care se toarnă aici, cum 
sint arborele cotit sau axa cu came, 
a& im consemneze și acum un rebut 
de 21,58, la sută șl, respectiv, de 
25,82 la sută.

După opinia Inginerului Simlon 
Moraru, șeful turnătoriei de fontă a 
uzinei dc tractoare, cel puțin 60 la 
sută din rebut s-ar datora indiscipli
nei In muncă, ncrcspectăril tehnolo
giei. Acest punct de vedere a fost 
susținut și de alte cadre. Șl tocmai 
in această direcție organizațiile de 
partid șl sindicale au acționat și con
tinuă să acționeze incă ineficient. Dc 
ce nu se pune accentul pc extinderea 
unor Inițiative dc valoare, cu efecte 
asupra economici de metal, ca „Mi
cronul, gramul, secunda — in slujba 
eficienței economice", „Contul colec
tor de economii", „Să realizăm în
tregul spor de producție cu scule c- 
conomiste" ș.a., oare și-au demon
strat pe deplin eficiența ? Un sprijin 
substanțial trebuie să-1 «acorde și fur
nizorii dc metal (unitățile siderurgi
ce) prin livrarea, in special, a lami
natelor șl tablei la toleranțe negati
ve. Calculele arată că, numai pe a- 
ccastă cale, întreprinderile construc
toare de mașini din municipiul Bra
șov ar putea realiza, la nivelul aces
tui an, o economie de circa 10 000 
tone metal.

Nu există nici o îndoială câ harni
cii constructori de mașini ai Brașo
vului ișl vor mobiliza toate forțele 
pentru a da viață indicațiilor condu
cerii partidului in privința asigurării - 
unei gospodăriri mai bune a metalu
lui, a acestei prețioase „plini” a in
dustriei. Dar eforturile lor se cer du
blate de măsuri energice, in scopul 
întăririi disciplinei tehnologice și a 
muncii — la toate nivelurile — de o 
intensă muncă politico-educativă, 
vie și convingătoare, de natură să 
creeze o puternică opinie de masă 
Împotriva oricărei forme de risipă, 
mică sau mare, in secții, la mașini, 
la fiecare loc de muncă.

Nîcolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii'

Buna funcționare
Pină luni, în 

raș-Severin au ___ ______ ,__ ____ _____  .
28 350 ha planificate a fi cultivate cu porumb. La di
recția agricolă, județeană ing. Petru Vișescu, directo
rul direcției^-, ne lace cunoscut că viteza zilnică a spo
rit în majoritatea Unităților, ajungind in ultimele două 
z’.le ale săptămînii trecute la 2 300 ha. „Continuing cu 
un asemenea ritm, avem toate condițiile să încheiem 
i’.isămințarea porumbului pină la 1 Mai. De altfel, 
unele cooperative, agricole insămințează acum ultimele 
suprafețe cu porumb. între acestea aș aminti coope
rativa agricolă din Vermeș, care a insămînțat. pînă 
.«îmbată inclusiv, 80 la sută din suprafața planificată, 
cooperativa agricolii din Vrani — 72 la suta, iar cele 
din Berzovia și Berliște — cite 75 la sută din supra
fețele prevăzute”.

Deși duminică în județul Caraș-Severin a plouat a- 
bundent, în cursul zilei de luni, 23 aprilie, s-au insă- 
mințat 1050 ha cu porumb. Organele agricole jude
țene, la indicația biroului județean de partid, au sta
bilit o seamă de măsuri care să ridice viteza zilnică 
la însămințarea porumbului de la 2 200 la 3 000 ha pe 
zi. Am reținut dintre măsuri faptul că se va trece la 
transferul utilajelor de pe ogoarele unităților care 
termina însămințările la cele care au rămineri In 
urmă sau cele care n-au putut insămința din pricina 
umidității sau a temperaturii scăzute încă în .«ol. cum 
e cazul in zonele Caransebeș și Bozovici. De altfel, me
canizatorii care au terminat insămințările la coope
rativa agricolă din Ciortea au mers in ajutorul celor 
care lucrează la Berliște. Mecanizatorii de la Vrani, unde 
aseară mai existau de insămînțat cu porumb doar 
25 ha, cei de la Vărădia și Cîmpia se pregătesc și ei 
să meargă in alte cooperative pentru a contribui la 
încheierea semănatului.

a mașinilor și utilajelor
(Urmare din pag. I)

Intr-unui din numerele trecute ale ziarului nostru puneam în dis
cuție modul in care se materializează obiectivele de investiții pe șan- 
tieielc de construcții agricole. Scoteam in evidență atunci unele ano
malii in procesul de elaborare a documentațiilor, consecințele încăl
cării disciplinei tehnologice asupra producției agricole. în rindurile 
care urmează aducem din nou in discuție o serie de deficiențe legate 
de realizarea la termenele planificate ........................... ...........
calitatea acestor lucrări.

a obiectivelor de investiții șl

Cu patru ani In urmă. I.A.S. Bra
gadiru a încheiat un contract cu 
Trustul de construcții Ilfov pentru 
executarea unui complex de porci cu 
o capacitate anuală de 11 500 capete. 
Cu această ocazie s-au stabilit costul 
total al obiectivului, data la care 
trebuia să înceapă și să se incheie 
lucrările. Așa cum se prevedea în 
studiul tehnico-economic. in 1971 ur
mau să se obțină circa 500 tone 
carne de porc, iar din anul 1972 
complexul era prevăzut să funcțio
neze la întreaga capacitate, adică să 
producă anual 1 000 tone carne. Pro
iectantul — Atelierul de proiectare 
de pe lingă Trustul I.A.S. București, 
coordona*, de arh. Radu Dragomires- 
cu — a predat documentația la timp, 
fără nici o obiecțiune din partea be- 
r.c ficiarului și a constructorului. S-a 
deschis finanțarea, iar constructorul 
a trimis la fața locului muncitori, in 
frunte cu șeful de lot Emil Ștefănes- 
cu. După cum mergeau treburile in 
primele luni, se credea că intr-adevăr 
complexul iși va primi „locatarii” 
incepind cu luna octombrie 1970.

Dar de la acea dată începe o odi
see care nu s-a încheiat nici azi. In 
dorința de a se încadra in devizul 
generai, proiectantul a omis o serie 
ci: lucrări și a soluționat greșit al- 
l?le. La rindul său. beneficiarul nu 
și-a procurat toate utilajele. Drept 
urmare, constructorul s-a supărat 
foc. „și-a făcut bagajele” și dus a 
f -st Activitatea de pe șantier s-a 
mutat in birourile celor trei directori 
— proiectant, constructor și benefi
ciar. A început un adevărat război 
al hirtiilor. care a prelungit cu Incă 
trei ani durata de execuție a obiec
tivului. Da. am notat corect : cu 
incă trei ani ! In sfirșit. cind se cre
dea că este gata, complexul a fost 
respins la recepție. Cauza ? Calita
tea deplorabilă a lucrărilor. Să nu 
vă închipuiți că este vorba de exi
gența deosebită a comisiei de recep
ție. Imaginat i-vâ. insă, o construc
ție care pe alocuri, incă inainte de 
a fi dată in folosință, a ajuns la sta
diul de... demolare.

Dar pentru a înțelege mai bine 
cum stau lucrurile, vă prezentăm

citeva 
docuri __ r____ __ ____ ___ _
sate spre interiorul boxelor. Din cau
za apei care stagnează, a microcli
matului excesiv de umed, a crescut 
procentul de îmbolnăviri mai ales la 
purcei. In alte două hale, apa stag-

aspecte. Am 
cu pantele de

văzut aici pa- 
scurgere inver-

armat care, (după părerea construc
torului), au marele păcat de a fi 
fost concepute greșit de proiectant... ! 
Boxele au rolul de-a asigura lotizarea 
animalelor in funcție de potențialul 
biologic, virstă, greutate, perioada de 
gestație, cerințe absolut obligatorii 
desfășurării unei activități normale 
intr-un complex. Or. prin ruperea 
dulapilor, porcii se amestecă, pertur- 
bindu-se astfel Întregul flux tehno
logic. Singurul mijloc de înlăturare 
a acestui neajuns îl constituie Înlo
cuirea lor totală, ceea ce presupune 
o cheltuială in plus de peste 143 000 
lei. Lista defecțiunilor nu ®e oprește

omul care a răspuns direct de aceas
tă construcție.

— Circuitul porcin de la Bragadi
ru... 1 Nu peste mult vom încheia și 
acest capitol. Mai avem de făcut 
doar o bucățică de drum și să mon
tăm pompele...

— Aceasta dacă se au In vedere 
numai lucrările neîncepute. Am dori 
Insă să vă referiți la cele executate 
necorespunzător, ia cele pentru care 
singurul răspunzător sinteți dv., con
structorul.

— în privința calității un singur 
lucru poate fi pus in discuție : dula
pii de beton. Precizez că principalul 
vinovat este proiectantul, care nu a

LA I.A.S. BRAGADIRU-ILFOV

„RĂZBOIUL HÎRTIILOR 
a prelungit cu trei ani execuția 

unui obiectiv zootehnic
nează nu numai datorită pantelor 
de scurgere ci și a amplasării con
strucției sub cota zero a terenului. 
Pină la urmă, pentru ultimele două 
hale, s-a găsit o soluție salvatoare : 
au fost consfruite canale colectoare, 
dar pentru care s-au mai cheltuit 
încă G4 000 lei. A doua eroare comi
sei. O parte din dulapii de beton de 
la boxe s-au prăbușit inainte de 
populare* halelor. Alții au căzut in 
ultimele cinci luni, adică după darea 
in folosință a complexului. Dacă du
lapii vor continua să cadă in același 
ritm, pină la rfirșitul anului nu va 
mai rămine nici unul in picioare. Și 
pentru ca dezordinea să fie totală, la 
montarea adăpătorilor automate, con
structorii au spart și ei o parte din 
dulapi. De fapt ce sini acești du
lapi ? Niște bare simple de beton

aici. Maternitățile au fost proiectate 
cu un sistem de ventilație care prac
tic nu folosește la nimic. Stilpid de 
beton de la împrejmuirea complexu
lui sint sortiți și ei prăbușirii. Cum 
sc explică atari anomalii ? Cine 
poartă răspunderea pentru tolerarea 
unor asemenea acte antleconomice ? 
Care este perspectiva soluționării a- 
ccstor probleme fundamentale de 
construcție ? Iată citeva din răspun
surile primite :

Tovarășul Nicolae Iova, directorul 
Trustului de construcții Ilfov, recu
noaște că la Bragadiru sint intr-ade
văr ..unele probleme1*, că s-au pur
tai discuții și că lucrurile nu sint 
clarificate nici acum. Pentru a afla 
cind se va sfirși această harababură, 
am fos! Îndrumați la tov. Giovanl 
Ponteli, directorul tehnic *1 trustului,

ținut scama da efortul la care vor 
fi supuși.

în rest ar fi vorba doar de fleacuri. 
Chiar și pentru faptul că lucrarea 
a fost respinsă la recepție, pentru 
starea jalnică a construcției, nu con
structorul e vinovat Nu vrem 6ă 
scoatem din culpă pe ceilalți doi co
autori — beneficiar și proiectata! — 
pentru că și ei au partea lor de vină. 
Ne simțim Insă obligați să adresăm 
o întrebare Trustului de construcții 
Ilfov : Pe ce se bazează atunci cind 
aruncă vina pe alții, cind de fapt 
nici măcar nu cunoaște cum stau lu
crurile la acest complex ? De la se
diul trustului și pină la Bragadiru se 
lace cu mașina circa 30 nținute. Pen
tru a redacta un răspuns la o recla- 
mație de-* beneficiarului se consu-

mă aproape două ore. Dacă punem 
una peste alta,' aceste reclamațil și 
răspunsuri; numai din ultimul an, se 
a’unge la o cifră de ordindl sutelor 
de ore. Ce s-ar fi intimplat, tovarăși 
din conducerea Trustului de con
strucții, dacă din aceste citeva sute 
ați fi „irosit** măcar trei-patru ore 
pentru o documentare la fața lo
cului ?

Calitatea necorespunzâtoare a aces
tui obiectiv de investiții se datorește 
și modului defectuos in care s-a în
tocmit documentația. Este suficient 
să amintim că halele pentru tineret 
au fost proiectate fără sistem de în
călzire, iar ușile de ieșire in padocuri 
sint subdimensionate, insuficiente 
pentru trecerea scroafelor gcslante. 
Soluția furajării animalelor direct pe 
pardoseli duce la o risipă enormă. 
Pentru stația de epurase a fost con
tractat un proiect cu I.S.P.I.F.G.A. 
București pentru care s-au plătit 
163 000 lei, proiect care insă a fost 
respins. Intre timp, prin reorganiza
re. din acest institut au luat ființă 
alte două institute de proiectare — 
I.S.P.F. București și I.S.P.G.C. Bucu
rești. Acum nici unul din aceste in
stitute nu mai vor să refacă proiec
tul, fiecare pretextind că nu e de 
competența sa. Și așa, de luni de 
zile, -beneficiarul este purtat de la 
unul la altul. Pină cind totuși ? '

Au trecut aproape patru ani. in care 
8-au cheltuit 6 milioane lei, fără ca 
acest obiectiv să fie declarat pus in 
funcțiune. In loc ca beneficiarul, 
constructorul și proiectantul să se fi 
întrunit in acești'patru ani măcar 
o singură dată să analizeze în co
mun situația creată, să stabilească 
măstlri constructive pentru înlătura
rea neajunsurilor, preferă să se acu
ze reciproc Nu ne propunem să do
vedim aici dacă răspunderea pentru 
starea necorespunzătoare a acestui 
obiectiv aparține constructorului, 
proiectantului sau beneficiarului 
Vrem Insă să le amintim că s-au 
cheltuit de la bugetul statului sume 
de ordinul milioanelor, că in cei doi 
ani de nefuncționare a complexului, 
fondul pieței a fost frustrat de 1 500 
tone carne de porc Aducind din nou 
in discuție asemenes deficiențe in 
pregătirea și executarea obiectivelor 
agricole, le supunem atenției facto
rilor de răspundere din Departamen
tul Agriculturii de Stat cu convin
gerea că in virtutea reglementărilor 
legale în vigoare vor fi stabilite răs
punderile exacte pentru fiecare In 
parte.

rațiile. Or, lntr-o serie de unități
— cum ar fi uzina de mașini-agri- 
cole „7 Noiembrie” din Craiova, 
„Neferal” din Capitală, „Metalul 
roșu" din Cluj, Fabrica de tricotaje 
din Suceava, Fabrica de conserve 
Topoloveni, întreprinderea de trans
porturi București — la data contro
lului lipseau instrucțiunile de func
ționare și întreținere la fondurile fixe 
productive din dotarea lor. opera
țiile respective făcindu-se potrivit 
experienței fiecărui muncitor, a 
echipelor de Întreținere. Alteori. în 
planul de reparații nu sint cuprinse 
toate fondurile fixe, sau Ia întocmi
rea acestor planuri nu se respectă 
normativele tehnice, neajunsuri con
statate la Stația de utilaje Ploiești, 
întreprinderea de reparații auto din 
Timișoara, Fabrica de hirtie Bușteni, 
Fabrica de bere din Pitești. Iar uni
tăți economice ca, de pildă, Fabrica 
de cherestea și binale din Bacău, 
Fabrica de confecții din Focșani, 
Fabrica de uleiuri din Constanța și 
întreprinderea pentru raționalizarea 
și modernizarea instalațiilor ener
getice București, pur și simplu nu 
aveau planuri de întreținere șl re
parații. Cum se împacă asemenea 
stări de lucruri cu principiul plani
ficării și organizării științifice a 
fiecărei activități din întreprindere
— este greu de înțeles. Ceea ce 
este insă ușor de sesizat este slaba 
răspundere a unor cadre de condu
cere pentru buna gospodărire a 
zestrei tehnice încredințate de stat 
spre administrare, pentru a fi folo
sită cu maximum de rezultate In in
teresul economiei, al întregului po
por.

Se cuvine să ne referim șl la cali
tatea unor lucrări de întreținere șl 
reparații. De ce aceasta, in anumite 
cazuri, este cu totul necorespunzâ
toare ? Cauzele rezidă, in principal, 
in calificarea slabă a unora din ca
drele care asigură întreținerea sau 
repararea unor utilaje, ca și in exi
gența scăzută cu care sint .urmărite 
și recepționate anumite lucrări de 
reparații. Bunăoară, din acest motiv, 
la Combinatul de materiale de con
strucții din Clmpulung Muscel — 
uhitate nouă, dată de curând în ex
ploatare — intr-o singură lună, in
stalațiile de bază (neîntreținute și 
nereparate așa cum prevăd normele 
tehnice) au fost oprite sute de ore, 
in care timp nu s-a realizat o pro
ducție de peste 10 000 tone de ci-

loiU POP

ducție de peste ____ ___ _____
ment. Se invocă, citeodată justificat, 
'lipsa pieselor de schimb, îndeosebi 
la acele unități industriale care ny 
au ateliere specializate in vederea 
executării acestora. Problema asi
gurării la vreme șl în cantitățile 
necesare a picselpr de schimb este, 
desigur, complexă. Dar pentru fie
care caz în parte, rezolvarea sa de
pinde in mare măsură de prompti
tudinea șl stăruința cu care flecare 
unitate interesată, forurile de resort 
acționează in practică. Prea puțină 
atenție se acordă in multe unități 
recondiționării unor piese, organiză
rii și dezvoltări! de secții sau ate
liere profilate pe fabricația pieselor 
de schimb.

Viața arată că asemenea stări de 
lucruri sint uneori favorizate de 
neregulile existente In evidența fo
losirii capacităților de producție, 
în multe unități — Uzina de con
strucții de mașini din Reșița, C.I.L. 
Pitești, „Porțelanul” din Cluj, Fabri
ca de țigarete din București — fi
șele de evidentă a utilizării timpu
lui disponibil al utilajelor sint com
pletate de maiștri la... sflrșitul lunii 
și nu la terminarea fiecărui schimb, 
așa cum este firesc și legal. Din 
această cauză, datele din evidențele 
primare se contrazic și nu reflectă 
realitatea. Implicațiile : lipsa unei 
evidențe corecte se repercutează ne
gativ asupra fundamentării planuri
lor de reparații, realizării operații

lor de întreținere șl reparații, mț 
perfnite încărcarea optimă a mași
nilor, utilajelor și Instalațiilor. In 
unele întreprinderi, cum ar fi „Acu
mulatorul", „Laromet" și Uzina de 
reparații auto din București, C.I.L. 
Focșani, nici nu se ține ' evidența 
opririlor accidentale și, deci, nu se 
pot stabili cauzele acestora, nu se 
poate urmări aplicarea măsurilor 
luate de conducerile' unităților res
pective pentru evitarea apariției în 
viitor a unor asemenea întreruperi 
neprevăzute in funcționarea mijloa
celor tehnice. Ca atare, este imperios 
necesar ca organele specializate do 
control ale forurilor de resort — 
centrale și ministere — să întărească 
exigența, să urmărească în mod 
constant și analitic nu numai cum 
este exploatat, întreținut și reparat 
utilajul, ci și modul în care se în
tocmește evidența folosirii acestuia. 
De aceea, credem că trebuie preluată 
de către toate aceste organe metoda, 
aplicată cu fermitate de Inspectora
tul General de Stat pentru Controlul 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, de a 
se sancționa cu promptitudine, asa 
cum prevede legea, pe cei vinovațl 
de încălcarea normelor de evidență a 
fondurilor fixe.

De mare însemnătate este și ur
mătoarea cerință' : la mașini trebuie 
să lucreze muncitori cu o calificare 
corespunzătoare complexității utila
jelor respective. Fiecare, la locul 
său de muncă, să știe cum să folo
sească mașina, cum să o întrețină, 
cum să acționeze în ca2 de avarie, 
altfel spus, să cunoască temeinic 
instrucțiunile de servire, să execute 
pe utilajele respective numai lucrări 
ce corespund parametrilor tehnico- 
funcționali. Totodată, se impune să 
se asigure o asistență tehnică, com
petentă,^ supravegherea riguroasă a 
exploatării, întreținerii și reparării 
tuturor utilajelor, să nu se admită 
funcționarea mașinilor fără apara
tura de măsură, reglare șl control 
adecvată. Sint oportune, de aseme
nea, in multe unități economice, mă
suri de organizare mai bună a sec
toarelor de întreținere și reparații, 
de dotare corespunzătoare a aces
tora, atit din punct de vedere teh
nic, cit șl cu cadre bine pregătite.

O serie de îndatoriri revin și fo
rurilor de resort. Astfel, ministerele, 
împreună cu centralele Industriale, 
trebuie să controleze șl să urmă
rească mal des, cel puțin o dată pe 
lună, nu numai modul în care se 
realizează planul de producție, ci' și 
planurile de reparații, felul in care 
s-au aplicat măsurile stabilite pen
tru întărirea gospodăririi fondurilor 
fixe, și, acolo unde este cazul, să 
tragă la răspundere pe cei vinovațl. 
Concomitent, se cere grăbită finali
zarea acțiunii de reactualizare de 
către ministere a normativelor 
tehnice de întreținere și repa
rații la mașinile, utilajele și Insta
lațiile din dotarea unităților econo
mice, țmîndu-se seama de modifică
rile structurale care au intervenit in 
ultimii ani. Un rol deosebit revine 
Inspectoratului General de Stat 
pentru Controlul Gospodăririi Fon
durilor Fixe, care trebuie să desfă
șoare in continuare, cu aceeași fer
mitate. acțiuni de control și Îndru
mare In unitățile economiei. în ve
derea îmbunătățirii activității de 
exploatare, întreținere și reparare a 
mijloacelor tehnice. întăriri.! discLoli- 
nei tehnologice. In toate unită- 
ile din economie trebuie să se ac

ționeze cu fermitate In spiritul in
dicațiilor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie—2 martie a.c., de a 
se asigura întreținerea și repararea 
corespunzătoare a utilajelor și In
stalațiilor, în vederea folosirii depli
ne a acestora — cale principală de 
soorire a producției peste sarcinile 
planificate, de creștere a eficienței 
economice.

Comeliu CARLAN
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ȘTIINȚA LA TELEVIZIUNE cinema
Ne amintim zorile care ne-au print 

In fata televizorului așteptind ca 
primul om să pășească pe Lună. 
Ne amintim de multe alte emi
siuni de știință , și tehnică, ade- 
' arate premiere — care ne cap- 
' -au și ne schimbau programul și 
orele de odihnă. Evident, interesul 
p--ntru ș'iință depășește pe zi ce 
trece cadrul restrirw a] grupului de 
specialiști preocupați și implicați 
direct, in Rnumite probleme de cer- 

Noutâțile de ultimă oră din 
luptei împotriva cancerului, 
e laserului sau efectele au
rii asupra zilei de muncă și 
Jui fizic al muncitorului do 
multe alte teme troc foarte 

din cadrul publicațiilor de 
aie în circuitul larg al pre- 
loului, televiziunii. Dincolo 

de această justificată dorință de In
formare și cunoaștere, caracleris- 
tică omului modern, se afla și ade
vărul de necontestat că știința de
vine pe zi ee trece o tot mal puter
nică (orță de producție, că progre
sul industriei și al 
nerai nu poate fi 
conceput fără a- 
portul substanțial 
al cercetării ști
ințifice.

A< 
cele două mari 
direcții de orien
tare a emisiuni
lor de știință si 
tehnică aie tele
viziunii române : 
informarea, lăr- 

orizon tulul 
cunoaștere, 

cultivarea inte- 
r sului oentru noile realizări teh- 
i. co-științifice in rindurile celor 
r-.=u diferite categorii de telespecta-
• ‘"i S'- dezbaterea aprofundată a 
problemelor activității specifice. în- 
g osebi cele vizi nd legarea cerce-
• de producție, aportul științei la 
dezvoltarea economiei naționale.

Firește — dată fiind vastitatea 
c-meniului — redacția de știință și 
tehnică a televiziunii se află in fața 
unor probleme de selecție deloc 
s mple. Iar eficiența celor opt emi- 
siuni care revin acesteia, 
ne referim, depinde de 
acestei selecții, de măsura 
care ele răspund celor mai 
portante și mai stringente __
c rări ale actualității. O privire re- 
trospecîrvâ asupra acestui important 
'• al programelor T.V. eviden- 
tiază (paralel cu existența unor emi- 
s uni reușite, de larg ecou, inclusiv 
in direcția finalității practice) un 
decalaj cert in ceea ce privește re
prezentarea celor două direcții de 
preocupări pe care le-am amintit — 
in . detrimentul emisiunilor consa
crate analizei fenomenului științi
fic românesc, integrării cercetării 
in economia națională. Este vorba 
despre modul cum sint puse In va
loare cele 510 minute afectate lu- 
r .r celor 8 emisiuni tehnico-știin- 
țifice — din punctul de vedere al e- 
chilibrului, ai orientării tematice, 
ca și din cel al calității uneia sau 
siteia dintre aceste emisiuni, al pu
terii lor de convingere.

Referindu-ne la emisiunile infor
mative, care au in momentul de fa-
• :i cea mai mare pondere. putem 
afirma că ele sint. in genere, orien
tate spre domenii de larg interes, 
că informațiile șl noutățile prezen- 
: te suscită curiozitatea și stimulea
ză dorința pentru o documentare su
plimentară. Este de remarcat di
versitatea genurilor de emisiuni 
Informative : de la simple „știri la 
zi", de la anunțarea tematicii unor 
congrese și conferințe naționale sau 
internaționale pină la prezentarea 
unor recente realizări ale institute
le r de cercetare din țară și de peste 
'.'•'are. scurte interviuri cu persona- 
lități autohtone și străine sau cu 
autorii unor noi tehnologii, metode, 
soluții originale.

In același timp, urmărind pe o pe
rioadă mai lungă informația știin
țifică TV., pot fi constatate și u- 
r.'ie inegalități sau inconsecvențe. 
De pildă, uneori, sub presiunea 
. exploziei Informaționale", este ab
solutizat criteriul cantității. Vom 
c -a un singur exemplu, deloc sin
gular : rubrica „Telex tehnico-știin- 
țific" din 23 III, In cadrul căreia, în 
20 minute de emisiune, au fost pre
zentate 11 noutăți — de la ancheta

st sint

economie! in ge

Intr-un Institut (I.C.P.E.) pinft Ia 
scurte reportaje fi noutăți, uneori 
cile 2—3 din același domeniu (2 pre
miere medicale românești, 3 informa
ții referitoare la transporturi și 2 la 
resursele de apă ale omenirii). Evi
dent, oricît de interesante ar fi nou- 
tâțile respective, aglomerarea lor șl 
implicit ritmul accelerat imprimat în
tregii emisiuni determină o recepțio- 
nare superficială, telespectatorul 
(chior din rindul specialiștilor) nc- 
avind condiții pentru sesizarea 
elementului nou Intervenit. Șl alte e- 
misiunl au uneori acest neajuns. Este 
necesară deci o selectare mai fermă 
în ordinea preferențială a noutăți
lor, in asa f«?J incit o emisiune bună 
să devină și utilă. In mai mare mă
sură.

în sfera emisiunilor Informative 
Intră și noutățile din domeniile e- 
ducațici sanitare șl de protecția 
muncii. Ele răspund Interesului li
nul public larg și au o deosebită În
semnătate educativă.

Informațiile din viața medicală 
sint in genere de actualitate (une-

de realizarea unor noi tehnologii da 
valorțpcare a lemnului și a deșeuri
lor rezultate din industrializarea lui, 
prezentarea turnătoriei de llngolicre 
de 80 mii tone de la Galați, unică in 
Europa, ancheta de la I.P.R.S. Bă
noasa și Institutul dc fizică din 
București, problemele legate de uti
lizarea laserului, emisiunea „Proiecte 
pentru stăvilirea poluării" și desigur 
multe altele).

Cu toate acestea, televiziunea nu 
răspunde Iqcă. in măsura posibilită
ților sale, cerințelor actualității, se
tei dc a cunoaște și a se informa 
a telespectatorului asupra noutăților 
din lumea științei și tehnicii. De 
la o săptămlnă la alta există mari 
fluctuații in ceea ce privește gradul 
de interes, actualitatea acestor emi
siuni. Și aici spațiul de emisie este 
consumat uneori de emisiuni fără fi
nalitate. De pildă, a insista timp de 
110 minule (in 3 emisiuni, In decurs 
de o lună și jumătate) asupra unor 
probleme de cosmogonie (in general 
fără apel la imagine și repeți nd as
pects care au mai fost abordate pe

Privire de ansamblu asupra unor rubrici 
din emisiunile de informare și familiarizare a publicului

Ia care 
criteriile 

in 
Im- 

soli-

cu noutatea și activitatea științifică

orl chiar de „sezon*'), iar unele ru
brici susținute de specialiști compe
tent au și o certă eficiență profilac
tică. Un exemplu este documentarul 
prezentat in cadrul „Teleenciclope- 
diei“ referitor la inimă care, intr-o 
formă atractivă, pleda convingător 
pentru o viață sănătoasă, organizată, 
fără excese alimentare etc. Emisiu
nile de educație sanitară ar răspun
de neindoielnic mai deplin aștep
tărilor dacă ar fi consecvent 
orientate spre aspectele de cel 
mai larg interes (de pildă cele 
privind igiena copilului și adultului, 
a alimentației, muncii, odihnei etc.) 
și dacă in realizarea lor s-ar evita 
cu mai multă rigoare unele parale
lisme. repetări de teme (ex. mișca
rea și sedentarismul), teme specioase 
(surditatea la copii) și unele „negli
jențe" in folosirea unor termeni ști
ințifici.

In ce privește preocupările în di
recția protecției muncii, paralel cu 
analizarea in continuare și combate
rea unor situații neconforme cu legis
lația in acest domeniu, abateri cu 
consecințe de cele mai multe ori ne
faste, ar fi binevenită prezentarea, 
popularizarea mai concretă a unor 
metode, dispozitive realizate in insti
tute de cercetare, ca și sugerarea 
extinderii lor in diferite unități in
dustriale.

Emisiunile de știință și cultură ca 
cele referitoare la istoria civilizații
lor sau cele referitoare la cercetă
rile anului 2000, prin larga populari
tate de care se bucură obligă Ja 
găsirea unui limbaj mai adecvat și 
a unui plus de atractivitate.

Fără îndoială, eficiența emisiunilor 
de știință ale televiziunii depinde in 
cea mai mare măsură de aderarea 
lor la preocupările majore ale dez
voltării științei românești, in raport 
direct cu solicitările producției, ale e- 
conomici naționale. Și in acest do
meniu pot fi amintite citeva inter
venții reușite. De pildă, emisiunea 
despre planul de fertilizare cu aju- 
ton\l calculatoarelor, elaborat de spe
cialiști din Timișoara (emisiune ce 
demonstrează modul fericit in care 
poate fi îmbinat caracterul informa
tiv, larg accesibil al prezentării cu 
dezbaterea unei teme de actualitate 
pentru economia noastră). Sau emi
siunea despre noua tehnologie ro
mânească de obținere a metalelor ne
feroase cu ajutorul bacteriilor — 
o emisiune care te captiva, care te 
făcea să trăiești alături de autorii 
băimăreni îndoielile și emoțiile o- 
mului de știință aflat pe un drum 
nou, frămintările, greutățile și bucu
ria succesului, emisiune caldă, in
structivă sub toate aspectele. Ar mai 
putea fi amintite și alte numeroase 
încercări izbutite (dezbaterea legată

micul ecran) ni se pare exagerat, 
mal ales ținind seama de faptul că 
multe alte teme, de actualitate și de 
interes Imediat, nu și-au găsit încă 
locul In programul T.V. Fără a sub
aprecia importanța unor dezbateri, 
comentarii, consacrate preocupărilor 
generale ale științei șl tehnicii con
temporane, trebuie spus că principa
lul obiectiv ai emisiunilor științi
fice ale televiziunii ii constituie, 
după cum se știe, reflectarea și sti
mularea cu mijloace specifice a dez
voltării științei românești, in legă
tură directă cu solicitările economiei 
naționale.

Pentru a putea răspunde, Intr-o 
mai mare măsură, acestei cerințe 
esențiale, e necesar ca activitatea re
dacției de specialitate a televiziunii 
să fie mai intim legată de realitățile 
vieții științifice din țara noastră, de 
realizările, preocupările și proble
mele cele mai importante care apar 
in munca de cercetare. Tematica ac
tuală a dezbaterilor, a anchetelor T.V. 
— rezultind dintr-o cunoaștere mai 
aprofundată a acestor realități — 
solicitarea și valorificarea competen
tei unui cit mai larg activ de cola
boratori din rindurile specialiștilor, 
ale cercetătorilor etc., folosirea celor 
mai adecvate mijloace de investiga
ție ale televiziunii pentru a ridica 
emisiunile respective la nivelul u- 
nor intervenții vii, accesibile și con
vingătoare — iată doar citeva dintre

condlțlile abordării eficiente a pro
blematicii științifico pe micul ecran.

în documentele de partid, in cuvin- 
tările tovarășului Nicolae Ceaușescu 
au fost puternic subliniate rolul cer
cetării științifice, contribuția sporită 
pe care aceasta trebuie să o aducă la 
rezolvarea problemelor de care de
pinde îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen — respectiv introdu
cerea rapidă in producție a progre
sului tehnic, perfecționarea continuă 
a tehnologiilor și modernizarea pro
ducției. mobilizarea forțelor spro 
direcțiile prioritare de cercetare ele. 
Urmărirea modulul in caro activita
tea științifică răspunde acestor co
mandamente trebuie să se afle per
manent in atenția emisiunilor dc 
știință ?i tehnică ale televiziunii, 
care au datoria de a milita activ pen
tru un climat favorabil valorificării 
rezultatelor creației tehnico-științi- 
fice românești.

în același” timp astfel dc emisiuni 
ar putea contribui in mal mare mă
sură la familiarizarea maselor cu 
activitatea științifică desfășurată la 

noi In țară, prin 
explicarea mari
lor probleme care 
ișl așteaptă re
zolvarea din par
tea științei, a ra
țiunii unor mă
suri luate în do
meniul cercetă
rii. mijlocind tot
odată însușirea 
unor metode mo
derne de lucru, 
de organizare și 
conducere știin
țifică a produc

ției. Desigur, eficiența unor ase
menea emjsiuni va fi cu atit mai 
mare cu cit 'se vor găsi forme șl mo
dalități dc prezentare cit mai acce
sibile și atrăgătoare, pe înțelesul 
diverselor categorii de telespectatori.

Totodată, emisiunile de știință ale 
T.V. ar putea fi mai bine folosi
te decit pină acum — in contex
tul preocupărilor permanente pen
tru educarea maselor in spiritul con
cepției științifice, materialist-dialec- 
tice despre natură și societate — cu 
atit mai mult cu cit televiziunea are 
o audiență extrem de vastă și, im
plicit, o deosebită forță dc inriurire 
a conștiințelor.

Experiența acumulată de televizi
unea noastră, experiența emisiunilor 
reușite, ca și aceea a nefinalizăril 
unor intenții adeseori promițătoare 
(avem in vedere aici emisiunile lungi 
sau prea verbioase, lipsite de aportul 
edificator al imaginii ; intervențiile 
neinspirate ale unor reporteri, care 
se substituie supărător specialiștilor 
de înaltă competență invitați in 
studio etc.) se cer studiate și puse 
in valoare in mod responsabil, ra
portate înaltelor exigențe care stau 
in fața acestui important și complex 
domeniu al programelor T.V. în 
acest fel, emisiunile tehnico-științi- 
fice vor putea onora — mai consec
vent decit pină acum — așteptările 
marelui public.

Elena MANTU

• Veronica : PATRIA — 10; 12,30; 
16: 18,15; 20.30, CAPITOL — 9.30: 
11,45; 14; 16; 16; 20,15, GR1VIȚA

9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Misterul din Insula Balfc : 
SCALA - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21.
• Neamul Șolmâreștilor : CEN
TRAL — 9; 12,3(i; 10; 19.30.
• Ce so IntlmplA, doctore ? : 
SALA PALATULUI - 17,15 (seria 
de bilete — 4434) ; 20,15 (seria de 
bilete r- 4440), FESTIVAL — 8,45; 
11,13; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Tocumsoh : LUMINA — 9: 11,13; 
1.1.30; 16; 18,30; 20,45, EXCELSIOR 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
MODERN - 8.30; 11; 13,30;
18,30; 21.
• Grăbiți apusul soarelui :
CEAFARUL — 9,30; 12.45;
19,30, BUCUREȘTI — 8.30; ... .
14.30; 17.30: 20,30, FAVORIT —
9.30; 12.30: 16; 19.15.
• Adio, Petersburg 1 : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20.30.
A Nici un moment de pllctisea- 
------------------------ ------------ 13.15;

20.30. 
i«;

LU- 
16.13; 
11.30;

IA : FEROVIAR — 8,43; 11; 
15,45: 18,13; 20,30, AURORA 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, 
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16;
20.30.
© Lampa lut Aladln : TIMPURI 
NOI — 9—20,15 In continuare.
• Program do deseno animate 
pentru copil : DOINA — 9,45; 
17,45.
o Marea evadare : DOINA — 11; 
14,30; 19,30.
• Iakov Bogomolov : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — — 
18; 20.15.
• Țara sălbatică : MELODIA
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GLO
RIA — 9: 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. TOMIS - 8.30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21.
o Mariana, agent 0555 — 10; 12; 
14. Vera Cruz — 16,30, Film șl 
realitate — 18,30, Nanuk — Moana
— 20.30 : CINEMATECA ------
Union).
© Capcană pentru general î 
ZEȘTI — 15,30; 18: 20,15.
© Organizația : DACIA — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30, LIRA —
15,30; 18; 20,15, ARTA — 15; 17,45;
20.30.
A Fata care vinde flori : FEREN
TARI — 10; 12.15; 15,30; 18; 20,13. 
O Atentatul : BUCEGI — 15,30; 18;
20.30.
e Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
PACEA — 15.45; 19.
© Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
tiu aude : UNIREA — 15,30; 18; 
20,15.
© Zestrea : VITAN — 15,30; 18;
20,15.
© Alfred cel Mare : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18: 20,15.
A Bariera : MUNCA — 16; 18: 20. 
O Cowboy : GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,30, VOLGA — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18: 20.15, MIORIȚA — 9; 
11.15; 13,30; 15.45: 18; 20.30.
© Colier pentru iubita mea : MO
ȘILOR — 15.30; 13: 20,15.
e Născut liber ; Trăind în liber
tate : COTROCENI — 15.30; 19.
3 Drum în penumbră : COSMOS
— 15,30; 18; 20,15.
© Maria Stuart : VIITORUL —
15.30; 18; 20.30.
s Explozia : PROGRESUL — 13,30; 
18; 20.15.
O Adio, arme ! : POPULAR —
15.30: 19.
© Drumul spre Vest : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,30.

FLA- 
18,15;

13.30;

(sala

BU.

ARMINDEN MUSCELEAN 73
PITEȘTI (Corespondentul 

..Scinteii", Gheorghe Cirstea). — 
Așa se intitulează săptămina 
culturală ce se desfășoară la 
Cimpulung Muscel Intre 22 a- 
prille și 2 mai a.c. Programul 
de activități, deosebit de bogat, 
variat si atractiv cuprinde ex
poziții de pictură și sculptură 
ale artiștilor amatori locali.

mese rotunde pe teme de fol
clor, organizate de societățile 
culturale „Negru Vodă" și „C.I. 
Parhon", intilniri ale populației 
cu personalități de seamă ale 
vieții noastre culturale, zile ale 
poeziei patriotice contemporane, 
spectacole cu participarea Tea
trului de stat din Pitești și a 
formațiilor dmpulungene etc.

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

(Urmare din pag. D

cu propriile lor convingeri si aspi
rații. generate de împrejurările is
torice interne. învolburarea lăun
trică. atitudinea protestatară îm
potriva nedreptăților de orice fel. 
setea de acțiune, de dreptate si li
bertate, dragostea de patrie — toa
te aceste atribute fundamentale ale 
sensibilității romantice, proprii si 
scriitorilor noștri din t>rima ju
mătate a secolului trecut, au fost 
canalizate lntr-o direcție activă, 
militantă, s-au întrepătruns cu e- 
lanurile revoluționare ale epocii, 
cu lupta poporului român pentru 
dreptate si libertate, făcind din 
scriitorii noștri pașoptiști exemple 
vii de angajare politică si so
cială.

Din bogăția de fapte care atestă 
această sinceră și entuziastă an
gajare politică și socială a scriito
rilor noștri pașoptiști, vom des
prinde doar dteva datorate unor 
personalități reprezentative ale 
momentului.

La chemarea pe care Vasile 
Alecsandrl o lansa, In 1843. prin 
poezia „Deșteptarea României" 
(„Hai copii de-același singe ! 
hai cu toți lntr-o unire I Liber- 
tate-acum sau moarte să cătăm, să 
dobindim. / Pas, români ! lumea ne 
vede... Pentru-a Patriei iubire, / 
Pentru-a mamei dezrobire I Viața 
noastră să jertfim !“), a răspuns, 
in primul rind, Însuși poetul. El 
s-a numărat printre fruntașii miș
cării revoluționare din Moldova, 
făcind parte din comitetul de ac- 

k_____________ —- ---------------------

țiune constituit în ziua de 27 mar
tie 1848, redactind petițiunea-pro- 
clamațiune care sintetiza dezidera
tele maselor, numărindu-se printre 
membrii delegației de revoluțio
nari care au expus această peti- 
țiune-proclamațiune in fața lui 
Mihail Sturza, asupritorul țării. 
După înăbușirea revoluției, poetul 
ia drumul exilului, dar nu încetea
ză o clipă de a acționa cu energie 
și consecvență in lupta politică, in 
care se angajase cu întreaga sa 
ființă. Ajungind la Brașov, men
ține un contact strins cu mișcarea 
revoluționară românească din Tran
silvania, redactează și iscălește 
singur o „protestație în numele 
Moldovei, a omenirii și a lui Dum
nezeu", in care dezvăluia zgudui
toarele realități din Moldova, ce- 
rind cu vehemență înlăturarea 
domnitorului Mihail Sturza, care 
vlăguise țara timp de 14 ani. Tot 
la Brașov, V. Alecsandrl redactea
ză documentul „prințipllle noas
tre pentru reformarea patriei", care 
constituia, atunci, cel mai avansat 
program de luptă revoluționară, nu 
numai politică, ci și socială, cerind, 
printre altele, „împroprietărirea 
lăcuitorilor săteni fără nici o răs
cumpărare din partea lor", „nimi
cirea tuturor privilegiilor", ..unirea 
Moldovei . și-a Valahiel Intr-un 
6ingur stat neatlrnat românesc". 
In primăvara'anului 1849. ajungind 
la Constan ti nopol, V. Alecsandri 
este ales, cu unanimitate de vo
turi. in comitetul revoluționar unic 
al emigraților pașoptiști români, 
trudind mai departe, neobosit.

0 viață închinată patriei, 
clasei muncitoare

Numele comunistului Ștefan Pla
văț este Indisolubil legat de lupta 
profund patriotică pe care cel mai 
buni fii ai României au purtat-o 
pentru' zdrobirea hitlerismului, pen
tru eliberarea țârii de sub jugul fas
cist, Viața și activitatea Iul, pe de
plin identificate cu năzuințele cla
sei noastre muncitoare, jertfa sa 
eroică tl înscriu la loc. de frunte In 
galeria revoluționarilor care n-au 
ezitat să-și sacrifice viața pentru a- 
părarea intereselor fundamentale ale 
poporului.

Ștefan Plavăț a văzut lumina zllat 
la 24 aprilie 1913 in familia unor ță
rani săraci de pe meleagurile Caraș- 
Sevcrinulul. Moartea timpurie a pă
rinților a schimbat cursul vieții sale. 
Nevoit să-și întrerupă studiile li
ceale după primele clase, a intrat la 
școala de uce
nici a Atelierelor 
C.F.R. Timișoara. 
Confruntarea cu 
greutățile vieții, 
cu mizeria și ex- 
Filoatarea capita- 
istă, contactul cu 

muncitorii comu
niști din ateliere 
au făcut din tină- 
rul Ștefan, incâ 
din perioada uce
niciei, un adept 
hotărit al mișcării 
revoluționare.

Caracterul cu
rajos și dirz, spi
ritul combativ și prestigiul ciștigat In 
rindurile colectivului de muncă i-au 
determinat pe muncitorii din Ate
lierele C.F.R. Timișoara să-1 alea
gă membru in comitetul sindicatu
lui îndată ce a devenit lucrător. Con
comitent, a participat activ la acțiu
nile Uniunii Tineretului Comunist, 
la cele ale Ajutorului roșu și ale 
altor organizații de masă create, con
duse sau influențate de Partidul Co
munist Român. Activitatea revoluțio
nară desfășurată cu pasiune de ti- 
nărul Ștefan Plavăț nu a rămas 
neobservată direcției atelierelor și 
agenților siguranței. Ca o primă mă
sură este mutat „disciplinar" intr-un 
atelier de zonă, dar eL iși continuă 
activitatea revoluționară și aci, fără 
a Întrerupe legătura cu comitetul 
sindicatului C.F.R. Timișoara. -

In anul 1940, reîntors la vechiul loc 
de muncă, Ștefan Plavăț a fost pri
mit in rindurile Partidului Comu
nist Român, incredințindu-i-se sar
cini importante in cadrul conduce
rii organizației de partid din Atelie
rele C.F.R. Timișoara. Erau anii in 
care poporul român a fost greu În
cercat prin odiosul dictat de la 
Viena, prin instaurarea dictaturii 
fasciste, intrarea trupelor naziste in 
țară și Împingerea țării in războiul 
hitlerist. In pofida terorii cumplite.

60 DE ANI

DE LA NAȘTEREA 

LUI ȘTEFAN PLAVĂȚ

partidul comunist, acționlnd ca ex
ponent al voinței și intereselor su
preme ale poporului român, s-a si
tuat in fruntea luptei împotriva dic
taturii fasciste șl a războiului anti- 
«ovletlc, organlzind mișcarea de 
rezistență a poporului. Ștefan Pla
văț, ca mulțl alțl comuniști, parti
cipă, in condiții de adincă ilegalitate, 
la numeroase acțiuni dc luptă anti
fascistă, de sabotare a producției de 
război.

Suspectat dc organele represive ale 
dictaturii militare-fasciste ca unul 
din autorii frecventelor acte de sa
botaj dip întreprinderile bănățene, 
Ștefan Plavăț este arestat in toam
na anului 1942 și judecat Împreună 
cu mai mulțl comuniști șl alți lu
crători patrloțl din Atelierele C.F.R. 
Timișoara. Scăpat din ghearele or

ganelor represi
ve, Ștefan Plavăț 
primește, în pri
măvara anvlui 
1944, o inaltă sar
cină încredințată 
de Comitetul re
gional P.C.R. Ba
nat — de a organi
za și prelua co
manda politică a 
detașamentului dc 
partizani „Mă- 
răști", care urma 
să-și desfășoare 
acțiunile antihi
tleriste in munții 
Carașului. Patrio- 

ții încadrați în acest detașament de 
partizani, aflat sub conducerea sa, au 
organizat importante acțiuni de sa
botaj, oare au adus serioase pagube 
mașinii de război naziste, au provo
cat deraieri de trenuri militare pe 
calea ferată Timișoara-București, Re- 
șița-Timișoara, precum și la barajul 
de la Văliug.

Firul vieții curajosului comunist 
Ștefan Plavăț a fo3t întrerupt in 
dimineața zilei de 18 iunie 1944, 
cînd, Încercuit de o unitate de jan
darmi, avea să cadă răpus de gloan
țe, luptind cu eroism pentru acoperi
rea retragerii detașamentului de 
partizani „Mărăștl".

Cu numai citeva luni mai tîrziu, 
victoria insurecției armate, organi
zată și condusă de Partidul Comu
nist Român, avea să încheie glorios 
capitolul luptei pline de abnegație 
duse de comuniști, de forțele de
mocratice și patriotice pentru elibe
rarea patriei de sub jugul fascist, 
deschizind o nouă etapă in istoria 
națională, acea etapă in care 
cele mai înalte aspirații de libertate, 
neatîrnare, dreptate socială și pro
gres ale poporului român aveau 
să-și găsească deplină împlinire.

FI. DRAGNE

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic extraordinar. 
Dirijor : Mircea Cristescu — 20.
• Radlotelevlzlunea Română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Recital 
extraordinar dc canto susținut do 
tenorul Petre Munteanu. Ișl dau 
concursul pianista Marta Joja și 
clarinetistul Aurelian Octav Popa 
— 20.

. • Conservatorul de muzică „Ci- 
prian Porumbescu" (sala G. Enes
cu) ; Concert simfonic dat de 
Orchestra simfonică a studenților. 
Dirijor : Radu Zvorlșteanu — 20. 
A Opera Română : Balete simfo
nice — premieră — 19,30.
o Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.

o Teatrul Național 
giale" (sala Studio) 
faci prăvălio cu scară — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20.

teatre
• Teatrul 
20.
o Teatrul 
— 19,30.
• Teatrul

de comedie : Preșul

Mic : Stilpil societății

„C. I. Nottara" (sala

Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Bărbați fără ne
veste — 20. _
© Teatrul “
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : 
dățelul de plumb — 16.
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Vilegiaturiștil — 20.
o Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19.30. (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Jos pălă
ria ! — 19,30.
G Teatru) de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Hanul pirați
lor — 19.30.
• Circul ..București" : Spectacol 
dat de Circul chinezesc din Șan- 
hai — 19,30.

Gluleștl : ...Eseu —

Sob

Programul I

pentru înfăptuirea marilor aspi
rații ale țării și ale poporului său.

Un participant activ La revoluția 
burghezo-democratică din Moldova 
a fost și Alecu Russo, cel ce va 
transpune durerile și nădejdile po
porului in emoționantul poem 
„Cintarea României". Fiind și el 
exilat și ajungind In Transil
vania. participă, împreună cu alți 
revoluționari moldoveni și mun
teni, la memorabila adunare popu

madă, după satele ți ținuturile de 
unde veniseră oamenii. Un popor 
întreg, de același port și aceeași 
limbă ca și a poporului nostru, sta 
măreț in lumina soarelui, și prin
tre sucmane se videa amestecate 
multe surtuce". Adunarea de pe 
Cimpla Libertății din Blaj a aprins 
mai puternic, In inima șl conștiin
ța lui Alecu Russo, dragostea de 
popor, i-a înflăcărat și mai mult 
patriotismul, determinindu-1 ca, in

căci adevărul este senin ca cerul 
zilelor frumoase ; sint drepți, pen- 
trucă libertatea este însăși drepta
tea", adăugind : „Hulă și blestem 
asupra celor ce inșală popoarele !".

Cea mai luminoasă figură de 
scriitor patriot, revoluționar, anga
jat plenar în lupta politică și so
cială, pină la jertfa de sine, ră
mine, fără îndoială, Nicolae Băl- 
cescu. înzestrat cu cea mai avan
sară clarviziune politică din epo

Scriitorii pașoptiști
lară de pe Cimpla Libertății din 
Blaj, impresionat puternic de avin- 
tu) revoluționar al maselor, de 
unitatea națională a tuturor ro-t 
manilor, de integrarea intelectuali
lor, a cărturarilor și scriitorilor in 
lupta pentru dreptate și libertate a 
poporului nostru. Scriitorul va 
nota in „Cugetările" sale : „In
tr-un finut a Ardealului se ivi 
la 1848 o zi frumoasă pe un cimp 
întins, unde patruzeci mii de ro
mâni sta să asculte, sub aripele 
unui steag in trei culori, cuvintul 
inteligenței ardelene. Moldoveni fi 
munteni, pribeji a tulburărilor din 
Țări, privea cu bătaie de inimă a- 
dunarea, oștită grămadă cile gră

momentele grele In care se va afla 
peste puțin timp, să se păstreze, 
neclintit, neingenuncheat. Arestat 
la Dej, In ziua de 9 iulie 1848, și 
transportat apoi la închisoarea din 
Cluj, autorul „Cintăril Româ
niei" se poartă cu curaj și băr
băție, *cu încredere in viitor, ferm 
in angajarea sa politică și socială 
pentru binele țării și al poporului 
român. In închisoarea din Cluj nu 
rămine pasiv, ci redactează o se
rie de cugetări pe ideea adevăratu
lui și falsului patriotism, ca rezul
tat al participării nemijlocite la 
evenimentele social-politice de 
pină atunci. „Adevărații patrioțl — 
scria Alecu Russo — sint senini.

ca pașoptismului românesc, acțlo- 
nind cu fermitate și dinamism, 
incă din anii tinereții, pentru drep
tate socială, pentru libertate și uni
tate națională, Nicolae Bălcescu a 
fost sufletul revoluției burghezo- 
democratice de la 1848. Puterea sa 
de luptă și de dăruire a izvorit 
permanent din contactul strins cu 
masele populare, din Înțelegerea 
justă și profundă a mersului isto
riei poporului român, a necesități
lor imediate și a perspectivelor de 
viitor. Admirabil exemplu de an
gajare politică și socială. Nicolae 
Bălcescu a mobilizat conștiințele 
contemporanilor săi, a polarizat In 
jurul său pe scriitorii noștri pro

9,00 Teleșcoalâ © Biologie (anul 
III liceu) : Fiziologia singe- 
lui (Televiziune școlară in
tegrată) • Fizică : Telefoto- 
grafia © Matematică (clasa 
a VlU-a) : Ecuația de gradul 
II.

10.00 Telex.
10,05 Publicitate.
10.15 Avanpremieră.
10.20 Teleenciclopedla © Meda

lion Constantin Brâncuși © 
Inima (II) a Eschimoșii.

11,00 Teleclnemateca pentru ti
neret : „tl cunoașteți pe Ur
ban î“. Producție a studiou
rilor cinematografice din 
R.D.G, Regia : Ingrid Ras- 
chke. Cu : Berndt Renne, 
Jenny Grăllmann,

12.25 Vetre folclorice : județul
Suceava.

12.45 52 de Inițiative în 52 de săp- 
tâmîni.

13,00 Telejurnal.
17.30 Curs de limbă rusă. Lecția 

a 50-a.
18,00 Telex. t
13,05 Publicitate.
18.10 Avanpremieră.
18.15 Dialog. Marx — contempora

nul nostru.
18.40 Panoramic științific.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Clntecul săptămlnll : „Ce 
minunată ești, țara mea" de 
Florentin Delmar, pe ver
suri de Stellan Filip. Inter
pretează Doina Limbășanu.

20,05 Avanpremieră.
20.10 Reflector.
20.25 Reportaj TV : „Colegii".
20.45 Seară de teatru : „Un tlnâr 

mal puțin furios" de I. D.

șerban. Scenariu, distins cu 
mențiune la concursul orga
nizat de Televiziunea Româ
nă — 1972. în distribuție : 
Sebastian Papalani, Viole
ta Andrei, Vladimir Găetan,
Adina Popescu, Ion Podo-
leanu, Radu Dumitrescu, Eu
gen Racoțl, Dimitrie Dunea, 
Constarttin Florescu. Regia
artistică : Ariana Kunner-
Stoica.

21,45 Muzică ușoară cu Acvllina

Herlea,

Severin, Florin Bogardo și
Ileana Popovici.

22,00 24 de ore a Contraste în
lumea capitalului. *

22,30 Gala maeștrilor : Nicolae

Programul H

30,00 Seară pentru tineret. „Pri
măvara tinereții prahovene"
— program realizat în co
laborare cu Comitetul jude
țean Prahova al U.T.C. • 
Actualitatea pentru tineret : 
„Primăvara studențească clu
jeană" — Festivalul național 
al institutelor de artă o Din 
agenda „Primăverii tinereții 
prahovene" a Dialog Intre 
generații... — întllnire cu 
veterani al șantierelor de 
muncă patriotică de acum 25 
de ani • „Poezia timpului"
— moment poetic la Muzeul 
ceasurilor din Ploiești • 
Gimnastică artistică cu Adi
na Angelescu, campioană 
tpublicană de junioare a 
Jolegi de generație a Pro
gram de muzică ușoară cu 
tineri tnterpreți din Ploiești 
și formația de muzică ușoa
ră „Canarii" a Palatului cul
turii din Ploiești • Concurs 
fulger pe teme de Istorie « 
Anotimpul baladelor a Cate
dra în uzină — reportaj la 
Uzinele „1 Mal" a Program 
de muzică ușoară oferit de 
tineri lnterprețl din Ploiești 
a Sultă folclorică cu ansam
blul de dansuri populare 
„Chindia".

*
I

I*
I

eminent din epoca pașoptistă, de- 
terminindu-i să se dedice cu ace
lași devotament și elan luptei re
voluționare. După ce, in 1840, lua
se parte la acțiunea revoluționară 
denumită „complotul" lui Mitică 
Fillpescu, Nicolae Bălcescu înte
meiază, in 1843, împreună cu Ion 
Ghica și Christian Tell, organiza
ția revoluționară secretă „Frăția", 
cu scopul de a lupta pentru trans
formarea societății românești din 
acel timp, pentru dobindirea drep
turilor legitime ale țării și poporu
lui nostru, pentru libertate și uni
tate națională. Toți membrii „Fră
ției", printre care s-au numărat 
Dimitrie Bolintineanu, Ion Ghica, 
Cezar Bolliac și alții, vor deveni 
fruntași al revoluției de la 1848. 
Afllndu-se la studii In capitala 
Franței, Nicolae Bălcescu nu uită 
țara și poporul său, ci, dimpotrivă, 
folosește toate mijloacele de care 
putea dispune in străinătate pentru 
triumful cauzei revoluționare ro
mânești. El devine adevăratul în
drumător și conducător politic al 
Societății Studenților Români din 
Paria, insuflindu-le tinerilor săi 
compatrioți dorința nestrămutată 
de a se dărui luptei poporului ro
mân pentru dreptate și libertate. 
Iar clnd. In februarie 1848, izbuc
nește revoluția In Paris, Nicolae 
Bălcescu, condus de un adevărat 
spirit Internaționalist, se află pe 
baricade, alături de masele popu
lare franceze, pătrunde in palatul 
Tuilleries și smulge cu propria-i 
mină o bucată de catifea din tro-' 
nul detronatului rege Ludovic-Filip. 
Nu mult după aceea, in seara zilei

dc 20 martie 1848, N. Bălcescu con
voacă la locuința sa pe compatrio- 
ții săi, in frunte cu Dimitrie Bolin
tineanu, hotărind împreună să se 
întoarcă de îndată in țară, spre a 
contribui activ la declanșarea re
voluției. Rolul Îndeplinit de Nico
lae Bălcescu in revoluția burghezo- 
democratică de la 1848 din Munte
nia a fost de primă Însemnătate. 
Cu o energie nestăvilită, cu o ati
tudine fermă și un curaj fără mar
gini, Nicolae Bălcescu a fost pro
motorul celor mai avansate poziții 
revoluționare. Alături de el au fost 
în primul rind Dimitrie Bolintinea
nu, Cezar Bolliac, Grlgore Alexan- 
drescu, Petre Teulescu, A. Zâne, cu 
care a redactat gazeta „Poporul 
suveran".

După înăbușirea revoluției. In 
timpul exilului la Paris, Nicolae 
Bălcescu organizează lupta revolu
ționarilor români emigrați, editea
ză revista „România viitoare", 
se străduic să ciștlgc simpatia și 
sprijinul Republicii Franceze pen
tru cauza poporului român. La Pa
ris, In timpul exilului, unul dintre 
cei mai apropiați tovarăși do idei 
și de luptă al lui Nicolae Bălcescu 
a fost Dimitrie Bolintineanu, Înscris 
și el pe loc de cinste In galeria 
luminoasă a scriitorilor noștri pa
șoptiști de exemplară angajare po
litică și socială.

Scriitorii români pașoptiști au 
fost scriitori patrioțl, Însuflețiți de 
cele mai nobile aspirații ale epocii 
lor, dăruiți plenar eforturilor depu
se In acea vreme pentru binele 
țării și propășirea națiunii române.
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VIZITA MINISTRULUI
■»

Miting la Academia militară
Luni dimineața, cu prilejul vizitei 

Tn țara noastră a ministrului apărării 
al Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste. mareșalul Uniunii Sovietice 
Andrei Antonovicl Greciko, la Aca
demia militară a avut loc un miting 
la care au luat parte cadre militare 
din garnizoana București.

Au fost prczentl V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București, și 
membri ai ambasadei.

Mitingul a fost deschis de general- 
lr»c0tenent Nicolae Militarii, coman
dantul garnizoanei București.

A luat cuvintul ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialis
te România, general de armată 
Ion Ioniță. care, cxprlmlndu-și satis
facția de a avea ca oaspete pe mi
nistrul apărării a1 U.R.S.S., a 
transmis, in numele militarilor ro
mâni, un fierbinte salut tovărășesc 
tuturor ostașilor armatei Uniunii So
vietice. Animat de profunde senti
mente internaționaliste — a arătat el 
— poporul român urmărește cu un 
deosebit interes și satisfacție munca 
constructivă, creatoare a oooorului 
sovietic, sc bucură din inlmft de rea
lizările sale, văzind in acestea o con
tribuție dc cea mai mare însemnă
tate la întărirea forțelor socialismu
lui. a frontului antiimperlalist, la 
cauza progresului și păcii in lume. 
Militarii armatei române se bucură, 
dc asemenea, sincer de succesele ob
ținute de militarii armatei sovietice 
in pregătirea lor de luptă, în întări
rea capacității de apărare a Uniunii 
Sovietice.

Tn continuare, referindu-se la reali
zările obținute de poporul român pe 
calea progresului și civilizației so
cialiste, vorbitorul a subliniat că a- 
diucile schimbări innoitoare petrecuta 
in toate domeniile de activitate sint 
rodul înfăptuirii neabătute a politicii 
marxist-leniniste. promovate cu con
secventă de Partidul Comunist Ro
mân. Oamenii muncii din țara noas
tră — a spus el — urmează cu în
credere și fermitate politica partidu
lui. muncesc cu abnegație pentru în
făptuirea cu succes a programului 
trasat de Congresul al X-lca și de 
Conferința Națională ale partidului 
in vederea făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate in Româ
nia.

Arătind că în anii construcției so
cialiste, pe temelia profundelor 
transformări petrecute in societatea 
românească, partidul a creat o arma
tă de tip nou, care nu cunoaște alte 
interese decit slujirea cu devotament 
a cauzei poporului, a libertății și 
independenței patriei, a cauzei so
cialismului. ministrul aoărării na
ționale a subliniat că toți militarii, 
de la soldat la general, animați de 
înalte sentimente patriotice, sint gata

. îndeplinească exemplar orice mi
siune încredințată de conducerea de 
partid și de stat. Pe baza sporirii 
potențialului economic al țării a 
crescut continuu gradul de înzestrare 
a armatei cu mijloace modeme de 
luptă, s-a dezvoltat producția pro
prie de armament, tehnică de luptă 
sl aparatură perfecționată menită să 
îmbunătățească dotarea unităților și 
marilor unități. In același timD. a 
subliniat vorbitorul, o atenție deose
bită se acordă pregătirii întregului 
popor pentru apărarea patriei.

In concordanță cu politica interna
ționalistă a partidului și statului 
nostru, armata română dezvoltă 
strinse legături de colaborare cu ar
matele țârilor participante la Tra
tatul de la Varșovia, ale tuturor ce
lorlalte țări socialiste, pe baza sti
mei și respectului mutual, a prie
teniei și spiritului tovărășesc.

Referindu-se la politica externă ac
tivă desfășurată de partidul și statul 
nostru, vorbitorul a subliniat că in 
centrul acesteia se situează in mod 
consecvent dezvoltarea continuă a 
relațiilor bune de prietenie, solida
ritate și colaborare cu Uniunea So
vietică. cu toate țările socialiste. In 
spiritul coexistenței pașnice. Româ
nia extinde, de asemenea, relații de 
colaborare cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduirea socia- 
a. La baza tuturor raporturilor sale 

internaționale, România așează prin
cipiile deplinei egalități in drepturi, 
respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne, avantajului reci
proc. renunțarea la forță si la ame
nințarea cu fort-a in .soluționarea 
problemelor litigioase dintre state.

Partidul și statul nostru militează 
’ activ pentru instaurarea unui sistem 
trainic de securitate și colaborare pe 
con'inentul european, aducindu-și 
contribuția la pregătirea conferinței 
general-europene.

După ce a evidențiat faptul că in
tre poporul român și poporul sovie
tic. intre P.C.R. si P.C.U.S. s-au sta
tornicit relații prietenești de solida
ritate și colaborare frățească, inter- 
naționalistă, care se bazează pe vechi 
și bogate tradiții, vorbitorul a arătat 
că noul Tratat de prietenie, colabo
rare și asistentă mutuală dintre Româ
nia si Uniunea Sovietică cr^ază 
un cadru prielnic pentru intensifica
rea și amplificarea colaborării eco
nomice și tehnico-ștlințifice reciproc 
avantajoase, a cooperării in produc
ție și in alte domenii de interes co
mun.

Ne exprimăm convingerea, a spus 
In încheiere vorbitorul, că vizita pe 
care o faceți in prezent in România, 
stimate tovarășe ministru, contactele 
avute cu cadre și ostași ai armatei 
noastre populare vor aduce o nouă 
și însemnată contribuție la Jntărirea 
și dezvoltarea relațiilor noastre fră
țești

A luat apoi cuvintul mareșalul 
Uniunii Sovietice A. A. Greciko, 
care a mulțumit pentru primirea de 
care s-au bucurat oaspeții sovietici 
Jn țara noastră șl a transmis milita
rilor armatei Republicii Socialiste 
România un salut fierbinte și cele 
mai bune urări din partea militarilor 
armatei și Cotei militare maritime 
sovietice.

Vreau să menționez — a spus vor
bitorul — că vizita noastră de priete- 
nie a fost. cert, rodnică. Numărul 
problemelor discutate cu conducă
torii de partid și de stat, atmosfera 
acestor convorbiri au arătat că am
bele părți manifestă dorința de a ex
tinde și in continuare cooperarea 
intre popoarele și forțele armate ale 
țărilor noastre frățești. Referin
du-se la realizările obținut^ de 
ponorul român in anii construc
ției socialismului, vorbitorul a ară-

tal că in prezent Romania este o 
țară socialistă dezvoltată, cu o ar
mată modernă. Oamenii sovietici se 
bucură de aceste succese. Tratatul 
sovieto-român de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală întărește 
rezultatele obținute in relațiile dip- 
Ire cele două țări, deschide largi 
perspective de adinei re a legăturilor 
de prietenie între Uniunea Sovietică 
și România, pe baza principiilor in
ternaționalismului socialist.

Popoarele noastre — a subliniat 
vorbitorul — sint legate nu numai 
prin ir-o colaborare avantajoasă, ci 
și prin aceleași scopuri dc luptă 
pentru socialism și comunism, prin 
ideologia marxlst-lenlnistă atotbirui
toare. Uniunea Sovietică și România 
$e pronunță pentru coeziunea șl uni
tatea popoarelor și armatelor țârilor 
socialiste.

Viața ne învață — a apus vorbito
rul — că succesele în lupta împo
triva imperialismului depind nemij
locit de coeziunea țărilor socialiste, 
partidelor comuniste frățești, a tu
turor forțelor progresiste ale contem
poraneității.

In continuare, referindu-se la Im
portanța Tratatului de la Varșovia, 
in condițiile existenței blocului mi
litar N.A.T.O.. vorbitorul a subliniat 
câ partidele comuniste și guvernele 
țărilor socialisto frățești fac tot po
sibilul ca armatele lor să fie intot-' 
deauna gata pentru apărare. în mo
mentul de față forțele armate so
vietice dispun de tot ceea ce este 
necesar pentru realizarea cu succes 
a sarcinilor de apărare a patriei. 
Dezvoltarea calitativă a armatei și 
flotei se oglindește prin ridicarea 
nivelului lor de luptă și pregătirii 
de mobilizare, prin perfecționarea 
pregătirii politice și de luptă. Intă- 
rindu-și forțele armate, Uniunea So
vietică promovează în același timp 
o politică activă de întărire a păcii 
și asigurare a securității internațio
nale.

Partidul Comunist al Uniunii So
vietice consideră că este de datoria 
sa internaționalistă de a contribui 
prin toate mijloacele la întărirea 
coeziunii și puterii sistemului socia
list mondial.

Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, guvernul sovietic, Întregul 
nostru popor și militarii săi nu vor 
precupeți nici un efort pentru obține
rea acestui scop suprem.

In încheiere, oaspetele a urat mi
litarilor garnizoanei București, între
gului personal al Forțelor Armate ale , 
Republicii Socialiste România noi și 
mari realizări in pregătirea politică 
și de luptă, în vederea întăririi capa
cității de apărare a țării și întregii 
comunități socialiste.

•*- ★
Tot luni, ministrul apărării al 

U.R.S.S., mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko, împreună cu persoa
nele care il însoțesc, a făcut o vizită 
la Ministerul Apărării Naționale, 
unde a avut o întrevedere cu gene
ral de armată Ion Ioniță, ministrul 
apărării naționale.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au desfășurat intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

★
In cursul aceleiași zile, mareșalul 

Uniunii Sovietice A. A. Greciko și 
persoanele care il insoțesc au vizitat 
o unitate militară a trupelor mecani
zate.

Oaspeții au fost însoțiți de gene
ralul de armată Ion Ioniță.

★
Seara, ambasadorul Uniunii Sovie

tice la București, V. I. Drozdenko, a 
oferit un dineu. Au luat parte Virgil 
Trofin, general de armată Ion Ioniță, 
general-colonel Ion Gheorghe, gene
ral-colonel Ion Coman, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, generali și ofițeri superiori.

In timpul dineului, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă de prietenie, 
ambasadorul V. I. Drozdenko, mare
șalul Uniunii Sovietice A. A. Greciko 
și generalul de armată Ion Ioniță au 
rostit toasturi.

(Agerpres)

Cronica zilei
Președintele Marii Adunftri Na

ționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a primit din 
partea președintelui Adunării Națio
nale a Republicii Franceze, Edgar 
Faure, o scrisoare in care sint ex
primate mulțumiri pentru mesajul 
de felicitare ce l-a fost adresat cu 
prilejul alegerii sale 
funcție.

In această

♦
In Capitală a sosit, 

amiază, o delegație a 
Federal pentru Prețuri din R.S.F. 
Iugoslavia, condusă dc Viekoslav 
Latckovic, directorul institutului.

Timp dc o săptăminfl. oaspeții iu
goslavi vor avcA convorbiri Ia Comi
tetul de Stat pentru Prețuri, vor vi
zita mari întreprinderi din orașele 
București, Pitești și Brașov.

Pe aeroportul Otopcni, delegația a 
fosfintîmpinatft dc Gheorghe Gaston 
Marin, președintele Comitetului de 
Stat pentru Prețuri din Republica So
cialistă România, precum și de Iso 
Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București.

★
Președintele Uniunii studenților 

iugoslavi, Dragan Kallnic, care a 
sosit, luni după-amlAzft, in Capitală 
in fruntea unei delegații a acestei 
organizații, și-a exprimat satisfacția 
pentru prilejul vizitei in România, 
apreciind că ea va contribui la o mai 
bună cunoaștere a vieții și preocu
părilor tineretului nostru universitar, 
la dezvoltarea relațiilor de 
rare dintre studenții celor 
țări.

Membrii delegației iugoslave 
avea întrevederi la Ministerul ___
cației și Invățămîntului, Uniunea Ti
neretului Comunist și Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Comuniști, vor 
vizita instituții de învățămint supe
rior din București, Cluj și Brașov, 
precum și cămine, case de cultură, 
cluburi studențești.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de președintele Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din Republica Socialistă România, 
Constantin Boștină, precum și de re
prezentanți ai Ambasadei R.S.F. Iu
goslavia la București.

Juni după- 
Institutului

colabo- 
două

vor 
Edu-

(Agcrpres)

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialists RomAnia

Vă mulțumim în mod sincer pentru mesajul de condoleanțe pe care 
ați binevoit să mi-1 adresați în legătură cu accidentul de cale ferată 
survenit la fi aprilie, pe linia Conakry — Frlgulya. Vft exprimăm cele 
mal bune urări de sănătate personală șl de prosperitate pentru poporul 
român.

Cu foarte înaltă considerațiune

AHMED SEKOU TOURf

Sosirea în Capitală a președintelui
Congresului Național African (A.N.C.)

din Africa de Sud
Luni a sosit la București Oliver 

Tambo, președinte al Congresului 
Național African (A.N.C.) din Africa 
de Sud, care, la Invitația Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, va face o vizită in țara 
noastră.

Oaspetele a fost lntlmpinat, la ae
roportul Otopenl, de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiulut Per
manent al C.C. al P.C.R., secretar 
al C.C. al P.C.R., șl Stefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.

*

Cele „trei surori"
de la gurile Vltavei

r a
Ieri tn țari : Vremea a devenit in 

general frumoasă, cu cerul mal mult 
senin dimineața In sud-vestul țării. 
Innorărl mai accentuate s-au menți
nut in Moldova, sud-eStul Transilva
niei, unde in prima parte a zilei a 
mal plouat slab. Tn Carpațll Orientali 
izolat a nins. Vlntul a prezentat In
tensificări in estul țării, predominind 
din sectorul nordic. Temperatura a 
marcat o creștere in cea mai mare 
parte a tării, osclltnd la ora 14 intre 
6 grade la Topllța șl 18 grade la Man-

galla și București. In București t Vre
mea a fost In general frumoasă, 
cerul variabil, mal mult senin 
mlneața. Vlntul a suflat slab, ț 
la potrivit. Temperatura maximă 
fost de 19 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 șl 21 aprilie. In țară t Vreme 
cura de încălzire. Cerul va ft tempo
rar noros. Se vor semnala ploi locale 
in jumătatea de sud n țârii. în rest 
ploi izolate. VInt cu Intensificări de 
scurtă durată la Începutul 'intervalu
lui. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între zero șl 10 grade. Iar cele 
maxime Intre 11 și 21 grade, local 
mal ridicate. In București : Vreme In 
curs de Încălzire. Cerul va fi tempo
rar noros. Ploaie de scurtă durată. 
Temperatura in creștere In a doua 
parte a intervalului.

PRONOEXPRES
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TENIS 

Victorii românești 
în turneul 

de la Monte Carlo
După ce duminică ciștigase, ală

turi de spaniolul Juan Gisbert, pro
ba de dublu masculin a turneului 
internațional de la Monte Carlo, 
Ilie Năstase a realizat o nouă vic
torie. ieri, in finala probei, de sim
plu a aceleiași competiții. ' Campio
nul nostru l-a întrecut in trei seturi 
(6—4. 6—1, 6—2) pe suedezul Bjorn 
Borg.

Finala de simplu din turneul juni
oarelor s-a disputat între româncele 
Mariana Simionescu ,(in semifinale 

0, 6—2 cu fra/t-za Thibaut) și 
Florența Mihai (in semifinale 6—2, 
6—2 cu vest-germana Kohlstadt). 
Scor 7—5, 6—1 pentru Simionescu.

TENIS DE MASĂ
Echipele R.P. Chineze 

ți României au evoluat 
ieri la Hunedoara

Echipele de tenis de masă ale R. P. 
Chineze, aureolate la recentele cam
pionate mondiale de la Sarajevo, își 
continuă turneul in țara noastră. Ieri 
după-amiază, oaspeții au susținut ]a 
Hunedoara partțde demonstrative cu 
reprezentativele României. Victoriile 
au revenit oaspeților, la masculin 
cu 5—2 și la feminin cu 3—1. Pu
blicul spectator a fost plăcut impre
sionat de nivelul tehnic ridicat al 
meciurilor, de măiestria dovedită, in 
primul rind, de campioanele mon
diale Hu Yu-lan și Maria Alexandru, 
de campionul mondial Si En-tin. O 
frumoasă victorie a obținut tînărul 
nostru sportiv Teodor Gheorghe care 
l-a întrecut cu 2—0 (22—20, 22—20)
pe Si En-tin.

Joi, reprezentativele de tenis de 
masă ale R. P. Chineze și României 
se vor intilni din nou, de data a- 
ceasta la București, in sala Flo- 
reasca.

„Și vă mai rog" — își încheia odată un mare 
antrenor indicațiile date fotbaliștilor săi înaintea 
unei partide dificile — „vă mai rog să intrați pe 
teren și să jucați zimbind". Pentru că jucătorul 
nu este un robot, ci e propulsat de anumite stări 
afective, pentru că fotbalul este doar un joc spor
tiv — in care asțăzi învingi tu fiindcă ai fost mai 
bun. iar miine voi învinge eu dacă voi fi mai bun 
— este bine, deci, ca niciodată să nu ne speriem 
de un meci, oricit de greu ar fi el. să nu ne În
tristăm dinainte și să nu ne pierdem încrederea. 
Miercurea trecută, la Kiev, in fața vicecampioanei 
europene, jucătorii noștri, neințelegind acest 
truism, au pășit pe gazon timorați și încruntați, au 
jucat rigid, fără dezinvoltura necesară, fiind de
pășiți nu numai de jocul' mai bun al fotba
liștilor sovietici, dar și de propria lor inhibiție. 
Partida a fost pierdută (0—2), după cum se știe, 
însă îngrijorător este faptul că starea de 
tensiune și incrispare n-a părăsit apoi jucătorii ți 
antrenorii, ba, mai mult, ea s-a transmis și unor 
comentarii ulterioare. Or, acum, înaintea confrun
tării oficiale deosebit de importante de la Tirana, 
■fotbaliștii tricolori și antrenorii lor au nevoie ca de 
aer de calm, echilibru și încredere in forțele și va
lențele lor reale. îndemnindu-i, și ajutlndu-î, să se 
pregătească toți cu cea mai mare răspundere, mo- 
bilizindu-i și insuflețindu-i, să nu uităm, totuși, că 
fotbalul este un joc.

Este un joc fotbalul, dar nu este o joacă. De 
aceea, fără să dramatizăm ori să ne crispăm, tre
buie să-l tratăm cu seriozitatea cuvenită. în a- 
ceastâ idee ne-am propus să discutăm astăzi — im- 
preună cu cițiva dintre antrenorii de la cluburile 
care dau jucători lotului reprezentativ, și cu antre
norul echipei naționale — cum poate fi eficace la 
6 mai ceea ce a fost ineficace in jocul echipei noas
tre la 18 aprilie.

Ce carențe ați se
sizat în ultimul joc 
al naționalei noas- 
If© ? 1-3 aceastâ pri-
mă întrebare, fiecare din
tre 
tori

cei șapte interlocu- 
__ solicitați de noi a 
dat cite un răspuns de
taliat și bogat argumen
tat Noi ne-am străduit să 
comprimăm pe cit posibil 
cele spuse, fără a știrbi 
cu nimic esența. Deci..

CONSTANTIN GH. 
(Steaua) : Principala caren
ță mi s-a părut lipsa cre-

dinței jucătorilor că pot să 
învingă ori să nu piardă 
jocul. Orice pregătir • tac
tică, orice har tehnic 
n-au mare valoare dacă 
jucătorii nu au ambiția 
sportivă de a învinge și în
crederea că vor învinge

REINHARD ION (G.S.M 
Reșița) : Ceea ce m-a sur
prins cel mai mult "Ste că 
jucătorii noștri _ * * '*
dirji, 
dată, 
sint 
tacul-------- ---------

CERNAIANU CONSTAN
TIN (Universitatea Craio
va) i Echipa noastră a fe

...._ n-au fost
combativi, ca altă- 
Prea mulți jucători 
in apărare, iar a- 
rămine izolat.

în cîteva rînduri
• Sportivii români au cucerit 

noi victorii la campionatele 
balcanice dc tir, care se desfă
șoară la Belgrad. Nicolae Ro
taru s-a clasat pe primul loc 
la armă liberă calibru redus, 
3 poziții (1 147 puncte) și la po
ziția genunchi (390 puncte). La 
această probă, selecționata Ro
mâniei a cucerit titlul ’ ’ 
canic cu 4 530 puncte, 
succese românești : Dan Iuga 
(la pistol viteză — 593 puncte) 
șl Melania Petrescu (la armă 
standard, 60 focuri culcat — 
566 puncte). Și ultima probă a 
competiției, pistol calibru mare 
(disputată ieri) a fost dominată 
de țintașii români. Primul la 
individual — Dan Iuga (cu 579 
puncte). Pe echipe — România 
(2 297 puncte).

bal- 
Alte

• în orașul Sliven (Bulgaria) s-a 
desfășurat un mare cros internațio
nal organizat in cinstea zilei de 
„1 Mai". Au participat concurenți 
reprezentind asociații sportive mun
citorești din Belgia, Iugoslavia, 
România, Polonia, Ungaria. U.R.S.S., 
Bulgaria. Victoria a revenit polone
zului Pierjinka (5 000 m in 14’41”4/10), 
urmat de românul Nicolae Dumitru.

• Tradiționalul concurs de patinaj 
artistic „Memorialul Nikolai Panin" 
s-a desfășurat la Leningrad cu .par
ticiparea celor mai buni tineri pa
tinatori din Cehoslovacia, R. F. Ger
mania, Polonia, România, Ungaria, 
U.R.S.S. în proba de perechi, cuplul 
român Beatrice Huștiu—Dan Săvea- 
nu s-a clasat pe locul doi. Primul 
Ioc a fost .ocupat de perechea so
vietică Marina Leonidov—Vladimir 
Bogoliubov.

• AUTOMOBILISM.' Cel de-al 
21-lea „Raliu Safari", desfășurat pe 
șoselele Africii orientale, s-a inche-

cut un joc slab In compania 
unei echipe care de data 
aceasta nici ea n-a strălu
cit. De ce? Pentru că' i- 
deea de joc cu libero a fost 
greșit interpretată de către 
cei care aveau datoria s-o 
realizeze (Pescaru care a 
îndeplinit acest rol, Anca 
șl Sameș, obligați să rea
lizeze un marcaj strict, și 
ceilalți jucători, care n-au 
făcut presingul necesar), 
pentru că s-a abuzat de pase 
laterale și^lnapoi, pentru

gine nu au avansat prea 
des spre poarta adversă și, 
astfel, înaintașii, rămași 
izolați, n-au avut nici o 
contribuție,

ONISIE ȘTEFAN (Uni
versitatea Cluj) : După pă
rerea mea, liniile au jucat 
prea depărtate una de alta. 
Intr-o așezare 4—3—3, 
cum s-a jucat, linia 
dlană trebuia să se __
topească cu înaintarea, să 
nu țină cont de posturi 
fixe, pentru a se putea a tă

așa 
me- 
con-

iat cu victoria surprinzătoare a 
echipajului Shekar Mehta—Lofty 
Drews (Kenya) pe o mașină „Dat
sun" — 405 puncte penalizare, ur
mat de Harry Kallstroem—Claes 
Bilstram (Suedia) pe „Datsun", cu 
406 p.p. In ultima etapă, după ’ 
abandonul englezului Roger Clarck, 
finlandezii Rauno Aaltonen și Han- 
nu Mikkola, care păreau Învingători 
siguri la un moment dat, conducind 
detașat in clasament, au capotat pe 
serpentinele Muntelui Kenya.

Pentru generații în
tregi, localitatea Mel
nik și împrejurimile 
sale nu au reprezen
tat decit un bazin le
gumicol Întins sau o 
zonă cu podgorii și 
livezi pe povirnișurile 
ce insoțesc cursurile 
Vltavci și Elbei ; un 
tirgușor aflat in apro
pierea capitalei, ocolit 
parcă de tumultul vie
ții economice moder
ne, dar apreciat pen
tru priceperea șl hăr
nicia cu care locuitorii 
satelor din Jur cultivă 
pămlnturile.

De Îndată ce la Pra- 
ga au început lucră
rile pentru construirea 
metroului — cel mai 
mare obiectiv al ac
tualului cincinal — 
Melnikul a fost adus 
in actualitate; pentru 
că aici, in triunghiul 
de la confluența Vlta- 
vei cu Elba, regiune 
ce a fost atita vreme 
doar o Împărăție a ză
voaielor și păsărilor 
de apă, se ridică unul 
dintre cele mai vigu
roase vlăstare ale e- 
nergeticii cehoslovace. 
Specialiștii numesc 
construcția respectivă 
„Trio Melnik", intru- 
cit ea cuprinde trei 
surse energetice, 
mensionate la o pu
tere totală de 1270 
megawați, dintre care 
primele două au și in
trat in funcțiune. .

Cei ce se îndreaptă 
spre locurile de agre
ment din nordul țârii, 
parcurgind autostrada 
ce Însoțește cursul 
Elbei, privesc cu ' în- 
cintare această con- 
sfrucție. Referindu-se 
la considerentele care 
au dus la amplasarea 
termocentralelor toc
mai în această zonă, 
situată totuși departe 
de sursele de combus
tibil, directorul gene
ral al complexului, 
ing. Jan Roubicek, a- 
ratâ : înainte de’toate, 
aici, la Melnik, se 
pregătește „hrana"
metroului praghez,
respectiv sursa ener-

di-

gctică de bază pentru 
trenurile subterane. 
In același timp, s-a ți
nut seama de crește
rea, in perspectivă, a 
consumului de energie 
electrică in însuși ra
ionul Melnik. Pentru 
că, fără a i se dimi
nua nimic din ponde
rea pe care o deține 
in agricultura repu
blicii, această veche 
localitate va cunoaște, 
incă din acest cinci
nal, un ritm mai acce
lerat de industriali
zare. Pe teritoriul ra
ionului cu același 
nume vor fi amplasate 
întreprinderi moderne,

CORESPONDENTA 
DIN PRAGA

între care unele dis
locate din capitală, ca 
urmare a aplicării mă
surilor de reducere 
a surselor de poluare 
a mediqjui ambiant. 
Profilul lor de produc
ție presupune un con
sum ridicat de energie 
electrică. In plus, cu
rentul electric și abu
rii produși in acest 
„trio" vor constitui un 
însemnat aport la mo
dernizarea și diversi
ficarea producției a- 
gricole. Se are in ve
dere, de exemplu, con
struirea unor întinse 
sere moderne care să 
contribuie la mai buna 
aprovizionare a popu
lației pragheze cu 
produse legumicole, 
mai ales in perioadele 
friguroase ale anului.

...De pe acoperișul 
uneia din halele prin
cipale poate fi cuprin
să cu privirea desfă
șurarea in spațiu a 
construcțiilor. In jur 
— coșuri a căror Înăl
țime constituie recor
duri la scara Ceho
slovaciei, turnuri de 
răcire a apei, clădiri 
masive ai căror pereți 
de sticlă groasă închid 
intre ei zgomotul ne-

întrerupt al motoare
lor, ca și împletirea 
de conducte din metal 
și beton.

Cfteva date privind 
amploarea construcției 
complexului energetic 
Melnik : prin miinile 
constructorilor au tre
cut plnă acum, numai 
pentru ridicarea pri
melor două obiective, 
B8 000 mc de beton , și 
37 500 tone de pre
fabricate : lungimea
conductelor montate 
atinge 115 km ; zilnic 
in cele zece cuptoare 
ale termocentralelor a- 
flate in funcțiune ard 
13 000 tone de cărbune.

Proaspătul peisaj e- 
nergetic apărut in li
niștita vale ”” 
va căpăta, 
sfirșitul acestui 
noi dimensiuni 
lucrările ce se desfă
șoară din plin la cea 
de-a treia unitate ce 
Intră in alcătuirea 
complexului. Construc
torii cehoslovaci vor 
încerca aici un expe
riment îndrăzneț. Pen
tru prima dată în is
toria energeticii ceho
slovace va fi montat 
un agregat cu o pu
tere de 500 megawați, 
reprezentind puterea 
Instalată totală a vii
torului obiectiv. E un 
adevărat examen pen
tru specialiștii șantie
rului, J 
pentru 
de turbine de 
uzinele „Skoda" 
Plzen, care și el. 
pentru prima oară 
îndelungata activitate 
a întreprinderii lor. ur
mează să dea viață u- 
nui asemenea agregat 
complex. Și nu încape 
îndoială că atit con
structorii, cit și me- 
talurgiștii vor avea 
în final satisfacția că, 
prin Inteligența și 
hărnicia lor. au durat 
o construcție repre
zentând inima viitoa
rei circulații subtera
ne în capitala țării — 
realizare demnă de 
anii socialismului.

a Elbei 
pînă la 

an, 
prin

dar mai ales 
constructorii 

la 
din 
tot 
în

C. PRISĂCARU

A FI FRUNTAȘ - O TRADIȚIE
(Urmare din pag. I)

roasele drapele de unitate fruntașă 
pe ramură obținute intr-o intensă 
competiție cu zeci șl zeci de uni
tăți din industria ușoară. - Acum 
sint 25 de asemenea distincții la 
număr.

— Care este obiectivul funda
mental asupra căruia este concen
trată in prezent preocuparea mun- 

inginerilor, tehnicienilor 
------,:..or din fabrică ? — am 

Rai cu,

citorilor, inpv
și economiștilor __ _ _____ _
întrebat-o pe tovarășa Marla 
de la serviciul plan.

— Ciștigarea de timp.
Așa a- sunat, succint, dar 

răspunsul primit. Detaliile __
rioare aveau să-l confirme. în 1954 
fabrica a realizat sarcinile de plan 
cu două săptămîni înainte. în 1971, 
tot cu două săptămîni mai de
vreme, pentru ca in 1972 îndeplini
rea planului să fie raportată cu 36 
de zile înainte de sfirșitul anului. 
Da, piștigarea timpului — in fa-

Mai poate fi îm
bunătățită pregăti
rea fizică ? R!LsPuris"- 
rile la această întrebare 
au cuprins opinii dife
rite cu privire la poten
țialul fizic al tricolorilor. 
Antrenorii Constantin, 
Nunwelller și Onisle sus
țin, spre exemplu, că pre
gătirea fizică este cores
punzătoare. Antrenorul Va
lentin Stănescu, dlmpotri-

precis, 
ulte-

voarea cantității și calității, mai a- 
les a calității — a devenit aici tac
tica cea mai bună in aplicarea 
strategiei : „Cincinalul in 4 anl“. 
Un angajament entuziast, o op
țiune fermă, o hotărîre unanimă a 
colectivului fabricii. Rezultatele din 
primii doi ani ai cincinalului oferă 
primele certitudini ale înfăptuirii 
acestui angajament. Realizările din 
cel de-al treilea an al cincinalului 
confirmă, la rindul lor. Numai in 
trimestrul I s-au realizat supli
mentar, peste sarcinile planului, 
deosebit de mobilizator, 28 000 
bucăți tricotaje, 20 000 cămăși, 5 000 
rochii pentru femei ș.a. Un buchet 
de succese ce va fi substanțial îm
bogățit cu realizările din luna 
aprilie.

Cine sint autorii acestor suc
cese ? Practic a fost imposibil să 
notăm lista a zeci și sute de oa
meni despre care ni s-a vorbit la 
comitetul de partid. I-am ales, to
tuși, pe cei situați in fruntea in-

trecerii pe profesii : Anicuța 
Chivu, din secția nr. 2, care a cu
cerit titlul de „cea mai bună mași- 
nistă“, Sima Sandu, din secția nr. 8, 
deținătoarea titlului de „cea mai 
bună tricotoare'1, și Niculina An- 
toniu, din secția nr. 9, care s-a a- 
f ir mat ca „cea mai bună finisoare“.

întrecerea continuă. Cu fiecare 
zi, cu fiecare săptămînă, în cartea 
de onoare a întrecerii sint înscrise 
noi fapte de muncă. Cit de mari 
vor fi aceste realizări la sfirșitul 
anului ? Nu putem spune cu exac
titate. In orice caz, știind că oa
menii de aici își onorează cuvintul 
dat, sintem convinși că ele nu se 
vor situa cu nimic sub limita an
gajamentului asumat in întrecere: 
suplimentar 400 milioane de lei la 
producția-marfă, 6 milioane de lei 
valută la export, 20 milioane de lei 
beneficii. Cu siguranță, așa cum a 
intrat în tradiție, acest harnic co
lectiv muncitoresc va realiza mai 
mult.

și ceea ce am văzut cu toții 
urmărind transmisia par
tidei pe micul ecran — 
sînt Insă de natură să ne 
convingă pe deplin că, In
tr-adevăr — așa cum apre
cia și antrenorul Valentin 
Stănescu — condiția fizică, 
atletică este unul din capi
tolele asupra căruia trebuie 
Insistat in mod cu totul 
deosebit in această perioa
dă de pregătire. In acest 
scop nu s-ar putea oare a- 
pela — ca In perioada di-

NUNWEILLER I. : Să 
se fixeze pe cit posibil for
mația și aceea să fie pre
gătită.

REINHARD I. : Să asi
gurăm o prospețime jucă^- 
torilor noștri, să le ridicăm 
moralul, iar ei să aibă în
credere in forțele proprii.

★
Este limpede, prin 

mare, că sint multe de fă-
ur-

cut. înainte de toate, tre
buie stabilit un lot restrins 
și conturat de pe ’ acum 
unsprezecele care va păși 
in arena de la Tirana. 
S-au făcut suficiente încer
cări și experimentări (in 
partidele din această . pri
măvară au fost verificați 
peste 30 de jucători — cite 
3 pe un post), a venit, 
credem, vremea deciziilor.

AMBIȚIE SPORTIVĂ ȘI CALM!
Opinii și sugestii ale unor antrenori de la cluburi și ale antrenorului naționalei 

de fotbal privind pregătirile in vederea confruntării de la 6 mai

că vlrfurlle de atac n-au 
manifestat combativitate.

HALAGIAN 
(F.C. Argeș) :

F LORIN 
Lipsa de 

omogenitate a echipei a 
constituit principala caren
ță a Jucătorilor noștri. 
Temporizarea jocului la 
mijlocul terenului a făcut 
ca acțiunile noastre sâ nu 
fie incisive. Mijlocașii a > 
jucat bine, dar n-au dat 
cursivitate jocului.

NUNWEILLER ION (Di
namo) : Prima deficiență 
— timiditatea ; fotbaliștii 
noștri nu și-au impus jo
cul. Apoi, mijlocașii n-au 
înțeles că în sistemul 
4—3—3 trebuie să alimen
teze și să ajute mereu ata
cul. Nici fundașii de mar-

ca pe un front larg, cu un 
număr sporit de jucători.

STĂNESCU VALENTIN 
(antrenorul principal al lo
tului național) : Cele mal 
grave carențe — pregătirea 
fizică șl viteza de joc. 
Surprinși de alergarea și 
viteza de joc a adversari
lor, mijlocașii noștri n-au 
putut participa corespun
zător la acțiunile de atac ; 
nici nu s-au putut replia; 
au condus mult mingea, în 
loc să facă deschideri lung) 
și să paseze In adincime

...Subliniind aceste caren
țe, toți tehnicienii abordați 
de noi au fost de părere că 
ele pot — și trebuie — re
mediate pină la primul joc 
oficial al acestui sezon di
ficil.

vă, apreciază că exact la 
acest capitol sint mai defi
citari jucătorii noștri. Cei
lalți Interlocutori — an
trenorii Cernălanu, Hala- 
gian și Reinhard — ne-au 
vorbit, de asemenea, des
pre posibilitatea ca, în 
timpul rămas la dispo
ziție, să se ridice simțitor 
capacitatea fizică a jucă
torilor din lot, ceea ce se și 
angajează să facă la clu
burile lor.

Declarațiile fotbaliștilor 
și tehnicienilor sovietici 
(care, apreciind tehnica 
bună a jucătorilor noștri, 
au remarcat insuficienta 
pregătire fizică a acestora, 
capacitatea de efort scă
zută), recunoașterile fot
baliștilor noștri Înșiși, cit

naintea campionatului din 
Mexic — la aportul unui 
specialist ?

Ce măsuri propu
neți pentru buna 
pregătire a parti
dei de la 6 mai ?

CERNAIANU C. : Defini
tivarea urgentă a lotului in 
funcție de ideea de joc ce o 
vom aplica la Tirana • re
cuperarea unor jucători de 
valoare indispensabili e- 
chipel,

HALAGIAN FL. : O re
unire intermediară a trico
lorilor In această săptă- 
minâ.

Evident, rindurlle de mai 
Nici interlocutorii noștri — ___
rugat să facem această precizare 
tenționat altceva decit să *_______ ____ .....
sugestii izvorite din dorința, care este șl trebuie să fio 
unanimă, de a colabora cu toții la cit mai temeinica 
pregătire a partidei de la 6 mai.

Pentru îndeplinirea întocmai a obiectivului propus — 
două puncte la Tirana, iar in perspectivă calificarea la 
turneul final al Mondialelor — este necesar aportul tu
turor factorilor interesați și responsabili : antrenori șl 
medici (de Ia cluburi șl de la lot), federație, opinie pu
blică, inclusiv presă. Din acest punct de vedere nu 
poate fi decit binevenit ca toți Iubitorii fotbalului să 
facem front comun în efortul de a asigura condițiile și 
atmosfera cele mai favorabile. Dar, cu calm matur și 
încredere stenică, nu cu lamentări, dezgropări de amin
tiri sumbre și polemici personale — cum citeam intr-un 
„comentariu" publicat ieri do un cotidian central.

Se cuvine să precizăm însă că — mai presus de
orice alți factori, de orice aspecte tchnlco-tactice, de 
amănunte organizatorice sau de altă natură — victoria 
atit de dorită va fi condiționată de RESPONSABILITA
TEA PERSONALA, morală și civică a fotbaliștilor tri
colori. Responsabilitatea față de 'culorile sportive pe 
care este chemat să le apere, față de clubul pe care-1 
reprezintă și față de sine însuși impune fiecărui jucă
tor selecționat ca, in această perioadă, să nu-1 preocupe 
nimic altceva decit pregătirea pentru meciul atit de 
important cu fotbaliștii albanezi. Să respecte întru totul 
indicațiile antrenorului și ale medicului, să-și lichideze 
carențele — semnalate de antrenori și pe care și Ie cu
noaște el singur — să-și impună ' ‘ "
ordonată, să-și refacă forțele fizice 
mîndu-și timpul zilnic 
acestui scop — iată ce 
fotbalist tricolor.

Să facem tot ce putem 
să nu mai 
decit să intre pe teren și să joace zimbind. Iar ei să 
joace șl să iasă de pe teren cu zîmbetul satisfacției că 
au jucat cu suflet, au fost mal buni și au învins.

N G. M1TRO1

sus nu se vor o „lecție", 
care, de altfel, ne-au șl 

nici noi nu am in- 
formulăm cîteva opinii șl

un regim de viață 
___ șl morale, consu- 

nuniai șl numai in vederea 
se cere in aceste zile fiecărui

face pentru ca atunci, în 6 mal, 
avem a Ie spune celor unsprezece tricolori

I



viața internațională
CAMBODGIA

Patrioții continuă ofensiva
în imediata apropiere a capitalei
PNOM PENH 23 (Agerpre*). — 

Forțele patriotice khmere au conti
nuat să exercite, duminică, o puter
nică presiune asupra pozițiilor lon- 
noliste din regiunile situate la sud 
d>- Pnom Penh. După cum anunțâ 
agenția France Pres«e. s-au înregis
trat lupte la 25 de kilometri de ca-

pitală, în jurul localității Akompong 
Antout $1 Ia sud-vest de Pnom Penh, 
unde forțele patriotice au lansat 
atacuri din trei direcții asupra loca
lității Trankhnar. Angajamente mili
tare s-au semnalat și in zona orașu
lui Takeo.

Dezideratul populației sud-vietnameze 
— construirea unei țări pașnice, 

independente și prospere
CUVINTAREA PREȘEDINTELUI PREZIDIULUI C.C. AL F.N.E. 

CU OCAZIA CELEI DE-A CINCEA ANIVERSARI A ALIANȚEI 
FORȚELOR NAȚIONALE, DEMOCRATICE Șl PAȘNICE 

DIN VIETNAM
VIETNAMUL DE SUD 23 (Ager

pres). — Nguyen Huu Tho, pre
ședintele Prezidiului C.C. al Frontu
lui Național de Eliberare, președinte 
al Consiliului Consultativ al G.R.P. 
al Republicii Vetnamulul de Sud, in 
cuvintarea rostită la adunarea con
sacrată celei de-a cîncea aniversări 
a Alianței Forțelor Naționale, Demo
cratice și Pașnice din Vietnam, a 
declarat că. de la data intrării în vi
goare a acordului de la Paris asu
pra Vietnamului, populația din zo
nele eliberate și forțele 
populare au respectat cu ___
lozitate ordinul de încetare a focului 
și au îndeplinit cu strictețe toate 
prevederile acordului.

Nguyen Huu Tho a relevat, tot
odată. că guvernul S.U.A. și Admi
nistrația de la Salgon, deși au înde
plinit prevederile unor articole ale 
acordului, au violat, în repetate rin- 
duri, multe dintre acestea. Astfel. 
Administrația de la Saigon lansează 
acțiuni militare împotriva zonelor 
controlate de G.R.P , iar recent tru
pele lor au pătruns in Cambodgia. 
De asemenea, autoritățile saigoneze 
întreprind acțiuni represive și de te
roare Împotriva populației din zo
nele pe care le controlează și refuză 
să înapoieze G.R.P. personalu] civil 
pe care-1 dețin. Drept urmare, nu se 
poate vorbi. încă, de o autentică în
cetare a focului.

In continuare, președintele F.N.E. 
a arătat că obiectivul neschimbat al 
luptei populației sud-vietnameze 
este construirea unui Vietnam de 
sud pașnic, independent, democratic, 
neutru și prosper și pregătirea pen
tru reunificarea pașnică a patriei. 
Acordul de la Paris și Actul Confe
rind) internaționale asupra Vietna
mului constituie o bază politică și 
constituțională pentru lupta noas
tră — a adăugat el.

în încheiere. Nguyen Huu Tho a 
apus: „Declar. încă o dată, că pri
mim cu căldură și sîntem pregătiți 
să cooperăm cu toate organizațiile și 
personalitățile, independent de ori
entarea politică sau religioasă și de 
trecutul lor. inclusiv cu aceia care 
astăzi lucrează in cadrul administra-

țicl șl armatei de la Saigon, pentru 
a lupta împreună in vederea îndepli
nirii Acordului de la Paris și punerii 
autentice in practică a dreptului la 
autodeterminare al populației Viet
namului de sud".

armate 
scrupu-

belgrad Lucrările primei
Adunări Generale

a Federației
BF.LGRAD 23 (Corespondență de 

la S. Morcovescu). — La Belgrad a 
avut loc, luni, Adunarea Generală a 
Federației, convocată, in baza Con
stituției iugoslave, de către Prezi
diul Adunării Federale, de comun 
acord cu Prezidiul Conferinței Fe
derale a Uniunii Socialiste a Poporu
lui Muncitor din Iugoslavia șl cu con- 
simțămintul prealabil al președinte
lui R.S.F. Iugoslavia și al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip 
Broz Ti to, în scopul examinării unor 
probleme actuale de importanță ge
nerală pentru federație.

La lucrările Adunării Federației — 
prima de acest fel care a avut loc în 
Iugoslavia — au luat parte deputății 
Adunării Federale, membrii Prezi
diului R.S.F.I., Consiliului Executiv 
Federal, Prezidiului Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, ai conducerii 
Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor și ai altor organizații politice, 
obștești, de stat, oameni de știință, 
activiști pe tărimul vieții publice din* 
toate republicile și provinciile auto
nome. Au fost invitați, de asemenea, 
reprezentanți ai corpului diplomatic, 
precum și ziariști străini acreditați 
la Belgrad.

Iosip Broz Tito a prezentat o 
punere asupra problemelor politicii 
interne și externe și a importanței 
reformei constituției.

în încheierea lucrărilor, Adunarea 
Generală a Federației a adresat tutu
ror organelor șl organizațiilor de stat, 
politice și obștești chemarea ca, in 
cadrul sferei lor de activitate, să ac
ționeze cu energie pentru înfăptuirea 
sarcinilor relevate in expunerea pre
ședintelui R.S.F. Iugoslavia și al 
U.C.I.

ex-

Intensificarea mișcărilor

a Comitetului [liberării al O.U.A.
chile In sprijinul programului

Unității Populare
O declarafie a Comisiei politice a Mișcării de Acfiune Populară 

Unitară
SANTIAGO DE CHILE 23 (Ager

pres). — Comisia “z'.i'JiI _ III, 
carii de Acțiune Populară Unitară 
(M.A.P.U.) a dat _ Ji
clarație in care cheamă toți oame
nii muncii din Chile la vigilență 
față de încercările reacțiunii ’ 
submina programul Unității 
lare.

Documentul arată ..._ _
rirea puterii politice de către ___
tul Unității Populare in 1970, opo
ziția de dreapta a făcut numeroase 
încercări de a răsturna guvernul 
prezidat de Salvador Allende. Așa- 
numita grevă a proprietarilor de 
autocamioane, din octombrie

politică a Miș-
publicității o de-

de a
Popu-

că de la cuce- 
Fron-

trecut, n-a avut alt scop decit crea
rea unui haos economic. Dar, se 
subliniază în declarație, masele popu
lare, împreună cu forțele armate, 
au dejucat planurile reacțiunii. în 
prezent, monopolurile și latifundiarii 
sint gata să recurgă la orice mij
loace pentru a împiedica procesul de 
transformări democratice din țară. 
Iată de ce principala sarcină a clasei 
muncitoare și a poporului chilian — 
se arată în declarație — constă în 
realizarea unei depline unități pen
tru susținerea programului Unității 
Populare și depășirea greutăților din 
economie.

interlaotiene
Convorbirile

(Agerpres). 
șeful delegației

CAIRO 23 (Agerpres). — Comite
tul Eliberării al Organizației Unită
ții Africane (O.U.A.) se va întruni, 
la 15 și 16 mal, la Addis Abeba, 
pentru a discuta intensificarea lup
tei armate în teritoriile aflate sub 
dominația portugheză și a regimuri
lor rasiste din sudul Africii — in
formează agenția M.E.N. Vor fi a- 
bordate, cu acest prilej, modalitățile 
de ajutorare, in continuare, a miș
cărilor de eliberare africane in con
formitate cu hotăririle și recoman
dările adoptate la conferința pentru 
sprijinirea victimelor colonialismului 
și apartheidului din Africa australă, 
care a avut loc la Oslo. Totodată, 
va fi examinată situația din Orien
tul Apropiat in lumina ultimelor 
evenimente, în special după recenta 
acțiune a comandourilor israeliene 
pe teritoriul Libanului.

Comitetul Eliberării al O.U.A., 
format din reprezentanți a 18 state, 
are misiunea ‘de a coordona activi
tatea mișcărilor de 'eliberare de pe 
continentul african.

Încheierea vizitei ministrului român
al afacerilor externe în Irak

BAGDAD 23 (Agerpres). — L* 
23 aprilie și-a încheiat vizita oficia
lă in Republica Irak ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, 
In aceeași zi,
plecat spre patrie.

George Macovescu. 
ministrul român a

Oaspetele român a fost condus la 
aeroport de ministrul afacerilor ex
terne al Irakului, Murthada Said 
Abdul Baqi, de subsecretari de stat 
șl funcționari superiori din M.A.E. 
irakian. A fost prezent însărcinatul 
cu afaceri a.l. al României, Vladimir 
Vișin eseu.

tokio Comisia economică O.N.U. pentru Asia
și Extremul Orient și-a încheiat lucrările

TOKIO 23 (Corespondență de la 
FI. Țuiu). — La Tokio s-au Înche
iat lucrările celei de-a 29-a sesiuni 
anuale a Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Asia și Extremul Orient 
(E.C.A.F.E.),' Începute la 11 apri
lie. în ultima ședință plenară a 
fost adoptat raportul anual al co
misiei, care va fi înaintat Consiliu
lui Economic și Social al O.N.U.

La această sesiune au participat 
54 de state membre, asociate și cu 
titlu de observator. Pentru prima 
oară au fost prezente o delegație a 
R. P. Chineze și delegații ale unor 
insule din Pacific.

Din partea țării noastre a partici
pat un grup de observatori, condus 
de ambasadorul României în Japo
nia, Nicolae Finanțu, care a expus, 
într-una din ședințele plenare, pozi
ția României față de problemele 
dezvoltării economice și sociale a 
țărilor, față de relațiile de cooperare

LA VIENA S-A DESCHIS

VTENTIANE 23
Phoun Sipaseuth, ,
Frontului Patriotic Laoțian, și Ngon 
Sanamikone. șeful delegației admi
nistrației d^ la Vientiane, au avut, 
la sfirșitul săptămînii trecute, o nouă 
reuniune, anunță agenția Khaosan 
Pathet Lao. Au fost continuate, cu 
acest prilej, schimburile de opinii 
asuora unor probleme militare și 
politice, schimburi menite să ducă 
la semnarea unui protocol privind 
aplicarea Acordului de restabilire a 
păcii și înțelegere națională in Laos.

ORIENTUL APROPIAT
• ÎNCHEIEREA REUNIUNII ȘE
FILOR DE STAT MAJOR DIN 
TARILE ARABE • CONSUL
TĂRI PRIVIND FORMAREA 

NOULUI GUVERN LIBANEZ
CAIRO 23 (Agerpres). — In capi

tala egipteană s-au încheiat lucrările 
reuniunii șefilor de stat major din 
țările arabe consacrată examinării si
tuației din Orientul Apropiat După 
cum informează agenția M.E.N., au 
participat reprezentanți din toate ță
rile arabe, cu excepția Tunisiei. Ge
neralul Saad Al Shazly. șeful statu
lui major al armatei egiptene, secre
tar general adjunct al Ligii Arabe, 
care a prezidat reuniunea șefilor de 
stat major, a declarat in cadrul unei 
conferințe de presă, că scopul între
vederii de la Cairo a fost de a se lua 
cunoștință de măsurile adoptate in 
fiecare țară arabă pe linia aplicării 
rezoluțiilor aprobate la cea de-a 13-a 
sesiune & Consiliului arab al apă
rării.

★
BEIRUT 23 (Agerpres). — Situația 

în care se află țara impune forma
rea unui guvern de uniune națională, 
a declarat, după o nouă întrevedere 
ru șeful statului, Amin Hafez, pre
mierul desemnat al Libanului. „Li
banul. a subliniat premierul, este 
confruntat cu pericole din exterior și 
cu situații dificile in interior, in timp 
ce Tinerele generații manifestă dorin
ța legitimă a unei dezvoltări care 6ă 
c-onducă la o diversificare a poten
țialului țării" — informează agenția 
France Presse. El a menționat că nici 
ih om politic nu va putea să nu fa
ciliteze sarcina constituirii unui ase
menea cabinet Totodată, Amin Ha- 
f, z a arătat că formarea unui guvern 
de uniune națională a fost acceptată, 
In principiu, de toți interlocutorii cu 
care a avut consultări pină in pre-

L. BREJNEV 

A PRIMIT GRUPUL 

DE SENATORI 
AMERICANI

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Leo
nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., a primit, luni, grupul de 
senatori americani, membri al Co
misiei pentru comerț a Senatului 
S.U.A., aflați in vizită 1^ Moscova. 
Agenția T.A.S.S. precizează că au 
fost abordate, cu acest prilej, o lar
gă gamă de probleme legate de sta
diul actual și de evoluția relațiilor 
dintre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americli, îndeosebi pe 
planul legăturilor comerciale și eco
nomice.

Mii de greviști de la filiala din Boulogne-Billancourt a firmei „Renault* au participat zilele trecute la un mi
ting în sprijinul cererii lor de a fi ameliorate condițiile stipulate în noul contract de munca

agențiile de presă transmit
Primul ministru al Itali- 

gj Giulio Andreotti, a sosit, luni, 
la Tokio, intr-o vizită oficială — pri
ma întreprinsă de un șef de guvern 
italian in această țară.

In funcția de primar al 
orașului Nagoya a tost 
candidatul comun al forțelor progre
siste, K. Motoyama, sprijinit de 
partidele comunist și socialist, de 
Consiliul General al Sindicatelor din 
Japonia și de alte organizații. Re
prezentanți ai forțelor progresiste 
din Japonia fac parte, de asemenea, 
din organele executive ale capitalei 
nipone, Tokio, precum și ale orașe
lor Osaka, Kyoto, Yokohama etc.

La Phenian * £ast semnat 
planul de schimburi culturale pe 
anul 1973 intre R.P.D. Coreeană și

U.R.S.S. Documentul stipulează dez
voltarea colaborării intre cele două 
țări in domeniile științei, invățămin- 
tului, culturii, artei fi sportului.

La Delhi se desfășoară confe
rința națională indiană pentru în- 
vățămint și sociologie. In discursul 
rostit in fața participanților, pre
ședintele Indiei, V.V. Giri, a subli
niat necesitatea imperioasă a dezvol
tării invățămintului in intreaga țară, 
a desfășurării unei activități susți
nute in domeniul cunoștințelor des
pre societate.

Sesiunea Consiliului Na
țional al Uniunii Progresis
te Senegaleze, parlid dc suver- 
nămint în Senegal, și-a încheiat lu
crările consacrate problemelor actua-

Lunohod-2" a parcurs peste 36 km pe Selena
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

Aparatul' sovietic autopropul
sat „Lunohod-2" și-a încheiat 
programul celei de-a patra zile 
selenare — informează, de la 
Centrul de legături cosmice la 
mari distanțe, corespondentul 
special al agenției T.A.S.S. Pro
gramul zilei a fost consacrat 
studierii unei crevase de mari 
dimensiuni, situată in partea su
dică a craterului Lemonnier. 
Vehiculul selenar s-a deplasat 
în condiții dificile. Traseul a 
străbătut o zonă cu pietre din- 
tr-o rocă friabilă, cu dimen
siuni de 2-3 metri și presărată 
cu numeroase cratere. In tim
pul staționărilor, lunomobilul

a transmis pe Pămint imagini 
televizate ale crevasei și ima
gini telescopice ale pereților și 
fundului ei. De asemenea, 
boratorul selenar 
cercetări asupra 
chimice a solului șl 
ților magnetice.

In timpul care a trecut de 
cînd a fost depus pe Selena, 
la 16 ianuarie 1973, „Lunohod-2" 
a parcurs, in total, 36 200 metri.

La ultima ședință de legătu
ră prin radio cu Pămintul, de 
la 22' aprilie, au fost executa
te operațiunile de pregătire a 
vehiculului selenar pentru ur
mătoarea noapte, care va dura 
pină la 7 mal.

la- 
a efectuat 

compoziției 
proprietă-

le ale dezvoltării economice a țării. 
In cadrul dezbaterilor au fost exa
minate rezultatele planului de dez
voltare a economiei naționale pe 
perioada 1970—1973 și au fost evocate 
perspectivele de dezvoltare a econo
miei Senegalului pe următorii patru 
ani.

Ministrul de externe al 
Etiopiei, ^Tanassie Haile, și-a în
cheiat vizita de două zile la Cairo, 
in cursul căreia a fost primit de 
președintele Anwar Sadat și a avut 
convorbiri cu o serie de alte oficia
lități egiptene.

Șeful Gestapoului din 
LyOIl celui de-al doilea
război mondial, Klaus Altmann — 
Barbie, in prezent intr-o închisoare 
din La Paz, a recunoscut, intr-un 
interviu publicat In ziarul brazilian 
„O Globo", că, între 1940 și 1945, a 
deportat sau a ordonat împușcarea 
a zeci de mii de patrioți francezi.

Flotarea concertată a mo
nedelor celor șase țări din 
Piața comună ta raport cu d°- 
larul va fi menținută pină cînd ba
lanța de plăți a S.U.A. va manifesta 
o tendință evidentă de reechilibrat' 
— se afirmă intr-un document ofi
cial publicat luni de Banca centrală 
vest-germană.

Regizoral și producăto 
ral american de film Me- 
rian Cooper ~ •«tomi celebru- 
lui „King Kong" — a încetat din 
viață la San Diego (California), in 
virstă de 78 de ani. Printre cele mai

VIENA'23 (Agerpres). — Luni sea
ra, la Vicna a început o nouă run
dă de negocieri intre membrii Orga
nizației țărilor exportatoare de 
trol — O.P.E.C. — și companiile 
troliere occidentale. La actualele 
crări, O.P.E.C. este reprezentată 
un comitet ministerial — format 
cadrul reuniunii la nivel înalt “a __ 
ganizației, care a avut loc la Beirut 
— prezidat de ministrul libian al pe
trolului, Ezzedin Mabruk.

Obiectul convorbirilor îl reprezintă 
cererea statelor exportatoare de a se 
proceda la o majorare a prețului la 
petrol, pentru a compensa pierderile 
pe care aceste țări le-au înregistrat 
în urma recentei devalorizări cu • 10 
la sută a dolarului. Țările producă
toare solicită, in același timp, adop
tarea unor măsuri corespunzătoare 
menite ca, în viitor, ele să nu mai 
poată fi silite să suporte consecințele 
unor eventuale crize monetare occi
dentale.

Acordurile de la Geneva, Încheiate 
între statele membre ale O.P.E.C. și 
companiile petroliere occidentale in 
1972, sint considerate, în acest sens, 
depășite: potrivit acestor acorduri, 
așa-numitul procent de siguranță, 
care avea ca scop să pună statele 
producătoare la adăpost de zguduirile 
sistemului monetar occidental, preve
de o majorare de maximum 6—7 la 
șută a prețului la petrol, cifră care, 
în cazul de față, e socotită ca deve
nită necorespunzătoare.

pe- 
pe- 
lu- 
de 
în 

or-

economlcă internațională.
Sesiunea a dezbătut cele 22 de 

puncte trecute pe agendă și accep
tate de comisie. Acestea s-au refe
rit la situația economică șl socială 
din Asia și Extremul Orient, exami
narea unor probleme specifice din 
domeniile planificării, comerțului, 
industriei, resurselor naturale, re
surselor de apă, transporturilor, co
municațiilor, statisticii, dezvoltării 
sociale, populației, agriculturii, admi
nistrației publice și asistenței teh
nice.

Au fost ascultate, de asemenea, 
rapoarte asupra unor proiecte econo
mice și sociale pentru această regiu
ne, elaborate și, îh parte, puse in 
practică din grija și sub îndrumarea 
E.C-A.F.E. Sesiunea a examinat pla
nurile pentru elaborarea unor noi 
proiecte cu caracter economic și 
social — propuse de participanți in 
cursul dezbaterilor — și a adoptat 
un număr de rezoluții in cele mal 
importante probleme ca : modul de 
desfășurare a sesiunilor E.C.A.F.E., 
Integrarea femeilor in procesul dez
voltării economice și sociale regio
nale, stabilirea unui fond asiatic 
pentru comerțul cu orez, promova
rea comerțului Interregional cu orez 
și ușurarea condițiilor de plată pen
tru țările in curs de dezvoltare, 
includerea limbii chineze între lim
bile de lucru ale E.C.A.F.E., dezvol
tarea regiunii Lumbinl din Nepal, 
accelerarea aplicării 
nologiei în procesul 
nomlce, continuarea 
autostrada asiatică 
problemelor agricole 
Unele rezoluții lansează apeluri pen
tru elaborarea unui program de ac
țiune privind protejarea mediului 
înconjurător, pentru înlesniri acor
date țărilor in curs de dezvoltare 
de către țările dezvoltate în ce pri
vește achitarea împrumuturilor sca
dente.

științei și teh- 
dezvoltării eco- 

lucrărilor la 
șl soluționarea 

din regiune.

Prezențe 
românești 

peste hotare 
BELGIA

Organizațiile secțiunii fla
mande a Partidului Socialist 
Belgian au luat inițiativa orga
nizării, in Flandra, a unor re
uniuni avind ca temă : „Româ
nia — trecut, prezent, viitor". 
Manifestările, care au loc in di
ferite localități, la „Casa po
porului" — instituție cu funcții 
culturale, patronată de Parti
dul Socialist Belgian — înscriu 
in programul lor expuneri des
pre țara noastră și filme docu
mentare realizate de cineaști 
belgieni.

★
La Ostende, localitate situată 

pe litoralul belgian al Mării 
Nordului, a început Festivalul 
folcloric românesc, eveniment 
anunțat în presă cu o săptămi- 
nă înainte și așteptat de public 
cu mult interes.

IRAN
La sediul Organizației femei

lor din Isfahan a avut loc ver
nisajul expoziției „România 
azi". Au participat personali
tăți ale vieții politice, culturale 
și artistice, reprezentanți ai 
presei, televiziunii și radioului, 
un numeros public. A luat par
te, de asemenea, ambasadorul 
țării noastre la Teheran, Ale
xandru Boabă.

PEKIN

Semnarea unui acord 
comercial chino-mexican

Conferința de presă a președintelui Mexicului
PEKIN 23 (Agerpres). — Ministrul 

afacerilor externe al R. P. Chineze, 
Ci Pin-fel, și ministrul de externe al 
Mexicului, Emilio O. Rabasa, au 
semnat, duminică, la Pekin, un acord 
comercial intre guvernele Chinei și 
Mexicului — anunță agenția China 
Nouă. Cele două părți au procedat, 
de asemenea, Ia remiterea scrisori
lor privind schimburile culturale, 
științifice și tehnice pe perioada 
1973—1974.

La ceremonia semnării au asistat 
președintele Mexicului, Luis Eche
verria Alvarez, și premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lal.

★
PEKIN 23 (Corespondență de la 

I. Tecuță). — Președintele Mexicu
lui, Luis Echeverria, aflat Intr-o vi
zită oficială în Republica Populară 
Chineză, a participat duminică, la o 
conferință de presă organizată la 
Ambasada mexicană din Pekin. Au

fost prezență reprezentanți al presei 
chineze șl corespondenți străini.

Oaspetele mexican a precizat că a 
avut cu conducătorii chinezi mai 
multe runde de convorbiri, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă foarte 
prietenească.

Președintele Mexicului a mențio
nat că membrii delegației care îl în
soțește, formată din oficialități și re
prezentanți ai cercurilor industriale 
și de afaceri, au avut contacte cu 
reprezentanți chinezi din diferite do
menii de activitate.

Șeful statului mexican a subliniat 
că „este foarte important pentru ță
rile Amerlcii Latine și pentru toate 
celelalte state ale lumii a treia să 
lupte împotriva oricărei forme de 
dependență". „Pentru a se putea dez
volta, țările lumii a treia trebuie 
8ă-și dezvolte relațiile comerciale in
tre ele, precum și contactele cu alte 
țări", a spus, în încheiere, Luis Eche
verria.

cunoscute pelicule realizate de Me- 
rian Cooper se7 numără' „Ultimele 
zile ale orașului Pompei", „Fort 
Apache", „Rio Grande" și „Omul li
niștit".

Președintele Dahomeyu- 
lui, Mathieu Kerekou, șl-a încheiat 
vizita oficială la Lagos, unde a avut 
convorbiri cu șeful guvernului fe
deral al Nigeriei, Yakubu Gowon, și 
cu alte oficialități cu care a exami
nat probleme de interes bilateral, 
precum și diferite aspecte ale situa
ției de pe continentul african. In co
municatul comun, cele două părți 
reafirmă sprijinul pentru toate miș
cările de eliberare de sub colonia
lism Și din teritoriile dominate de 
rasiștii din Africa.

Lucrările de construcție a podului 
suspendat de peste Bosfor, care 
urmează să lege Europa de Asia, 
se apropie de sfîrșit Podul, avîna 
aproximativ un kilometru lungime, 
se numără printre cele mai mari 
construcții ae acest gen din lume

Un nou Statut
al indienilor brazilieni
Camera deputaților 

a votat, zilele trecute, 
un proiect de lege 
care reglementează si
tuația indienilor din 
Brazilia. „Statutul in
dia n ui ui" — cum este 
denumită această lege 
— ce va ‘ ‘
treacă și prin Senat, 
extinde asupra indie
nilor protecția juridi
că existentă In țară 
pentru ceilalți locui
tori ai Braziliei, asigu- 
rind totodată respec
tarea obiceiurilor și 
tradițiilor ponulatiilor 
indigene.

In cele 55 de artico
le ale statutului este 
reglementat ansamblul 
vieții social-politice a 
indienilor : drepturile 
civile, cele politice, 
condițiile de muncă, 
dreptul de proprieta
te, venitul, educația, 
cultura, sănătatea. Sint 
prevăzute. între altele, 
mijloace pentru dez
voltarea economică și 
socială a ținuturilor 
in care trăiesc popu
lații indigene, garan
ția alegerii modulul 
de a trăi, orotejarea 
valorilor culturale.

Observatorii din ca
pitala Braziliei apre
ciază că prin această 
lege se urmărește re
zolvarea unei probleme 
însemnate care a con-

trebui să

fruntat multă vreme 
autoritățile braziliene 
— aceea a rolului 
populației băștinașe in 
viața țării. Această 
problemă a devenit a- 
cută odată cu trecerea 
la aplicarea programu
lui de integrare în cir
cuitul economic a vas
telor teritorii „din in
terior" — Amazonia, 
Mato Grosso, Gias —

CORESPONDENȚA 
DIN R1O 

DE JANEIRO

depozitare ale unor 
fabuloase bogății na
turale. „Marșul spre 
interior", cum este 
supranumit acest pro
gram guvernamental, 
impliclnd un amplu 
contact cu populațiile 
indigene din zonele 
respective, a făcut cu 
atit mai necesară o 
serie de măsuri pen
tru protejarea acesto
ra față de abuzurile 
unor oarticulari care 
încearcă să „achizi
ționeze" noile pămin- 
turi prin izgonirea 
populației băștinașe. 
Sprijinind organismul 
creat In vederea prote
jării intereselor popu-

lației băștinașe — 
FUnaI (fundația na
țională a indianului) 
— autoritățile au ini
țiat o serie de acțiuni 
cu caracter economic1 
și social, punind la 
dispoziție, in acest 
scop, suma de 1 mi
lion de dolari.

Comentind statutul 
indienilor. generalul 
Bandeira de Melo, 
președintele FUNAI, 
sublinia intr-un inter
viu acordat ziarului 
„O GLOBO" î „Pro
blema indianului bra
zilian este o problemă 
a noastră si soluțiile 
sint ale noastre. Nu 
există in Brazilia o 
politică de impunere a 
culturii albe indianu
lui. Dimpotrivă, 
Iitica noastră are
vedere păstrarea cul
turii indigene"...

Toate aceste măsuri 
șl precizări sînt me
nite să pună stavilă a- 
numitor opinii potri
vit cărora dezvolta
rea economică a Bra
ziliei. integrarea ți
nuturilor virgine In 
circuitul economic 
s-ar face pe seama ce
lor 15 000—20 000 de 
Indieni, cîți trăiesc in 
aceste zone.

V. PAUNESCU
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