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IN PREAJMA SĂRBĂTORII MUNCII

Inițiativele 
în întrecere
B SUSȚINUTE
> PROMOVATE
» GENERALIZATE

Ne aflăm in preajma sărbătorii muncii si este mo
mentul cel mai nimerit să vorbim despre inițiativele 
valoroase afirmate in întrecere. Practic, se poate spu
ne că. Ia ora actuală — dezvoltând acțiunile bune din 
anul trecut — nu există colectiv de întreprindere care 
să tra se mindreascâ cu cel puțin o inițiativă lansată 
șau adoptată, cu rezultate economice remarcabile in 
înfăptuirea sarcinilor de plan, ca urmare a promovării 
experienței înaintate. Este vorba de inițiative cu largă 
audientă m nndurile muncitorilor, tehnicienilor si in- 
g meriior noștri, de acțiuni îndrăznețe izvorî te din înal
ta conștiință muncitorească a coleciivelor de întreprin
deri. menite să pună In valoare noi si Importante re
surse de creștere a producției si productivității mun
cii. a eficientei economice in ansamblul ei — in asa 
fel incit planul și angajamentele să fie îndeplinite m 
acest an in cit mai bune condiții.

..Să lucrăm o zi pe lună cu materiale economisite" 
— iată o inițiativă pornită simultan din mai multe 
unițăti care s-a soldat cu economii de zeci si zeci de 
milioane de lei ' cit privește ,,Micronul, gramul, se
cunda —- în slujba eficienței economice", această ini
țiativă — declanșată în secția forjă a Viineî de rul
menți din Brașov — a devenit astăzi cunoscută si apli
cată în numeroase unități industriale din întreacă țară: 
muncitorii întreprinderii de poduri metalice și pre
fabricate din beton din Pitești, aplicind o inițiativă 
ce vizează scurtarea duratelor de îndeplinire a planu
lui. anticipează realizarea cincinalului la 15 iulie 1975 ; 
același preț îl pun pe ciștiganea „bătăliei*4 cu timpul și 
constructorii hidrocentralelor de pe OH ; zeci si zeci 
de alte inițiative, intre care ..Productivitate orara ma
ximă — cu cheltuieli minime", lansată de către cimen- 
t.stii din Bicaz. „Să realizăm două cicluri pe lună in 
plus", pornită din rindurile minerilor din Valea Jiu
lui. s-au impus prin amploare si rezultate deosebit de 
favorabile obținute in domeniul realizării prevederilor 
planului, creșterii eficienței generale a producției.

întrecerea socialistă din acest an. declanșată de che
mările unorjntreprinderi fruntașe, dată fiind impor
tanta lui 1973 in Îndeplinirea mai devreme a cinci
nalului, a cunoscut o nouă amploare, stimulind ext-'n- 
derea multor initiative si apariția altora noi. „Pentru 
înfăptuirea mai devreme a obiectivelor cincinalului, 
vom Îndeplini planul fiecărui trimestru cu 6 zile in 
avans, iar planul anului 1973 in numai 11 luni". For
mulat, recent, in asemenea termeni mobilizatori, an
gajamentul minerilor din sectorul 2 al exploatării Plos- 
tina. unitate care înregistrează cele ma! bune rezul
tate din Întreg bazinul carbonifer al Văii Mot.ru.lui, 
a devenit o inițiativă larg îmbrățișată de numeroase 
alte colective. O dovadă vie. concludentă că oamenii 
muncii. în dubla lor calitate de producători si de pro
prietari ai avuției naționale, slnt profund interesat! 
in valorificarea tuturor resurselor interne de sporire a 
producției și eficientei, asigurarea măsurilor pentru 
desfășurarea, In condiții cit mal bune, a activității pro
ductive.
(Continuare în pag. a IV-a)

întâlnirea tovarășului Nicoîae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., cu Oliver Tambo, președintele A. N. C. din Africa de Sud
CEL MAI

ÎNSEMNAT SUCCES

CEA MAI

VALOROASĂ ACȚIUNE

Prin corespondenții noștri ni se comunică din șase mari întreprinderi

Uzina 
de utilaj petrolier 
„1 Mai" — Ploiești
• De la începutul anului 

și pinâ in prezent, planul 
producției marfă vindută și 
încasată a fost depășit cu 
15 milioane lei.

• în cadrul acțiunii „Să 
dezvoltăm capacitățile de 
producție prin autoutilare", 
colectivul uzinei a realizat 
pină acum utilaje și agre
gate in valoare de 8 mi
lioane lei, de două ori 
și jumătate mai mult de- 
cit valoarea celor realizate 
in Întreg anul 1972.

Combinatul 
petrochimic Borzești
• A început fabricarea 

pe scară industrială a unui 
nou sortiment de cauciuc 
sintetic, denumit ,.Carom 
60“, realizat de specialiștii 
combinatului. El este desti
nat industriei de încălță
minte și înlocuiește dura- 
mitul — material adus din 
import Pină la sfârșitul 
anului, chimiștii din Bor
zești s-au angajat să pro
ducă circa 1 000 tone cau
ciuc ,,Carom 60", realizind 
o economie de peste 1,5 
milioane lei valută.

o Chimiștii din secția 
policlorură de vinii, anga
jați în acțiunea sub gene
ricul „Nici o mașină, nici 
un utilaj sub randamentul 
planificat nici un minut 
nelucrat", au realizat pină 
acum 600 tone de P.V.C. 
peste prevederile planului.

întreprinderea 
minieră Bocșa

• Sarcinile de plan pe 
4 luni au fost îndeplinite 
cu 13 zile mai devreme. 
Pină la finele acestei luni, 
planul la producția marfă

va fi depășit cu 12,5 la 
sută.

• Folosirea unei metode 
de lucru de mare produc
tivitate — exploatarea ză- 
cămintului in camere. Pe 
această bază au fost depă
șite substanțial angajamen
tele luate de colectivele 
miniere de la Ocna de Fier 
și Dognecea. Aici, intr-o 
singură zi, s-au realizat, 
peste prevederi, 900 tone de 
minereu — record absolut 
in istoria exploatării mi
nereurilor feroase din 
munții Banatului.

Uzinele textile 
„Oltul" 

Sfintu-Gheorghe
• Față do angajamentul 

luat de a se livra in cin
stea zilei de 1 Mai o pro
ducție suplimentară de 1.3 
milioane lei, pină in pre
zent s-a realizat o produc
ție in valoare de peste 2.7 

’milioane lei. concretizată
în peste 75 000 metri pă- 
trați țesături și peste 26 
tone fire de bumbac. Rea
lizările de pină acum re
prezintă mai bine de 50 la 
sută din angajamentul a- 
nual.

o Acțiunea de folosire 
superioară a capacităților 
de producție s-a soldat cu 
bune rezultate : indicele 
de utilizare a fondului de 
timp al mașinilor de țesut 
s-a ridicat in acest an la 
97,63 la sută, cu peste 2 la 
sută mai mare decit anul 
trecut, iar indicele de uti
lizare a fondului de timp 
al mașinilor de filat a a- 
tins un nivel record — 
99,06 la sută.

Uzina 
„Electromotor" — 

Timișoara
o Au fost livrate pină 

acum peste plan motoare 
electrice cu o putere de

peste 10 000 kilowați, pre
cum și piese de schimb 
autotractor (relee și di
namuri) in valoare de 6 
milioane lei. Pină la sfir- 
șitul lunii aprilie, sarcinile 
la export vor fi depășite 
cu peste 1 milion lei va
lută. *

• Cea mal valoroasă ac
țiune : optimizarea con
strucției motoarelor mono
fazate. La cele 8 tipo- 
dimensiuni modernizate 
pină acum și introduse in 
fabricația curentă se rea
lizează o economie de 
tablă silicloasă și conduc
tori de bobinaj de 250 lei, 
în medie, pe fiecare motor 
nou produs.

Combinatul 
de produse sodice 

Govora
• Restanțele de 5 000 

tone sodă calcinată și 700 
tone sodă caustică, înre
gistrate in luna ianuarie, 
datorită neajunsurilor pro
vocate de înghețarea Oltu
lui, au fost recuperate pină 
la sfirșitul lunii martie, 
pentru ca in următoarele 
24 de zile ale lunii aprilie 
să se obțină un spor, față 
de prevederile planului, de 
500 tone sodă calcinată și 
140 tone sodă caustică. 
Pină la 1 Mai, sporurile de 
producție vor crește cu 
încă 350 tone produse so
dice. ceea ce va face ca 
angajamentul anual să fie 
realizat în proporție de 80 
la sută.

• Un colectiv de specia
liști din combinat a reali
zat, prin autodotare, un a- 
parat pentru preincălzirea 
leșiei de filtru și distilarea 
condensatelor cu clor, in- 
lăturindu-se astfel acest 
loc îngust care nu permi
tea folosirea cu întregul 
său randament a instalați
ei. Ca rezultat, capacitatea 
de producție la distilare a 
crescut cu aproape 20 la 
sută.

„RULMENTUL" din Birlad 
împlinește 20 de ani

Retrospectivă și perspectivă

Primăvara anului 1953. Cu exact două decenii in urmă. Aprilie. 
Ziarele anunțau : „Hidrocentrala Moroeni a intrat in funcțiune" ; 
„Primul autocamion îabricat in țară" ; „în Capitală se înalță construc
ția Teatrului Muzical" ; „Pe șantierul hidrocentralei de la Bicaz între
cerea continuă" ; „Parcul de cultură fizică șl sport „23 August" — o 
minunată construcție a Capitalei" ; „FABRICA DE RULMENȚI DIN 
BIRLAD A ÎNCEPUT SA PRODUCĂ"...

Momentul este iden
tic cu cel de acum 
douăzeci de ard. A- 
tunci. ca și acum, 
muncitorii din Birlad 
se pregăteau să intîm- 
pine sărbătorește ziua 
de 1 Mai. Un locuitor 
al acestei vechi așe
zări moldovenești, de
venit muncitor, avea 
să stea pe un electro
car șl să poarte, la 
demonstrația din piața 
orașului, primul rui- 
ment fabricat in în
treprinderea care abia 
Începuse să producă. 
Imaginea aceasta, ca
re azi ni s-ar părea, 
poate facilă (de 
atunci am construit 
Intr-un an cit odinioa
ră în decenii), avea 
totuși o semnificați!» 
excepțională. Ea mar
ca, pe de o parte, 
începutul industriali
zării unei vaste re
giuni din estul țării, 
iar — Pe de altă parte 
— confirma, la modul

cel mai concret, roa
dele politicii partidu
lui, de a crea o puter
nică industrie con
structoare de mașini. 
fiunindu-i-se la bază, 
ntre altele, o fabrică 

de rulmenți care să 
satisfacă, mai ales in 
perspectivă, necesarul 
de rulmenți, aceste 
adevărate „bijuterii" 
ale mașinilor-unelte.

Fabrica iși începea 
activitatea de produc
ție cu 700 de salariați. 
Dintre acești primi 
oameni ai săi. 287 lu
crează șl acum in În
treprindere, după două 
decenii. Această înde
lungată stabilitate a 
cadrelor sale impre
sionează. constituind 
unul din elementele 
esențiale care au im
primat întreprinderii o 
dezvoltare dinamică 
modernă, proprie în
tregii noastre indus
trii.

L-am întrebat pe

Sava Dobre, cel carp 
a proiectat primul 
rulment la Birlad : 
„Ca autor al primului 
rulment și ca proiec
tant, cum ați vedea 
acum, după douăzeci 
de ani, prezentarea 
fabricii la sărbătoarea 
zilei de 1 Mai ?“ „O 
spirală uriașă ; in vir- 
ful ei stă primul rul
ment care „trage" 
după el rulmenți din 
ce in ce mai mari și 
mai complecși, așa 
cum i-am fabricat noi 
de-a lungul anilor"...

A încărunțit puțin 
Sava Dobre, nu mai 
este tinăru] de două
zeci și cinci de ani 
care venea să depună, 
radios, pe masa direc
torului, proiectul pri
mului rulment
Ștefan ZIDARJȚA

(Continuare 
tn pag. a II-a)
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Miercuri, 25 aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar genera] 
al Partidului Comunist Român, s-a 
lntilnit cu Oliver Tambo, președin
te al Congresului Național African 
(A.N.C.) din Africa de Sud, care vi
zitează țara noastră, la invitația C.C. 
al P.C.R.

La intilnire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej s-a realizat un 
schimb de informații și de vederi 
in legătură cu probleme de interes 
comun privind dezvoltarea relațiilor 
bilaterale dintre P.C.R. și A.N.C., 
precum și asupra unor aspecte ac
tuale ale situației internaționale, ale 
luptei popoarelor împotriva imperia
lismului. colonialismului și neocolo- 
nialismului.

Președintele Congresului Național 
African a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu profunda recunoș
tință pentru solidaritatea manifes
tată, pentru sprijinul multilateral pe 
care P.C.R., poporul român îl acordă 
luptei populației din Africa de Sud 
Împotriva politicii de discriminare 
rasială și apartheid, pentru libertate, 
democrație, progres social și o viață 
demnă.

Relevindu-se creșterea continuă a 
rolului și influenței forțelor revolu

ționare, progresiste șl democratice, 
a mișcărilor de eliberare națională, 
a întregului front arrtiimperialist in 
evoluția vieții politice a lumii con
temporane, s-a subliniat necesitatea 
mobilizării și intensificării luptei u- 
nite a popoarelor perftru abolirea ul
timelor vestigii ale colonialismului, 
pentru lichidarea rasismului și poli
ticii de apartheid, pentru eliberare 
națională și socială, pentru asigura
rea dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî, liber și suveran, calea dez
voltării sale, corespunzător năzuințe
lor și intereselor sale legitime.

Evocind vizita pe care a făcut-o 
anul trecut in opt țări africane, în- 
tilnirile și convorbirile cu conducă
tori ai statelor care au pășit pe ca
lea unei dezvoltări independente, ai 
mișcărilor de eliberare națională de 
pe acest continent, tovarășul Nicolae 
Ccaușesou a reafirmat principiile care 
călăuzesc politica P.C.R., a Republicii 
Socialiste România de sprijinire fermă 
a luptei popoarelor pentru emancipare 
națională și socială, pentru indepen
dența politică și economică deplină, 
pentru promovarea dreptului legitim 
de a folosi orice formă de luptă, in
clusiv calea armată, pentru dobindi- 
rea libertății, Înlăturării oricărei for
me de dominație imperialistă, colo
nialistă și neocolonialistă.

Secretarul general al P.C.R. a ex
primat hotărirea P.C.R., a poporului 
român de a acorda, in continuare, 
sprijinul lor deplin — pe plan poli
tic, diplomatic, moral și material — 
mișcărilor de eliberare națională, po
poarelor care luptă împotriva regimu
rilor rasiste din Rhodesia și Africa 
de Sud.

S-a evidențiat, de comun acord, 
necesitatea înmulțirii eforturilor pen
tru întărirea continuă a unității ță
rilor socialiste, a statelor care au pă
șit pe calea unei dezvoltări indepen
dente, a tuturor forțelor revoluțio
nare, progresiste, a întregului front 
antiimperialist in lupta impotriVa po
liticii de dominație, dictat $i agre
siune a imperialismului, pentru tri
umful cauzei păcii, libertății și pro
gresului social al popoarelor.

Consomnind cu satisfacție faptul 
că relațiile dintre P.C.R. și A.N.C. 
s-au dezvoltat sub semnul prieteniei, 
solidarității militante, respectului șt 
sprijinului reciproc, cele două părți 
au reînnoit dorința lor de a întări 
relațiile bilaterale, contactele, schim
bul de informații și de păreri, în in
teresul luptei lor comune, în folosul 
cauzei forțelor antiimperialiste de 
pretutindeni.

Intilnirea a avut loc într-o am
bianță de cordialitate și prietenie.întâlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu cu grupul de elevi americani „Young Columbus'1

Președintele Consiliului de Stat, 
tovariișul Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu s-au întâl
nit, miercuri, 25 aprilie, cu grupul 
de elevi din colegii din diferite re
giuni ale Statelor Unite, la rugămin
tea tinerilor americani. Oaspeții, 
care și-au manifestat dorința de a 
cunoaște personal pe șeful statului

român, l-au intimpinat cu vie sim
patie. cu bucurie si aplauze.

La intilnire au participat tovarășii 
Iile Verdeț, Dumitru Popescu, Cor
nel Burtică, Miron Constantinescu, 
Ștefan Andrei, precum și Virgil Ca- 
zacu, prim-adjunct al ministrului 
educației și învățămîntului, Virgiliu 
P.adulian, președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor.

A luat parte Leonard C. Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București.

Au fost de față, de asemenea, pio
nieri și elevi bucureșteni, cu care ti
nerii americani s-au cunoscut, au 
legat prietenii în timpul șederii lor 
in Capitala țării noastre.

(Continuare in pag. a V-a)
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LUCRĂRILE AGRICOLE

LEGUMELE

PORUMBUL

Președintele Consiliului de Sfât,Nicolae Ceaușescu, a primit pe primarul orașului Sau Francisco
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a pri
mit, miercuri după-amiază. pe Jo
seph Aliolo. primarul orașului San 
Francisco, care se află in țara 
noastră intr-o vizită oficială.

A participat tovarășul Gheorghe 
Cioară, primarul general al Capita
lei.

De asemenea, a luat parte Leo
nard C. Meeker, ambasadorul S.U.A. 
la București,

Mulțumind pentru întrevederea ce 
l-a fost acordată, primarul Joseph 
Alioto, a subliniat că locuitorii ora
șului San Francisco păstrează o vie 
amintire vizitei de acum trei ani a 
șefului statului român, expresie a 
bunelor relații dintre cele două po
poare, a dorinței lor reciproce de a 
se cunoaște mal bine.

La rindul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a evocat cu plăcere im
presiile despre vizita sa în Califor
nia, in orașul San Francisco, despre

intilnirile avute cu locuitorii din 
această regiune a Statelor Unite.

întrevederea a prilejuit, in conti
nuare. o convorbire cordială, in ca
drul căreia a fost apreciată dezvol
tarea pozitivă a raporturilor româno- 
americane. Schimbul de opinii a re
liefat importanța contactelor și le
găturilor directe dintre orașele celor 
două țări in extinderea ariei de 
cooperare economică dintre România, 
și S.U.A., in întărirea și adincirea 
prieteniei dintre popoarele român |i 
american.
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l faptul; 
DIVERS;

I Castanii din ' 
I Valea Caldă I 

Intr-un» din sile, ru prilejul | 

unei acțiuni de curățire a pă-

I junilor, In pădurea aflată la I 
cițiva kilometri de satul An- I 
gheluș (Covaana), pe așa-numita

I Valea Caldă, au fost identificați 1 
50 de castani cu fructe comesti
bile. O prezență surprinzătoare

I pentru această zonă, cunoscută
I ca fiind una dintre cele mal 

reci din ț-ară. De Îndată ce au
I (ost descoperițl cei 50 de cas-
I tarii, s-au luat măsuri pentru

I curățirea și protejarea lor. Deci, 
la toamnă, prima recoltă de 
castane de Valea Caldă.

1 Surprinși
I de avalanșă

Duminică, un grup de cinci
' tineri de la asociația sportivă

I „Sănătatea" din București a por
nit spre platoul Bucegi pe tra
seul Firul Văii. în Valea Gal-

Ibenă insă i-a surprins o ava- | 
lanșă de zăpadă, accidentindu-i I 
grav. Tinărul Gheorghe Butu, | 
care iși aștepta colegii la

I punctul Coștila. văzind că nu 
mai vin, a plecat să-i caute.
In momentul in care i-a găsit

Ia intrat in acțiune pentru sal- I 
varca lor. Echipa ..Salvamont" I 
de la Bușteni, condusă de alpi- | 
nistul Ion Bratu, muncitor la .

I fabrica de hirtie, anunțată de I 
la cabană, a sosit și ea la locul I
accidentului. Patru tineri in • 

I viață au fost aduși In vale, la I
Bușteni. Al cincilea insă. Marin I 
Bulearcă, lovit puternic de a- ’ 

Ivalanșă, nu a mai putut fi sal
vat

I 
I

„Norocul“
e ca si
ulciorul

Ion MâtușrUM 3* jI.C.T.
Deva, lotul Valea1 Cernii, din 
comuna Obirșia Cloșani, jude
țul Mehedinți, se considera un 
om cu noroc. Probabil că știa 
el de ce. A observat bunăoară 
că pe șantier unele materiale 
de construcție sint lăsate lâ voia 
Intimplării (sperăm că forurile 
de resort vor întreba de ce) și... 
a început să le adune. Azi ceva, 
miine încă ceva... Și dacă a 
văzut el că „merge", intr-o zi, 
s-a gindit că „norocul" nu e 
ca... ulciorul. A Încărcat 77 de 
saci cu ciment, deci o canti
tate de peste 3 850 kg., și, foar
te grăbit, a demarat spre casă. 
Pe drum insă a fost oprit de 
organele de miliție. Acum I.M. 
așteaptă să vadă ce-i „va pre
zice" instanța de judecată.

31 de ani
in 
de

Doi copii, doi frați Stoika 
Iosif și Jeno — au rămas 
timpul războiului orfani 
ambii părinți. Primul a nimerit
la o rudenie care l-a crescut. 
Celui de al doilea i s-au pier
dut urmele ; a umblat dintr-un 
orfelinat In altul, pină ce s-a 
făcut mare și s-a stabilit in co
muna Mica, județul Cluj. Ambii 
«-au căutat reciproc de-a lungul 
anilor, dar fără rezultat. Anul 
acesta, pe la mijlocul lunii mar
tie, in ziarul județean „Făclia", 
a fost publicat un anunț cu pri
vire la decesul lui Stoika Pavel 
din Cluj. Oare nu e vorba de 
o rubedenie care știe ceva de 
fratele 
Stoika 
folosit 
pentru o nouă încercare de a-și 
găsi fratele cu ajutorul orga
nelor de miliție. Și acestea, după 
multă trudă, i-au comunicat că 
Stoika Iosif locuiește in Cluj, 
pe strada Lăpușului nr. 5. Du
minica trecută, cei doi frați 
«-au revăzut după 31 de ani.

meu — s-a întrebat 
Jeno 7 Nu era. Dar a 
prilejul sosirii in oraș

„Comoara"
InCu prilejul unor săpături 

preajma casei, Petre Petri, din 
comuna Măgura IIvel, județul 
Bistrița-Năsăud, a descoperit, 
Îngropată in pămint. o ladă me
talică. De unde și pină unde a- 
păruse ea In grădina sa ? Pu- 
nindu-și această întrebare, 
P.P. a anunțat imediat postul 
de miliție din comună. La scurt 
timp, soseau la fața locului 
specialiști in pirotehnie, care 
aveau să constate că in lada cu 
pricina se aflau nu mai puțin 
de 42 de grenade rătăcite din 
timpul ultimului război, 
dentul gospodar scăpase de 
,.comoară" mai mult decit 
rieuloasă.

Pru- 
o 

pe

RubricS redoctatfi de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scinteii1

- FORMELE DIVERSE ALE MUNCII POLITICE DE MASA -
- în sSujba îndeplinirii sarcinilor de plan

„Munca politică 
în sprijinul produc-

unui schimb de experiență 
organizat de Comitetul 
municipal de partid Dej. 
Cu acest prilej s-a sub
liniat că la fabrica de 
celuloză și hirtie obiec
tivele muncii politice au 
fost îndreptate spre înde
plinirea șl depășirea sarci
nilor de plan, spre redu
cerea consumurilor speci
fice de materii prime și 
materiale. Rezultatele în 
Întrecere sint Afișate pe 
panouri și grafice, in locuri 
vizibile, popularizate prin 
stația de radioficare, bri
gada artistică de agitație, 
gazeta de perete, prin agi
tatori.

La fabrica de produse 
refractare, agitatorii au un 
rol tot mai important In 
reducerea consumurilor 
specifice șl materialelor. 
Tot cu sprijinul lor s-a 
introdus și se desfășoară 
cu bune rezultate con
trolul pe fazele de fa
bricație. Un accent deose
bit se pune ia salina Ocna 
Dej pe pregătirea și in
struirea agitatorilor, insis- 
tindu-se ca activitatea a- 
cestora să fie ancorată cit 
mai mult în actualitate, în 
problemele majore ce 
preocupă colectivul.

Interesantă este șl acti
vitatea desfășurată la clu
bul ceferiștilor din Dej. 
Pontru a înțelege mai bine 
importanța reducerii timpu
lui de staționare a vagoa
nelor la incărcăre-descăr- 
care, reparare, prelucrare, 
pentru lucrătorii de la miș
care s-au organizat seri de 
calcul, in cadrul cărora s-a

v ________

demonstrat ce înseamnă un 
minut de staționare în 
plus, cum pot fi pregătite 
și remorcate trenurile fără 
întiraiere etc..

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii*

Stațiile da radio
amplificare 
după cum se știe un mijloc 
eficient al muncii politice 
de masă. La Fabrica de 
confecții din Focșani, emi
siunile locale sint apre
ciate și așteptate cu viu 
interes de marea majorita
te a celor peste 4 000 
de muncitori ai unității. 
Colectivul de redacție 
a permanentizat asemenea 
rubrici ca : „Tribuna
fruntașilor in producție", 
„Are cuvlntul calita
tea", „Tribuna specialistu
lui", „Stop, risipei", „Co
respondenții ne informea
ză", „Buletin de știri loca
le" etc. rod al participării 
Ia emisii a numeroși lu
crători din fabrică. Cu oca
zia sondajului întreprins 
prin cîteva întreprinderi 
am constatat insă că nu 
toate colectivele de redac
ție ale stațiilor de radio
amplificare și-au înțeles pe 
deplin menirea lor. La 
Complexul pentru prelu
crarea lemnului din Foc
șani. de pildă, stația nu di
fuzează decit foarte rar. și 
chiar și atunci la modul 
general, opinii despre dis
ciplină și organizarea mun
cii, popularizează sporadic 
acțiunile de larg interes : 
„Să lucrăm o zi pe trimes
tru cu materiale economi
site", „Fiecare muncitor — 
un controlor tehnic de ca

litate**, „Fiecare comunist 
— exemplu de hărnicie, 
cinste și onoare". Destul de 
formală este și activitatea 
colectivelor de redacții de 
la întreprinderea de apro
vizionare și desfacere. în
treprinderea de transporturi 
auto Menționăm că in lu
na ianuarie a.c., consiliul 
«Indicai județean a organl-

unltftțl Industriale ale ju
dețului, fiecare dintre a- 
cesle materiale descrie pe 
larg inițiativele lansate in 
scopul devansării cincina
lului, modalitățile folosite 
pentru generalizarea lor. 
munca politică desfășurată 
de comuniști pentru mobi
lizarea tuturor colectivelor 
in întrecerea socialistă, as-

Inșișl în fruntea întrece
rii. la turnătoria nr. 1, de 
pildă, agitatorii Iile Mojdo- 
van, Anton Cimpoleș și 
Ion Munteanu au pus in 
dezbaterea muncitorilor 
problema îmbunătățirii ca
lității radiatoarelor și a 
pieselor mecanice turnate. 
Convorbirile la fața locu
lui,’ in spiritul sarcinilor

„Ghimpele", „Pioneza", „In 
virful acului" etc. — alcă
tuite cu ingeniozitate din 
desene, versuri, caricaturi, 
îndeplinesc un puternic 
rol educativ, combătind 
atitudinile retrograde, pă
gubitoare pentru colec
tiv, manifestările de indis
ciplină, lipsurile nemotiva
te de la program, Intirzie-

-----INFORMAȚII-----
din activitatea organizațiilor de partid

zat un curs de pregătire 
pentru redactorii respon
sabili al aoestor colective.

atit deS-au uitat, oare.
,repede cele învățate aici 7

Ion N1STOR
corespondentul „Scinteii*

„Tribuna agitato-
TU Iul ° 6e intitu'ează 0 
cuprinzătoare colecție de 
articole și materiale pe 
teme ale muncii politice de 
masă, editată de secția de 
propagandă a Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R. 
Primul număr, apărut re
cent, este consacrat în în
tregime popularizării mă
surilor pentru cunoașterea 
și aplicarea hotărîrilor Ple
narei C.C. al P.C.R. din fe- 
bruarie-martie a.c. Redac
tate de secretari al comi
tetelor de partid din marile

pecte din activitatea agita
torilor, a gazetelor de pe
rete și a agitației vizuale 
etc.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scinteii"

Fiecare comunist 
— un agitator. 
munca politică de masă 
ce se desfășoară la uzina 
„Victoria" din Călan par
ticipă in tot mai mare mă
sură alături de agitatori și 
alți numeroși membri de 
partid. înarmați cu docu
mentele Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie-martie 
a.c., comuniștii explică 
muncitorilor, concret, con
vingător sarcinile ce revin 
colectivului în întrecerea 
socialistă consacrată înde
plinirii înainte de termen a 

t cincinalului. Situindu-se ei

reieșite din plenară, s-au 
soldat cu propuneri și in
tervenții practice reflecta
te, intre altele, în reduce
rea rebutului cu peste 1,5 
la sută la radiatoarele tur
nate ; la turnătoria nr. 2, 
producția suplimentară pe 
acest an a fost majorată la 
150 tone de- fontă, iar 
sarcina productivității mun
cii sporită de la 1 la 1,5 la 
sută față de nivelul pla
nificat.

loan M. POPA 
secretarul comitetului 
de partid

Gazeta satirică - 
expresie a combati
vității muncitorești.
La fabrica „Tricodava" din 
București, gazetele satiri
ce „Ariciul", „Urzica",

rile ș.a. Bunăoară, „Ghim
pele" din secția circulare 
,Încondeia" recent o tină- 
ră aflată la cinema In o- 
rele de program, in timp 
ce colegele ei „trăgeau" la 
mașini pentru a-i suplini 
lipsa ; gazeta „Ariciul" pu
blica un reușit poem cri
tic despre calitatea neco
respunzătoare a unor pro
duse executate de unele 
muncitoare din secția 
confecții coton, schim
bul B. A reținut atenția și 
modul in care „Ghimpele" 
pe fabrică critica printr-o 
caricatură pe ajutorul de 
maistru Z. S., care schim
bă oamenii de la locurile 
lor de muncă pentru că a- 
ceștia îl critică in ședințe
le sindicale.

Ținind seama de rezulta
tele educative obținute pe 
această cale la fabrica 
„Trioodava", Comitetul de 
partid al sectorului 6 a

organizat aici un schimb de 
experiență, la care au par
ticipat responsabilii tutu
ror gazetelor satirice din 
sector.

loan VLANGA

Brigada artistică 
da agitația 
o tot mai mare „priză" in 
județul Satu-Mare. Sub
ordonate obiectivelor ma
jore ale întrecerii socia
liste consacrate îndeplinirii 
înainte de termen a cinci
nalului actual, spectacolele 
prezentate in ultima vreme 
de brigada artistică de agi
tație a orașului Tășnad, 
județul Satu-Mare — bri
gadă distinsă de curind cu 
premiul I la concursul ju
dețean „Comori artistice 
sătmărene" — au o pu
ternică inriurire asupra 
colectivelor de salariați. De 
un frumos succes se bucu
ră, de pildă, spectacolele 
brigăzii dedicate fruntași
lor in întrecerea socialistă. 
Programe educative, mobi
lizatoare sint prezentate și 
în fața țăranilor coopera
tori din comuna înveci
nată, Sărăuad. Critica 
fermă, intransigentă față 
de risipitorii avuției coo
perativei, făcută de briga
dă, s-a soldat cu măsuri 
severe împotriva celor vi- 
novați și cu acțiuni educa
tive vizind prevenirea u- 
nor asemenea fenomene în 
viitor.

Ținind seama de eficien
ța educativă a acestor 
spectacole, comitetul oră
șenesc de partid a reco
mandat extinderea brigăzi
lor de agitație, Întocmirea

unor programe variate, 
mobilizatoare, In consens 
cu preocupările și proble
mele majore ale fiecărui 
colectiv de muncă In parte.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii*

A aparul primul 
număr al foii volan- 
Jq „Metalul", editată de 
comitetul de partid șl co
mitetul sindicatului Fa
bricii de șuruburi din Tg. 
Secuiesc. Consacrată popu
larizării angajamentelor, a 
rezultatelor obținute și a 
fruntașilor In întrecerea 
socialistă pentru îndepli
nirea înainte de ter
men a cincinalului, foaia 
volantă relevă, totodată, 
preocupările colectivului 
pentru folosirea rațională a 
capacităților de producție 
și a fondului de timp pen
tru economisirea metalelor, 
creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea cali
tății produselor ș.a, Prima 
ediție a foii volante cuprin
de și o chemare la întrecere 
a cercului de inovatori din 
fabrică adresată colective
lor de inovatori din între
prinderile județului Covas- 
na, avind ca obiective 
crearea unor inovații cit 
mai numeroase pentru rea
lizarea unor mecanisme, 
dispozitive, instalații și uti
laje care să contribuie la 
creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului 
de cost, a consumurilor de 
materie primă șl materia
le etc.

Andre! IANI 
secretarul comitetului 
de partid

A spune că orașele țării sint un vast șantier nu mai e de mult o figură de stil. Datorită investițiilor alocate de stat, priceperii arhitecților și muncii neo
bosite a constructorilor, localitățile noastre urbane iși schimbă necontenit înfățișarea. Din numeroasele premiere urbanistice ale acestei primăveri, vă 
prezentăm trei : Noul local al poștei din Tg. Mureș (fotografia din stingă), Complexul comercial din Sfintu Gheorghe (fotografia din mijloc) și sediul 

politico-administrativ al orașului Rm. Sărat (fotografia din dreapta) Foto : E. Dichiseanu

„RULMENTUL" din Bîriad împlinește 20 de ani
(Urmare din pag. I)

ORAȘELE NOASTRE 
au chipul primăverii

BISTRIȚA 

Importante înnoiri 
in toate sectoarele
• In orașul Bistrița, in cel mai 

mare dintre noile cartiere, în 
..Piața Decebal", la parterul blocu
lui „J“, a fost dat recent in folo
sință și un complex comercial, 
cu o suprafață de 1 000 mp, cu- 
prinzînd 10 unități.

De asemenea, a început să 
funcționeze noua uzină de apă po
tabilă. (7.5 km conducte noi de 
aducțiune și un rezervor cu o ca
pacitate de 5 000 mc). Datorită aces
tui fapt, locuitorii din orașul 
Bistrița primesc acum zilnic de 
trei ori mai multă apă potabilă 
decit in prima lună a acestui an.

Intre realizările edilitare și so
ciale ale acestei primăveri se nu
mără și predarea la cheie — cu 
2 luni înaintea termenului prevă
zut in plan — a spitalului jude
țean — o clădire cu șase etaje, 
deosebit de asoectuoasă, avind o 
capacitate de 700 locuri. Intr-o 
fază inaintată de construcție se 
găsește, de asemenea, hotelul „Co
roana de aur", care va fi gata și 
el in curind.

Pentru cel mai mici cetățeni ai 
Bistriței, care nu au trecut pragul 
viratei de 3 ani. s-a dat in folo
sință, pe strada Someșului, o creșă 
modernă, pusă la dispoziția sala- 
riaților din noile fabrici și uzine 
ale platformei industriale a ora
șului.

Preocuparea pentru modernizarea 
«trăzilor s-a concretizat in lucrări 
de asfaltare pe o suprafață de
2 000 mp. lucrări de modernizare 
cu mixturi asfaltice. pavele și ca
lupuri, pe șase străzi, insumind
3 500 mp. Numeroase alte străzi vor 
fi modernizate In continuare in 
părțile de sud-est și sud-vest ale 
orașului.

• Un răspuns sintetic și edifica
tor. pentru a doua întrebare : ce
tățenii orașului Bistrița au realizat, 
în această primăvară prin muncă 
voluntar-patriotică, lucrări în va
loare de peste 5 milioane lei.

• Pentru a-și petrece in mod 
plăcut timpul lor liber, locuitorii 
orașului nostru sint invitați in a- 
ceastă primăvară, atit in parcurile 
vechi ale orașului, cit și Intr-o se
rie de amenajări efectuate in pă
durile dm vecinătatea orașului, in 
locurile numite „Codrișor" și 
„Dumbrava". De exemplu, la mar
ginea pădurii „Codrișor" există un 
camping și un ștrand. Acest frumos 
si atractiv complex turistic a fost

completat cu un motel, care va 
primi oaspeți in această primă
vară.

Andrei WE1NGARTNER 
primarul orașului Bistrița

BUZĂU

Un sezon foarte bogat
• Mi-e greu să sintetizez In cl- 

teva cuvinte realizările obținute în 
această primăvară pentru că «int 
numeroase. De exemplu, in această

propunem să facem este In inte
resul fiecăruia. Rezultatul ? Va
loarea lucrărilor efectuate prin 
muncă patriotică se ridică la peste 
20 de milioane lei.

• Agrementul este o problemă 
care ne preocupă în mod deosebit. 
Buzăul are In apropierea sa două 
păduri renumite pentru pitorescul 
lor : „Cring" și „Spătaru" — 
ambele situate doar la cițiva km 
de oraș. Ele sint în curs de pre
gătire, 11 se face „toaleta" genera
lă. pentru a fi gazde cit mai ospi
taliere pentru odihna orășenilor.

Cetățenii Buzăului ne-au criticat, 
și pe bună dreptate, pentru Intîr- 
zierea lucrărilor de amenajare a

Redacfia a adresat mai multor primari de municipii și 
orașe următoarele întrebări :

O CE OBIECTIVE SOCIALE SI EDILITAR-GOSPODA- 
REȘTI AU FOST DATE ÎN FOLOSINȚĂ DE LA ÎNCEPUTUL 
ANULUI ?

O CARE A FOST CONTRIBUȚIA CETĂȚENILOR LA 
REALIZAREA LOR ?

® LA CE LOCURI NOI DE AGREMENT Șl SPORT 
INVITAȚI POPULAȚIA ÎN ACEASTĂ PRIMĂVARĂ ?

într-o suită de articole — care pot constitui, în același 
timp, și un util schimb de experienfă între primării — ve(i 
face cunoștință cu răspunsurile primite.

perioadă au fost construite 480 
de apartamente, cu 60 mai mul
te decit prevedea planul. Totodată, 
au fost predate beneficiarilor casa 
le cultură a sindicatelor, mo
dern lăcaș de cultură și distracție, 
o cantină-restaurant cu 250 de 
locuri, o creșă cu 105 locuri și o 
creșă. in cadrul căminului de copii, 
cu 59 de Ioduri, .sala de gimnasti
că a școlii sportive. Prin recupera
rea unor spatii, care primiseră alte 
destinații, a fost redată comerțului 
o suprafață de 375 mp. La acestea 
6e mai adaugă: reparații de străzi 
si trotuare pe o suprafî>tă de 207 850 
mo ; plantarea a 62 000 arbori șl 
arbuști ; taluzarea malurilor Bu
zăului pe o suprafață de 70 000 
mp , deschiderea a două șantiere 
pentru extinderea alimentării cu 
ană a orașului etc. In concluzie, 
avem o primăvară bogată in reali
zări edilitar-gospodărești și sociale 
pe care vrem. pină la sfirșitul 
anului, prin hărnicia cetățenilor 
noștri, să le triplăm.

• N-am avut niciodată o parti
cipare atit de masivă a populației 
la acțiunile patriotice ca in acest 
an. Oamenii au Înțeles că tot ce ne

Parcului de distracții al tineretu
lui. Pentru primele zile ale sezo
nului cald ii invităm — pot fi si
guri — la bazinul de inot și la 
jocurile de distracție. Lucrarea — 
fiind de mare amploare — va fi 
continuată și in anii următori.

Ing. Gh. POPESCU
prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular 
municipal Buzău

TIMIȘOARA

Păstrăm și dezvoltăm 
tradiția de oraș 

al florilor și grădinilor
• Ca in fiecare an, zestrea urba

nistică a municipiului Timișoara 
sporește și in această primăvară 
cu importante obiective sociale și 
edilitar-gospodărești. In noile car

tiere au fost date în folosință a- 
proape 400 de apartamente, o uni
tate preșcolară, cu 130 locuri in 
creșă și 240 în cămin, și o cantină 
la școala generală nr. 16. Conco
mitent, au crescut dotările -edili
tare prin modernizarea a 28 000 
metri pătrați străzi și trotuare 
(aleile din zona Bastion. străzile 
Paroșeni, Mureș, Banatul, Mir- 
cești, Abrud, Buftea etc).

Pentru noi, primăvara, înseamnă 
revederea generală a „toaletei" 
orașului. In acest scop, au fost 
modernizate 32 unități comerciale, 
s-au executat lucrări de extindere 
și dotare a restaurantului Pădurea 
verde și a terasei „Flora" etc.

• Atit la realizarea acestor obiec
tive, precum și a celor in curs de 
execuție, au participat mii de ce
tățeni ai orașului, prestind sute de 
mii de ore de muncă patriotică. 
Beneficiarii viitoarelor apartamen
te au lucrat la unele construcții de 
locuințe împreună cu familiile pen
tru a grăbi predarea acestora La 
cheie. Cetățenii orașului nostru au 
contribuit in număr foarte mare și 
la lucrările dc modernizări stra
dale și aș menționa in mod deose
bit faptul că executarea trotuare
lor s-a făcut in întregime prin 
muncă patriotică.

o Zonele verzi amenajate în cvar
talele noi de locuințe — Tulnic, 
Bastion, Buftea, Detunata și Cir- 
cumvoluțiunii — sint, de aseme
nea, rodul contribuției in muncă 
a locuitorilor orașului. De altfel, 
planul întocmit de primărie pen
tru dezvoltarea dotărilor sportive 
și de agrement ale orașului a prins 
contur in cea mai mare parte. A- 
ceasta ne permite să invităm de 
pe acum populația orașului, pentru 
a-și petrece timpul liber cit mai 
plăcut, la spațiile pentru odihnă 
amenajate pe malul canalului 
Bega, baza sportivă din apropie
rea campingului, lacul de acumu
lare de lingă Pădurea verde, la 
Dumbrăvița — loc destinat în spe
cial pescarilor amatori atunci cind 
se va deschide sezonul ș.a. Aces
tor obiective li se adaugă terenu
rile de joacă pentru copii, amena
jate in zonele noi de locuințe din 
Calea Șagului și Circumvoluțiunii, 
precum și în alte cartiere ale mu
nicipiului. ca acelea din Parcul Bi
hor, de la școala de muzică. Bu
levardul Dîmbovița, Cirada roșie 
etc. In tot ce am tăcut pină acum 
și vom face, In continuare, vrem 
să păstrăm șl să dezvoltăm faima 
orașului nostru, de oraș al flori
lor și grădinilor.

Gh. MICOTA
primar al municipiului Timisoqra

Dezvoltindu-se, succesiv, cu o In
vestiție totală care însumează peste 
două miliarde Iei, fabrica din Bîriad 
a ajuns să producă in prezent mili
oane-de rulmenți; O treime din pro
ducția ei se. exportă in 54 de țări de 
pe toate continentele. Rulmentul de 
Birlad a devenit azi o marcă foarte 
cunoscută, concurind cu produse si
milare ale unor firme străine de cel 
mai înalt prestigiu.

La drept vorbind, sărbătoarea de 
azi a fabricii este sărbătoarea între
gului oraș. Pentru că toată spectacu
loasa dezvoltare economică, social- 
edilitarâ și spirituală a Birladului se 
datorează fabricii de rulmenți. In a- 
cești douăzeci de ani, populația mi
cului tirg moldovenesc a crescut cu 
25 000 de locuitori, ajungind la peste 
55 000 de locuitori. Imaginați-vă ce 
înseamnă, pentru un oraș ca Birla- 
dul, cindva prăfuit și apatic, un fond 
de salarii de 90 de milioane lei anual 
(numai pentru fabrica de rulmenți !) 
și. veți ințelege mai bine cit de mult 
se confundă interesele municipiului 
de-acum cu cele ale marii sale în
treprinderi de rulmenți. Reprezen
tanți ai municipiului afirmă : „nu 
există familie in oraș din care cel 
puțin un membru să nu lucreze in 
această fabrică". De aceea și viața 
orașului este direct influențată de fa
brică. Spiritul muncitoresc, dinamic, 
modul de a gindi și de a acționa pro
priu clasei noastre muncitoare se re
găsesc pregnant in concepția de sis
tematizare și de gospodărire a ora
șului, in civilizația străzii sale, în 
actul de cultură de la clubul fabri
cii, casa de cultură a sindicatelor și 
din sălile de expoziții, unde oamenii 
fabricii sint prezență in calitate de 
creatori de artă plastică și artă foto
grafică, cu conferințe, spectacole ar
tistice, simpozioane și chiar sesiuni 
științifice.

Dar participarea fabricii la progre
sul general al țării nu se exprimă 
numai prin producția tot mai mare 
de rulmenți pe care o realizează an 
de an. Ea iși îndeplinește, cu cfeplină 
înțelegere, și alte meniri ale sale, de 
colectiv de muncă socialist. In de
cursul existenței, fabrica a calificat, 
pentru uecesități proprii și ale indus
triei noastre in general, aproape 6 000 
de muncitori ; 400 de muncitori au 
absolvit liceul seral ; aproape 50 — 
facultăți tehnice. Mulți, foarte mulți' 
continuă să lucreze in fabrică.

★
— Cite inovații aveți ?
Maistrul Ioan Gireadă, care aniver

sează și el douăzeci de ani de muncă 
în fabrică, răspunde „optsprezece in 
cap- și după un timp adauga : „Mai 
am vreme pentru incă atitea, pină la 
bătrinețe".

Fabrica e viața lui. Soția tot aici 
lucrează. „Sint mulți care lucrează 
în fabrică la noi cu soția, cu fratele 
sau cu copiii" — ne spune maistrul.

Invitat să numească pe loc cițiva 
oameni de bază, cu ani îndelungați 
de muncă și cu experiență vastă, se
cretarul comitetului de partid, ing. 
Costică Foarfecă, începe să inșire : 
„strungarul Gheorghe Bocăneț, mais
trul Ion Bolat, electricianul Gheor
ghe Dabija, conlroloarea Valeria 
Spanache"... Directorul fabricii a- 
probă dind din cap, adăugind și el : 
„Să nu-1 uităm pe forjorul Ion An- 
ghelache, maistrul Constantin Bădă- 
rău, strungarul Aurel Chiru, pe 
maistrul Dumitru Butuc"...

La cabinetul tehnic obținem citeva 
date sintetice. Fabrica are nu mai 
puțin de 624 de inovatori. Cele 1 324 
de inovații aplicate in aceste două 
decenii au adus fabricii o economie 
dc 50 milioane lei.

— Dar contribuția de gindire teh
nică a oamenilor noștri nu se re
zumă la inovații — avea să remarce, 
mai tirziu, ing. Diomid Năstase, di
rectorul tehnic. In fabrică s-au va
lorificat pină acum, mal ales in ul
timii cinci ani, 17 studii de organi
zare științifică a producției și a 
muncii, cu o economie postcalculată 
de 16,5 milioane lei. Chiar acum 
sîntem pe cale de a generaliza apli
carea controlului static. Colaborind 
cu institute de invățămlnt superior 
fi cu institut* de cercetare specia

lizate, inginerii noștri au rezolvat 
nu mai puțin de 24 teme de cer
cetări de mare însemnătate pentru 
industria rulmenților.

Preocupări actuale, preocupări ma
jore. Acum, la a douâzecea aniversa
re,-fabrica se prezintă- cu o largă 
desfășurare. a forțelor sale pentru 
Îndeplinirea planului cincinal în nu
mai patru ani și șase luni, așa cum 
s-a angajat. In primul trimestru a.c., 
plusul peste plan se concretizează 
astfel : 8,7 milioane lei la producția 
globală ; 3 200 de rulmenți peste 
plan ; volumul de acumulări a fost 
depășit cu 1,3 milioane lei ; s-au ob
ținut beneficii suplimentare de 510 
mii lei.

★
— Secretarul general al partidului 

nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ne-a onorai cu prezența sa de trei 
ori — ne spune directorul fabricii, 
ing. Mircea Simovici. în anii 1967, 
1971 și în ianuarie 1973. Vizita dinsu- 
lui s-a soldat de fiecare dată cu o 
nouă etapă de dezvoltare a întreprin
derii, atit prin investiții, cit și prin 
eforturile noastre proprii.

— In ultima vizită vi s-au dat 
două indicații foarte importante : fo
losirea mai eficientă a spațiilor de 
producție și introducerea unor tehno
logii dintre cele mai moderne. Ce ați 
întreprins ?

Ii citim pe față bucuria de a putea 
răspunde pozitiv.

— Da, vizitind fabrica, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a cerut să fo
losim mai bine spațiile construite șl 
să 'facem aceasta fără investiții su
plimentare, adică prin autodotare, cu 
mașini și utilaje construite In între
prindere. Ne-ara reevaluat posibili
tățile șl planul la capitolul autouli- 
lare, hotărind să realizam, in acest 
an, mașini și utilaje in valoare do 
12 milioane lei. Am și dat in pro
ducție citeva mașini de cojit bare, 
mașini de rectificat și de marcat 
electrochimie, construite in atelierele 
noastre. Cealaltă indicație, privind 
tehnologiile noi, de asemenea, stă în 
centrul atenției. Vom încheia în cu
rind pregătirile in vederea aplicării 
unor tehnologii noi pentru fabricarea 
rulmenților de vagoane cu capacitate 
sporită de încărcare ; realizăm, in 
acest ah, automatizarea completă a 
forjărilor de rulmenți, proces de pe 
urma căruia vom obține însemnate 
economii fie oțel și o imbunătățir* 
a calității produselor.

O a treia Indicație, dintre cele mal 
Importante, privind nu numai fabri
ca blrlădeană, dar și economia na
țională. Alături de vechea fabrică de 
rulmenți se află In construcție încă 
o hală, de fapt o nouă fabrică ce va 
completa profilul Întreprinderii cu 
rulmenți mici, însă de serie foarte 
mare — produse cu largi utilizări in 
diferite sectoare ale economiei națio
nale. Potrivit proiectului inițial, a- 
ceastă nouă fabrică urma să aibă o 
producție anuală de 30 milioane rul
menți. Vizitind, în ianuarie, între
prinderea, secretarul general al parti
dului nostru a cerut revizuirea pro
iectului inițial și îmbunătățirea Iul, 
astfel incit pe același spațiu con
struit producția anuală In noua fa
brică să crească cu 25 Ia sută, ajun
gind la 40 milioane de rulmenți. 
Cum și In fabrica veche, prin auto
dotare și prin folosirea mai bună a 
spațiului, producția urmează să 
crească cu 20 la sută, ambele unități 
vor da, in final, 50 milioane de rul
menți anual.

— Am Înaintat ministerului și cen
tralei industriale propunerile noas
tre — a precizat directorul. In luna 
mai, cel tirziu, vor fi definitivate. 
Fabrica noastră va participa masiv 
la montarea utilajului, constituind 
echipe proprii, așa cum ni s-a in
dicat.

..Pregătirile pentru a douăzecea 
aniversare a fabricii se contopesc cu 
pregătirile In vederea sărbătoririi zi
lei de 1 Mal. O atmosferă de lucru 
te lntlmpină pretutindeni. La toate 
aceste preocupări participă intens 
Întregul oraș — Bîrladul de nerecu
noscut azi, a cărui dezvoltare pre
zentă șl viitoare iși are temelie pu
ternică pe terenul fertil al industria
lizării sal*.
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EXPERIENȚA INDUSTRIEI UȘOARE CONFIRMĂ

în primă și ultimă instanță
„ROMÂNIA ’73“ ♦

• •Tranzacții

Producătorul hotărăște soarta
la Tîrgul internațional de la Paris ♦ Livrări

comerțului exterior
— Multe centrale Industriale din 

ministerul nostru au îndeplinit și 
depășit planul de export pe pri
mul trimestru — ne-a răspuns pri
mul adjunct al ministrului. Dar, ex
porturile suplimentare ale acestor 
mari unități economice nu au pu
tut compensa nerealizârile consem
nate. bunăoară, de Centrala indus
triei confecțiilor, de aceea de pie
lărie, încălțăminte ș.a. — astfel că, 
pc ansamblul ministerului preve
derile la export pe primele trei 
luni ale anului nu au fost îndepli
nite integral. Cauzele acestei si
tuații le cunoaștem prea bine și pu
tem afirma că ele țin, in mod hotă
rî tor, de sfera producției. Iată de 
ce, pornind de la această stare 
de lucruri, obiectivul central al ac
tivității fiecărei întreprinderi și 
centrale din industria ușoară con
stă — acolo unde este cazul — in 
lichidarea restanțelor față de pre
vederile Ia export și, respectiv — 
In unitățile in care planul a fost 
realizat — in devansarea grafice
lor intocmite, astfel incit nivelurile 
stabilite pe primul semestru al a- 
nului. pe ansamblul ministerului, 
sâ fie nu numai îndeplinite, ci și 
depășite.

deosebi, la industria încălțămintei, 
dar și la alte sectoare. In toate a- 
semenea cazuri intervenția con
ducerii ministerului, a organizații
lor de partid din centralele res
pective, pentru redresarea situa
ției, a fost Și este promptă, astfel 
că există certitudinea ca toate ne
ajunsurile ce se mai intimpinâ. 
Intr-o fabrică sau alta, să fie li-

Convorbire cu tovarășul 
N1COLAE ENEA 

prim-adjunct al ministrului 
industriei ușoare

a se diminua cu nimic calitatea 
produsului finit, ci dimpotrivă ; la 
extinderea producției de țesături 
din amestecuri dc fire din bum
bac cu policstcri, prin care prețul 
obținut la extern este cu pină la 
30 la sută mai mare decit cel al 
țesăturilor realizate numai 
bumbac ș.a. In urma creării 
centrale mari, puternice, a 
distribuirii unor specialiști 
conturat noi posibilități pentru în
tărirea compartimentelor de marke
ting și îmbunătățirea activității a- 
ccstora, ca și a rețelei de distribu
ție a mărfurilor industriei ușoare 
pe piețele externe.

din 
de 

re- 
s-au

chidate in cel mai «scurt, timp, ex
porturile urmind a se derula in 
volumul și ritmurile stabilite.

— V-am propune si insistați 
mai mult asupra raționalizării 
stricte a importurilor — mai fl
ies de materii prime — ale 
unităților și centralelor indus
triei ușoare.

— Dar în domeniul 
eficienței exporturilor 
triei ușoare — ce se 
prinde ?

creșterii 
indus- 
intre-

— Cum se acționează, prac
tic. in acest scop ? Vă adresăm 
întrebarea deoarece, in unele 
unități de industrie ușoară, li
vrările la export din primele 
două decade ale lunii aprilie au 
fost, totuși, inferioare prevede
rilor.

valori- 
bumbac, 

este cu 30 la sută mai

• CEA MAI MARE EXPOZIȚIE A ȚĂRII 
NOASTRE ORGANIZATĂ PINĂ ACUM ÎN 
FRANȚA O PESTE 50 DE CENTRALE IN
DUSTRIALE SI FIRME DE COMERȚ EXTE
RIOR VOR EXPUNE PE O SUPRAFAȚA 

" 4 260 MPDE

— Atlt prin varietatea 
exponatelor și competitivi
tatea lor, cit și prin supra
fața de prezentare (4 260 
mp) — ne-a relatat tovară
șul Mihai Popescu, di
rector in Camera de Co
merț a Republicii Socialis
te România — manifestarea 
comercială „România ’73“ 
din cadrul cclci dc-a 61-a 
ediții a Tirgului interna
țional de la Paris (28 
aprilie — 13 mai a.c.) re
prezintă cea mai importan
tă expoziție românească 
organizată pină acum in 
Franța.

— După cite știm, ex
poziția din anul aces
ta se distinge prin aria 
sa cuprinzătoare, 
mănunchind 
din totalitatea 
rilor economiei 
nale.

in- 
p rod use 

ramu- 
națio-

— S-au luat măsuri ferme pentru 
asigurarea contractelor, a fondului 
de marfă pină la nivelul planului, 
ca și in direcția bunel funcționări 
a cooperărilor dintre diversele sec
toare de activitate (de pildă, coo
perarea dintre industria de țesă
turi și cea de confecții, dintre pro
ducția de tălpi de cauciuc și fabri
cile de încălțăminte ș.a.), pentru 
fabricarea și livrarea ritmică a 
mărfurilor destinate beneficiarilor 
externi ș.a. Este drept, nu peste 
tot măsurile stabilite s-au aplicat 
cu toată hotârirea, iar efectele au 
fost sub așteptări. Mă refer, în-

— în acest an, gradul dc 
ficare a tricotajelor din t bunăoară, ' -- - ___ ____
mare decit in 1970 : aportul net in 
valută al exporturilor de tricotaje 
din fibre acrilice a atins. în pre
zent, 70 la sută, cel al confecțiilor 
din lină — 66 la sută, al confecții
lor din bumbac — 63 la sută ș.a. 
Cu toate acestea, nu sintem încă 
mulțumiți de eficiența cu care vin
dem unele dintre produsele noastre 
pe piețele externe. De aceea, in 
unitățile șl centralele respective s-a 
trecut mai energic, pe o scară 
mult mai amplă, la diversificarea 
sortimentală a producției, prin sti
mularea puternică a creației pro
prii, urmărindu-se realizarea de 
produse finite cu un grad superior 
de prelucrare, care înglobează o 
cantitate de manoperă mai mare, 
deci cu valoare ridicată (mai ales 
in industria confecțiilor și a încăl
țămintei) ; la înlocuirea unor ma
teriale mal scumpe, din import, cu 
altele mai ieftine, din țară — fără

— Din capul locului aș vrea să 
amintesc sprijinul pe care indus
tria ușoară ii primește din partea 
chimici — in unitățile căreia, azi, 
se realizează multe dintre materi
ile prime necesare fabricației de 
bunuri de consum, care, pină nu 
de mult, se importau. Tocmai de a- 
ceea. colaborarea în producție in
tro industria ușoară și cea chimică 
trebuie să asigure diversificarea 
mai largă a materiilor prime fur
nizate fabricilor noastre, cit și 
ridicarea calității acestor materii 
prime. Referitor la îmbunătățirea 
normelor de consum, in cele mai 
multe unități și centrale s-a tre
cut, de la începutul acestei luni, la 
aplicarea unor norme noi, revă
zute și perfecționate. Acțiunea de 
revizuire a consumurilor de mate
rii prime șl materiale — din țară, 
dar. mai ales, din import — conti
nuă in fiecare fabrică din industria 
ușoară cu și mai multă intensitate, 
scopul final urmărit constind in a- 
ducerea la cote optime a norme
lor de consum, bază sigură, verifi
cată, de creștere a eficienței expor
turilor.

— Intr-adevăr, peste 50 
centrale industriale și fir
me de comerț exterior iși 
vor etala cele citeva sute 
de categorii de produse, de 
la mărfuri agroalimentare

pină la mașlnlle-unelte cu 
caracteristici modeme. Ra
mura construcțiilor de ma
șini va fi bine reprezentată 
in cadrul acestei expoziții, 
la care se adaugă sectoare
le produselor din lemn și 
mobilă, industriei ușoare, 
chimiei petrolului și geo
logiei. Multe din exponate, 
cum ar fi strungurile para
lele cu comandă-program 
și alte tipuri de mașini- 
unelte, instalațiile de foraj, 
autocamioanele, tractoarele 
și mașinile agricole iși vor 
dovedi competitivitatea ală
turi de produsele similare 
cunoscute pe plan mondial. 
Demnă de remarcat este 
prezența în expoziție a 
unor produse realizate In 
urma colaborării și coope
rării economice româno- 
franceze. Este vorba des
pre aluminiul de înaltă pu
ritate, produs la uzina din 
Slatina, construită pe baza 
tehnologiei și instalațiilor 
livrate de firma franceză 
„P£CHINEY“, ca și despre 
autoturismul ..DACIA", 
bricat după licența 
NAULT".

— V-am ruga să fa
ceți citeva aprecieri 
despre semnificația șl 
rolul acestei manifes
tări economice a țării 
noasțre la Paris...

— Această expoziție, re
prezentativă pentru poten
țialul crescind de producție 
și de export al țării noastre, 
se înscrie ca o contribuție 
marcantă, cu multiple efec
te pozitive, in dezvoltarea 
și diversificarea relațiilor 
economice șl comerciale 
româno-franccze. Este de 
așteptat o creștere a Inte
resului __ . ’ " ”~~
francezi pentru o serie de 
categorii de produse noi, 
din sectoare ale industriei 
noastre, ca : metalurgia, 
construcțiile dc mașini, pe
trochimia. Firește, vor fi 
fructificate, totodată, posi
bilitățile de extindere pe o 
bază stabilă a importurilor 
de mașini, utilaje și insta
lații complexe de pe piața 
franceză. In același timp, 
multiplicarea contactelor 
directe intre firmele și or
ganizațiile economice din 
țările noastre poate conduce 
la punerea în valoare a 
unor noi domenii ale coo
perării economice și tehni- 
co-științifice, reciproc a- 
vantajoase, pe temeliile 
unei prietenii cu adinei 
tradiții, în spiritul colabo
rării internaționale.

Viorel POPESCU

cumpărătorilor

«♦ Cooperări
UNIUNEA SOVIETICA : In primul trimestru 

întreprinderile de comerț exterior românești au de
rulat in bune condiții livrările de mărfuri prevăzute 
in protocoalele comerciale încheiate pentru anul aces
ta cu U.R.S.S. Cargouri, semănători, remorci, strunguri 
și alte mașini-unelte, bunuri de larg consum, produse 
chimice — reprezintă doar o parte din produsele ex
portate de țara noastră in Uniunea Sovietică. Livră
rile de mașini și utilaje stabilite pentru primele trei 
luni ale anului au fost depășite cu circa 5 la sută.

R. D. GERMANA • La 20 aprilie a.c. s-a sem
nat un contract care menționează că țara noastră va 
livra R.D. Germane 250 de combine de cereale tip 
„Gloria" C 12. Un alt contract oonsemnează că între
prinderile românești vor expedia in această țară 400 
de vagoane de marfă pe patru osii și 800 pe două osii. 
Valoarea celor două contracte se ridică la peste 90 mi
lioane lei valută.

R. P. BULGARIA • Potrivit prevederilor proto
coalelor comerciale ale anului 1973, în ultima perioadă, 
intre România și Bulgaria au fost încheiate importante 
contracte de livrări reciproce de mărfuri (valoarea — 
peste 100 milioane Iei valută), in cadrul cărora pon
derea principală o dețin produseile industriei construc
toare de mașini. Exportul românesc prevede: locomo
tive Diesel hidraulice de 1 200 CP, buldozere, bunuri 
de consum ș.a. Se vor importa vagoane de marfă (tip 
gondolă), electrocare, electros ti vuitoare ș.a.

Cu ALGERIA 8_a S€rnnât un aoord de cooperare 
în scopul efectuării In comun a cercetărilor geologice 
pentru cupru, bauxită, minereuri radioactive și rare, 

întreprinderile românești de specialitate, Împreună 
cu firma „Mehler" din ELVEȚIA, cooperează la fa
bricarea frezelor tip „Starreg".

R. A. EGIPT Rodul cooperării:

n
întreprinderea 

Tramco" din 
care constituie 

unul dintre obiectivele 
egiptene unde se ma
terializează coopera
rea economică și teh
nică dintre România 
și Egipt, s-a înregis
trat un eveniment de
osebit : la numai cite
va zile de la Inaugu
rarea liniei de asam
blare a coborit de pe 
banda de montaj auto
turismul de teren 
M-461, cu numărul de 
fabricație 100. Autotu
rismul realizat în coo
perare cu țara noas
tră, denumit acum 
„Ramses", se montea-

ză după o tehnologie 
stabilită la Uzina me
canică din Cimpulung 
Muscel. Ing. Constan
tin Ghinescu, șeful li
niei de montaj pentru 
autoturismul de teren, 
tehnicienii Gheorghe 
Tolbas, Ion Pirvu și 
Ion Ionilă, ing. Feysal 
El Kiamy, ing. Abdel 
Raouf Shakour, mun
citorul Mohamed Ezz 
Eldin, iată cițiva din
tre cei care înscriu 
aici o nouă pagină in 
relațiile de prietenie 
și colaborare dintre 
cele două țâri.

Apreciind perfor
manțele autoturismu
lui românesc, realizat

în cooperare, 
ședințele firmei „_
Tramco", Fathi Gou- 
gou, a declarat : „Sint 
excelente, concurează 
cu succes cele mai 
bune mărci de acest 
fel". Iar consilierul 
Constantin Gavril, șe
ful reprezentanței co
merciale române la 
Cairo, relata : „Partea 
egipteană a solicitat 
extinderea contractu
lui pentru încă 1 000 
de autoturisme de te
ren, in vederea asam
blării la întreprinde
rea egipteană".

Convorbire reolizată de 
Dan MATEESCU

alăturată

și „P-60T‘

SZEGED (R.P. Unga
ră). Stația de transformare — 
din fotografia
este punctul terminus al liniei 
de înaltă tensiune de 400 kV, 
realizată între Arad și Szeged, 
și pusă ?ecent In funcțiune. 
Construită și exploatată in co
mun de România și Ungaria ve
cină și prietenă, noua linie e- 
lectrică de înaltă tensiune este 
unul din roadele colaborării 
economice și tehnice dintre cele 
două țări.

Traian CATINCESCU

CHRUDIM - R.S. Cehoslovacă. Aici, constructorii întreprin
derii române de comerț exterior „ARCOM" au construit un modern complex 
hotelier (in fotografia de sus). Printre cele mai reprezentative lucrări rea
lizate de specialiștii români se numără și hotelul turistic cu 42 de niveluri de 
la Travemtinde (R.F.G.), fabrica de ciment de la Um Qasr (Irak), termo
centrala electrică de la Treboradice (R.S. Cehoslovacă) și multe altele.

Ing. Terzy Hayducki din R. P. Polonă, ing. Man
fred Wersner — firma W.M.W. din R. D. Germană, 
Martin Schumacher și Bruno Fischer, de la firma 
„Inter-Sofex" din Elveția, F. D. Doerv din Belgia 
— iată cițiva specialiști care, in ultima vreme, au 
apreciat pozitiv cuplajele, electromagnetice ale 
strungurilor SNA 360 și SNA 500 ; posibilitățile de 
preselecție a vitezelor pe trei trepte in timpul 
mersului la SNA 360 ; rigiditatea strungului 
SNA 310 ; comenzile centralizate pc came, dota
rea cu avans rapid longitudinal și transversal, po
sibilitatea “decuplării automate la tompon a avan
sului longitudinal și alți parametri tehnici și func
ționali ai strungurilor ...........................
portului.

românești destinate ex-

U.T.B.-445

in Olanda
r ăxșY* '

In perioada 19—21 apr ii ie a.c.
firma „De Vor“ din Olanda a 
organizat, la sediul 6ău din 
Achtenveld, o expoziție de pre
zentare a tractoarelor românești 
„U.T.B. — 445", importate pe 
piața olandeză. De asemenea, a 
fost prezentat — pentru prima 
oară in Olanda — excavatorul 
hidraulic „P—601", produs * de 
uzina „Progresul" din Brăila 
Expoziția s-a bucurat de succes.

dispensabilă a realizării în 
uzină a unor strunguri de 
calitate. Asigurarea compe
titivității începe insă cu 
faza de proiectare. De aici 
trebuie să te compari cu e- 
xigențele pieței externe, 
cu realizările firmelor con
curente. Numai ținind sea
ma de aceste cerințe e- 
sențiale am reușit să ne 
impunem în competiția cu 
firme de prestigiu, ca „Wei- 
pert“ — R.F.G., „Case-

CURBA ASCENDENTĂ A RELAȚIILOR

ECONOMICE ROMANO-ITALIENE
...si am

La ora actuală — ne comunică ing. 
GHEORGHE PREDESCU, șeful A- 
genției economice a țării noastre la 
Roma — Italia se situează pe locul 
5 in ansamblul schimburilor comer
ciale externe ale României șl pe lo
cul 2 in comerțul nostru cu statele 
occidentale. O contribuție deosebită 
Ia promovarea relațiilor economice 
?i tehnsco-științifice au adus con
tactele, tot mai numeroase in ul
timii ani, dintre factori de condu
cere ai celor două țări, dintre repre
zentanții diferitelor organizații eco
nomice și comerciale, in contextul 
carora se înscrie și recenta vizită in 
România a delegației Confederației 
generale a industriei italiene (Conf- 
industria). Încheierea unor noi acor
duri de colaborare intre cele două 
țâri, cum ar fi protocolul dintre 
Camera de Comerț a României șl 
Institutul italian de comerț exterior, 
participarea industriei italiene la cele 
două ediții ale Tirgului internațio
nal de la București, precum și pre
zența tot mai largă a țării noastre 
la manifestările economice interna
ționale de la Milano, Verona, Flo
rența și Neapole sint tot atîtea dovezi 
ale îmbunătățirii schimburilor co
merciale și raporturilor de cooperare 
economică, industrială și tehnico- 
științifică dintre România și Italia. 
Nu intimplător, este de prevăzut ca, 
pină in 1975, volumul schimburilor 
comerciale să se ridice la peste 2,2 
miliarde lei-valută.

In ce privește structura exportului 
României in Italia, este de remarcat

că produsele agroalimentare (care du 
găsit și găsesc condiții favorabile de 
plasare) continuă să dețină o pon
dere însemnată ; In ultimii ani insă 
a crescut volumul șl s-a lărgit gama 
produselor noastre industriale livra
te pe piața italiană. Astfel, au spo
rit substanțial vinzările de mașini- 
unelte. tractoare, autoturisme de te
ren, motoare electrice, tuburi cine
scoape ș.a. De asemenea, România

țară, poate fl menționată organi
zarea in luna martie a.c., pen
tru prima dată in Italia, a unei 
„Săptămini a industriei ușoare româ
nești" — care a permis un contact 
direct al producătorilor români cu 
partenerii italieni, cu necesitățile de 
adaptare la cerințele exigente ale 
acestui domeniu atit de dezvoltat al 
industriei italiene.

Printre acțiunile de cooperare în

PRIN TELEFON DE LA ROMA

exportă in Italia diverse produse ale 
industriei chimice, petroliere, indus
triei ușoare, materialelor de con
strucții și economiei forestiere. Deși 
crește continuu valoarea absolută a 
mărfurilor industrializate exportate 
spre Italia, totuși ponderea acesto
ra nu este încă precumpănitoare și 
nu exprimă resursele reale ale in
dustriei noastre.

Remarcabil este că in ultimii ani 
au fost constituite in Italia patru 
societăți mixte de comercializare : 
„Vitama" (pentru mașini-unelte), 
„Romital" (pentru produse chimice), 
„Sorimpex" (pentru materiale de 
construcții) și „Dalpex" (pentru pro
duse petroliere).

Pe linia acțiunilor de promovare 
a exporturilor noastre in această

cheiate în ultimul timp intre dife
rite firme italiene și întreprinderi 
românești pot fi amintite : produ
cerea și comercializarea de tractoare 
de 40 CP cu firma „Fiat", construi
rea unei linii de fabricație de jante 
pentru autocamioane cu firma „Gia
netti", realizarea de utilaj necesar 
industriei textile cu firma „Officine 
Galileo", fabricarea unor mașini de 
tricotat rectiliniu cu firma „Protti", 
a compresoarelor de aer din gama 
250—1 000 litri pe minut cu firma 
„Odorici Franco", construirea de ce
lule pentru instalațiile de electroliză 
cu firma „Oronio de Nora" și altele.

O formă nouă, modernă de coope
rare economică intre cele două țări 
o reprezintă înființarea, in urmă cu 
citeva luni, a primei societăți mixte

de producție și comercializare româ- 
no-italiană „Rifil", intre Centrala in
dustrială de fibre și fire chimice de 
la Săvinești și firma „Falco". Ca 
rod al acestei colaborări, la Săvi
nești urmează a fi construită o fa
brică destinată prelucrării superioa
re a fibrei acrilice „melana" și 
realizării de fire pentru industria de 
tricotaje. Totodată, se mai află in 
curs de constituire și alte asocia
ții de producție româno-italiene.

Este de așteptat ca apropiata se
siune a comisiei mixte de cooperare 
economică, industrială și tehnică (ri
dicată in acest an La nivel guverna
mental), care se va întruni la Roma 
in prima decadă a lunii mai, să per
mită clarificarea și definitivarea 
unor noi acțiuni de cooperare, sti- 
mulind in acest fel dezvoltarea și 
diversificarea, în continuare, a 
schimburilor economice reciproc a- 
vantajoase dintre România și Italia.

Se poate, desigur, anticipa că vi
zita pe care președintele Consiliului 
de Stat a! României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o va efectua in 
Italia, marcind un moment de o 
deosebită însemnătate in ansamblul 
relațiilor romăno-italiene, un eve
niment de seamă in promovarea în
țelegerii și păcii in Europa și in în
treaga lume, va duce la dezvoltarea 
in continuare a relațiilor dintre cele 
două țări, potrivit intereselor reci
proce ale popoarelor român și ita
lian, cauzei generale a colaborării 
internaționale.

...Ne aflăm în secția de 
montaj nr. 31 de la UZI
NA DE STRUNGURI DIN 
ARAD. Oamenii in salopete 
albastre, cu înaltă califi
care, analizează temeinic 
fiecare piesă, strungurile 
pe jumătate asamblate 
sau aflate in faza finală 
de execuție.

— Le verificăm, se află 
in probe de lucru — ne ex
plică muncitorul Dumitru 
Sirian, șef de echipă.

— Toți faceți această o- 
perație ?

— Nu se poate altfel, 
sintem o echipă complexă, 
ceea ce înseamnă că trebuie 
să realizăm in cit mai bune 
condiții montarea suban- 
samblelor, centrarea, veri
ficarea, adică totul pină Ia 
predarea strungurilor către 
controlul tehnic de calitate. 
Producem strunguri care

Prin virtuțile lor tehnice

STRUNGURILE ROMÂNEȘTIse afirmă pe piața mondială
(dar... rezervele de competitivitate 
nu sint nici pe departe epuizate)

...uu.u,, .„ungur. curu uta,e- N-aș putea da nici 
se vor exporta In U.H.S.S., !?âcar„un =,ngur exemplu RDG' T ” ~ Mrlprp" a unui ctruncr
landa, R.F.G. Realizăm 
produse care să dea maxi-

aporia 111 u.xx.o.o., , . *
R. P. Polonă, O- de ..cMere' a unui strung - - - - •• > la controlul tehnic de ca

litate sau de returnare din pivuuoe caic oa ucu inciți- , . , .
me rezultate la beneficiarii Pa"tea vreunu‘ beneficiar 
noștri. extern.

— In această secție - . IaU' d«L ce, anume
intervine Ing. Teodor Po- declanșează resorturile .n- 
doabă. șeful secției - se al= efortului creator
realizează strunguri SNA înțelegerea caracterului 
710. 500 și 320. Teoretic, Profund necesar pentru in- 
din documentația tehnică tcresclc întregit economi 
rezultă că sint compellll- naționale șl ale întregului 
ve, au parametrii calitativi P.°P“r a comerț exte
rn nivel mondial. Nouă *' M
însă ne revine sarcina să 
materializăm... teoria.

— Cum ?
— Respectînd întocmai jk-arca* nivc'luTuf ’tehnic și 

tehnologia de montaj, pre- calitativ al acesteia, 
scripțiile documentației 
tehnice, folosind corect 
SDV-urile șl dispozitivele 
pentru asigurarea acurate- 
ții subansamblelor ș.a. 
Vrem să vindem cit mai

noile familii de strunguri 
SNA 320, 500 șl 710, SN 
630—800 au o mare univer
salitate — asigurată încă 
din faza de proiectare.

Discutăm și cu tov. Du
mitru Oancea, director co
mercial al uzinei, care a- 
precia : „Este satisfăcătoa
re pătrunderea pe piața ex
ternă a strungurilor SNA 
500 și 710, ce fac 
dintr-o nouă familie 
strunguri paralele. De ce ? 
Pentru că la acestea, ca și 
la altele, s-a aplicat un 
mare număr de soluții con
structive noi, moderne". 
De la un singur tip 
de strung, produs și ex
portat in 12 exemplare in 
1955, s-a ajuns Ia 6 tipuri 
in 40 tipodlmensiuni și 
1500 bucăți exportate în 
anul trecut. In această pe
rioadă, volumul producției 
a crescut de 39 de ori; iar 
al livrărilor la export de 
125 ori. Azi, Uzina de 
strunguri din Arad este 
unul din cei mai impor
tanți producători pentru 
exportul de mașini-unelte 
al țării. In trimestrul I al 
acestui an 
atit cit in

— Deși 
strunguri 
consemnat 
cabile, se ____ ___
de mare competitivii^:, 
participarea întregului 
lectiv — ne-a relatat

s-a exportat tot 
intreg anul 1970. 

la Uzina de 
din Arad s-au 
rezultate remar- 
produc mărfuri 
* ipetitivitate, cu 

întregului co- 
... - relatat tov. 

Mihai Băicușl, directorul 
general al întreprinderii 
„ Maș ine x port" — totuși 
sint posibile realizări și 
mai bune dacă la lansarea 
In producție a diferitelor 
tipuri de strunguri s-ar 
ține mai mult seama de 
termenele de livrare op- 
.Mme Ia export, de reluarea 
ciclului de fabricație Ia in
tervale mai potrivite pen
tru desfacere, Iar la pro
dusele noi, seriile de pre
zentare și demonstrație in 
funcțiune ar fl puse la dis
poziție cu un an inainte de 
începerea producției de 
mare serie.

Sint doar citeva sugestii 
care, însușite de colectivul 
arădan, ar da un plus de 
competitivitate strunguri
lor românești și o mai 
mare eficacitate activității 
de export a acestei uzine.

neuve" — Franța, „Colches
ter" — Anglia.

— Concret, cum ați ob
ținut succese in această 
direcție ?

— Prin multe căi. Acor
dăm, de exemplu, o mare 
atenție creării unor strun
guri care să asigure pro
tecția muncii și tehnica 
securității după normele 
specifice, existente in fie
care țară beneficiară. La 
noua familie de strunguri 
paralele, introdusă in fa
bricație, am adoptat un 
număr mare de soluții 
constructive moderne. Tot
odată, am urmărit să spo
rim gradul de utilitate teh
nologică a strungurilor la 
beneficiarii externi. Astfel, 

«... M.OVMWO, strungul SNA 360 este, in
începută in secție, cu ing. ' Prezent» apt Si pentru pre- 
Ion Demian, șeful atelieru- lucrarea cu cuțit de dia- 
• ■ • mant la lucrările de scu-

lârie și mecanică fină ; de 
asemenea, am mărit pre
cizia strungurilor in con
dițiile unor regimuri grele 
de așchiere. în general,

rior amplu și eficient, cit 
mai competitiv, dorința de 
a spori faima României 
peste hotare, prin creșterea 
volumului producției și ri-

Am continuat discuția,

lui de proiectare.
— Desigur, respectarea 

mult’ șî“ cit'“mal* bine, "n“u întocmai a procesului teh- 
avem decit o singură cale : nologic, a documentației 
să realizăm produse de ca- tehnice este o condiție in- George POPESCU
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LEGUMELE
La rădăcinoase - o situație paradoxală: s-au vlndut cu 40 la sută
mai multe semințe, dar suprafața insâmințatâ este cu 10 la sută mai mică 
TREBUIE EXERCITAT UN CONTROL RIGUROS, MĂSURIND 
CU METRUL FIECARE PARCELĂ. PÎNĂ LA ÎNSĂMÎNȚAREA 

INTEGRALĂ A SUPRAFEȚELOR PREVĂZUTE

Însftmî-itarea Integrală a tuturor 
auprafițelor prevăzute a se cultiva 
cu legume, suprafețe care sini co
relate cu productiA globală care 
urmează să se obțină, constituie o 
primă cerință de care depinde rea
lizarea planului la aceste produse 
și deci buna aprovizionare a pieței. 
Neajunsurile care au existat In 
ceilalți ani în ce privește realiza
rea planului la producția legumi
colă --au datorat. în mare măsură, 
faptului că nu au fost Insămînțate 
toate suprafețele prevăzute a se 
cultiva cu fifecare sortiment in 
parte. Ba. mal mult, au fost cazuri 
cmd unitățile agricole au raportat 
insămințarea unor suprafețe mai 
mari deci' cele reale. Un exemplu 
îl oonstitu'o rădftcinoasele. Și in 

a primăvară, la pia'ă nu «e 
găsesc cantități îndestulătoare de 
morcovi, pătrunjel, ț elină. Situația 
este explicabilă. Anul trecut, între
prinderile de specialitate au con
tractat 81 000 tone. La evaluarea 
producției s-a scontat pe circa 
90 000 tone, ca pînă la urmă să se 
realizeze numai jumătate din a- 
ceastâ cantitate. Cauza ? în uncie 
cooperative agricole s-a manifestat 
tendința de a se restringe supra
fețele destinate acestor legume, 
susținlndu-se că se va obține o re
coltă medie la hectar mal ridicată 
și pe această cale se va realiza 
producția globală. Numai că recol
tele n-au crescut corespunzător și 
de aceea nu a putut fi acoperit go
lul creat prin reducerea suprafe

țe inițial a se cultiva, 
unele din suprafe- 

i se cultiva nu fu-

ac

țelor stabi 
De asemenea, 
țele prevăzute

s^seră Insămînțate. Această situa- 
ț c a determinat Centrala de pro
ducție. valorificare și industrializa
re a legumelor și fructelor «să ia 
măsura ca producția totală de le
gume. pe baza recoltei medii la 
hectar realizată in ultimii ani, să 
fie planificată pe suprafețe înscri
se in planul cooperativei agricole 
care contractează legume. Pentru a 
exista siguranța că terenul respec
tiv se cultivă cu legume acum, în 
campania agricolă de primăvară, 
suprafețele Insămînțate trebuie să 
fie măsurate de către reprezentan
ții centrului care încheie contractul 
și cei ai cooperativei 
producție.

Din datele furnizate 
de specialitate rezultă 
tul rădăcinoaselor — < 
ocupăm în rindurile de față — s-A 
făcut pe 90 la sută din suprafețele 
prevăzute. în multe județ? — Alba. 
Bihor. Botoșani, Buzău, Galați, Hu
nedoara, Ilfov, Maramureș, Sălaj, 
Vaslui — s-a încheiat semănatul 
rădăcinoaselor pe toate suprafețele, 
iar in județele Dolj, Iași, Mehedinți 
și altele această lucrare este pe 
terminate. Există posibilități să se 
însămințeze toate suprafețele pre
văzute și chiar să se depășească, 
deoarece, așa cum am fost infor
mați, s-au vindut cu 40 la sută mai 
multe semințe decît s-a prevăzut. 
Important este ca aceste semințe 
să ajungă în pămint, să nu rămînă 
uitate prin cine știe ce unghere de 
magazii. •

Pină la sGrșitul săptăminii tre
cute, în cooperativele agrico
le din unele județe nu se Insămin-

agricole de

■ de centrala 
că semăna - 

de care ne

țn«e.ră mari suprafețe din cele pre
văzute a se cultiva cu rftdf.cinoase. 
Iată ce restanțe există, așa cum 
ne-au fo^t comunicate de centrata 
de specialitate : Argeș — 70 hecta
re ; Cluj — 50 hectare, Harghita — 
70 hectare ; Timiș — 60 hectare, 
Satu-Mare, Sibiu și Teleorman — 
fiecare cu cite 40 de hectare. Nu
mai aduni nd aceste suprafețe și 
inmulțindu-le cu producția medie 
prevăzută a se obține la hectar re
zultă un mare gol care ar putea 
exista in aprovizionarea pieței cu 
aceste produse în cazul neînsămin- 
țurii lor. Iată de ce trebuie luate 
măsuri in vederea însămințării tu
turor suprafețelor prevăzute a se 
cultiva cu fiecare sortiment In 
parte din aceste legume. Specialiș
tii apreciază câ lucrările trebuie 
încheiate in timpul cel mai scurt 
în județele Brașov și Harghita, iar 
în sud să continue semănatul mor
covilor pentru a se asigura o bună 
eșalonare a producției. în mod deo
sebit, trebuie să se folosească să- 
mlnța din soiurile valoroase de 
morcovi, nu din cele care dau ră
dăcini mari și ncuniforme.

Pentru a nu se repeta situații ca 
cele intilnite in anii trecuți cînd 
nu se realizau suprafețele prevă
zute a se cultiva, se cere ca repre
zentanții centrelor care au încheiat 
contractele împreună cu specialiș
tii din unități să măsoare fiecare 
parcelă de teren destinată acestor 
culturi. S&mință există, timpul este 
bun pentru aceste lucrări, dar tre
buie luate masuri ferme pentru a 
•e insămința toate suprafețele pre
văzute.

Intre 27 aprilie—2 mai
INIȚIATIVELE

PORUMBUL

CORESPONDENȚII NOȘTRI RELATEAZĂ DESPRE EFORTURILE CARE SE DEPUN 
PENTRU REALIZAREA ACESTUI OBIECTIV IN JUDEȚELE VASLUI Șl DÎMBOVIȚA

VASLUI
Pini in ziua de 25 aprilie, in co

operativele agricole din județul 
Vaslui s-a însămințat aproape ju
mătate. din suprafețele prevăzute a 
se cultiva cu porumb pentru boa
be din suprafața planificată 
84 900 ha.

„Cu excepția unor terenuri 
exces de umiditate, insumind , 
tot județul circa 1 200 ha, ce vor fi 
însămi n ța te cu porumb in prima 
decadă a lunii mai. ne străduim să 
Încheiem această lucrare pină lu 
începutul săptăminii viitoare — ne 
spune directorul adjunct al direc
ției generale agricole, tov. ing. Ti- 
beriu MihaJache. Pentru aceasta 
s- i î întreprins citeva măsuri or
ganizatorice. La pregătirea terenu
lui se lucrează în schimburi pre
lungite și, acolo unde condițiile p< r- 
mit, și în schimbul II, cu elevi de 
la școlile profesionale de mecanici 
agricoli și cu mecanici de întreține- , 
re de la atelierele S.M.A. ; semăna
tul se execută pe zi-luminâ. De a- 
semenea, la cele 245 semănători i 
SPC-6 s-au adăugat și atelaje care | 
realizează in jur de 400 ha pe zi, ,
depășindu-se in acest fel viteza 1
zilnica planificată pe județ de 5 000 t 
ha. In scopul supravegherii lucrări- t 
lor, a calității acestora, alimentă- < 
rii cu carburanți în cimp, utilajele t 
.lucrează grupate, fiind deplasate ( 
pe acele tarlale unde terenurile sînt 1 
mai zvintate. Se înlesnește astfel a 
și transportul mesei pentru moca- f 
nizatori la locul de muncă. Nu a- ț 
vom probleme in ceea ce privește 
carburanții și semințele. Acolo unde ( 
se ivesc goluri în aprovizionarea cu |

de

cu 
pe

onrburanți. sc fac rapid redistribu
iri".

Cu prilejul unui raid JntreprinU 
prin satele județului am constatat 
că se folosește fiecare oră bună de 
lucru, cit ține ziua-lumină. La pre
gătirea terenului, pe terenurile ne
accidentate, se lucrează la lumina 
farurilor pină la orele 24 și 1 noap
tea. Intrucit viteza de lucru la se
mănat depășește în general pe cea 
de la pregătirea terenurilor, înce
pi nd cu această săptămină. tractoa
rele și dtscuitoarele slnt deplasate 
din cooperativele agricole de pro
ducție din sudul județului în nord. 
Aceasta pentru că. in cele mai mul
te unități din sud — Cîrja. Mur- 
geni, Găguști, Dragallna, Pochidia 
etv. însămințarea porumbului est* 

terminate.pe
Vaslle I4NCU
corespondentul „Scînteii1

In unitățile agricole din județul 
Dîmbovița, deși excesul de umidita
te Îngreunează lucrările, s-a ajuns 
să se însămințeze zilnic cite 1 500 
ha și să se are 2 000 hectare. Ca 
urmare, pină miercuri. 25 aprilie, 
au fost Insămînțate 10 200 ha, ceea 
ce reprezintă 20 la sută din su
prafețele prevăzute a se cultiva cu 
porumb in cooperativele agricole. 
Faptul că în ultimele zile a plouat 
a determinat conducerile unităților 
agricole să ia noi măsuri In ve
derea grăbirii lucrărilor. Pentru a 
termina însămînțatul porumbului 
in limitele timpului optim, viteza 
de lucru urmează să sporească 1* 
peste 3 600 ha pe zi. Organele agri-

cole au calculat că mijloacele me
canice existente permit să se rea
lizeze acest important obiectiv, cu 
Rbit mai mult cu cit aproape toate 
suprafețele destinate porumbului 
au fost arate și in mare parte pre
gătite pentru semănat.

Pentru urgentarea însămințărilor 
s-a organizat redistribuirea opera
tivă a tractoarelor și mașinilor din 
unitățile unde terenul este moale, 
ducindu-su acolo unde pot da. 
randament. La cooperativa agri
colă din Morte.nl, unitate care insă- 
mințează In total 1 900 ha cu po
rumb, au fost trimise 30 de tractoa
re și mai multe semănători de la 
co operați voie Ionești, Petreș‘1 șl 
Jugurenl. Răspunzind aceleiași ce
rințe de a urgenta însărpințarea 
porumbului, cooperatorii nu așteap
tă să se zvirite toate suprafețele, ci 
însâmințează pe parcele sau por
țiuni de teren unde pot — -
șinUe.

în’contrast cu aceste ... . .
tint situații cind nu se face totul 
pentru grăbirea lucrărilor. înceti
neala cu care se lucrează la coope
rativele din Braniște, Nucet, Mircea 
Vodă, Răscăeți, Adinca și Brătești, 
care abia au început insâmințarea 
porumbului, contrastează vădit cu 
ceea ce fac cooperatorii din Sela- 
ru. Dărmănești. Băleni. Fierbinți, 
cârc au însămințat peste 70 la 
sută din suprafața planificată. 
Se cere un plus de Inițiativă pen
tru folosirea intensă, in schimburi 
prelungite, a tuturor mijloacelor 
mecanizate și atelajelor, pentru 
terminarea însămințării porumbu
lui în condiții de calitate corespun
zătoare.

Constantin SOCI 
corespondentul „Scînteii"

intra ma-
exemple,

J

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Trenuri suplimentare
în vederea asigurării unor că

lătorii optime spre stațiunile de 
odihnă și agrement, către nume- 
î oase localități din țară, MinîS2: 
terul Transporturilor $1" Telecd- 
municațiilor a dispus înființarea, 
in perioada 27 aprilie—2 mai, a 
40 de trenuri pe traseele cele 
mai solicitate.

Pentru zilele de 28 aprilie și 
1 Mai vor circula in plus trenu
rile 103,132 București Nord—Ti
mișoara : 315/311 312 316 Bucu
rești — Brașov — Cluj — Ora
dea ; 553 354 București — Sucea
va ; 321 322 București — Brașov: 
531 532 București — Adjud ; 621 
622 București — Iași ; 423 partea 
a II-a 344 partea a II-a; Arad — 
Oradea : 325 '828 București —
Constanța : 7001 7006 București 
— Galați : 1091 1092 București — 
Pitești : 3021 3022 București — 
Slănic Prahova ; 8301/8309/8008
București Obor — Fetești. în 
ziua de 28 aprilie a fost inclus 
in grafic acceleratul 205 Bucu
rești — Brașov — Făgăraș — Si
biu — Arad, care are întoarcerea 
pe ziua de 1 Mai (acceleratul 
206). în zilele de 27, 28, 30 aprilie 
și 1 Mai ruta Galați — Iași va 
fi deservită, in plus, de accele
ratul 623. iar in zilele de 28, 29 
aprilie, 1 și 2 mai traficul pe 
traseul Iași — Galați va fi su
plimentat cu acceleratul 624.

Traficul aerian
întreprinderea de transporturi 

aeriene române TAROM a luat o 
serie de măsuri privind desfă
șurarea in condiții optime a tra
ficului aerian in zilele de 29 și 
30 aprilie pe rutele care unesc 
Capitala cu mai multe localități 
din țară. Astfel, in funcție de 
solicitările primite, pe anumite 
trasee vor fi puse la dispoziție 
aeronave de capacitate sporită. 
Pe data de 1 Mai nu se va efec
tua nici o cursă Internă.

Zborurile pe liniile aeriene in
ternaționale au loc conform ora
rului in vigoare.

Asistență medicală 
de urgență

Ministerul Sănătății a stabilit 
o serie de măsuri cu caracter 
organizatoric, vizînd aslgurar'-a 
asistenței medicale de urgență 
pentru perioada 28 aprilie—2 
mai. Astfel, in spitalele jude
țene si municipale se va întări 
serviciul gărzilor pe timp de 
noapte. In specialitățile cu pro
fil chirurgical șl permanență, la 
secțiile și serviciile de aneste- 
zie-terapie intensivă. în cadrul 
policlinicilor va fi asigurată o 
permanență Intre orele 8—20, 
iar circumscripțiile sanitare, în
deosebi cele situate pe traseele 
turistice și în zonele în ca.-e 
activează echipe Salvamont — o 
permanență pe parcursul a 24 
de ore.

Stațiile și serviciile de salvare 
vor iua măsuri pentru a rezol
va cît mai operativ solicitările, 
In special in zonele de agre
ment și In punctele de aglome
rație. Programul farmaciilor va 
fl astfel stabilit Incit asistența 
cu medicamente să fie asigura
tă In m d corespunzător. Tot
odată. Inspectoratele sanitare 
județene vor lua măsuri opera
tive pentru rezolvarea unor ca
zuri in domeniul antiepidemic 
și de igienă.

(Agerpres)

ÎN ÎNTRECERE Azi si mîine
în cîteva rînduri

George Macovescu. ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
lise România, a adresat lui John 
Malecela, ministrul afacerilor ex- 
terne al Republicii Unite Tanzania, 
o telegramă de felicitare, cu pri
lejul celei de-a IX-a aniversari a 
zii- i naționale a Republicii Unite 
Tanzania.

★
La 25 aprilie, George Macovescu, 

ministrul afacerilor externe, a pri
mit pe Miguel Solano și Fedipe de la 
Morena, director general adjunct și, 
respectiv, director in Ministerul Â- 
facorilor Externe al Spaniei.

A fost prezent Eduardo Casuso y 
Gandarillas, șeful Reprezentanței 
consulare și comerciale a Spaniei la 
București.

In zilele de 24 și 25 aprilie, repre
zentanții Ministerului Afacerilor 
Externe al Spaniei au avut la Mi
nisterul Afacerilor Externe al Repu
blicii Socialiste România un schimb 
de vederi in legătură cu relațiile 
româno-spanlole și unele probleme 
internaționale de Interes comun. în
deosebi cele referitoare la Confe
rința pentru securitate și cooperare 
in Europa.

★
în întimpinarca zilei de 29 aprilie, 

cind poporul jajxmez .sărbătorește 
ziua sa națională. Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat, miercuri, o scară 
culturală.

Asistența, in care sc aflau An
drei Vela. vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, pre
cum și ambasadorul Japoniei la 
București. Kanazawa MaSao, alți 
membri ai corpului diplomatic, a 
urmărit cu interes expunerea pre
zentată cu acest prilej de dr. O. Ba
dian.

în încheierea serii culturale s-a 
prezentat o proiecție de filme do
cumentare japoneze.

★
Sub genericul „Ambalaj ’73", ca

pitala țării noastre găzduiește, în pe
rioada 25-29 aprilie, o serie de ma
nifestări internaționale in domeniul 
ambalajelor.

Miercuri, prima zi a acestor mani
festări. a fo§t rezervată decernării 
premiilor pe anul 1972 ale concursu
lui european de ambalaje „Euro
star". In cadrul reuniunii, pârtieipan- 
ții — membri ai conducerii unor 
ministere economice, numeroși spe
cialiști români și străini, reprezen- 
tînd 25 de țări europene — au fost 
salutați de Herbert Warnecke, pre
ședintele Federației europene de 
ambalare, și de Alexandru Heinrich, 
adjunct al ministrului aprovizionării 
tchnico-materiale și controlul gospo
dăririi fondurilor fixe al Republicii 
Socialiste România. Au fost apoi 
distinse cu premii și certificate de 
merit un număr de 32 de modele de 
ambalaje realizate în Anglia, Aus
tria, Cehoslovacia, Danemarca, Elve
ția, Finlanda, Franța, Italia. Norve
gia, Olanda, Spania și Suedia.

(Urmare din pag. I)

Pornind tocmai de la rolul Și locul 
inițiativelor de valoare în întrecere, 
de, la cerința imperioasă a promovă
rii experienței inaintate, partidul 
nostru a relevat în repetate rindurl 
necesitatea selectării cu grijă a aces
tora, generalizării rapide a celor,mai 
bune și mai eficiente. Lucru care 
nu Întotdeauna se face cum trebuie, 
in deplină cunoștință de cauză. Viața 
arata că cunoașterea și extinderea 
inițiativelor nu pot rămîne in faza 
dezideratelor neîmplinite, în acest 
sens impumndu-se acțiuni concrete,’ 
atit pe plan propagandistic, politico- 
educativ, cit și organizatoric. Se cu
vin a fi semnalate citeva acțiuni 
privind cunoașterea inițiativelor va
loroase. Notăm, de pildă, lăudabila 
preocupare a Televiziunii dc a pre
zenta. in fiecare săptămină, cite o 
inițiativă, pornind de la locul de
clanșării ei, p.nâ la eficiența realiza
tă. Intre tot mai multe întreprinderi 
au loc schimburi de experiență, cu 
scopul dc a se facilita însușirea ce
lor mai bune metode de lucru de
monstrate de o inițiativă sau alta. 
De asemenea, Comitetul municipal 
București al sindicatelor, alte comi
tete locale au editat pliante in care 
sint Înfățișate inițiativele apărute in 
întrecere, realizările obținute.

Dar toate aceste preocupări țin 
mai mult cie latura propagandistică 
a extinderii inițiativelor prețioase. 
Măsurile organizatorice, care vizează 
esența generalizării acestora, in des
tule cazuri, intirzie. Există numeroa
se inițiative foarte exacte, cu obiec
tive majore, care pun in evidență o 
experiență deosebită, concretizata ln- 
tr-o producție tot mal eficientă, cu 
parametri de organizare superiori.

’ Din acest punct de vedere, ele con
stituie un avans real, un avanpost 
puternic al bunei organizări, un im
portant ciștig pentru activitatea pro
ductivă dintr-un sector, o subramură 
sau chiar ramură ale economiei. Un 
ciștig care trebuie fructificat la ma
ximum, pe scară largă, in funcție de 
condițiile concrete din fiecare între
prindere. De ce atunci, o asemene* 
Inițiativă, ca aceea a cimentlștilor 
din Bicaz continuă să rămînă locală, 
de ce nu se generalizează — dată 
fiind experiența pe care o relevă — 
in absolut toate unitățile similare (lin 
țară ?

In alte situații, chiar dacă s-a pre
luat o inițiativă de valoare — care 
la origine vizează țeluri economice 
precise, intre care reducerea chel
tuielilor de producție, creșterea pro
ductivității muncii, . înnoirea și mo
dernizarea fabricației ș.a. — aceasta 
nu generează in practică rezultatele 
scontate. Ca atare, in asemenea în
treprinderi, deși se vorbește cu 
convingere despre inițiative 
loroase care, chipurile, se 
că. totuși se tolerează o 
permisă și costisitoare risipă de 
timp, de materiale și de muncă. A 
promova o inițiativă înseamnă, in 
primul rind, a însuși creator ele
mentele esențiale, tehnice și organi
zatorice, ale acesteia, a cunoaște, 
pină in cele mai mici amănunte, „se
cretele" ce au dus la obținerea suc
cesului in alte intreprinderi.

Un mijloc de a cunoaște temeinic 
inițiativele deosebite il reprezintă — 
după cum spuneam — schimbul de 
experiență. Nu intr-un spirit festi- 
vist, sau la intimplare, ci unui bine 
organizat, metodic și sistematic. La 
școala experienței inaintate trebuie 
să se asigure un rodnic dialog intre 
autorii unei inițiative și cei direct 
interesați in cunoașterea surselor bu
nelor realizări. Uniunea sindicate
lor din metalurgie și industria 
construcțiilor de mașini a Între
prins o serie de acțiuni in acest 
6ens. Periodic, in unitățile ce au lan
sat o inițiativă deosebită se organi
zează schimburi de experiență, cu 
participarea președinților de sindicat 
din întreprinderile din ramura res
pectivă. Asemenea schimburi s-au

■ organizat în legătură cu inițiativele 
■..Contul de economii .al grupei sin
dicale" (pprnită de la Uzina de radia».' 
toare și cabluri din Brașov), „Priete
nii noului angajat" (uzina „Semână- 
toarea‘‘-București), „Producția de 
fontă peste plan cu cocs economisit" 
(Combinatul siderurgic Hunedoara). 
Care este insă finalitatea acestor în
truniri ? Greu de precizat, intrucit 
nimeni nu cunoaște ecoul pe care ii 
are un asemenea schimb de expe
riență, măsurile concrete ce se iau 
intr-o întreprindere sau alfa pentru a 
aplica o inițiativă valoroasă. Or, 
cine altcineva decit tocmai uniunea 
respectivă trebuie să urmărească și 
să soluționeze asemenea probleme ?

Generalized inițiativele valoronse 
în Întrecere se asigură condiții pro
pice realizării în bune condiții a 
planului și angajamentelor, unei ac
celerate creșteri a eficienței economi
ce. a avuției naționale — singura 
sursă de ridicare a bunăstării noas
tre, a tuturor. Sintem, cum se vede, 
cu toții direct interesați in promova
rea formelor și metodelor avansate 
de muncă și organizare. Iar în 
fruntea acțiunilor de generalizare a 
Inițiativelor valoroase, promotorii și 
susținătorii experienței inaintate tre
buie să fie comuniștii, organiza
țiile de partid. Fiecare comunist
are datoria să se afirme la locul 
de muncă, in secția, in întreprinde-/ 
rea in care lucrează, ca un autentic 
și hotărit militant pentru promova
rea a tot ceea ce e nou, ca adversar 
îndirjit al rutinei, să facă tot ceea 
ce este posibil pentru transformarea 
experienței inaintate intr-o metodă 
curentă de lucru. Comuniștii, toii 
oamenii muncii trebuie să Înțe
leagă clar că însușirea și genera
lizarea inițiativelor prețioase, a nou
lui apărut in întrecere ' constituie 6 
pirghie de maximă însemnătate pen
tru îndeplinirea planului și a anga
jamentelor 
realizarea 
termen.

pe acest an, pentru 
cincinalului înainte de

Viorel SALAGEAN
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Programul I

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE ÎN CAPITALĂ
• TENIS DE MASA.

Chineză — România. Sala 
reasca din Capitală ; 
iește astăzi după-amiază 
bia .........
tre
de

R. P. 
Flo- 

găzdu- 
du- 

din- 
tețiis 

... Chineze 
și României. Iubitorii acestui 
frumos sport vor avea prilejul 
să urmărească evoluțiile cam
pionilor mondiali Hu Yu-lan 
(feminin) și Și En-tin (mascu
lin), precum și ale celorlalți ta- 
lentați sportivi din R. P. Chine
ză. România aliniază cele mai 
bune formații, in frunte cu cam
pioana mondială de dublu, 
maestra emerită a. sportului 
Maria Alexandru, Eleonora Vlai- 
cov. Teodor Gheorghe, Șerban 
Dobosi, Dorin Giurgiucă.

Primele meciuri vor începe la 
ora 17,30.

intilnire prietenească 
selecționatele de 

masă ale R. P.
Iubitorii

• NATAȚIE. La start, îno
tători fruntași din S.U.A. și 
România,

Astăzi și mîine, bazinul aco
perit „23 August" din Capitală 
va fi gazda unui concurs inter
național de inot, la startul 
căruia, alături de cei mai buni 
Înotători români, vor fi pte- 
zenți și o parte din compo- 
nenții selecționatei S.U.A., aflată 
in turneu in Europa.

Din rindurile oaspeților re
marcăm pe : Mark Chatfield, 
Dave Johnson, Tom Szuba, pre
cum și pe Catty Carr (cam
pioană olimpică in ștafeta de 
4X100 m mixt), Jenny Bartz, 
Ann Marshal, Linda Stlmpson.

Concursul Începe astăzi la ora 
18,30 și continuă mîine de la 
ora 17,30.

• FOTBAL. în localitatea vest- 
germană Osterode s-a disputat 
meciul dintre selecționatele de ju- 
nibri; ale R- F. ‘Germania și. Polo
nie ip. con ti nd pentru preliminariile’ 
turneului U.E.F.A. Tinerii fotbaliști 
vest-germani au terminat învingători 
cu scorul de 3—1 (2—0), și s-au ca
lificat pentru turneul final al com
petiției.

va- 
apli- 

ne-

0.00 Curs de limba franceză. Lec
ția a 52-a. Prezintă 
unlv. Claude Dlgnolre.

0.30 Prietenii Iul Așchluțâ.
10.00 Telex.
10,'>5 Publicitate.
10.10 Tehnic-club.
10.40 BucUreștiul necunoscut. ,v- 

chiul București In cărți poș
tale ilustrate.

11.00 Teleclnemateca. Ciclul „Fil
me mari - genuri cinema
tografice diferite". „Belllssl- 
ma".

12,45 Teleobiectiv.
13,05 Telejurnal.
16,00-17.00 Teleșcoală
17.30 Emisiune fn limba maghiară.
18.30 Telex.
18,35 Publicitate.
18.40 Omul șl muzica Iul : Johann 

Sebastian Jiacii.
19.20 1001 de feri.
10.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20.00 Clntecul 1.
minunata ești, țara mea" de 
Florentin De’.mar, pe <____
de Stellan Filip. Interpretea
ză Ion Ulmeanu.

20.05 Anul 1848 în București.
20.25 Tinerii deîpre el Înșiși.
20,55 Pagini de umor ; Aventuri 

în epoca de piatră.
21.20 Steaua fără nume 

rea d!n grădină".
22.15 Reportaj filmat : Dar Es 

Salaam — capitala Tanza
niei

22.30 24 de bre.

asist.

V<

țftptftmînll : „Ce
versuri

„Floa-

„U“ Craiova-A.S.A. Țg. Mureș 1-0

• BASCHET. Au luat sfirșit în
trecerile celor trei grupe de califi
care pentru turneul final al Cam
pionatului european de baschet 
pentru junioare, programat intre 
11 și 19 august in Cehoslovacia, la 
Kosice și Preșov. La faza finală a 
campionatului — in care sint cali
ficate direct echipele U.R.S.S., Ceho
slovaciei și Bulgariei — vor mai 
participa selecționatele Iugoslaviei, 
României, Israelului, Poloniei, Fran
ței, Olandei, Ungariei, R. F. Germa
nia și Spaniei.

In grupa de la Bari (Italia), echipa 
României a întrecut in ultimul meci 
cu 59—53 (26—30) formația Israelu
lui. Clasamentul final : 1. Iugoslavia 
— 6 puncte ; 2. România — 4 puncte 
(coșaveraj plus 5) ; 3. Israel — 4 
puncte (coșaveraj 0) ; 4. Italia — 4 
puncte (coșaveraj minus 5).

28 000 de spectatori au urmărit ieri 
meciul de fotbal dintre echipele Uni
versitatea Craiova și A.S.A. Tg. Mu
reș, conți,nd pentru campionatul ca
tegoriei A.

Desfășurarea Jocului a creat mul
te emoții suporterilor craioveni. în 
prima repriză, deși studenții au avut 
col puțin 4—5 ocazii clare de gol. 
datorita impreciziei șuturilor și- auâ- 
rării ferme a tirgu-mureșcnilor sco
rul a rămas alb.

Repriza secundă avea să încea
pă insă cu aspeote dramatice. în 
minutul 57 Naghy introduce mingea 
in poarta era iove nilor. Arbitrul de 
centru Constantin Dinulescu validea
ză golul, indicind reluarea jocului 
dp la ..centru' terenului. Dună multe 
discuții șl proteste din partea jucă
torilor craioveni. arbitrul Dinulescu

se consultă cu arbitrul de 
A. MUnich și anulează golul, 
continuare, jocul se desfășoară ... 
tr-o tensiune sporită. în minutul 63 
Țarălungă execută un corner. Bă
lan reia ou capul pină la Mar.cu. a- 
cesta prelungește la Oblemenco. care 
introduce mingea in plasă : 1—0
pentru craioveni. în minutul 00 Mor- 
cu este faultat în careu si arbitrul 
acordă 11 m. Oblemenco execută lo
vitura direct în brațele portarului 
Solyom.
, In urma acestui succes, echipa 

Universitatea Craiova a trecut pe 
primul loc in clasament, totalizlnd 
27 de puncte. Urmează Dinamo — 
26 puncte și Steaua cu 25 
puncte.

Nlstor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii'

în

de

• TENIS. Disputat la Kuala Lum
pur. meciul de tenis dintre echipele 
Indiei și Pakistanului, contind ca 
semifinală a zonei asiatice a „Cupei 
Davis", 8-a încheiat cu scorul de 
4—0 în favoarea tenismanilor in
dieni. (Ultima partidă de simplu nu 
s-a mal disputat).

• AUTOMOBILISM. Campionatul 
european de automobilism (formula 
II) a programat, pe circuitul de la 
Andover (Anglia), o cursă in care 
victoria a revenit francezului Henri 

concurat pe o 
Trei concurenți

Pâsdarolo, care a 
mașină „Ford".
(francezii Jarier și Coulon și brazi
lianul Carlos Pace) ,au doborit re
cordul circuitului : medie orară 
191,700 km.

Programul n
17.30 Agenda.
17,40 Publicitate.
17,45 Pagini muzicale de mare 

popularitate interpretate la 
harpă de Margareta Prunner- 
Ignfltescu.

18,15 Film serial pentru 
„Tunelul timpului". _
dul'iit — „sfî'rșitul lumii?!"

19,00 Municipalitatea răspunde 
bueureșteanulul.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Concertul simfonic al orches
trei Radlotelevlziunll. Viziuni 
coregrafice.

12,00 Biblioteca pentru toți. iun 
Mlnulescu.

linerct
Episo

teatre
• Radlotelevizlunea Română (Stu
dioul din sir. Nuferilor) : Con
certul Orchestre) simfonice — 
20.
• Conservatorul de muzică „Ci- 
prian Porumbescu" (sala G. " 
nescu) Recital Instrumental 
ținut de Ștefan Kerekes — 
Florin Nemeș — plan șl 
Mire* - vioară — 20.
• Opera Română : Balete 
fonice — 19,30.
• Teatrul Național ..I. L.
giale- (sala ' "
teribili — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu M&- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
20.

E- 
!UB- 

ee)lo, 
Elvira

»im-

. .... Cara- 
Comedla) ; PArințil

• Teatrul Mic : Dragostea noas
tră — li),30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cel șase — 19,30.
• Teatrul Giulcștl : Casa care a 
fugit pe ușă — 19,30. ,
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Un 'băiat isteț 
și un rege nătăfleț — 15.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Vinătoarea de vrăjitoare 
— 29- .
• Teatrul evreiesc de stat : Di- 
buk — 19,30.
• Teatrul satlric-muzicai „C. Tâ
rî ase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 1P.30 (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
..Ion Văsllescu*' : Dansul mai
muțelor — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Ransodta 
Română" : La porțile dorului — 
19,30.
• Circul „București" : Spectacol 
prezentat de Circul chinezesc din 
Șanhal — 19,30.

cinema
• Veronica : PATRIA — 10 ; 12,30; 
16; 18,15; 20.30, CAPITOL — 9.30; 
11,45; 14: lb; 18; 20,15. GRIVIȚA 
- 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Misterul din Insula BaUC : SCA
LA — 8,30; 11: 13,30; 16; t8,30; 21. 
© Neamul Șoimăreștilor : CEN-
TRAL - 9; 12,30; 16; 19,30.
• Ce se Intimplft, doctore t : BA
LA PALATULUI - 17,15 (seria 
de bilete - 4553) ; 20,15 (Seria de 
bilete — 4554). FESTIVAL — 0,45; 
11,15; 13.30; IC; 18,30; 21.
• Teeumseh : LUMINA — 9; 11,13; 
13,30; 16: 18,30; 20,45, EXCELSTOR

— 0: 11.15; 13,30; 16; 18.15; 20,30,
MODERN — 8.30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21.
• Grăbiți apusul soarelui : LU
CEAFĂRUL — 9,30; 12,45; 16,15;
10.30, BUCUREȘTI — 8,30; 11.30;
14,30; 17,30; 20,30, FAVORIT —
9.30; 12,30; 16; 19,15,
• Adio, Petersburg I s FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,30.
• Nici un moment <lc plictisea
la : FEROVIAR — 8,45; 11; .......
15,43; 16,15; 20,30, AURORA 
11.15! 13.30; 15,45: 18; 20.15, 
MURA — 9; 11.15: 13,30; 16;
20.30.
• Lampa iul Aladln : TIMPURI 
NOI — 9—20,15 In continuare.
• Program do desene animate 
penJru copil : DOINA — 9.45; 
17,45.
• Marea evadare : DOINA — li; 
14,30; 19,30.
• Iakov Bogomolov : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15.30; 
18; 20,15.
• Țara sălbatică : MELODIA —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 20.45,
GLORIA — 9; 11,15; 13,30: 16;
18,15; 20,30. TOMIS — 8,30; 11; 
13,30; 1<J; 10.30; 21.
• Nebunul din laboratorul nr. 4
— 10; 12; 14. Turkislb ; Omul din 
Aran — 16,30 : CINEMATECA (sa
lă Union).
• Capcană pentru general : BU- 
ZESTI - 11,30; 18; 20,15.
• Organizația : DACIA — 9: 11,15; 
13.30; IC; 13,15; 20.30, LIRA — 
15,30; 18; 20,15. ARTA - 15; 17,45; 
20,30.
• Fata care vinde flori : FE
RENTARI - 10; 12,15: 15,30; 18;
20.15.
• Atentatul : BUCEGI — 15,30; 18; 
20,30.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
PACEA — 15,45; 19.
• £u nu văd, tu nu vorbești, el
nu aude 1 UNIREA — 15,30; 18;
20.15.

13,15; 
- 9; 
FLA- 
10.15;

Manifestări consacrate 
aniversării Revoluției 

de la 1848 ’
Vernisajul unei expoziții 

omagiale

Iași. La Palatul Culturii din 
Iași a avut loc ieri, in fața unul 
numeros public, vernisajul expoziției 
„125 de ani de la Revoluția burghe- 
zo-democratică din Țările Române". 
Expoziția prezintă numeroase docu
mente despre pregătirea și desfășu
rarea Revoluției din 1848 in Moldova, 
Țara Românească șl Transilvania. 
Totodată sint înfățișate marile mo
mente ale evoluției istorice a Româ
niei, succesele dobindite de poporul 
nostru sub conducerea P.C.R. in fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate. In acest cadru sint evi
dențiate și înfăptuirile din județul 
și municipiul Iași în toate domeniile 
de activitate. (Manoie CORCACI, co
respondentul „Scînteii").

FoCȘGni. numeroase locali
tăți ale județului Vrancea continuă 
suita de manifestări consacrate ani
versării a 125 de ani de la Revoluția 
de la 1848. în comunele Bolotești, 
Vidra, Vulturu, Suraia, Măicănești, 
lectori ai comitetului județean de 
partid au prezentat expunerea 
„Anul revoluționar 1848 in con
știința vremii". După prelegeri, 
formații corale și de teatru, recita
tori amatori au prezentat cintece 
patriotice, scenete, montaje literare, 
poezii, prin care au evocat atmosfera 
de fierbinte patriotism de la 1848, 
momentele de luptă pentru libertate 
națională. In comunele Străoane, 
Vîrteșcoi, Dumitrești, Movilița au 
fost organizate expoziții de carte 
„Pagini dîn istoria anului 1848", in 
cadoul cărora se organizează seri de 
poezie patriotică. Muzeul de istorie 
din municipiul Focșani a alcătuit o 
expoziție itinerantă „Anul revolu
ționar 1848 in Țările Române", care 
Se află in prezent în cadrai clubului 
Fabricii de confecții din Focșani, 
urnind ca, in săptămină următoare, 
să fie prezentată in alte unități eco
nomice din localitățile județului. (Ion 
NISTOR, corespondentul „Scinteii")

Bistrița. La Casa orășenească 
de cultură din Singeorz-Băi a avut 
Loc recent o expunere dedicată ani
versării Revoluției de la 1848. In 
localitatea Nâsăud, la biblioteca oră
șenească a fost deschisă o expoziție 
do cărți. în cadrul căreia sint ex
puse opere literare $1 științifice-scri
se de conducătorii revoluției, precum 
și romane și studii consacrate evocă
rii vieții acestora de către scriitori 
și istorici din secolul XX. Astfel, in- 
tilnim opere ale lui Nicolae Bâlces- 
cu. Vasile Alecsandri, Camil Petres
cu, D. Giurăscu. Tot aici se află șl 
un panou ilustrativ pe care stnt pre
zentate portrete alo conducătorilor 
Revoluției de la 1848 și numeroase 
articole omagiale consacrate acesto
ra. (Ion ANGHEL, corespondentul 
„Scinteii")

Morte.nl
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(Urmare din pa<. D

Exprimind satisfacția și 
gratitudine pentru onoarea 
primiți dp șeful suitului

pro funda 
de a fi 

___ ______ român. 
Thomas Fergusson, vicepreședinte al 
concernului de presă ..Parade Pu
blications", a rostit o scurtă alocu
țiune si a inmlnat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
partea președintelui S.U.A., Richard 
Nixon.

(Alocuțiunea și mesajul se publi
că alăturat).

In continuare, numeroși elevi a- 
mericani, care au trăit cu multă 
căldura și emoție întilnirea cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. le-au oferit cheile 
de aur și steagul localităților natale, 
modalii comemorative alo unor eve
nimente din istoria ponorului ameri
can. mesaje din partea guvernato
rilor statelor Florida și Mississippi, 
primarilor orașelor Chicago. Dallas, 
West Palm Beach și altor mari cen
tre din Statele Unite, multe dintre 
ele adresind șefului statului român 
rugămintea de a accepta titlu] de 
cetățean de onoare al urbei lor.

S:'.utul guvernatorului statului 
fio: da. alte scrieri încredințate ti
nerilor americani reprezintă, in a- 
celași timp, călduroase invitații adre- 

șefului statului român de a fi 
ev.spetele locuitorilor acestor regiuni 
cu prilejul unei viitoare vizite in 
Sta’ele Unite. „Am auzit și citit 
mu’/e despre minunata dumneavoas
tră țară", subliniază in mesajul său 
guvernatorul statului Mississippi, 
care trimite un cordial salut pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și po
porului pe care il reprezintă. „Vă 
rog să-i considerați pe acești ti
neri drept ambasadorii sentimentelor 
noastre, care vă transmit dumnea
voastră, cetățenilor orașului Bucu-

rești și poporului României cele 
mai calde salutări din partea popu
lației orașului Chicago" — se ara
tă in mesajul primarului acestei 
localități. O medalie turnată in ar
gint este însoțită do rindurile pri
marului orașului Spokane, care roa
gă ca ea să fie primită drept omh- 
giu și simbol al slmțămintdlor de 
prietenie a.le locuitorilor acestui cen
tru minier. Doamna Virginia S. 
Young, primarul orașului Fort Lau
derdale. adresează la riadul ei cu
vinte de înaltă considerație pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. im- 
preună cu aprecierea că „ospitalita
tea, frumusețea și cultura României 
sint cunoscute In toată luniea, fiind 
o onoare și un privilegiu de a vizita 
țara dumneavoastră. Sincera mea 
dorință este ca amintirile acestei 
vizite să fie Întipărite in inima și 
memoria tinerilor americani, să fie 
un îndemn la bine in experiența lor 
viitoare".

Rind pe rind se apropie cu emo
ție de președintele Nicolae Ceaușescu 
zeci de copii din Washington, New 
York, Boston, Chicago, Philadelphia. 
Detroit. Pittsburgh. Springfield. 
Dallas, Houston. Pasadena. Denver. 
Buffalo, Kansas și din alte numeroa
se orașe de pe tot cuprinsul State
lor Unite, rugindu-1 pe șeful statului 
român să primească ca prețuire și 
mesaj al stimei și afecțiunii,' al 
prieteniei, din partea copiilor ameri
cani. părinților și fraților, modeste, 
dar simbolice amintiri de pe melea
gurile lor natale.

Ei adresează cuvinte de caldă mul
țumire pentru acest moment deose
bit din viața lor, pe care-1 reprezin
tă intilnirea cu președintele Româ
niei, pentru ospitalitatea cu care au 
fost inconjurați in timpul vizi
tei. Elevul Fred Clark din San 
Jose rostește, in limba română : 
„Domnule președinte, vă rog să pri-

miți salutul dc la tinerii din Califor
nia", mărturisind că a ținut să se 
exprime in graiul țării noastre in 
semn de atenție pentru șeful statu
lui român.

Tovarășul Nicolae / Ceaușescu 
stringe cu prietenie niiinile tuturor 
elevilor americani.

Vicepreședintele Thomas Fergusson 
a incheiat șirul acestor grăitoare 
mărturii de respect, oferind diploma 
prin care se acordă președintelui 
Nicolae Ceaușescu titlul de membru 
onorific al Clubului internațional al 
Tinerilor Columbi. Oaspetele a subli
niat că această organizație iși defi
nește sensul activității sale prin spri
jinirea tinerilor americani pentru a 
deveni buni cetățeni, sâ înțeleagă 
mai bine pe contemporanii lor din 
întreaga lume, sâ contribuie prin vi
zitele lor in străinătate la îmbunătă
țirea relațiilor internaționale.

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU a rostii, cu acesl prilej, 
o scurtă alocuțiune, rugind apoi pe 
oaspete ca Ia înapoierea in patrie să 
transmită președintelui Statelor Unite 
un me^aj de prietenie. (Alocuțiunea 
sc publică alăturat).

Președintele Consiliului 
al României, tovarășul 
Ceaușescu, și tovarășa 
Ceaușescu s-au fotografiat apoi in 
mijlocul grupului de tineri ameri
cani. al organizatorilor și profesori
lor ce-i însoțesc in această călătorie, 
s-au întreținut cordial cu oaspeții. 
La rugămintea multor copii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au acordat auto
grafe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ofe
rit tinerilor americani, tuturor oaspe
ților, mici cadouri cuprinzind lucrări 
din istoria țării noastre și discuri cu 
muzică populară.

Președintele Consiliului dc Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
a primit miercuri pe Mariane Pa- 
gador Puente, ambasadorul Republi
cii Peru la București, In legătură

cu plecarea definitivă a acestuia din 
țara noastră.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, a luat parte 
Nicolae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

(Agerpres)

După vizita delegației
sindicate din Bulgaria

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII UNITE TANZANIA

Excelenței Sale
Domnului IULIUS K. NYERERE

Președintele Republicii Unite Tanzania
Cu prilejul celei de-a IX-a aniversări a proclamării Republicii Unite 

Tanzania, îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Consiliului de Stat, 
al poporului român și al meu personal, să transmit cordiale felicitări și 
cele mai bune urări de fericire Excelenței Voastre, de bunăstare, pace și 
progres poporului prieten tanzanian.

Amintindu-mi cu plăcere de vizita pe care am făcut-o în țara dum
neavoastră ospitalieră, sint convins că, în spiritul convorbirilor și înțe
legerilor convenite împreună, relațiile de prietenie și cooperare româno- 
tanzaniene se vor dezvolta continuu. în interesul ambelor noastre po
poare, al luptei forțelor antiimperialiste pentru pace șl înțelegere inter
națională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

delegație n Consiliului Central 
" ’- ■ con-

do Stat 
Nicolae 

Elena

(Agerpres)

Cuvintul domnului

Thomas Fergusson
I

Cuvintul tovarășului
■>

Nkolae Ceausescu
Domnule președinte. 
Stimată doamnă Ceaușescu,

Tn numele tinerilor americani prezenți aici și al con
ducătorilor grupului. în numele președintelui Statelor 
Unite, al întregului popor american, doresc să exprim 
aprecierea noastră pentru atenția și curtoazia desăvir- 
șite dovedite față de noi.

In ultimele, cinci zile am călătorit prin România, 
am parcurs mulți^ kilometri prin , țara. dumneavoastră. 
Mă simt obligat, m aceasta' împrejurare, să vă împăr
tășesc impresiile noastre

In primul rind, am cunoscut cu toții că România 
este o țară de o mare frumusețe naturală, cu munți, 
lacuri, rîuri și cîmpii. Putem spune că este una din 
cele mai frumoase țâri din lume.

In al doilea rind, și, desigur, mai important, am ră
mas cu impresii profunde despre calitatea oamenilor 
de aici, despre căldura și generozitatea lor, despre 
dragostea lor de viață, despre mîndria pe care o au 
față de munca pe care o depun și față de ei înșiși. 
Nu vom uita niciodată primirea călduroasă de care 
ne-am bucurat peste tot. minunatele mese servite la 
restaurantele românești. Nu vom uita niciodată mîn
dria. exigența și precizia, atenția cu care oamenii din 
țara dumneavoastră iși îndeplinesc sarcinile in munca 
pe care o fac.

Aș vrea să vă împărtășesc un mic secret care re
afirmă și întărește cele spuse despre calitățile poporu
lui român. Această întilnire a fost, inițial, progra
mată pentru ora 9. Aceasta ar fi însemnat să plecăm 
aseară din Brașov și să ajungem în București în jurul 
orelor 24. Poate că unii dintre băieții cu care am 
venit s-ar fi simțit obosiți.

Mulțumim domnului președinte pentru că a accep
tat să reorganizeze această întilnire. să fixeze o nouă 
oră. cea la care ne întîlnim astăzi aici. Aș dori sâ 
invit pe toți cei prezență aici să-și manifeste recu
noștința pentru acest gest. (Vii aplauze).

Acum aș dori să vă citesc mesajul personal pe care 
vj/1 adresează președintele nostru, domnul Richard 
Nixon.

Mesaj adresat președintelui
Nicolae Ceaușescu de

președintele S.U.A. Richard Nixon
Dragă domnule președinte.
Cu multe amintiri plăcute din timpul vizitei pe care 

am făcut-o în țara dumneavoastră, vă transmit salu
tările mele cele mai călduroase, dumneavoastră și po
porului dumneavoastră, prin intermediul merituoșilor 
tineri americani, purtători ai acestei scrisori.

Prin distribuirea conștiincioasă a știrilor din lume în 
rfndurile concetățenilor lor din întreaga țară, acești 
tineri și-au ciștigat gratitudinea și respectul nostru.

Apreciez profund ospitalitatea pe care le-ați oferi
t-o și sînt fericit că vor avea prilejul să viziteze fru
moasa dumneavoastră țară. Sînt convins că viața lor 
va fi mult îmbogățită prin această experiență și că 
ei se vor înapoia in Statele Unite cu aceleași senti
mente calde pe 
dumneavoastră.

care le nutresc și eu față de poporul

Cu sinceritate.
RICHARD NIXON

Vizitele grupului
de elevi americani

Oaspete al țării noastre, grupul de 
elevi americani ..Young Columbus" 
a vizitat, timp de mai multe zile. 
Bucureștiul, orașele Pitești, Curtea 
de Argeș. Sibiu. Brașov, monumen
te de artă și cultură, vestigii istori
ce. muzf-e. a făcut o călătorie pe 
Valea Oltului și Valea Prahovei, pre
cum și in stațiunea Poiana Brașov. 
Ei s-au întllnit totodată cu pionieri 
și elevi din școlile bucureștene.

Vizita in țara noastră a fost ofe
rită tinerilor americani ca premiu 
pentru rezultatele bune la învățătu
ră și purtare, in urma unui concurs 
organizat de concernul de presă 
..Parade Publications" pentru elevii 
care- lucrează in timpul lor liber La 
difuzarea publicațiilor sale.

Domnule vicepreședinte Fergusson,
Doamnelor,
Dragii mei prieteni tineri,

Aș dori să exprim bucuria mea, a 
norilor români pentru vizita pe care 
mânia.

Deși știu că vă aflați de cîteva zile ,_________ ,
vă urez, și cu acest prilej, bun venit pe pămîntul Ro

tiți..în comsF*8-"J'~ 
utea spuiL, —

poporului, a ti- 
o faceți în Ro-

în țara noastră,
mâniei, și vă doresc săi vă 
se poate de bine La noi*—

Apreciez mult această inițiativă de a vizita Româ
nia. de a cunoaște tineretul, poporul român, frumu
sețile patriei noastre.

Doresc să mulțumesc președintelui Nixon pentru 
mesajul pe care mi l-a adresat, cu acest prilej, prin 
intermediul dumneavoastră. Intr-adevăr, președintele 
Nixon a fost primul președinte al Statelor Unite care 
a vizitat România cu aproape patru ani în urmă. Se 
pare că vizita a constituit, intr-adevăr, un moment 
istoric — așa cum am caracterizat-o împreună atunci 
— în dezvoltarea relațiilor dintre România și Statele 
Unite, deoarece, după aceea, s-au intensificat schim
burile. Mulți cetățeni americani au vizitat România 
și, de asemenea, mulți cetățeni români au vizitat Sta
tele Unite.

Am vizitat, în 1970, Statele Unite. Am avut pri
lejul să cunosc unele state, să mă întîlnesc cu mulți 
cetățeni ai Statelor Unite. Am impresii deosebit dc 
plăcute din această vizită.

împărtășesc pe deplin părerea președintelui țării 
dumneavoastră câ asemenea vizite, vizitele tineretu
lui au o mare importanță în mai buna cunoaștere a 
popoarelor, a tineretului, că ele nu pot decît să ser
vească cauzei colaborării și păcii în lume.

Așa după cum ați remarcat în cuvîntările dumnea
voastră, în cele cîteva zile de cînd vă aflați în țara 
noastră ați putut cunoaște atît frumusețile patriei 
mele, cît și ospitalitatea tinerilor, ospitalitatea poporu
lui român. Este un adevăr că românilor le plac 
prietenii, le plac oaspeții, că ei doresc să trăiască în 
prietenie cu toate popoarele. Tinerii români doresc să 
trăiască în prietenie și să conlucreze cu tinerii de 
pretutindeni pentru o lume mai bună.

A? dori să mulțumesc deci pentru cuvintele rostite 
aici la adresa poporului român. De asemenea, doresc 
să mulțumesc tuturor tinerilor, precum și tuturor ace
lora care mi-au înmînat aceste daruri de prietenie, ca 
un simbol al dorinței lor de a face ca vizita în Româ
nia să constituie un eveniment de neuitat atit pentru 
ei, cît și pentru tineretul român. Sper că veți duce 
acasă impresii plăcute, că veți povesti prietenilor, fa
miliilor despre faptul că tineretul și poporul român 
nutresc sentimente de prietenie față de poporul ame
rican și doresc sâ dezvolte cu el cele mai bune relații 
de colaborare — așa cum dorește să facă aceasta cu 
toate popoarele lumii.

Deoarece trăim într-o epocă în care se deschid per
spective tot mai bune pentru dezvoltarea colaborării și 
pentru realizarea unei lumi a păcii, va trebui fără în
doială să trimitem și noi un grup de tineri români să 
viziteze Statele Unite ale Americii. Sper că vor fi, de 
asemenea, bine primiți. Ei vor putea duce in Statele 
Unite sentimentele de prietenie ale tineretului și po
porului român.

Aș dori să adresez tineretului român și american 
îndemnul de a întări colaborarea dintre ei, de a acționa 
împreună în sprijinul politicii de pace, de colaborare, 
pentru o lume mai dreaptă, mai bună.

Vă urez să obțineți realizarea tuturor dorințelor, să 
trăiți intr-o lume mai bună, intr-o lume a păcii. 
(Aplauze).

O , .. .
al Sindicatelor din Bulgaria, __
dusă de Kostadin Ghiaurov, membru 
supleant al Biroului Politic al Co
mitetului Central al P.C.B., președin
tele Consiliului Central al Sindicate
lor. a făcut, intre 20 și 24 aprilie, o 
vizită in Republica Socialistă Româ
nia la ihvitația Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România.

In perioada șederii în. România, 
delegația sindicatelor din Bulgaria a 
fost primită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român. 
Consiliului de Stat al 
Socialiste România.

Delegația C.C.S. din
avut convorbiri cu o ..
Consiliului Central al U.G.S.R., con
dusă de tovarășul Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al Comitetului Central al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral, in cadrul cărora ambele părți 
s-au informat reciproc cu privire la 
sarcinile și preocupările actuale ale 
oamenilor muncii și sindicatelor din 
România și Bulgaria, la stadiul 
actual al perspectivelor de dezvol
tare a relațiilor de colaborare intre 
sindicatele din cele două țări, pre
cum și despre unele probleme ale 
mișcării sindicale internaționale.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că legăturile de. prietenie 
frățească dintre sindicatele și oame
nii' muncii din cele două țări se dez
voltă continuu și au reafirmat hotă
rirea centralelor lor de a lărgi și 
diversifica relațiile multilaterale de 
colaborare. In acest scop au semnat 
o Convenție cu privire la dezvol
tarea și adincirea pe mai departe a 
colaborării bilaterale dintre Consi
liul Central al U.G.S.R. și Consiliul 
Central al Sindicatelor din Bul
garia.

Delegațiile celor două centrale 
sindicale au evidențiat faptul că in 
dezvoltarea mereu ascendentă a le
găturilor româno-bulgare de colabo
rare multilaterală s-au afirmat ca 
evenimente de mare însemnătate în- 
tilnirile dintre tovarășii * Nicolae 

ședințele Consiliului de Stat al Re- 
publioii - - - ■ ■ - — -
Ji$kov, 
Central 
Bulgar, 
Stat al 
— care 
conținut prieteniei trainice 
cele două țări.

Cele două delegații au făcut un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme privind activitatea lor pe plan

președintele
Republicii

Bulgaria a 
delegație a

:ontimiare.v 6it / .* gt&hș*fcu,‘ ’ Secretar. gdHdoLf) ' 
trie, ca' acasd. ’■ •'PEfrtidulUi( Comunist Roman, Upr

VIZITA PRIMARULUI ORAȘULUI
SAN FRANCISCO

Miercuri dimineața, primarul o- 
rașulul San Francisco, Joseph Alioto, 
a făcut o vizită la Consiliul popular 
al municipiului București, unde a 
avut o întrevedere cu primarul ge
neral al Capitalei, Gheorghe Cioară, 
și cu alți membri a: comitetului 
executiv.

Cu acest prilej, intr-o atmosferă 
de cordialitate, a fost continuat 
schimbul de opinii, început intre cei 
doi primari, anul trecut, la San Fran-

a:

cisco, privind preocupările și posi
bilitățile dezvoltării in perspectivă, 
cit mai armonios din punct de ve
dere economic, sodal-cultural și 
dilitar-gospodăresc, a celor 
metropole. La încheierea 
oaspetelui i-a fost inminată 
de aur a orașului București.

Seara, primarul general a] Capi
talei a oferit un dineu in onoarea 
oaspetelui american.

e- 
două 

vizitei, 
cheia

(Agerpres.)

ho- 
lor 

sin-

Socialiste România, și Todor 
prim-secretar al Comitetului 

al Partidului Comunist 
președintele Consiliului de 

Republicii Populare Bulgaria 
au dat un bogat și profund 

dintre

La Ministerul Comerțului Exte
rior au început, miercuri dimineață, 
convorbirile dintre Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior, 
și Jussi Linnamo, jninistrul comer
țului exterior al Finlandei, care se 
află in țara noastră, in fruntea unei 
delegații economice.

In timpul convorbirilor, desfășu
rate intr-o atmosferă cordială, de 
înțelegere reciprocă, cei doi miniștri 
și-au exprimat satisfacția pentru e- 
voluția favorabilă a schimburilor 
comerciale dintre România -și 
landa.
ultimii

Fin- 
S-a subliniat faptul că, in 
ani, volumul schimburilor

internațional și au reafirmat 
tărîrea de a lărgi legăturile 
de prietenie și colaborare cu __
dicatele din țările socialiste frățești, 
de a dezvolta și întări pe mai de
parte, in spiritul «.principiilor solida
rității muncitorești internaționale și 
respectului reciproc, legăturile și co
laborarea cu organizațiile sindicale 
de diferite afilieri din țările capita
liste și in curs de dezvoltare, pentru 
făurirea și întărirea unității de ac
țiune in lupta împotriva imperialis
mului, a exploatării și asupririi, pen
tru apărarea intereselor vitale ale 
celor ce muncesc. Delegațiile au afir
mat sprijinul și solidaritatea cu sin
dicatele și popoarele care luptă pen
tru eliberare națională, pentru lichi
darea oricăror forme de colonialism 
și neocolonialism, pentru cucerirea 
libertății și independenței naționale 
și condamnă cu toată hotărirea po
litica de discriminare rasială.

Cele două delegații au exprimat 
sprijinul centralelor lor in legătură 
cu inițiativele ce se întreprind pri
vind securitatea europeană. Ele sa
lută convorbirile pregătitoare de la 
Helsinki cu privire la Conferința 
general-europeană pe problemele 
securității și cooperării și vor spri
jini convocarea acestei conferințe 
cit mai curind posibil. In acesl 
context, reprezentanții celor doua 
centrale sindicale au apreciat că 
organizarea unei conferințe sindi
cale europene s-ar înscrie ca o ac
țiune importantă pentru lărgirea co
laborării și intre sindicate. Ele au 
reafirmat dorința centralelor lor de 
a contribui la întărirea și dezvoltarea 
relațiilor de colaborare între țările 
balcanice și pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii, bunei 
vecinătăți și colaborării fructuoase.

Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România și Consiliul Central al 
Sindicatelor Bulgare vor continua sâ 
participe și să-și aducă contribuția la 
activitatea F.S.M., îndreptată spre 
înfăptuirea unității de acțiune a 
celor ce muncesc de pretutindeni, pe 
baza unor obiective largi, corespun
zătoare intereselor de clasă ale celor 
cep m\țn,ceș$M .c^pafeilq să ducă la (Jezr.n 
vqltarea • colaborării și solidarității' 
mișcării sindicale internaționalei

★
In timpul vizitei, delegația Consi

liului Central al Sindicatelor din 
Bulgaria a luat cunoștință de activi
tatea sindicatelor din România, de 
condițiile de muncă și de viață ale 
oamenilor muncii, a vizitat uzine și 
unități agricole, s-a întîlnit și a dis
cutat cu conducători din întreprin
deri, activiști de partid și sindicali, 
cu oameni ai muncii.

comerciale dintre cele două țări a 
crescut substanțial, inregistrindu-se 
totodată diversificarea acestora. S-a 
apreciat, de asemenea, că există încă 
mari posibilități de lărgire a schim
burilor comerciale și a cooperării 
economice și tehnice.

La convorbiri au participat Con
stantin Stanciu, adjunct al minis
trului comerțului exterior, alți mem
bri ai conducerii ministerului.

Au luat parte, de asemenea, mem
brii delegației economice 
deze, precum și Pentti Martin 
mela, ambasadorul 
București, și membri

finlan- 
. .. j Suo-

Finlandei la 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Tineretului și Sănătății din R.F. Germania a sosit in Capitală
La invitația Ministerului Sănătății, 

marți după-amiază a sosit in Capi
tală o delegație a Ministerului Fe
deral al Familiei, Tineretului și Să
nătății din R. F. Germania, condusă 
de Ludwig von Manger Konig. se
cretar de stat. In timpul vizitei in 
România, secretarul de stat vest-ger- 
man va relua convorbirile purtate in 
cursul anului trecut împreună cu 
omologul său român în vederea în
cheierii unui plan de colaborare in
tre cele două ministere și va efec
tua un schimb de experiență in do-

meniul problemelor majore ale asi
gurării sănătății populației. Oaspeții 
vor vizita unele unități sanitare din 
București și din provincie.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost intimpi- 
nați de acad. Theodor Burghele. mi
nistrul sănătății, de cadre de con
ducere din minister.

A fost prezent Bernhard Wolf, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. F. Germania la București.

(Agerpres)

Redactorul sef al ziarului

Excelenței Sale
Domnului RASHID M. KAWAJVA

Primul ministru și al doilea vicepreședinte al Republicii Unite Tanzania

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Unite Tanzania, am plă
cerea să adresez, în numele guvernului român și al meu personal, calde 
felicitări și sincere urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Se împlinesc astăzi 
nouă ani de la ratifi
carea de către orga
nele supreme din Tan- 
ganika și Zanzibar a 
acordului privind uni
rea celor două țări in
tr-un singur stat — 
Republica Unită Tan
zania.

In răstimpul scurt 
care a trecut de la a- 
cest act, poporul tan
zanian a depus efor
turi însemnate in ve
derea lichidării grelei 
moșteniri coloniale, 
pentru consolidarea 
independenței țării, 
pentru progres econo
mic și social. Ca pro
gram de acțiune pen
tru dezvoltarea țării a 
fost stabilită cunoscu
ta „Declarație de la 
Arusha", document 
care definește bazele 
politicii și mijloacele 
de dezvoltare a Tan
zaniei corespunzător 
condițiilor concrete și 
intereselor fundamen
tale ale națiunii. De
clarația proclamă ne
cesitatea efectuării u- 
nor profunde trans
formări progresiste so- 
cial-economice, — a 
eliminării exploatării, 
egalitatea tuturor "ce
tățenilor, .libertatea'' și 
respectul deplin pen
tru demnitatea umană, 
controlul asupra prin
cipalelor mijloace de 
producție de către ță
rani și muncitori, dez
voltarea țârii prin bi
zuirea pe forțele pro
prii, atragerea mase
lor la conducerea sta
tului, ridicarea nive
lului de trai. In baza 
acestui program po
litic, a fost instaurat 
controlul de stat în
tr-o serie de sectoare 
ale economiei, națio- 
nalizindu-se, totodată, 
numeroase întreprin
deri industriale, plan
tații, bănci, comerțul 
exterior etc. Pentru 
realizarea unor im
portante proiecte in
dustriale. cum ar fi 
construcția unor mari 
fabrici de prelucrare a 
bogățiilor subsolului, 
fabrici de ciment, de 
prelucrare a pietrelor 
prețioase, întreprin
deri textile, a fost în
ființată Corporația Na
țională pentru Dezvol
tare. Avind peste 
18 000 de salariați. a- 
ceastă corporație, care 
funcționează pe prin
cipiile autofinanțării, 
și-a sporit investițiile 
de la 24 milioane 
șilingi în 1963 la 333 
milioane șilingi in 
1970. In cadrul actua
lului plan de dezvol-

a țării 
baza 

valori-
tare economică 
(1969—1974). la 
căruia se află 
ficarea maximă a re
surselor materiale și 
dezvoltarea capacită
ților de producție. 34 
la sută din investiții 
sint alocate industriei. 
Ritmul mediu de creș
tere a producției in
dustriale a fost. in 
anii de după indepen
dență, de peste 10 la 
sută.

Importante transfor
mări au loc in agricul
tură, domeniu in care 
lucrează marea majo
ritate a populației. Le
gea cu privire la pă- 
mint, adoptată in anul 
1971, care interzice 
orice tranzacție cu 
privire la terenuri, 
condiționează dreptul 
de proprietate de obli
gativitatea de a-1 lu
cra In interesul țării. 
Un accent deosebit se 
pune in acest sector 
pe formarea de coope
rative de tip „Uja- 
maa“ (solidaritate) al 
căror număr se ridică 
la peste 2 700. In do
meniul învâțămîntu- 
lui, paralel cu vasta 
campanie Th vâderea. 
lichidării analfabetism 
mului,. pr.e,văzută j pen
tru anul viitor, o’aten
ție specială se acordă 
formării de cadre. 
Eforturi însemnate se 
depun pentru dezvol
tarea rețelei de căi de 
comunicație, in centrul 
atenției situindu-se 
calea ferată Tan-Zam 
(care leagă Zambia și 
Tanzania), lungă 
1 259 km, aflată 
construcție.

Intre Republica 
cialistă România 
Republica Unită Tan
zania s-au stabilit și 
se dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare 
bazate pe stimă și res
pect reciproc. î-n 
România sint bine cu
noscute -și se bucură 
de o înaltă apreciere 
eforturile poporului 
tanzanian, ca și rezul
tatele remarcabile ob
ținute. sub conduce
rea partidelor Uniu
nea Națională Afri
cană (T.A.N.U.) și 
Afro-Shirazi, pentru 
consolidarea indepen
denței economice și 
politice, pentru pro
gresul social și econo
mic, pentru valori
ficarea importantelor 
resurse naturale, in 
scopul dezvoltării țării 
și îmbunătățirii condi
țiilor de muncă și via
ță ale poporului. In 
țara noastră este, de 
asemenea, cunoscu

de 
in

tă și apreciată ac
tivitatea internațională 
a Tanzaniei îndreptată 
spre întărirea păcii și 
colaborării Internațio
nale, respectarea drep
tului fiecărui popor 
de a-și decide singur 
soarta, lichidarea tutu
ror formelor de colo
nialism, pentru elimi
narea apartheidului, ca 
și sprijinul său activ 
acordat mișcărilor de 
eliberare națională de 
pe continentul african. 

Un moment deosebit 
de important în dez
voltarea acestor re
lații il constituie vizita 
tovarășului »**--»-- 
Ceaușescu.
rile avute __ , .
ședințele Iulius Nye- 
rere. Desfășurată ,in 
spiritul stimei și în
țelegerii mutuale, vi
zita a adus o contri
buție remarcabilă la 
adincirea cunoașterii 
reciproce, la întărirea 
relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre 
cele două țări și po
poare, a solidarității 
lor în lupta împotriva 
imperialismului, pen
tru progres, pace și 
cooperare i^temațio- 
.nâla. In vara ,tre- 

,-.£ut&r..ț in ; cursul pri
mirii de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
a delegației comune a 
partidelor Uniunea 
Națională Africană și 
Afro-Shirazi, ambele 
părți și-au exprimat 
dorința de a face totul 
pentru a transpune in 
practică înțelegerile și 
acordurile realizate, 
de a lărgi și dezvolta 
relațiile prietenești 
dintre partidele și po
poarele noastre. In 
domeniul economic, 
recenta sesiune a Co
misiei mixte româno- 
tanzaniene de coope
rare economică și teh
nică a stabilit măsuri 
concrete pentru fina
lizarea unor acțiuni de 
cooperare prevăzute 
în protocolul incheiat 
cu prilejul vizitei la 
Dar-es-Salaam a con
ducătorului partidului 
și statului nostru, pre
cum și noi modalități 
de colaborare.

Cu prilejul sărbăto
rii naționale a Tanza
niei, poporul român 
urează poporului tan
zanian noi succese pe 
calea consolidării in
dependentei patriei 
sale, a dezvoltării e- 
conomice și progresu
lui social, prosperitate 
și pace.

Nicolae 
co n vorbi- 
cu pre-

A. BUMBAC

Primire la Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste

In continuarea vizitei pe care o 
efectuează in țara noastră, membrii 
delegației Partidului Popular Pro
gresist din Guyana au fost oaspeții 
județelor Argeș și Brașov.

Cu acest prilej, delegația a vizitat 
hidrocentrala de pe Argeș, fabrica 
de stofe „Argeșana", uzinele „Trac
torul", I.A.S, și combinatul de vini- 
ficație Ștefănești, I.A.S. Prejmer, 
C.A.P. Cristian, Casa de cultură și 
Clubul tehnic al tineretului din Pi
tești. noile construcții social-edilita- 
re din Pitești și Brașov, stațiunea 
Poiana Brașov.

Delegația a avut, totodată, întilniri 
la Comitetul județean Argeș 
P.C.R. și la C.C. al U.T.C.

(Agerpres)

al „Scînteii"
ca

al

Ieri a sosit in Capitală, 
invitat aJ ziarului „Scinteia". tova
rășul Iosef Barecki, membru al C.C. 
al P.M.U.P., redactor-șef al ziarului 
„Tribuna Ludu".

Oaspetele polonez, 
zită prietenească de 
țara noastră, a avut 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste cu tovarășul vicepreședinte 
Ion Dodu Bălan și o întilnire de lu
cru cu colegiul de redacție și alte 
cadre de bază ale ziarului „Scin
teia".

La 25 aprilie, Mihai Gere, secretar 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, - a primit pe 
Krystyna Gromekowa, secretară a 
Consiliului Național al Femeilor Po
loneze și secretar al Comitetului 
Național al Frontului Unității Po
porului din Republica Populară 
Polonă, și pe Janina Makowska, 
membră a Consiliului Femeilor Po
loneze pentru regiunea Lodz, care 
ne vizitează țara la invitația Consi- 
liqlui Național al Femeilor din Re
publica Socialistă România.

Cu acest prilej, a avut loc un
★

Miercuri a sosit in Capitală' dele
gația Consiliului Național al Femei
lor Poloneze, formată din Krystyna 
Gromekowa, secretară a Consiliului 
Național al Femeilor Poloneze și se
cretar al Comitetului Național al 
Frontului Unității Poporului, și Ja
nina Makowska, membră a Consiliu
lui Femeilor Poloneze pentru regiu
nea Lodz, care, la invitația Consi
liului Național al Femeilor, va face 
o vizită de prietenie și schimb de 
experiență in țara noastră.

schimb de păreri cu privire la acti
vitatea Frontului Unității Socialiste 
și a Frontului Unității Poporului 
Polonez.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, au 
participat Maria Groza, membru în 
Biroul Executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Femeilor, precum șl 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

★
în aceeași* zi, delegația a fost 

primită la Consiliul Național al Fe
meilor de către Sutana Gâdea, pre
ședintă, Maria Groza și Ioana Boga, 
vicepreședinte ale consiliului. S-au 
discutat probleme privind viața și 
activitatea femeilor din Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Polonă, preocupările orga
nizațiilor femeilor din cele două 
țări.

care face o vi- 
documentare în 
o convorbire la vremea

Timpul probabil pentru zilele dc 27, 
28 și 29 aprilie. In țară : Vreme relativ 
răcoroasă, mai ales la Începutul inter
valului. Cerul va fi variabil, mai mult

noros In primele zile, In estul țării, 
unde temporar* va ploua. In rest — ploi 
locale. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre 2 și 12 
grade, Irrr maximele vor oscila intre 
10 și 20 de grade. In București : Vre
me relativ răcoroasă, mai ales la în
ceputul Intervalului. Cerul va fi tem
porar noro«, favorabil aversei de ploaie 
Iu cursul după-amîezelor. Vlnt mode
rat. Temperatura ușor variabilă.



viața internațională
LA HELSINKI AU FOST RELUATE

lucrările reuniunii multilaterale pentru
pregătirea conferinței general europene

O opinie larg împărtășită : este necesara accelerarea lucrărilor 
în vederea convocării conferinței

Ambasadorul României

HELSINKI. — Trimisul nostru
Dumitru Ținu, transmite : 
la Helsinki, au fost reluate 

lucrările reuniunii multilaterale pen
tru pregătirea Conferinței gcncral- 
europene. în ședința plenară, care a 
avut loc In cursul dimineții, oartici- 
pant’i au discutat despre organizarea 
consultărilor in această a patra 
e‘apă. A fost subliniată necesitatea 
intensificării eforturilor In vederea
încheierii lucrărilor pregătitoare. Ast
fel. «-a Convenit ca numai o dată pe 
Băpțămină să aibă loc ședințe in 
plen, urnind ca restul timpului să 
fie dedicat activității in grupul de

„Toate țările trebuie să contribuie 
la progresul economic și social 

in lume"
Cuvintarea secretarului general al UNCTAD la sesiunea 

Consiliului pentru corner) și dezvoltare
GENEVA 25 — (Corespondență de 

la C. Vlad). La Palatul Națiu
nilor continuă lucrările- celei de-a 
\ -a Sesiuni a Consiliului pentru co
merț și dezvoltare al UNCTAD. 
Sint dezbătute modul de înfăptuire 
a Strategiei Internaționale a Dezvol
tării din cadrul celui de-al doilea 
Deceniu al Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare și. îndeosebi, responsabili- 
tâțile UNCTAD în realizarea o- 
biectivelor dezvoltării.

Secretarul general al UNCTAD, 
Manuel Perez Guerrero — apreciind, 
In discursul său, că, în ciuda rezul
tatelor obținute de cite va țâri in 
curs de dezvoltare in sporirea pro
curi iei și a exporturilor, tendințele 
constatate pină acum in realizarea 
obiectivelor Deceniului sint departe 
de a fi încurajatoare — a semnalat 
că majoritatea țărilor în curs de dez
voltare înregistrează ritmuri de creș
tere economică sub cifra fixată în 
cadrul obiectivelor Deceniului. în 
continuare. Guerrero a opinat că. in 
cazul in care nu vor fi luate măsuri, 
in cel mai scurt timp, pentru ame
liorarea acestei situații, este de aș
teptat ca majoritatea tarilor in curs 
de dezvoltare să obțină, in cursul 
anilor ’70, rezultate sensibil infe- 
- oare obiectivelor Strategiei Interna
ționale a Dczvo^tărit <• - -. . .

Pvemarcind hotărirea crescindă a 
țârilor in curs de dezvoltare de a se 
baza pe propriile eforturi, el a sub

RELAȚIILE ROMÂNO-IRAKIENE 
PE UN FÂGAȘ RODNIC

După cum este cunoscut, între 
România și țările arabe s-au sta
tornicit și se dezvoltă relații de 
etrinsă prietenie și colaborare. Po
porul român a nutrit întotdeauna 
sentimente de profundă simpatie și 
solidaritate față de lupta popoare
lor arabe pentru eliberarea lor na
țională, față de eforturile acestora 
de a-și consolida independența și 
suveranitatea națională. în acest ca
dru rodnic se înscrie si recenta vi
zită oficială a ministrului român al 
afacerilor externe. George Macoves
cu. in Republica Irak, la invitația 
ministrului de externe al acestei țâri. 
Murtadha Saaed Abdul Baqi.

Schimbul de mesaje care a avut 
loc cu acest prilej intre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Ahmed Hassan 
Ai-Bakr, convorbirile dintre cei doi 
miniștri de externe, au relevat hotă
rirea ambelor părți de a extinde ra
porturile bilaterale de prietenie și 
colaborare, pornind de la convinge
rea că intensificarea cooperării eco
nomice, culturale, tehnice și științi
fice intre România și Irak corespun
de intereselor popoarelor noastre, 
cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

După cum se ara'.ă in Comunica-- 
tul comun, vizita s-a soldat cu re
zultate rodnice, oe multiple planuri. 
Se știe că. in ultima vreme, intre re
prezentanții vieții economice din 
cele două țări au avut loc o serie de 
contacte utile pe linia evidențierii po- 
s.biiităților existente și mijloacelor 
de a asigura un curs pozitiv, ascen
dent relațiilor reciproce în domeniile 
respective. A fost semnat un acord 
de cooperare economică și tehnică 
româno-irakiană in domeniul pe
trolier. acord care prevede efectua
rea, de către specialiștii români, a 
unor prospecțiuni geologice, precum 
și executarea de lucrări pentru da
rea in exploatare a unor zăcăminte 
petroliere din Irak. De asemenea, 
între întreprinderea română de stat 
„ARCOM" și organismul de stat ira
kian „Iraq Cement Company" a 
fost încheiat un contract privind 
executarea de către partea română 
a construcțiilor pentru o fabrică de 
ciment in portul irakian Umm Gasr. 
O evoluție pozitivă au cunoscut și 
relațiile culturale româno-irakiene. 
Pornind de la aceste rezultate. In 
cursul actualei vizite In Irak a 
ministrului român al afacerilor ex
terne s-au stabilit noi măsuri meni
te să intensifice colaborarea româ
no-irakiană. Astfel, s-a convenit ne
gocierea unui acord de cooperare e- 
corzrnică și tehnică pe termen lung, 
precum și adoptarea de măsuri pen
tru dezvoltarea comerțului și pro
movarea schimburilor in alte dome
nii, conform intereselor reciproce.

Vizita in Irak a ministrului ro
mân al afacerilor externe s-a soldat 
cu rezultate importante și pe plan 
politic. Astfel, In timpul convorbiri
lor s-a căzut de acord asupra im
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lucru ți intilnirilor la nivel de ex
pert!.

Desfășurată intr-o atmosferă de 
lucru, ședința plenară a fost apre
ciată de către o ■ serie de delegați, 
ca și in cercurile de presă de aici, 
ca fiind de bun augur pentru aceas
tă etapă, in legătură cu care există 
opinia larg împărtășită că ar trebui 
să fie și ultima, astfel incit să se 
alungă la convocarea cit mai grab
nică a Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa.

în cursul după-amiezii s-a întru
nit grupul de experți însărcinat cu 
dezbaterea aspectelor financiaro ale 
organizării conferinței.

liniat că efortul de dezvoltare al 
acestor state trebuie să fie strins le
gat de punerea in practică a unor 
politici care să asigure mobilizarea 
deplină a resurselor naționale, ma
teriale și umane. în același timp, a 
spus vorbitorul, comunitatea interna
țională trebuie să acționeze in spri
jinul eforturilor depuse de țările in 
curs de dezvoltare. ..Toate țările pot 
și trebuie să contribuie la progresul 
economic și social in lume. Cea mai 
mare parte a responsabilității pentru 
succesul sau eșecul Strategiei revi
ne. in mod necesar, țărilor celor mai 
dezvoltate din punct de vedere eco
nomic", a declarat secretarul general 
al UNCTAD, remarcind că ajuto
rul in vederea dezvoltării este foarte 
mic in comparație cu enormele chel
tuieli militare ale țărilor dezvoltate.

Manuel Perez Guerrero s-a pro
nunțat pentru examinarea și adop
tarea. in cadrul actualei sesiuni a 
consiliului, a unor măsuri menite să 
contribuie la înlăturarea dificultăți
lor întimpinate de țările in curs de 
dezvoltare in realizarea programelor 
lor de emancipare economică și so
cială. El și-a exprimat speranța că 
sesiunea „va adopta hotăriri și va 
formula recomandări vizînd schim
barea tendințelor defavorabile care 
t-au manifestat în ultimul timp In 
comerțul și dezvoltarea majorității 
țărilor in cur3 de dezvoltare.

portanței dezvoltării relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Baas Arab Socialist. Totodată, cei 
doi miniștri s-au informat reciproc 
despre hotărirea guvernelor lor de a 
acredita ambasadori cu reședința la 
București și, respectiv, Bagdad.

Ca o expresie pregnantă a voinței 
reciproce de a imprima un curs 
mereu ascendent raporturilor ro
mâno-irakiene se înscrie vizita pe 
care o va face in România, la invi
tația președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Irak, Ahmed Hassan Al- 
Bakr. Poporul român va fi bucuros 
să primească in mijlocul său pe 
conducătorul Irakului — și se poate 
spune cu certitudine că această 
vizită va marca o etapă nouă, de 
mare însemnătate, in dezvoltarea co
laborării și prieteniei dintre țările și 
popoarele noastre.

In cadrul schimbului de vederi 
dintre cei doi miniștri de externe, 
asupra unor probleme internațio
nale, a fost reafirmată hotări
rea ambelor părți de a spri
jin! In continuare lupta popoarelor 
lumii împotriva imperialismului, co
lonialismului șl neocolonialismului, 
politicii de apartheid și subdezvol
tării. de a milita pentru așezarea re
lațiilor dintre state pe baze noi. de
mocratice, prin promovarea princi
piilor universal valabile ale indepen
denței și suveranității naționale, e- 
galității in drepturi, avantajului re
ciproc. neamestecului in treburile 
interne, abținerii de la folosirea for
ței și amenințarea cu forța.

Adine îngrijorate de agravarea si
tuației din Orientul Mijlociu, cele 
două părți consideră că instaurarea

„Convorbiri folositoare pentru 
ambele părți"

O dedarafie a ministrului de externe al Irakului

BAGDAD 25. — Trimisul special 
Agerpres. Crăciun Ionescu. transmi
te : In legătură cu vizita Întreprin
să in Irak de George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România. minLstru!l 
afacerilor externe al Republicii Irak, 
Murtadha Saaed Abduj Baqi, a a- 
preciat. intr-o declarație făcută co
respondentului Agerpres. că a avut 
cu ministrul afacerilor externe al 
României convorbiri „fructuoase si 
folositoare pentru ambele părți". 
Schimbul de păreri in unele pro
bleme internaționale a fost util — 
■ spus domnul Baqi, relertnd efi 
au fost discutate probleme ale rela

paris : CONSULTĂRILE POLITICE 
DINTRE CELE DOUĂ PĂRȚI SUD VIETNAMEZE
PARIS 25 (Agorpres). — în subur

bia pariziană Celle Saint-Cloud au 
avut loc, miercuri, lucrările celei 
dc-a 8-a ședințe din cadrul consul
tărilor politice ale celor două părți 
sud-vietnameze. în cadrul ședinței. 
Nguyen Van Hiou, șeful delegației 
G.R.P., a avansat noi propuneri, in 
scopul scoaterii din impas a consul
tărilor și anume : încetarea imediată 
a tuturor acțiunilor militare și res
pectarea tuturor clauzelor privind 
caracterul efectiv și nelimitat în 
timp al încetării focului, in scopul a- 
sigurăril unei păci trainice in Viet
namul de sud : eliberarea nelntir- 
ziată a întregului personal civil viet
namez luat în prizonierat și ținut in 
captivitate in Vietnamul do sud ; a- 
sigurarea neintirziată și deplină pen
tru poporul vietnamez a tuturor li
bertăților democratice ; crearea unui 
Consiliu Național de reconciliere și 
Înțelegere națională ; organizarea de 
alegeri libere și democratice gene
rale in Vietnamul de sud ; reglemen
tarea problemei forțelor armate viet
nameze in Vietnamul de sud.

Aceste puncte, a relevat Nguyen 
Van Hieu, deschid calea spre grab
nica semnare a unui acord asupra

DECLARAȚIA C.C. Al fRONTULUI PATRIOTIC LAOȚIAN
SAM NEUA 25 (Agerpres). — Co

mitetul Central al Frontului Patrio
tic Laoțian a dat publicității o de
clarație in care se arată că. in pe
rioada care a trecut de la semna
rea Acordului asuora restabilirii pă
cii și realizării înțelegerii naționale 
in Laos, F.P.L. a respectat cu stric
tețe prevederile acestuia, ordonînd 
forțelor sale armate încetarea focu
lui. a angajat convorbiri cu partea 
de la Vientiane și. la cererea păr
ții americane, a eliberat înainte de 
termen întregul personal militar și 
civil american capturat În timpul 
războiului.
, Partea americană șl cea de Ia 

Vientiane — se spune In declarație 
— au încălcat insă prevederile acor
dului. Statele Unite au continuat a- 
proape neîntrerupt bombardamentele 
asupra zonelor eliberate, iar partea 
de la Vientiane nu a ordonat forțelor 
sale armate încetarea focului, con ți
nui nd atacurile asupra zonelor admi
nistrate de F.P.L. Din aceste moti
ve încă nu s-au creat, asa cum 
stipula acordul, un nou guvern pro
vizoriu de uniune națională și un 
consiliu de uniune politică naționa
lă. iar situația din Laos este depar
te de a fi stabilizată.
• C.C. al F.P.L. reafirmă • că- pow- 
ția de nezdruncinat ă forțelor --pa
triotice laoțiene copstă în respecta
rea și îndeplinirea scrupuloasă a a- 
cordului asupra restabilirii păcii și 

păcii și justiției în această regiune 
reclamă retragerea trupelor israe- 
liene din teritoriile arabe ocupate, 
rezolvarea problemelor poporului 
palestinean in conformitate cu in
teresele sale naționale, cu dreptul 
său la autodeterminare. Convorbiri
le de la Bagdad au prilejuit ex
primarea convergenței punctelor de 
vedere și asupra altor probleme ma
jore ale vieții internaționale, cum 
ar fi securitatea europeană, situa
ția din Indochina, problemele de
zarmării generale.

Ca țări in curs de dezvoltare, Ro
mânia și Irakul subliniază dreptul 
tuturor țărilor in curs de dezvoltare 
de a-și asigura progresul econo
mic și social, a promova creșterea 
nivelului de trai al popoarelor lor, 
a reduce și elimina decalajele care 
le despart de țările dezvoltate din 
punct de vedere economic. In acest 
sens, a fost reafirmată importanța 
respeotării stricte a dreptului su
veran al fiecărui stat de a folosi 
bogățiile sale naturale conform pro
priilor interese, necesitatea asigu
rării condițiilor pentru ca toate ță
rile să poată participa, pe baze ega
le, la examinarea și rezolvarea pro
blemelor economice internaționale.

Salutând rezultatele vizitei in Irak 
a ministrului român al afacerilor 
externe, opinia publică din țara 
noastră, lși exprimă convingerea că 
ea se înscrie ca o nouă confirmare 
a evoluției pozitive în relațiile prie
tenești dintre cele două țări, cores
punzător intereselor popoarelor noas
tre, cauzei colaborării internaționale 
și păcii in Întreaga lume.

Eugen 1ONESCU.

țiilor bilaterale, si analizate posibi
litățile de dezvoltare.

„S-a hotărlt efectuarea schimbului 
de ambasadori rezidenți la București 
și Bagdad, fiind in interesul celor 
două cărți să dezvolte relații di
plomatice. economice, tehnico-ștlin- 
țifice și culturale", a subliniat mi
nistrul de externe irakian.

El a apus in Încheierea declarației 
sale : ..Considerăm că vizita mi
nistrului George Macovescu a des
chis noi orizonturi cooperării intre 
cele două țări, in spiritul construi
rii de redatji bune in interesul am
belor popoare, in interesul mișcări! 
de eliberare. împotriva imperialis
mului internațional și reacțiunii". 

problemelor interne ale Vietnamului 
de sud, spre înfăptuirea năzuințelor 
de pace ale poporului sud-vietnamez.

★
SAIGON. — Generalul Hoang Anh 

Tuan, adjunctul șefului delegației mi
litare a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud In Comisia militară mixtă, bi
partită. a declarat in mod solemn, in 
cadrul comisiei, că G.R.P. al R.V.S. 
este gata să remită administrației 
saigoneze, Incepind de la 26 aprilie, 
întreg personalul civil capturat și să 
încheie această acțiune in termenul 
fixat de Acordul de la Paris asupra 
Vietnamului. El a cerut ca adminis
trația saigoneză să pună imediat ca
păt actelor de violență împotriva 
prizonierilor șl să acționeze in di
recția reconcilierii și înțelegerii na
ționale în regiunile pe care le con
trolează.

La propunerea generalului Hoang 
Anh Tuan, cele două părți sud-viet- 
nameze din Comisia militară mixtă 
bipartită au discutat aspecte privind 
planul și măsurile de remitere a per
sonalului civil al celor două părți, în- 
cepînd de la 26 aprilie.

realizării înțelegerii naționale și cere 
ca și Statele Unite și partea guver
nului de la Vientiane să facă ace
lași lucru.

FORJELE PATRIOTICE 
INTENSIFICĂ ACȚIUNILE 

ÎN JURUL
PNOM PENHULUI

PNOM PENH 25 (Agerpres). — în 
pofida bombardamentelor americane 
intensive, care durează 24 de ore din 
24, scrie agenția Associated Press, 
unitățile forțelor patriotice inten
sifică-presiunile asupra Pnom Penh- 
ului. în afara unor puternice atacuri 
în zona riului Mekong, se semna
lează eLiberarea de către .patrioți a 
încă două localități situate in apro
piere de Pnom Penh, pe șoseaua care 
leagă capitala Cambodgiel cu Sai- 
gonul.

R. S. CEHOSLOVACĂ: 
■ '■■ .1.1 I ■■ ■■■■

ȘEDINȚA COMUNĂ
A CAMEREI POPORULUI
ȘI CAMEREI NAȚIUNILOR 
ALE ADUNĂRII FEDERALE

PRAGA 25 — (Corespondență de 
la C. Prisăcaru). Miercuri diminea
ța au început, la Praga, lucrările șe
dinței comune a Camerei Poporului 
și Camerei Națiunilor ale Adunării 
Federale a R.S. Cehoslovace. La lu
crări sint prezenți conducătorii de 
partid și de stat cehoslovaci.

Pe ordinea de zi a celei de-a 
VH-a sesiuni a actualei legislaturi 
se află proiectele de legi prezentate 
de guvernul federal pentru modifi
carea unor prevederi ale actualei 
legislații penale și civile, proiectul 
de lege privind aderarea la Con
venția pentru reprimarea acțiunilor 
Ilegale ale celor care pun in peri
col transporturile aeriene, civile și 
alte legi.

G0VMRJ.fi. A APROBAT

BONN 25 (Agerpres). — Guvernul 
R.F. Germania a aprobat, în cadrul 
întrunirii sale de miercuri, propune
rea ministrului de externe, Walter 
Scheel, de a se Începe convorbiri ofi
ciale cu R.S. Cehoslovacă, in pro
blema încheierii tratatului dintre 
R.F. Germania și R.S. Cehoslovacă.

Ministrul de externe vest-german 
i-a informat, cu acest prilej, pe mem
brii cabinetului de Ia Bonn asupra 
recentelor convorbiri preliminare 
dintre Paul Frank, secretar de stat 
la Ministerul de Externe al R.F. Ger
mania, și Jiri Goetz, adjunct al mi
nistrului de externe al R.S. Ceho
slovace, In problema normalizării re
lațiilor dintre cele două țări.

Panama : Muncitorii de pe plantațiile unei companii strâine au încetat re
cent lucrul, în semn de protest fafâ de condițiile grele de muncâ și de viafâ

la Sofia și-a depus 
scrisorile de acreditare

SOFIA 25. — (Corespondență de 
la C. Amariței). Miercuri, 25 aprilie, 
la Consiliul de Stat al R.P. Bulgaria, 
a avut loc ceremonia depunerii scri
sorilor de acreditare de către ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
la Sofia, Trofin Simedrea.

Scrisorile au fost inminate pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, prim-secretar al C.C. 
al P.C.B.. tovarășului Todor Jivkov.

Cu acest prilej, intre tovarășul 
Todor Jivkov și ambasadorul român 
a avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială, 
prietenească.

în cadrul convorbirii; ambasadorul 
român a transmis tovarășului Todor 
Jivkov din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, un mesaj de prietenie și cele 
mai bune urări de sănătate și suc
ces.

Mulțumind pentru urările primite, 
tovarășul Todor Jivkov a transmis, 
la rindul său, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut prietenesc, multă 
sănătate, fericire și succese in ac
tivitatea rodnică pe care o desfășoară 
în fruntea Partidului Comunist Ro
mân.

De asemenea, tovarășul Todor 
Jivkov a transmis urări de sănă
tate tovarășului Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia.

El a exprimat, totodată, satisfac
ția în legătură cu dezvoltarea favo
rabilă a relațiilor de colaborare și 
prietenie existente între cele două 
partide, țări și popoare.

R. P. CHINEZĂ

Congresele 
Uniunii sindicatelor 
din Pekin și Șanhai

PEKIN 25. (Corespondență de la 
I. Tocuță). — La Pekin și Șanhai s-au 
desfășurat lucrările congreselor al 
6-lea și, respectiv, al 5-lea ale uniu
nilor sindicatelor din cele două mari 
orașe ale R. P. Chineze.

Delegații Ia congrese, au Trecut în 
revîstă succesele obținute de poporul 
chinez in îndeplinirea sarcinilor' tra
sate de Congresul al IX-lea al P.C. 
Chinez, fiind relevată, totodată, creș
terea rolului sindicatelor in actuala 
etapă a construcției socialiste.

agențiile de presă transmit:
Președintele Mexicului, 

Luis Echeverria, care a întreprins o 
vizită oficială in R.P. Chineză, a pă
răsit, marți, Șanhaiul, indreptin- 
du-se spre patrie, informează agen
ția China Nouă. înainte de plecare, 
președintele mexican a luat parte 
la un banchet oficial oferit in onoa
rea sa de Wan Hun-wen, vicepre
ședinte al Consiliului municipal al 
orașului Șanhai

tn cadrul unei ședințe 
a Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane, rare a avut loc 
miercuri, Otto WInzer. ministrul a- 
facerilor externe, a prezentat o in
formare despre pregătirile în vederea 
conferinței general-europene de secu
ritate și colaborare. După cum se 
arată intr-un comunicat de presă, di
fuzat de agenția A.D.N.. la ședință 
a fost exprimată părerea că această 
conferință, de o deosebită importan
tă pentru întărirea păcii si dezvol
tarea unei colaborări egale in drep
turi in Europa, poate fi convocată 
pentru sfirșitul lunii iunie a aces
tui an.

Japonia și S.O.A.au convc- 
nit să procedeze la revizuirea mi
nuțioasă a obiectivelor și rolului 
bazelor militare americane in aceas
tă țară, cu prilejul primei reuniuni 
a Comitetului consultativ japono- 
american pentru problemele securi
tății, care a avut loc la Tokio.

„Cosmos-555". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat, miercuri, sa
telitul artificial al Pămintului Cos
mos-555". Agenția T.A.S.S. mențio
nează că aoaratele științifice insta
late la bord funcționează normal, iar

HELSINKI

Convorbirile dintre delegațiile 
P. C. R. și P. C. Finlandez

HELSINKI 25 (Agerpres). — 
Miercuri, delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., a avut 
convorbiri cu o delegație a Partidu
lui Comunist Finlandez, condusă de 
tovarășul Aarne Saarinen, președin
tele partidului.

A fost de față Mlrcea Bălănescu, 
ambasadorul României la Helsinki.

Delegațiile s-au informat reciproc 
asupra activității celor două partide 
și au făcut un amplu schimb de 
păreri cu privire la problemele de 
interes comun, precum și ale situa
ției internaționale. Apreciind pozitiv 
evoluția raporturilor dintre Partidul 
Comunist Român șl Partidul Comu
nist Finlandez, precum și dintre 
România și Finlanda, delegațiile au 
exprimat dorința celor două partide 
de a dezvolta in continuare aceste 
relații, în interesul popoarelor ro
mân și finlandez.

„Ne bucură extinderea legăturilor 
economice italo-române" 

declară secretarul general al Tîrgului de la Milano

MILANO 25. (Corespondență de la 
R. Bogdan). — Prezența românească 
la Tirgul Internațional de la Milano
— extinsă in acest an și ca suprafa
ță, și ca varietate de produse — s-a 
bucurat de o înaltă apreciere atit din 
partea specialiștilor, cit și a publicu
lui vizitator. Astfel, ziarele „II Sole- 
24 ore", „Avânți" și „L’Unită" au pu
blicat materiale elogioase la adresa 
participării românești din acest an, 
evidențiind calitatea produselor in
dustriei noastre, cursul ascendent al 
schimburilor comerciale și colaboră
rii economice reciproc avantajoase.

„Este pentru mine o mare plăcere
— ne declara secretarul general al 
Tirgului de la Milano. Guido Franci
— să remarc creșterea de la an la 
an a participării industriei țării 
dumneavoastră la această manifes
tare economică internațională. Ur
mărind in decursul timpului pre
zența României aici, la Milano, 
mi-am putut da seama de progresele 
deosebite pe care România lc-a fă
cut in diferite ramuri industriale, de 
faptul că, in prezent, mașinile româ
nești și, in general, produsele ma
nufacturate pot concura de la egal 
la egal cu cele provenind din țări 
cu o veche tradiție industrială. Creș
terea de la an la an a participării 
românești la Tirgul de la Milano a 
fost, după opinia mea, paralelă cu 
extinderea legăturilor economice 
italo-române, care nu poate deci! 
să ne bucure, avînd in vedere că

Centrul de calcul și coordonare te
restru prelucrează informațiile re
cepționate.

Cu prilejul celei de-a 
treia aniversări a Conferin
ței la nivel înalt a popoa
relor indochineze, Norodom 
Sianuk, șeful statului cambodgian, 
președintele F.U.N.C., a oferit, la 
Pekin, o recepție la care au partici
pat conducători de stat ai R.P. Chi
neze, in frunte cu premierul Consi
liului de Stat, Ciu En-lai. reprezen
tanți ai corpului diplomatic, ziariști. 
Penn Nouth, primul ministru al 
G.R.U.N.C., și alți vorbitori, au 
subliniat importanța istorică a con
ferinței, rolul acestui eveniment în 
lupta comună a popoarelor din In
dochina împotriva agresiunii impe
rialiste a S.U.A.

La Phenian au avut loc- 
marți, convorbiri între delegația 
Frontului Patriotic Laoțian, condusă 
de Nouhak Phoumsavan, membru al 
Comitetului Permanent al C.C. al 
F.P.L., care efectuează o vizită 
in R.P.D. Coreeană, și Pak Sen 
Cer, membru al Comitetului Po
litic al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea și viceptemier al Consiliului 
de administrație al R.P.D. Coreene.

Gustav Husak, socrel" se- 
neral al C.C. al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, și Lubomir 
Strougal, președintele guvernului 
R. S. Cehoslovace. l-au primit, 
miercuri, pe Londonghiin Rmcin. mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Mongole, care se află intr-o vizită 
oficială in Cehoslovacia.

Conducerea Partidului 
Social-Democrat din R.F.G. 
a adresat o scrisoare mem
brilor Săi, ln care Precizezi 
linia politică elaborată la reoentul 
Congres al P.S.D. de la Hanovra. 
Luind poziție împotriva atacurilor 
adversarilor P.S.D.. care afirmă cala 
Hanovra a avut loc o așa-zisă „alu
necare spre stingă a partidului", scri
soarea subliniază că pentru P.S.D. nu 
există o alegere intre stingă și dreap
ta. Este limoede. se spune in do
cument, „social-democrații sint un 
partid de stingă".

La Varșovia a sosit un 
grup de membri ai Comi
siei senatoriale a S.U.fl. 
pentru comerț, reprezentanți al 
Partidului Republican. Ei vor studia 
posibilitățile de dezvoltare a comer
țului și legăturilor economice reci
proce.

Convorbirile s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă tovărășească, de caldă pri
etenie.

★
Miercuri la amiază, tovarășul Paul 

Niculescu-Mizil, împreună cu tovară
șul Iosif Banc, a avut o intilnire, la 
sediul Parlamentului finlandez, cu 
Rafael Paasio, președintele Partidu
lui Social-Democrat din Finlanda.

în cursul întâlnirii, desfășurată în- 
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
s-a tăcut un schimb de păreri cu pri
vire la dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două partide, dintre România și 
Finlanda, abordindu-se, de asemenea, 
unele probleme internaționale de in
teres comun.

_ Seara, șeful delegației P.C.R. a o- 
ferit, In saloanele Ambasadei româ
ne din Helsinki, un dineu în onoarea 
tovarășului Aarne Saarinen și a altor 
conducători ai Partidului Comunist 
Finlandez.

este vorba de o (ară de care ne sim
țim deosebit de legați".

★
Ministrul român al industriei 

ușoare, Ion Crăciun, care efectuează 
o vizită in Italia, la invitația con
ducerii Tirgului Internațional de la 
Milano, a avut convorbiri cu con
ducătorii diferitelor grupuri indus
triale italiene din domeniul indus
triei ușoare, care întrețin relații cu 
România. Au fost discutate aspecte 
ale cooperării bilaterale.

ITALIA

Aniversarea eliberării 
de sub fascism

ROMA 25 (Agerpres). — Pe întreg 
teritoriul Italiei s-a șărbătorit, 
miercuri, împlinirea a 28 de ani de 
la eliberarea țării de sub fascism.

La Roma au fost depuse ebroane 
de flori din partea președintelui 
republicii, Giovanni Leone, și a ofi
cialităților comunale la „Altarul Pa
triei" și la Mausoleul de la „Fosse 
Ardeatine".

La Milano, în cartierul Isola ș! In 
piața Loretti au fost inaugurate 
monumente închinate partizanilor 
căzuți in luptele purtate împotriva 
fascismului.

Ambasadorul României 
la Phenian, Dumltru Popa, a 
fost primit de Kim Ir. membru al 
Comitetului Politic și secretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, premierul Consiliului 
Administrativ al R.P.D. Coreene. A 
avut loc o convorbire caldă, tovă
rășească.

Atentate săvîrșite de ele
mente neofasciste la Mi- 
ltinO. noaptea de marți spre

miercuri, anunță agenția A.N.S.A.l,la 
Milano, elemente neofasciste au La- 
vîrșit atentate cu bombe asupra se
diilor locale ale partidului comunist, 
partidului socialist și Asociației Na
ționale a Partizanilor Italieni — 
A.N.P.I. Nu s-au înregistrat victime, 
dar există pagube materiale. La 
locurile unde s-au produs exploziile, 
poliția a găsit manifeste semnate de 
gruparea teroristă neofascistă „SAM". 
A fost deschisă o anchetă pentru 
identificarea autorilor celor trei a- 
tentate.

Banjul-capitala Gambiel.
In baza unei hotăriri a Camerei Re
prezentanților, incepind de la 24 
aprilie a.c., capitala Gambiei — Ba
thurst —- se va numi Banjul — de
numire folosită de populația gam- 
biană încă de la crearea orașului, 
cu 400 de ani in urmă.

Cele patra țări din zona 
Caraibilor — Trinidad-Tobago, 
Jamaica, Guyana și Barbados — au 
hotărit șă trimită în Cuba o impor
tantă misiune economică, relevă zia
rul „Trinidad Guardian". Scopul mi
siunii este de a explora noi posibili
tăți de dezvoltare a relațiilor econo
mice dintre țările respective și Cuba.

In cadrai unei reuniuni, 
la care au participat reprezentanți 
ai guvernului egiptean și reprezen
tanți ai Uniunii Socialiste Arabe din 
Egipt, s-a convenit asupra unei mai 
strinse cooperări intre guvern șl 
U.S.A. Primul secretar al C.C. al 
U.S.A. a exprimat, in cadrul reuniu
nii, sprijinul partidului pentru de- 
clarația-program a guvernului, pre
zentată Adunării Poporului la 20 
aprilie.

Ministrul chilian al pla- 
nilicdrii, G°nzalo Martner, a de
clarat in cadrul unei conferințe de 
presă că In cursul anului viitor eco
nomia țării urmează să fie planifi
cată la scară națională, atit în secto
rul public, cit și in cel particular.
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