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' 1N ÎNTÎMPINAREA ZILEI SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALE A CELOR CE MUNCESC

Realizăm și depășim
ceea ce ne-am angajat in munca
de edificare socialistă a patriei Uzina de prelucrare a aluminiului din Slatina. Colectivul sdu de muncâ 

și-a depășit substanțial sarcinile de plan, asimilînd, totodatâ, zeci de noi 
sortimente intens solicitate de economie. In imagine : secția meta

lurgica I a uzinei Foto : E. Dichlseana
Acum, in preajma sărbătorii muncii, din județele țării sosesc 

la redacție vești despre îndeplinirea înainte de termen a planului 
producției industriale pe primele 4 luni din acest an. Corespon
denții „Scînteii” transmit:

treprinderea viei și vinului. Plnă la 30 apri
lie, industria județului va livra suplimentar 
la export produse în valoare de 2 milioane 
lei valută.

CONSTANȚA.Icrl-28 AprUie a c • unl_ 
tățile Industriale din județul Constanța au 
realizat integral planul producției globale și 
marfă pe primele 4 luni ale acestui an. Po
trivit calculelor estimative, pină la 1 Mal se 
vor realiza, peste prevederile planului, circa 
50 000 metri pătrați țesătură tip lină. 110 000 
metri pătrați furnir. 2 900 metri cubi prefa
bricate din beton armat. 85 tone unt, 240 tone 
ulei comestibil și alte produse.

țesături, 41 500 tricotaje si alte produse. Pe 
panoul de onoare al întrecerii dedicate 
sărbătorii muncii și-au Înscris numele co- 
lectivcle Uzinelor mecanice, de la ,.Electro
motor", ..Electrobanat", „Azur", întreprinde
rea „Industria linii" și fabrica „Banatul" 
Timișoara. Industria textilă Lugoj, fabrica 
„Ceramica" Jimbolia, Întreprinderea „Cioca
nul" Nădrag ș.a.

TIMIȘ. Oamenii muncii din Industria 
acestui județ au raportat ieri îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe primele 4 luni ale 
anului. Valoarea producției marfă ce va fi 
dată peste prevederi, pînă la 1 Mai, va în
suma 140 milioane Iei. Vor fi livrate supli
mentar economiei naționale 300 tor.e lami
nate finite, 10 000 k\V motoare electrice, 900 
tone dcterger.ți, 2 170 mc prefabricate din be
lea armat, 1,2 milioane cărămizi, 32 000 mp

VRANCEA. Unităt1Ie industriale ale ju
dețului și-au realizat. La 22 aprilie, sarcinile 
de plan pe primele 4 luni la indicatorul pro
ducție marfă. Se creează, astfel, posibilitatea 
ca. pină la 1 mai. să se dea peste plan mo
bilă, confecții, cherestea, furnire, prefabri
ca*.^ din beton, produse alimentare in va
loare de 43 milioane lei. La obținerea acestor 
rezultate, o contribuție importantă și-au 
adus colectivele de la Fabrica de confecții și 
Complexul de prelucrare a lemnului Foc
șani, Întreprinderile de industrie locală. în-

SATU-MARE. Angajate Intr-o puter
nică șt entuziastă întrecere socialistă, în 
cinstea măreței sărbători a muncii, colecti
vele de oameni ai muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități din între
prinderile județului raportează îndeplinirea 
prevederilor planului la producția-marfă in 
proporție de 101,4 la sută, in primele patru 
luni din acest an. Producția marfă supli
mentară. de aproape 15 milioane lei, care se 
va realiza pină la finele lunii aprilie, se va 
materializa, intre altele, in : 900 tone utilaj 
tehnologic pentru industriile metalurgică și 
chimică, 1 550 m.c. cherestea fag, mobilă in 
valoare de aproape 900 mii lei, 300 mașini de 
gătit cu gaze, 15 mii articole tricotaje, 630 
tone ulei comestibil, 740 tone carne, 20 tone 
brinzeturi ș.a. Cu peste 2 milioane lei valută 
au fost depășite livrările la export.

CLUJ. Din calculele estimative rezultă 
că, pe ansamblul industriei județului Cluj, 
pină la siirșitul lunii aprilie se va obține 
o producție globală suplimentară, față de 
sarcinile de pian, de circa 35 milioane let

In perioada 1 ianuarie—20 aprilie au fost 
livrate pe6te plan importante cantități de 
produse, printre care: 277 tone oțel, 2 078 
tone laminate finite din oțel, 1 207 km con
ductori electrici izolați, 4 720 tone ciment, 
8 783 m.c. prefabricate din beton armat, 
peste 1,7 milioane bucăți cărămizi șl blocuri 
ceramice, 1 663 m.c. cherestea de rășinoase, 
2 788 m.p. PAI., 50 300 perechi încălțăminte 
cu fețe din piele, mobilier în valoare de 
2.9 milioane lei, medicamente de peste 2 
milioane lei, izolatori ceramici In valoare d* 
6.8 milioane lei și alte produse.

VASLUI. După cum sintem informați 
de direcția de statistică, unitățile economice 
din județul Vaslui și-au îndeplinit planul la 
export pe luna aprilie cu 15 zile înainte de 
termen. Substanțiale depășiri ale prevederi
lor au realizat, pină la această dată. Fabrica 
de rulmenți Bîrlad, care, pină la siirșitul lu
nii, va mai livra beneficiarilor externi rul
menți^ in valoare de peste 2 milioane lei 
vaiută ; unitățile din cadrul Direcției jude
țene a agriculturii, Fabrica de ulei Birlad, 
întreprinderea de industrializare a laptelui 
ș.a. De asemenea, industria județului și-a 
realizat planul la producția-marfă cu cîteva 
?ile mai devreme, obținind un spor de 22 
milioane lei, ceea ce reprezintă 45 la sută din 
angajamentul anual.

PLANULîndeplinit zi de zi,decadă cu decadă,la toate produsele!
Frumos

ca zîmbetul
ol fences

în întîmpinarea zile! de 1 Mal, tot mal multe co
lective din îabrici și uzine anunță, in aceste zile, 
realizarea înainte de termen a planului pe % luni. 
Din datele de care dispunem rezultă că, de Ia în
ceputul anului și pînă la sfîrșitul celei de-a doua 
decade a lunii aprilie, majoritatea covîrșitoare a 
colectivelor de întreprinderi au obținut rezultate 
remarcabile în îndeplinirea planului și angajamen
telor asumate în întrecerea socialistă pe acest an 
holărîtor al cincinalului.

Popas, în preajma armin
denilor muncitorești, in Bă
nia de pe Jiu. în peisajul 
industrial al Craiovei, do
minat de tonurile masive, 
grave, ale unor coloși ca : 
„Electroputere", Combina
tul chimic. Fabrica de pre
fabricate ?i marea termo
centrală, Fabrica de confec
ții adaugă o culoare aparte, 
o trăsătură specifică, o li
nie grațioasă. îmbogățind 
farmecul și strălucirea u- 
neia dintre cele mai spec- 
/taculoase centuri industria
le din țară.

încastrată in această cen
tură ca o pafta de neste
mate, Fabrica de confecții 
Craiova — a doua din țară 
de acest gen, ca efectiv 
muncitoresc, ca volum al 
producției și ca varietate a 
produselor — iși datorează 
locul aparte pe care-1 ocu
pă in simpatia inimoșilor 
oameni de pe aceste melea
guri. împrejurării că aici lu
crează cel mai mare eșalon 
muncitoresc de femei din 
întreaga zonă olteană. „Fa
brica noastră, ne spunea 
ing. Constantin Nicolaescu,

directorul întreprinderii, 
este, in sensul cel mai pro
priu al cuvintului, un dar 
al industrializării, al ridi
cării rapide a acestor locuri 
la demnitatea de mare și 
modem centru industrial.

nate mai sus se cuvine sâ-1 
adăugăm o alta, poate mal 
puțin „științifică", dar la fel 
de expresivă. Ba chiar șl 
mai expresivă. „Aici, In 
partea de vest a localității, 
ne mărturisește tovarășul

sărbătorească peste cîteva 
zile cel de-al cincilea 1 Mai 
de cind a intrat in casă 
nouă). împlinit din strălu
cirea. eleganța și abunden
ța produselor (un fluviu a- 
nual incorporind l 000 000

Intr-un colectiv muncitoresc, aflat la al cincilea 1 Mal „în casă 

nouă", 6 000 de femei probează prin fapte virtuțile unul stil 

de muncă pe cît de specific, pe aîît de exemplar

Impresionantului aflux de 
muncitori din electrotehni
că și energetică, din con
strucții și chimie, din me
talurgie și industria extrac
tivă, care au sporit ranid 
numărul populației orașului 
(de la 75 000 in 1945 la peste 
200 000 in 1973), i-a urmat, 
firesc, necesitatea creării 
unei întreprinderi care să 
fie încredințată, cu precă
dere, femeilor. Și astfel s-a 
născut fabrica.“ (Explicației 
riguros-obiective consem-

Vasile Bulucea, primarul 
municipiului, fabrica de 
confecții apare ca un zlm- 
bet ai Băniei noastre, un 
zimbet înflorit de hărnicia 
celor 6 000 de muncitoare 
ale fabricii, alcătuind unul 
dintre cele mai destoinice 
colective industriale de pe 
malul Jiului de cimpie.“)

Așadar, la malul Jiului, 
un generos zimbet Indus
trial iradiat de moderna 
construcție a fabricii (între
prinderea se pregătește să

de costume). înnobilat d« 
performanțele productive, 
devenite notorii, ale colec
tivului (de pildă, aici 
sint prelucrați zilnic 35 000 
de metri de țesătură : 
ceea ce înseamnă că, zilnic, 
hărnicia și priceperea mun
citoarelor transformă in 
produse finite o bandă tex
tilă lungă cit distanța Cra- 
iova-Filiași). Un „zimbet" 
a cărui convertire In valoa
re materială reprezintă o 
producție anuală de aproa-

pe un miliard și jumătate 
de lei, o fermă ciștigarc a 
pieței interne și o impetu
oasă pătrundere a produ
selor fabricii pe piața străi
nă. ,,De aici, de pe Jiu, 
produsele noastre — paltoa
ne și rochii, mantouri, cos
tume bărbătești, rochițe și 
cosrumașe pentru băiețeii și 
fetițele de toate virstele — 
pornesc In ambalaje pe 
care sint inscrise numele a 
patru continente. Faptul a- 
cesta reprezintă, pentru noi, 
o mare mindrie șl o mare 
răspundere", ne spune teh
niciană Cristina Popescu, 
secretara comitetului de 
partid pe fabrică. Și adau
gă : „Dacă ar fi să definesc 
colectivul nostru prin*r-o 
singură trăsătură specifică, 
aș vorbi despre dragostea și 
respectul fiecărei muncitoa
re pentru marca fabricii, a- 
dică despre mindria fie
căreia de a face parte din

Orașele
noastre
au chipul 
primăverii

Petre DRAGU
(Continuare in pag. a V-a)

40000 DE MUNCITORI
In pagina a ll-a

S. X?SIMT PREGĂTIȚI
Pină la «firșltuJ actualului cinci

nal, creșterea numărului salariatilor, 
respectiv al muncitorilor calificați, 
reprezintă aproximativ 40 000. Pre
gătirea acestui important eșalon de 
forță de muncă calificată, solici
tat imperios de dinamicul proces de 
dezvoltare economică ce se desfă
șoară in aceste două județe, parte 
integrantă din ampla operă de edifi
care socialistă a întregii noastre pa
tru, revine in principal invățâmintu- 
lui profesional și tehnic, organizat și 
desfășurat in strinsă colaborare cu 
unitățile de producție.

Se cuvine menționat, de la Început, 
că factorii de răspundere din am
bele județe, ca de aitfel din întreaga 
țară, sint pe deplin conștient! de 
faptul că îndeplinirea la termen șl 
cu rezultate bune a obiectivelor din 
planurile de dezvoltare economică de
pinde, in bună măsură, de pregătirea

la timp și de nivelul tehnico-profe- 
slonal al muncitorilor și tehnicienilor 
care vor pune In funcțiune și vor 
exploata eficient noile unități indus
triale. Dovadă, planurile concrete de 
recrutare și calificare a cadrelor, al

băieți și fete pentru calificarea In 
meserii intens solicitate pe plan local, 
trimiterea de muncitori pentru spe
cializare la uzine mari din țară. în
ființarea unor noi școli și grupuri de 
învățămint profesional atragere»

cătuite pe plan local sub Îndrumarea 
comitetelor județene de partid, aten
ția dată bunei desfășurări a procesu
lui instructiv-educativ din licee de 
specialitate și școli profesionale, gri
ja pentru temeinica pregătire a tine
rilor la locul de muncă etc. In acest 
cadru general de preocupări, dincolo 
de o seamă de certe realizări (școla
rizarea unul număr Însemnat de

spre sectoarele productive a unui im
portant număr de absolvenți ai li
ceului de cultură generală) in fiecare 
dintre județele amintite persistă incă 
stări de lucruri care se cer revizuite.

La o sumară analiză a planurilor 
de școlarizare a viitorilor muncitori. 
In majoritatea marilor Întreprinderi 
dimbovițene — Uzina de surse elec
trice „Romlux", Uzina de strunguri

automate șl Uzina de utilaj petrolier 
din Tirgoviște, Fabrica de ciment 
Fienl ș.a. — se constată o „acoperire" 
corespunzătoare, sub raport numeric, 
a necesarului de muncitori, pe me
serii și specialități, in strinsă core
lare cu ritmul și nivelul de dezvol
tare economică a județului

— Se constată insă, uneori, o goană 
eu orice preț pentru a completa nu
meric eșaloanele de cadre — este de 
părere tov. N. Angelcscu, directorul 
Direcției județene pentru probleme 
de muncă și ocrotiri sociale — chiar 
Incălcindu-se legislația școlară in vi
goare. Așa. bunăoară, absolvenți a! 
unor școli profesionale de 2 și 3 ani, 
tn meserii intens solicitate de Între
prinderile noastre (strungari, turnă- 
torl-formatori, zidari, țesători și
(Continuare In pag- a IV-a)

Au fost realizate peste pre
vederi, 4 306 tone cocs me
talurgic, 52 000 tone oțel. 52 000 
MW motoare electrice. 1522 
tone mașini șl utilaje tehno
logice pentru industria meta
lurgică, chimică și industria ali
mentară, 1 217 tone cauciuc sin
tetic, sute de tone de fibre șl 
alte produse ale industriei chi
mice, cantități substanțiale do 
bunuri de consum. La multe 
produse au fost recuperate inte
gral nerealizările de plan exis
tente la sfirșitul lunii martie șl. 
parțial, la cărbune net preparat, 
laminate finite pline din oțel, 
tractoare, autoutilitare, produse 
ale industriei lemnului, alo in
dustriei alimentare. Toate aces
te rezultate demonstrează cu 
pregnanță munca rodnică, avîn- 
tată, a colectivelor de muncitori, 
tehnicieni și ingineri din indus
tria noastră socialistă, realismul 
sarcinilor de plan stabilite de 
partid pentru cel de-al treilea 
an al cincinalului, atestă efec
tele pozitive ale măsurilor în
treprinse de comitetele și con
siliile oamenilor muncii, de or
ganele și organizațiile de partid 
pentru utilizarea cu randamente 
superioare a capacităților de 
producție, a timpului de lucru și 
a forței de muncă, a rezervelor ' 
interne inepuizabile existente 
în întreprinderi.

In aceeași perioadă Insă B-au 
înregistrat și cazuri in dare in
tr-o întreprindere sau alta, la 
un produs sau altul, planul nu 
s-a îndeplinit ritmic și integral. 
O situație care nu mai poate fi 
acceptată. Cu atit mai mult, cu 
cit este vorba do produse prin
cipale, in cantități fizice bine 
determinate, absolut necesare 
economiei naționale sau desti
nate exportului. Lichidarea 
grabnică a restanțelor acumula
te constituie la ora actuală pro
blema nr. 1 a colectivelor, a 
organizațiilor de partid din 

aflate Intr-o atare 
Trebuie să se in-

cu claritate că plă
cere îndeplinit zi 

condițiile unei ritmici-

unitățile 
situație, 
țeleagă 
nul se 
de zi. in 
tați riguroase, că acest impera
tiv nu vizează 
are in vedere 
rente, imediate
Orice răminere ... ____ ____
sau mică, la produsele prevă
zute in planul de stat se cere

perspectiva, cl 
necesitățile cu- 
ale economiei, 

in urmă, mare

recuperată nelntlrzlat; în siste
mul economiei noastre planifi
cate, disciplina in realizarea 
planului zl de zi, decadă cu de
cadă, la toate produsele șl sor
timentele, este o necesitate vi
tală.

Prin prisma acestor cerințe 
Imperioase, să vedem cum ac
ționează, practic, concret, colec
tivele întreprinderilor care nu 
și-au realizat în întregime pla
nul pe primul trimestru, ce mă
suri energice iau conducerile a- 
cestora, organele șl organizațiile 
dc partid in scopul recuperării 
răminerilor in urmă. îndeplini
rii ritmice și integrale, zi de zi, 
a producției fizice planificate.

UZINA TEXTILA „MOLDO
VA" DIN BOTOȘANI a Încheiat 
primul trimestru al anului cu 
restanțe in livrarea unor produ
se către mai mulți beneficiari 
din țâră. Astfel, Fabricii de 
confecții Marghita — Bihor nu 
i-au fost expediate peste 
180 000 mp țesături, unității si
milare din Brăila — 39 000 mp 
flanel și 64 000 mp tercot, iar ce
lei din Bacău — aproape 13 000 
mp flanel. Cauzele ? întreprin
derea „Dunăreană" din Giurgiu 
nu și-a onorat, la rindul său, 
obligațiile contractuale derivate 
din planul de cooperare, pe care 
le avea față de uzina din Bo
toșani ; lipsa de coloranți pen
tru vopsire, precum și deficien
țele in programarea și urmări
rea producției, neajunsurile de 
ordin calitativ In diverse faze 
ale procesului tehnologic. Dar. 
in primele două decade ale lunii 
aprilie, în urma aplicării unor 
măsuri concrete — trecerea per
sonalului ingineresc în schimbu
rile de lucru, aprovizionarea te
meinică a locurilor de muncă, 
reorganizarea formațiilor de în
treținere a utilajelor și instala
țiilor ș. a. — s-a reușit să se re
cupereze restanțele din trimes
trul I In proporție de 90 Ia sută. 
Există premise certe ca, pină 
la finele lunii, acestea să fie li
chidate in întregime, cu condi
ția ca fabrica „Dunăreană" din 
Giurgiu să-și îndeplinească 
exemplar obligațiile contrac
tuale.

COMBINATUL DE PRODUSE 
SODICE DIN OCNA MUREȘ. 
Principalele restanțe, după pri-
(Continuare fn pag. a III-a)

LUCRĂRILE AGRICOLE
® FURAJELE o OREZUL

Relatări despre Iniămintarea culturilor luralere șl pregătiri pentru cultivarea orezului 
(in pagina a lll-a)
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FAPTUL
ÎN SPIRITUL PLENAREI C.C. AL P.C.R. DIN NOIEMBRIE 1971

DIVERS
GAZETA DE PERETE DIN UZINĂ

cum influențează dezvoltarea atitudinii comuniste 
față de muncă și viață„Drobeta

1850“
din nou
în acțiune

IaDuminica trecută relatam, 
această rubrică, despre salva
rea de către nava românească 
„Drobeta — 1850“ a 11 membri 
ai echipajului cargoului grecesc 
„Arta", aflat in pericol de scu
fundare in dreptul capului Ma- 
tapan. Continuindu-și drumul 
spre Anglia, nava românească, 
încărcată cu mărfuri generale, 
a recepționat in ziua de 25 a- 
prilie, la ora 13.30, un nou 
semnal S.O.S. in apropierea Gi- 
braltarului. De data aceasta, 
pescadorul „Derpina*, sub pa
vilion elen, aflat la pescuit, su
ferise o avarie la mașini, in 
condițiile unei mări agitate și 
lansase apelul de salvare. Ime
diat, echipajul românesc a acor
dai asistenta necesară fi a re
morcat pescadorul pină in por
tul Gibraltar. încă un fapt care 
denotă adincul sentiment de 
solidaritate umană al marinari
lor români.

Din lac
în puț

Vasile Mureșan, angajat al 
întreprinderii „Electromontaj" 
din Cluj, a reclamat, intr-una 
din zilele trecute, .faptul că per
soane necunoscute i-au furat 
autocamionul 21—Cj—894, pe 
care U parcase In localitatea Coș- 
buc (Bistrița-N&săUd). Orga
nele de miliție au descoperit 
autocamionul la marginea co
munei Coșbuc, abandonat și a- 
variat in urma unui accident, 
în apropiere se aflau doi stilpi 
telefonici rupți de autocamion. 
Autorul accidentului și așa-zi- 
sului „furt", așa cum au con
firmat cercetările, era-., chiar 
Vasile Mureșan ! în consecință, 
trucul la care a recurs i-a agra
vat situația, urmind ca. pe lin
gă repararea daunelor materi
ale, să suporte și urmările în
cercării de inducere in eroare 
a organelor de miliție.

Salonul
pictorilor 
din Răzvad

în comuna Răzvad, județul 
Dîmbovița, a fost deschis, nu 
demult, un salon sătesc per
manent de pictură — din cite 
se pare, primul de acest gen 
din țară. După succesul expozi
ției inaugurale aparținind tină- 
rului pictor Constantin Canache 
din localitate, salonul găzduieș
te in aceste zile „un mănunchi" 
din cele mai semnificative lu
crări de pictură și sculptură 
semnate de elevii școlii popu
lare de artă din Tirgoviște. Dar, 
incă de pe acum, sint aproape 
gata și citeva din expozițiile 
viitoare, pe care le pregătesc 
artiștii amatori din comună. 
Una dintre acestea va fi r 
zentată aici spre sfirșitul lunii 
mai. După cum,se vede, 
abia inaugurat, salonul 
Răzvad are deja asigurat 
flux" continuu, prilejuind, tot
odată. un dialog permanent in
tre săteni și creatorii de fru
mos din comună.

pre-

deși 
din 
„un

Ilustratele
erau
m magazie

laOaspeții „Cotei 1400“ de 
Sinaia cereau insistent șefului 
complexului hotelier cărți poș
tale ilustrate, pentru a trimite 
prietenilor și rudelor salutări de 
la munte. Cu un zimbet amabil, 
acesta le răspundea insă inva
riabil : „Ne pare rău, dar nu 
avem“. La fel și la alte ca
bane din platoul Bucegilor. 
Chiar să nu existe ilustrate la 
O.J.T. Sinaia ? La un control e- 
fectuat de Inspecția comercială 
județeană Prahova s-a consta
tat ci, in magazie, erau nu mai 
puțin de 18 000 de ilustrate, care 
începuseră deja si se deterio
reze. Intr-adevăr, ilustrativ caz 
de neglijență și lipsă de dorință 
de a fi gazde bune, serviabile. 
Rămine de văzut ce „felicitări" 
vor primi acum cei vinovați 
această situație.

de

Așteptăm 
măsuri!

De citva timp, In diferite ma
gazine din Brașov și-au făcut 
apariția niște suveniruri cel pu
țin ciudate. Pe cile o plachetă 
este aplicată... floarea de colț 
— adevărată raritate floricolă a 
munților noștri, declarată mo
nument al naturii și, ca atare, 
ocrotită prin lege. Imțiatoarea 
acestei afaceri : cooperativa de 
consum din Lazarea {Harghituj, 
care — din cite se pare — ft-o 
propus să valorifice monumente
le naturii la... cițiva lei bucata. 
Astfel st: rd lucrurile, se impun 
măsuri urgente pentru curma
rea acestei practici și sancțiuni 
de care producătorii unor ase- 

„svveniruri"... să-și a- 
' ~ ................. JU-

ju- 
de

menea
mint eased. Consiliul popular 
dețean Harghita și Uniunea 
dețeană a cooperativelor 
consum au deci cuvintul.

Rubrica redoctaiâ da
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqbe DAVID 
și corespondenții „Scinfeii'

...București. Uzina de utilaje șl 
piese de schimb pentru industria ma
terialelor de construcții. în fața unui 
grup numeros de oameni, de curind 
ieșiți de la lucru, „televizorul" pre
zintă. pe un ecran luminat, care iși 
derulează lent Imaginile, un inedit 
„jurnal de actualități" : o sinteză q 
principalelor sarcini ce stau în fața 
colectivului, angajat să îndeplinească 
cincinalul in 4 ani și 5 luni.

— Obiectivul pe care ni l-am pro
pus — ne spune tovarășul Constantin 
Georgescu, secretarul comitetului de 
partid — presupune îmbinarea per
manentă. de zi cu zi. a sarcinilor e- 
conomlcc cu cele vizind educația co
munistă, revoluționară a colectivului, 
spre a-i face pe oameni să înțeleagă 
temeinic ce au de făcut și cum anu
me. Așa s-a născut și ideca ..televi
zorului" — in fond, o variantă a ga
zetei de perete. Prin forța ima
ginilor — desene, grafice si scurt» 
texte — vrem să facem tot mai 
explicit, mai precis și mal larg cu
noscut faptul concret că angajamen
tul pe care ni l-am asumat a redus, 
de fapt, luna la 21.8 zile, ziua la 20.30 
ore, schimbul la numai 6,9 ore, iar 
ora la 46 de minute, că obținerea 
unui spor de producție in valoare de 
330 lei la fiecare mie de lei fonduri 
fixe presupune creșterea productivi
tăți muncii și. implicit, ridicarea ca
lificării fiecăruia dintre noi. Ne pro
punem să scoatem noi ediții din 
două in două săptămini, iar intr-un 
viitor nu prea îndepărtat sperăm ca 
proiectarea imaginilor să fie însoțită 
de texte scurte, imprimate pe bandă 
de magnetofon.

Ce se intimplă însă cu obișnuitele 
gazete de perete — una centrală și 
cinci in secții ?

Ne-am oprit în fața numerelor pe 
luna in curs. Dacă ar fi să le jude
căm după titluri, nu li s-ar putea re
proșa sărăcia tematică. Notăm : un 
articol despre activitatea in produc
ție a tinerilor calificați de curind, 
prezentarea rezultatelor economice 
ale primului trimestru și o relatare 
despre intrarea în vigoare a noului 
Cod al muncii — la gazeta centrală ; 
un articol despre însemnătatea Ple
narei C.C. al P.C.R. din februarie— 
martie,, un altul care aduce in atenție 
necesitatea unei legături mai strinse 
intre conducere și diferite comparti
mente din uzină și un al treilea des
pre participarea la intrecere a tine
rilor — ia gazeta „Sculierul". Artico
lele cîștigă în greutate și datorită

ORAȘELE NOASTRE
AU CHIPUL PRIMĂVERII

TG. JIU ----- ---------------------------------- DROBETA

Program complex 
de dotări

• Printre principalele obiective e- 
dililare aflate in atenția primăriei in 
acest an se numără construcțiile de 
locuințe — proprietate de stat și per
sonală. Astfel, in trimestrul I. peste 
100 de familii s-au mutat in aparta
mentele noi din cartierul „9 Mai". 
S-au intensificat lucrările pentru ca, 
in trimestrul II, să se asigure darea 
in folosință a încă 230 apartamente 
(proprietate de stat și personală).

Un loc aparte în programul acestei 
primăveri il ocupă dotările sociale : 
se află in stadiul de finisare 6 labo
ratoare, 11 ateliere școlare, precum 
și o cantină pentru elevii complexu
lui școlar de construcții civile și in
dustriale ; de asemenea, in noul car
tier de locuințe „9 Mai" a fost pre
dat celor mai mici cetățeni un local 
cu 340 locuri (pentru creșe și că
min).

© O contribuție însemnată la reali
zarea obiectivelor arătate maj sus au 
adus-o cetățenii municipiului, tineri 
și virstnici, care, prin acțiuni volun- 
tar-patriotice, au participat la deca- 
parea și transportul a peste 3 500 tone 
pavele pe o suprafață de 8 500 mp, 
săparea și evacuarea a 1 600 mc pă- 
mint pe străzile supuse modernizării, 
efectuarea de săpături pentru intro
ducerea conductelor de apă, canal, 
iluminat public, telefoane ș.a.

• Pentru ca vegetația orașului să 
fie mai bogată s-au plantat, in aceas
tă primăvară, peste 120 000 de arbori 
și arbuști ornamentali, peste 1 000 de 
trandafiri și citeva sute de mii de 
flori de sezon in parcuri, scuare, pe
luze și alte spații verzi. Importante 
lucrări au fost efectuate și pentru a- 
menajarea și întreținerea zonelor de 
agrement — pădurea Dumbrava, La- 
cul-debarcader și la cele 2 campin
guri ale orașului. Asemenea acțiuni 
s-au întreprins și la bazele sportive 
ale municipiului, și îndeosebi la sta
dionul „ILie Pintille", unde se exe
cută amenajări la cel de-al doilea 
teren de fotbal, se continuă lucrările 
pentru terminarea tribunei și con
strucția a două grupuri sociale la te- 

V________ _ _________

semnatarilor îor — muncitori frun
tași și specialiști apreciați, activiști 
In comitetul de partid, sindical și de 
U.T.C., cadre de conducere, oameni 
care se bucură de autoritate în rin- 
durile colectivului. Interesantă ni se 
parc și metodologia de lucru despre 
care ni s-a relatat : articolul privind 
activitatea in producție a tinerilor 
sintetizează atit concluziile unei dez
bateri in comitetul de partid, cit și 
pe cele ale unei intilniri, organizate 
de cabinetul de științe sociale, intre 
cadre tehnice și administrative din 
uzină și tineri muncitori. ,

Totuși, so face simțită o anumită 

• Un Inedit „jurnal de actualități" ți ultima oră de 
acum ...30 de zile ® „Rețeta" interesului © Din 
partea organizațiilor de partid - sprijin concret, efectiv, 

multilateral

îngustare tematică ; materialele se 
concentrează in principal pe proble
mele producției, care sint insă abor
date aproape exclusiv din punct de 
vedere tehnic. Nu se face nici pe 
departe acea legătură firească, nece
sară intre proiectul de Norme alo 
vieții șl muncii comuniștilor, alo 
eticii și echității socialiste și proble
mele producției, nu sint combătute, 
in lumina exigențelor „Codului eti
cii socialiste", manifestări ca indisci
plina, risipa, neglijența. în general, 
la gazetele de perete preocuparea 
pentru dezbaterea problemelor educa
tive, a normelor eticii comuniste în 
conexiune directă cu realitatea uzi
nei este doar sporadică.

Dintre cei mulți care se opresc în 
fața gazetelor de perete — ni s-a 
spus — puțini rămin efectiv să ci
tească articolele după ce aruncă o 
privire fugară asupra titlurilor. Cau
za este ușor identificabilă : articolele 
suferă de maladia generalităților, au 
mai mult caracterul unor lozinci, 
sint prolixe, nu apelează suficient la 
argumentul faptelor și situațiilor con
crete. Cerința stabilirii unei legături 
mai strinse între cadrele de condu
cere tehnică și activitatea secțiilor, 
pe care gazeta „Sculierul" a adus-o 
in atenție ca una din problemele 
care preocupă colectivul, ar fi presu
pus, pentru ca articolul să aibă ecou 
și eficiență, referiri concrete la dife

ALȚI PRIMARI DE ORAȘE Șl MUNICIPII RĂSPUND LA ANCHETA NOASTRĂ :

• CE OBIECTIVE SOCIALE SI EDILITAR-GOSPODĂREȘTI AU FOST DATE ÎN 
FOLOSINȚĂ DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI ?

• CARE A FOST CONTRIBUȚIA CETĂȚENILOR LA REALIZAREA LOR ?
• LA CE LOCURI NOI DE AGREMENT Șl SPORT INVITAȚI POPULAȚIA IN 

ACEASTĂ PRIMĂVARĂ?

renul central etc. ; la ștrandul muni
cipal se continuă lucrările de moder
nizare a cabinelor și de mărire a 
plajei. Sezonul estival ne va găsi cu 
multe din aceste lucrări terminate.

Gh. NEGREA
primarul municipiului Tg. Jiu

BRĂILA

Un bilanț pe măsura 
hărniciei locuitorilor
• Concomitent cu lucrările de 

construcții pentru locuințe in ansam
blul Viziru I, terminarea unei școli 
in același cartier, construcția a două 
grădinițe și două creșe, moderniza
rea iluminatului public pe șos. Rm. 
Sărat, asfaltarea și impietruirea u- 
nui însemnat număr de străzi, preo
cuparea edililor municipiului Brăila 
a fost îndreptată și spre înfrumuse
țarea orașului. în acest scop, au fost 
plantați peste 15 000 pomi fructiferi, 
30 000 arbori și arbuști, iar străzile și 
parcurile municipiului s-au îmbogă
țit cu 32 000 de trandafiri. Zonele de 
verdeață din interiorul municipiului 
s-au extins, de asemenea, cu incă 
12 000 mp. prin amenajarea in jurul 
blocurilor din cartierele Obor, Hipo
drom și Viziru I a noi spații.

• Participarea locuitorilor munici
piului la realizarea unor obiective e- 
dilitar-gospodărești s-a concentrai 
in executarea unor lucrări in valoa
re de circa 30 milioane lei in prima 
etapă a întrecerii patriotice organi
zate intre localități.

• Folosind condițiile naturale o- 
ferite de vecinătatea fluviului Du

rite aspecte ale muncii, care se cer 
soluționate printr-o intervenție mal 
operativă. Dar, din păcate, articolul 
se rezumă la principii și la dezide
rate vagi, nelocalizate.

— Sintem hotflriți să abandonăm 
genul acelor articole generale, care 
nu captează atenția — ne spunea 
maistrul Ion Oprea, responsabil cu 
propaganda in comitetul de partid. 
Articolele trebuie să fie scrise Intr-o 
formă simplă, vie, să critice concret 
șl, In orice caz. să nu consemneze 
fapte îngălbenite de vreme, actuali
tăți de acum... 30 de zile. (Cum am 
intilnit, de pildă, la gazeta „Lăcătu

șul" din secția nr. 3 montaj — n.n.). 
Ne gindim la scurte anchete șl son
daje, la informații variate. Dorim 
s.i activizăm in acest scop nucleele 
permanente (1c corespondenți volun
tari din organizațiile de bază, să a- 
tragem noi corespondenți din secții. 
Vrem, totodată, să creăm rubrici 
de intrebări și răspunsuri, care să 
stimuleze un dialog viu intre redac
ția gazetei dc perete și cititori — 
sau altele, ca „ultima oră" ori „la 
Închiderea ediției" ctc., pe caro să 
le alimentăm cu fapte proaspete, „la 
zi". După cum, trebuie să ne preocu
pe mai mult aspectul diversității 
tematice, Incit articolele să se adre
seze celor mai largi și mai variate 
categorii de cititori. Experiența bună 
a unor ediții speciale ale gazetelor 
de perete trebuie neapărat valorifi
cată.

Nu poți să nu subscrii la un ase
menea program de intenții, pentru că 
gazetele de perete devin interesante 
atunci cind publică texte scurte, vii, 
care anunță evenimente importan
te din viața colectivului — re
corduri, succese In intrecerea socia
listă ctc. — cind explică sintetic ro
lul și însemnătatea unor măsuri, 
cind supun criticii publice ascuțite 
fapte concrete, neajunsuri sau mani
festări neconforme cu normele eticii 
socialiste. Dar în loc ca atenția să fie

concentrată asupra îmbunătățirii ca
litative a gazetelor de perete, in 
unele întreprinderi se creează o su
medenie de panouri de tot felul, care 
fragmentează, de fapt, tratarea acelo
rași probleme, dispersează forțele 
și consumă timpul unui mare număr 
de oameni. în uzina la care ne refe
rim, „Reflectorul" — o altă gazetă de 
perete ilustrată — prezintă, bunăoa
ră, in imagini fotografice in reluare, 
deficiențe ce se mențin la Instalațiile 
de transportat și de preparat ames
tec. Ar fi intru totul firesc ca ase
menea idei și forme de prezentare 
să-și facă loc in gazetele de perete, 
spre a capta mal larg interesul față 
de acestea, spre a le spori eficiența 
și atractivitatca — cu atit mai mult 
cu cit fotografia, desenul, caricatura, 
in general materialul ilustrativ — 
care ar trebui să fie prezente in fie
care număr — au dispărut aproape 
cu totul din multe gazete. De altfel, 
toate gazetele dc perete simt nevoia 
unei infuzii dc prospețime din punct 
de vedere al aspectului grafic, al 
titlurilor, al prezentării — latură in 
bună parte neglijată la ora actuală.

Deoarece în activitatea acestor ga
zete persistă lipsuri de organizare, 
de orientare tematică, de structură, 
conținut și formă, in multe între
prinderi s-a recurs la editarea unor 
foi volante. Desigur, ele sint utile, 
eficiente și nu considerăm nicide
cum că inițiativa ar trebui abando
nată, dar aceasta nu poate justifica 
neglijarea efortului de îmbunătățire 
a gazetelor de perete. Dimpotrivă, 
colectivele care le elaborează sint da
toare să-și însușească stilul de lu
cru viu, operativ, dinamic, spiritul 
combativ al multora din colectivele 
de redacție ale foilor volante.

Gazetele de perete trebuie să se 
bucure pretutindeni de îndrumare 
activă, de orientare sistematică și 
informare promptă din partea secre
tarilor comitetelor dc partid și ai bi
rourilor organizațiilor de bază — în- 
tr-un cuvint, de un sprijin concret, 
efectiv și multilateral. Numai astfel 
ele pot să aducă o contribuție impor
tantă la desfășurarea muncii politice, 
să mobilizeze masele de oameni ai 
muncii la îndeplinirea obiectivelor 
economice și educative stabilite de 
organizațiile de partid.

Marla BABO1AN

TR. SEVERIN

Argumentele fotoreporterului la titlul „Orașele noastre au chipul primăverii" : imaginea Palatului politico-administrativ din RÎMNICU V1LCEA (fotografia din stingă) și noi aspecte urbanistice în orașele BRAILA (fo
tografia din mijloc) și DROBETA TURNU-SEVERIN (fotografia din dreapta)

nărea, brăilenii vor avea la dispozi
ție în acest an un ștrand modern u- 
tilat, cu bazin special pentru copii și 
pentru tineri ; vor mai putea mer
ge, de asemenea, la punctul de agre
ment „Veriga", amenajat cu forțe 
proprii. Faleza Dunării, pădurea 
parcului „Monument" și pădurea 
stațiunii Lacul Sărat sint pregătite 
să-și primească oaspeții. Dacă a- 
dăugăm că pe faleza Dunării se a- 
flă in execuție o nouă bază sportivă 
(cu materiale recuperate din deza
fectarea stadionului 1 Mai), că în 
parcul „Monument" se vor amenaja 
două terenuri pentru tenis de cimp, 
putem spune că diversitatea și a- 
tractivltatea zonelor de agrement 
cresc mult in această primăvară, 
prilej de satisfacție Șl bucurie pen
tru toți brăilenii.

Marcel ANDREESCU
primarul municipiului Brâila

SUCEAVA

Bătrina cetate - 
„șantier de înnoiri"
• Pe scurt, obiectivele sociale șl 

edilitar-gospodărești realizate de la 
începutul anului și pină acum sint: 
o grădiniță de copii cu orar normal 
de funcționare, care are o capacita
te de 200 locuri ; un pasaj denivelat 
peste calea ferată in apropierea gă
rii din cartierul Ițcani — o lucrare 
pe cit de utilă pentru traficul rutier 
spre Rădăuți și Șiret, pe atit de fru
moasă ca realizare arhitectonică; un 
magazin alimentar pentru desface
rea produselor de pescărie și, în 

sfîrșit, un alt magazin de produse 
industriale. Dacă adăugăm și nume
roasele lucrări de modernizare a re
țelei stradale, de canalizare și salu
brizare, putem spune că primăvara 
’73 găsește bătrina cetate in plin 
„șantier de înnoiri".

• Sucevenii, oameni harnici și 
buni gospodari, au adus o contribuție 
însemnată la înfăptuirea fiecăruia din 
obiectivele amintite. Pentru amena
jarea grădiniței, bunăoară, părinții 
copiilor — meseriași de toate felu
rile — au prestat aproape 1 000 de 
ore de muncă patriotică, efectuind 
lucrări de amenajări interioare, a- 
menajarea unor locuri de joacă în 
aer liber, împrejmuiri etc. Un aju
tor prețios in grăbirea lucrărilor, 
pentru terminarea la timp a pasa
jului, I-qm primit și din .partea co
lectivelor de muncă de la Depoul 
C.F.R. Suceava Nord, fabrica de în
călțăminte „Străduința", întreprin
derea „Fuiorul" ș.a. Prin munca vo- 
luntar-patriotică a salariaților de 
aici s-a efectuat un mare volum de 
lucrări, cum ar fi săpături, taluzări, 
transport de pietriș etc.

• Anul 1973 este pentru noi anul 
amenajării unei moderne zone de o- 
dihnă șl agrement pe malul drept ai 
riului Suceava. Conform proiectului 
aprobat, pe o suprafață de aproape 
5 ha. au început deja lucrările pen
tru construirea unul ștrand, a 
unor terenuri de fotbal, handbal, vo
lei, baschet, tenis de cimp etc. în fie
care simbătă și duminică aici lucrează 
peste 3 000 de cetățeni. Ne-am pro
pus ca această frumoasă bază de o- 
dihnă și agrement să o dăm în func
țiune la începutul sezonului cald.

Ioan S1MINICEANU 
primarul municipiului Suceava
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0 0 nouă hală de electroliză, " ° capacitate de 
25 000 tone de aluminiu anual, a fost dată în funcțiune la Uzina de 
aluminiu Slatina, cu 22 de zile Înainte de termen (Marin Baicu, se
cretarul comitetului de partid din uzină).

0 Luna înfrumusețării uzinei. In eadrul acestcl *c_ 
țluni patriotice s-au amenajat spațiile verzi din incinta întreprinderii, 
s-au plantat trandafiri și arbuști ornamentali, se efectuează curățe
nia la locurile de producție etc. (Vasile Zaharfa, tehnician I.M.M.R. 
Pașcani).

250 000 Id reprezintă valoarea lucrărilor ce se vor 
efectua în acest an, prin contribuția șl munca patriotică a sătenilor 
comunei Boghești-Vrancea, la construirea magazinului universal, 
sediului consiliului popular și altor edificii soclal-culturale, precum 
și modernizarea unor drumuri comunale. (Duță Popa, profesor).

ColCCtiVUl direcției de navigație NAVROM-Galați a reali
zat prestații peste plan la transportul mărfurilor de 1 000 000 tone/km. 
(Ștefan Ignat, tehnician).

0 Repunerea în circulație *trenulul de persoane a» 
la ora 11,30 pe ruta Fălticeni-Dolha-sca ar scuti muncitorii navetiști, 
care lucrează in schimbul II, să parcurgă zilnic pe Jos cile 8 km. 
(N. Cucu și alți 74 de muncitori de la UEIL-Fălticeni).

0 Telegrafic ți nu prea I O sumă de bani expediată
telegrafic la 28 martie a.c. de la Oficiul poștal Vilcele-Buzău, pe nu
mele lui G. Costea, strada Hărman nr. 12 Brașov, n-a ajuns nici pină 
în prezent la destinatar. (Alexandru Costea, comuna Vilcele, 
județul Buzău).

0 0 dovadă de omenie. circumscripția sanitară din 
comuna Comloșu s-au prezentat, in aceste zile, peste 80 de donatori 
de singe din satele Comloșu Mare, Lungu și Comloșu Mic. (B. Anto- 
niu, comuna Comloșu Mare, județul Timiș).

0 Apropo de operativitate ! construcția unui gard 
din prefabricate, de către ICRAL-Cotroceni, durează de mai bine de 
un an. (Gabriel Dumitrache, strada Davidești 28, București, sectorul 6).

0 12 000 mp de țesături de lină bumbac » realizat, 
pină in prezent, colectivul secției țesătorie de la Fabrica de postav- 
Buhuși, peste angajamentele asumate pe anul in curs. (Ion Stingu, 
tehnician).

0 Propunem ca biblioteca documentară din orașul Alba
Iulia să fie deschisă și In zilele de duminică, cind in localitate 
există o mare afluență de turiști, (prof. Luca Manciu, Cluj).

0 61 ha de teren au fost redate agriculturii, in această
primăvară, la C.A.P. „7 Noiembrie", Salcia, județul Dolj, prin desecări, 
în acest scop, cooperatorii au construit canale și diguri de scurgere 
a apelor pe o lungime de 8 km. (Alexandru Steică, membru cooperator).

(Zi plus substanțial 
de confort și frumusețe

• Au fost date in folosință 180 de 
apartamente.

O altă importantă lucrare, care a 
stat in atenția noastră, a constituit-o 
extinderea rețelei de apă. Noua con
ductă de aducțiune a apei se află in 
prezent în probe de presiune și va 
fi dată in folosință in zilele urmă
toare. O altă conductă, care leagă 
cartierele Crihala și Kiseleff, a in
trat, de asemenea, in probe ; de 1 
Mai va furniza primele cantități de 
apă potabilă. Paralel cu respecti
vele obiective, in această perioadă 
s-au executat o serie de lucrări de 
canalizare, s-au construit incă 12 500 
mp trotuare și au fost efectuate mai 
multe modernizări și întrețineri de 
străzi.

• Numai pină la această dată, 
valoarea lucrărilor executate prin 
muncă patriotică este de ordinul ci- 
torva milioane. Este, cum spunem 
noi, „contribuția... neplanificată" 
pentru îmbogățirea zestrei edilitar- 
gospodărești a orașului.

• Orașul Drobeta Turnu-Severin 
este cunoscut prin parcurile și locu
rile sale de agrement. Un mare vo
lum de lucrărj pentru întreținerea, 
extinderea și amenajarea acestor 
parcuri, ce cuprind o suprafață de 
peste 45 ha, s-a efectuat — tot prin 
muncă voluntar-patriotică — in pri
măvara acestui an. în pădurea Cri
hala s-au plantat incă 4 ha cu 
pomi. Tot aici s-au construit artera 
principală de intrare in pădure (pe 
o lungime de aproape 1 km), un lac 
cu insulă artificială, unde s-au ame
najat și locuri de joacă pentru co
pii. De asemenea, la ștrandul Porțile 
de Fier s-a construit o trambulină 
de sărituri și s-au amenajat un te
ren de tenis si un teren de volei.

Ion RADU
primarul municipiului 
Drobeta Tr. Severin

Rubrica realizata de 
Alexandru BOGHIU

LA TIMIȘOARA;

115 unităti comercialeI

cu program prelungit 
sau deschise toată zka

Preocuparea pentru continua 
îmbunătățire a activității comer
ciale în județul Timiș se mate
rializează atit prin înființarea 
de noi unități, cit și prin mo
dernizarea celor existente și 
introducerea unor forme noi de 
servire. Anul acesta — după 
cum ne spune tovarășul Con
stantin Ciobanu, director adjunct 
la direcția comercială județeană 
— în municipiul Timișoara au 
fost date in folosință mai multe 
unități complet renovate și mo
dernizate. între acestea se nu
mără magazinele pentru vînza- 
rea încălțămintei din Bulevardul 
6 Martie și Bulevardul Tinere
ții, magazinul „Fotosport" din 
strada Ștefan cel Mare, magazi
nul pentru vînzarea articolelor 
pentru copil „Ursulețul", pre
cum șl restaurantele cu autoser
vire „Dlnamo" și „Păltiniș", si
tuate în zona Gării de Nord și, 
respectiv, In Piața Badea Clrțan. 
Dublarea suprafeței de expunere 
a produselor și îmbunătățirea 
fluxului de desfacere — lată 
doar două din avantajele de ca
re vor beneficia, de acum Ina-' 
Inte, cumpărătorii. Pină la fi
nele acestui an, întreprinderile 
comerciale de stat din județul 
Timiș vor renova și moderniza, 
în total, 20 de unități, cu 5 mai 
multe decît In 1972. De aseme
nea, pentru ca populația Timi
șoarei să poată face cumpără
turi în tot cursul zilei, alte 6 
magazine au trecut la orar de 
funcționare pe durata a 12 și 16 
ore, astfel că. în prezent, numă
rul unităților cu orar prelungit 
sau deschise toată ziua a ajuns 
la 116, din care 50 desfac măr
furi alimentare, iar 66 mărfuri 
nealimentare. De menționat că 
asemenea magazine funcționea
ză în toate cartierele municipiu
lui.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii*
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IN iNTlMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
• Cel mai însemnat succes
• Cea mai valoroasă acțiune

Combinatul siderurgic 
Galați

• în aceste zUe, cind «-au împli
nit 5 ani de la elaborarea primei 
șarje de fontă la Combinatul de la 
Galați, siderurgiștii de aici consacră 
zilei de 1 Mai un nou succes de 
prestigiu: realizarea, de la începu
tul anului și pină acum, a peste 
40 000 tone fontă In piua față de 
plan, ceea ce reprezintă peste 80 ]a 
sută din prevederile angajamentului 
anual. La rindul lor, oțelani de aici 
•e prezintă și ei la sărbătoarea 
* uncii cu un bilanț bogat: 30 000 
•one oțel peste plan.

• Hotărîțl să-ji aducă din plin 
contribuția la realizarea |n acest an 
a producției de 8 milioane tone oțel, 
furaaliștii gălățeni desfășoară o In
tensă acțiune pentru utilizarea cu 
indici superiori a capacităților de 
producție, spre a livra oțelăriei 
combinatului, In avans, fonta nece
sară.

Combinatul chimic 
Craiova

• Colectivul Combinatului chimic 
Craiova raportează indeplinirea pla
nului pe patru luni ale anului cu 8 
zile mai devreme. Chlmlștii craio- 
venl vor realiza peste plan, pină la 
1 Mai. o producție globală de 40 de 
milioane lei și o producție marfă de 
Să milioane lei. livrind suplimentar 
3 000 tone îngrășăminte substanță 
activă sută la sută și alte Însemnate 
cantități de produse chimice, ca bu
tanol, acetat de vinii

• Succesele obținute se datorcsc, 
In pr mul rind, desfășurării unei 
ample acțiuni pentru scurtarea du
ratei reparațiilor, menținerea șl 
funcționarea la parametri superiori 
a instalațiilor, întărirea disciplinei 
tehnologice și In muncă.

Combinatul siderurgic 
Hunedoara

• în perioada care a trecut din 
ecest an, siderurgiștii hunedoreni 
au realizat suplimentar o producție 
industrială În valoare de peste 21 
milioane lei, mal mult de 4 milioa
ne lei beneficii și 2 milioane lei 
economii la prețul de cost. Producția 
suplimentară se concretizează, prin
tre altele, in peste 2 000 tone cocs 
metalurgic, 18 000 tone aglomerat fe

Colectivul fabricii de mașini casnice emailate „23 August" din 
Satu-Mare, angajat plenar în morea întrecere socialista pentru rea
lizarea cincinalului înainte de termen, întîmpină ziua de 1 Mai 
cu un frumos buchet de succese. Astfel, în perioada ce a trecut din 
acest an au fost realizate peste prevederi 250 de aragazuri, aproa
pe 30 de mașini de gâtit cu combustibili solizi, 280 sobe emailate 
de încălzit, 800 de roșouri, precum și cantități importante de alte 
produse. Totodată, pe piețele externe au fost livrate suplimentar 
mașini casnice în valoare de aproape 100 mii de lei valută, lată 
cițrva dintre autorii acestor succese remarcabile : în prima imagine, 
Viorica Dindîligan, emailatoare, Vasile Matloc și losif luhas, din sec
ția galvanizare — imaginea a doua ; în a treia imagine : șeful de 

echipă Vasile Urda, verificînd o mașină de uz casnic
Foto : S. Cristian

3Z

„Golul“ lăsat de deficitul de trifoliene trebuie acoperit

Pentru creșterea producției ani
maliere, cele mal importante lucrări 
de sezon sint insAmințarea plante
lor furajere și ameliorarea pajiști
lor naturale. în această primăvară 
cooperalively agricole din 11 jude
țe, printre care Ilfov, Dolj, Vilcea, 
Cluj, Mureș, Suceava. Maramureș, 
Arad, au depășit planul de lnsă- 
mințare a lucernei. Este un inoeput 
bun care se cere continuat Pentru 
că, oridt de bune ar fi rezultatele 
unor cooperative agricole, ele nu 
pot, In nid un caz. să acopere go
lurile din alte unități unde există 
mari restanțe la semănatul plante
lor furajere. Pe ansamblul coope
rativelor agricole, pină la 20 apri
lie. s-a insămir.țat numai 38 la sută 
d.n Fjprafața totală destinată fu
rajelor cultivate, la lucernă — 82 
la sută, iar La trifoi — 71 la sută, 
în unele județe, suprafața totală 
semănată cu lucernă reprezintă tot 
atit ctt pentru o singură cooperati
vă agricolă cu sector zootehnic dez
voltau Așa, de pildă. In județul Co- 
vasna s-au semănat 10 ha, Sibiu 
— 154 ha. Neamț — 412 ha și exem
plele ar putea continua. Datele mi
nisterului de resort indică un deficit 
de sămință pentru 59 000 hectare 
lucernă și 43 000 hectare trifoi nu
mai in cooperativele agricole. Ce 
este necesar să se facă Ln această 
situație și ce posibilități există 
pentru a echilibra balanța furajelor 
ln fiecare județ și in fiecare uni
tate agricolă ?

In primul rind este nevoie de re
cuperarea intirzierilor datorate 
timpului nefavorabil și de folosirea 
judicioasă a cantităților dc semin
țe de plante de nutreț. în al doi
lea rind, peste tot acolo unde din 
cauza deficitului de semințe de tri
foliene, sfeclă furajeră etc. nu ne 
realizează suprafețele prevăzute, ei 
«e ia măsuri pentru Înlocuirea u- 
nor plante de nutreț m altele, ur- 
mărindu-se obținerea unei cantități 
cit mai mari de substanțe nutritive 
|a hectar. Pe cele mal mari su
prafețe să «e înaămințeze porumb 
idoz-cultură cu o mare pondere

cu alte culturi!
ln structura bazei furajere. Măsu
rile pentru urgentarea semănatului, 
ca și la porumbul destinat boa
belor, au un rol hotărî tor pentru 
mărirea producției la hectar. Un 
plus de atenție se impune pentru 
executarea unor lucrări de calita
te înaltă și pregătirea minuțioasă 
a patului germinativ atit la porum
bul siloz, cit și la celelalte culturi 
furajere, deoarece in condițiile 
creșterii efectivelor de animale, sin
gura cale de echilibrare a balanței 
furajelor este sporirea producției la 
hectar.

Pentru a preveni, pe viitor, si
tuațiile cind lipsa semințelor de 
trifoliene și alte culturi diminuează 

în livada fermei Mogoșoaia, de lingă Capitală, se cultivă, intercalat printre pomi, diferite culturi 
care sînt protejate cu folii de material plastic pentru o se obține o producție cil mai timpurie

ros. 7 300 tone fontă, mal mult d» 
13 000 tone oțel șl alte produse.

• Cea mai valoroasă acțiune în
treprinsă în acest an este inițiativa 
colectivului de la oțelăria nr. 2 a 
combinatului: „Fiecare echipă «ă 
realizeze zilnic in plus cel puțin 2 
tone oțel". Practic, prin generaliza
rea Inițiativei la toate cele 0 cup
toare ale secției, In luna aprilie s-a 
realizat zilnic aici o producție supli
mentară de peste 110 tone oțel.

Rafinăria Ploiești
• Prin exploatarea la parametrii 

cei mai înalți a instalațiilor, rafino
rii au reușit să livreze in acest an, 
peste prevederi, circa 3 000 tone 
benzină, 500 tone combustibil, 400 
tone gaze lichefiate, 3 000 tone bi
tum și alte produse petroliere In 
valoare de 10 milioane lei. Ei și-au 
realizat astfel angajamentul anual 
luat in întrecerea socialistă.

o în cadrul susținutei acțiuni de 
înlăturare a risipei : „Să reducem la 
maximum consumurile tehnologice", 
s-a realizat, Intr-o concepție origi
nală și cu resurse proprii, o insta
lație care recuperează pierderile de 
ulei de la scurgerile din parcurile 
de rezervoare și rampele de încăr
care ale rafinăriei. în numai trei 
luni de zile au fost recuperate 
peste 4 000 tone produse petroliere.

Combinatul 
de prelucrare 

a lemnului Oradea

• Planul de producție pe primele 
4 luni ale anului s-a realizat cu 7 
zile mai devreme. Se prelimină o 
depășire a planului la producția-mar- 
fâ cu peste 5 milioane lei.

• Autoutilarea a devenit una din 
acțiunile principale care polarizează 
atenția colectivului de aici. In acest 
an au fost realizate 12 mașini de șle
fuit orizontale.

balanța furajelor, este nevoie ca 
acum conducerile unităților agrico
le, specialiștii să acorde prioritate 
lucrărilor pe loturile semincere, să 
6e ocupe de insămințarea, fertiliza
rea și îngrijirea lor cu maximă 
exigență și răspundere.

O atenție deosebită trebuie acor
dată insămipțării tuturor porțiuni
lor de teren din incinta fermelor 
zootehnice, capetele de rinduri și 
alte terenuri pentru sporirea resur
selor de furaje. La acestea se a- 
daugă terenurile aflate incă sub 
apă, îndeosebi in județele Teleor
man, Brăila, Buzău și altele, care 
trebuie dcsecate șl Insămințate cit 
mai repede cu putință.

Exploatarea minieră 
Petrila

• Dcsfășurlndu-șl activitatea In 
întrecere sub deviza „Luna aprilie, 
lună record", minerii de la Petrila 
au depășit planul, pe primele două 
decade, cu 4 288 tone de cărbune.

• întregul spor de producție s-n 
obținut pe seama creșterii vitezei de 
înaintare In subteran la lucrările de 
pregătire a fronturilor de lucru șl 
a realizării celui mal ridicat randa
ment pe post în abataje.

Fabrica de osii 
și boghiuri Balș

• Joi, 26 aprilie, de pe banda de 
montaj a ieșit osia cu roți mono
bloc nr. 40 000. Acest fapt coincide 
cu îndeplinirea planului pe primele 
4 luni ale anului. Pină la 1 Mai, 
colectivul fabricii va realiza, supli
mentar. o producție In valoare de 
peste 3 milioane lei.

• Cea mal valoroasă acțiune în
treprinsă aici vizează reducerea 
consumului de metal. în acest sens 
s-a efectuat un studiu privind valo
rificarea metalului rezultat de la 
debitarea capetelor de osii. Din a- 
cest metal se fabrică acum inelele 
pentru cutiile de unsoare de la osiile 
montate. Lunar se vor economisi 
astfel cite 48 tone de metal.

Uzina 
„Danubiana” București
• în cinstea zilei de 1 Mai. colec

tivul cunoscutei uzine „Danubiana" 
din Capitală a livrat beneficiarilor, 
suplimentar, o cantitate de anvelope 
cu ajutorul cărora pot fi echipate 
2 000 de autocamioane.

• De la începutul anului. în uzină 
s-a desfășurat o amplă acțiune pen
tru creșterea productivității muncii 
Este de relevat că. pe această bază, 
s-a realizat peste 80 la sută din 
soorul de producție obținut in aceas
tă perioadă.

0 EZ u■■ , v ■' , : m . .< J

A fost asigurată sămînța, dar unde va fi însămînțată 
din moment ce orezăriile nu au fost peste lot pregătite ?

Pentru acest an s-a prevăzut ca 
in cooperativele agricole să se cul
tive 13 500 hectare cu orez și 6ă 
se obțină o producție globală de 
46 000 tone. La aceasta se adaugă 
producția întreprinderilor agricole 
de stat.

După cum se știe, orezul, avînd 
nevoie de căldură mai mare la ră
sărire, se însămînțează ln urma 
altor plante agricole. Insă, tot spre 
deosebire de alte plante agricole, 
are nevoie de o seamă de pregătiri 
care trebuie Încheiate din timp. La 
o ședință care a avut loc recent la 
minister și în care s-a analizat a- 
ceastâ problemă s-a arătat că au 
fost asigurate 3 330 tone de orez de

•ămință repartizate pe județe pro
porțional cu suprafața ce treoule 
insămințată. în vederea sporirii re
coltei medii la hectar, unitățile a- 
gricole cooperatiste vor beneficia de 
cantități mai mari de Îngrășăminte 
chimice : 4 800 tone sulfat de amo
niu, 5 400 tone superfosfat, 965 tone 
sare potasică. Buruienile sint duș
manul principal al orezărjjlor. Ln 
vederea combaterii lor pe cale chi
mică au fost asigurate 300 tone 
de diferite erbicide. S-ar putea 
spune, prin urmare, că d<n acest 
punct de vedere pregătirile sînt a- 
vansate. Dar pregătirea orezăriilor 
pentru lnsămințări este foarte 
mtirziată.

In primul rind, cooperativele a- 
gricole nu au încheiat contracte 
pentru întreaga suprafață care ur
mează să 6e cultive cu orez. De 
exemplu, in județul Brăila, ln loc 
de 600 hectare luate in calcul de 
organele de specialitate, s-a prevă
zut cultivarea doar a 40 de hectare. 
De asemenea, cooperativele agricole 
din județul Ilfov au prevăzut să 
cultive cu 340 hectare mal . puțin 
decit prevedea planul de stat. Si
tuații asemănătoare se intilnesc șl 
In județele Ialomița, Bihor și Timiș. 
Fiind vorba de un produs mult so
licitat în alimentație — lipsa ore
zului din producția Internă nu 
poate fi satisfăcută decit prin Im
portare» unor cantități corespunză* 
toare — se cere ca organele jude
țene d« partid șl de stal să anali
zeze posibilitățile de cultivare cu 
orez a tuturor suprafețelor prevă
zute pentru acest an. Este adevărat 
că există multe greutăți : unele 
dintre amenajări au fost deteriorate 
In urma Inundațiilor, altele sînt 
pline cu apă sau invadate de stuf. 
In aceste condiții se Impunea, mai 
mull decit în alți ani, «ă se execute 
despotmolirea canalelor de evacua
re, repararea celor pentru aducțiu- 
nea apei, verificarea construcțiilor 
hidrotehnice și instalarea stațiilor 
de pompare. Or, aceste lucrări sint 
foarte Intirziate. Unele din a- 
ceste lucrări trebuiau să fie exe
cutate cu forțele manuale ale coo

„Simți un fel de ciudă 

pe secundele cure trec"
— $1 n-a Încercat 

nici o altă echipă «ă-1 
Întreacă ?

Ionel Bralu. mai
stru lamlnorist, se
cretarul comitetului de 
partid din uzină, 
zimbește cu subînțe
les : „Păi doar nu 
8-au Întrecut singuri I 
Sau credeți că le-a 
fost ușor să se țină 
în frunte, «luptind» cu 
laminoriști cum sint 
cei din echipele mai
ștrilor Vasule Drago
man. Ștefan Bălan șl 
Stelian Butoi ? între
cerea e foarte strlnsă! 
Au fost luni cind In 
frunte s-au situat ori 
oamenii Iul Drago
man. ori ai lui Ște
fan Bălan, care au 
obținut și cite 80 de 
tone de oțel laminat 
in plus. Intr-un sin
gur schimb. Dar au 
făcut ce-au făcut și, 
la sfirșitul anului, tot 
ei s-au situat pe pri
mul loc“.

Dar cum fac cei 
85 de oameni din e- 
chlpa a IlI-a. secția a 
Il-a, a uzinei „Lami- 
norul"-Brăila, de reu
șesc să rămină în 
fruntea întrecerii so
cialiste ? Am mers 
intr-unui din schim
burile de noapte pen
tru a vedea pe viu 
„secretele" oamenilor 
din echipa lui Neagu 
Oțelea, a maistrului 
Stelu Cociaș. Căci 
despre ei este vorba.

...Ora 22,30. „La 
„clești" se află unii 
dintre cei mal bunila- 
minorlștl : Costică Stă- 
nescu, de 23 de ani 
lingă dogoarea lami
norului. Cornel Răi- 
leanu, de tot atiția. 
Gheorghe Radu, Tu- 
dorel Stîrcu și Radu 
Lascu. De sus. de la 
pupitrul de comandă, 
Nicolae Streche diri
jează atent întregul 
proces tehnologic. 
Printr-un semnal el 
anunță omul de la 
cuptor să îndrepte 
țagla spre drumul de 
laminare. Asistăm la 
o premieră : din cele 
14 mărci de oteluri a- 
llato și înalt aliate, 
care se laminează nu
mai in aoest schimb, 
marca „40 C 130" tre
ce pentru prima dată 
prin valțuri. Probele 
recoltate de șeful de 
echipă Neagu Oțelea 
dovedesc că structu

ra. aspeatul noii mărci 
asimilate corespund 
fișei, ceea cc face «ă 
se lamineze In conti
nuare. Oțelul se va 
folosi In construcții
le de mașini sl la fa
bricarea rulmenților.

Un sunet scurt, de 
sirenă, care ..punctea
ză" ritmul de lamina
re ca bătaia unui cea
sornic. măsoară ln- 
tr-un fel anume 
timpul : timpul do 
întrecere. Sunetul a- 
nuntă că s-au lami
nat 25 de țagle și se 
schimbă „tura". Rit
mul trebu ie men ț 1 - 
nut. Trec acum ..la 
clește" lamlnoriștll lui 
Costică Sărăcllă. Cei
lalți intră In ..ablet"

Schimb 
de noapte 

la „Laminorul" 
Brăila

— timpul de odihnă al 
laminor istul ui — oină 
cind se vor lamina 
alte 25 de țagle.

In echipa lui Co- 
claș și a Iul Oțelea, 
„ablețul" Înseamnă, in 
același timp, asumarea 
in continuare a răs
punderii fată de locul 
de muncă. Oamenii 
supraveghează oo cei 
de la clește. își 
procură piese pentru 
o eventuală schimba
re de cilindri, rezol
vă alte treburi legato 
de menținerea ritmu
lui de laminare. Să 
fie acesta unul din 
secretele succeselor ?

— Procedind astfel, 
ne spune maistrul 
Stelu Cociaș, cișii- 
găm un timp pre
țios : după norme bine 
stabilite noi trebuie 
să schimbăm cilindrii 
intr-o oră ,șl jumăta
te. Am ajuns șă-I 
schimbăm In 55 de 
minute. Pentru schim
barea de dimensiuni a- 
vem planificate 25 de 
minute. Realizăm doar 
în 15 minute. Aduna
te. aceste minute dau 
depășiri însemnate de 
producție. Sl. dacă 
vreți un calcul î în

schimbul de față am 
economisit o jumătate 
de oră la schimbarea 
cilindrilor. Iată cum 
productivitatea schim
bului a fost astăzi de 
18,5 tone la oră. ceea 
ce Înseamnă că am 
laminat 9 tone In plus 
numai In această ju
mătate de oră.

— Ce alte măsuri 
ați mal luat pentru ob
ținerea celor 800 tone 
laminate peste plan, 
de la Începutul anu
lui ?

— în fiecare schimb 
am organizat riguros 
munca, la flecare post 
..cheie", pentru înlă
turarea rapidă a orică
rui deranjament. A- 
pol. fiecare lamlno
rist este repartizat a- 
colo unde poate lucra 
mai bine și produce 
mai mult..

Fluxul nu se între
rupe. dar taglele par
că vin mai rar la 
cuptor. Peste hală se 
așterne o liniște de ci- 
teva secunde. în ace
lași moment surprin
dem un lamlnorist de 
la caja nr. 1 bătind 
din clește.

— Ce s-a IntlmplatT 
fl întrebăm pe mai
strul Cociaș.

— „Cere din clește".
— Adică ?
— Adică 11 face a- 

tent pe omul de la 
pupitrul de comandă 
să dea mal repede 
drumul țaglel din cup
tor, pentru a-si men
ține ritmul de lami
nare.

Mulți lamlnorist! cu 
care am discutat, 
ne~au vorbit des
pre menținerea acestui 
ritm de laminare. 
„Cind nu al țagle la 
clește simți un fel de 
ciudă pe secundele 
oare trec — ne măr
turisește zimbind șe
ful de echipă Neagu 
Oțelea. De ce se mă
soară aici. In secunde, 
timpul de producție ? 
Pentru că fiecare- se
cundă are o acoperire 
fermă In metal. în 
metalul atit de nece
sar economiei națio
nale. pe care-1 rea
lizăm In aceaștă cursă 
contracronometru cu 
secundele".

N. Gr. MARAȘANU 
corespondentul 
^Scînteii"

perativelor agricole, iar altele — 
cu sprijinul oficiilor de îmbunătă
țiri funciare. Deși Ministerul A- 
griculturii, Industriei Alimentare 
și Apelor a adoptat, ln toamna a- 
nului trecut, un program special 
privind dezvoltarea culturii orezu
lui, Departamentul Îmbunătățirilor 
funciare nu a sprijinit cooperati
vele agricole cu utilaje terasiere 
pentru executarea unor lucrări 
care să permită evacuarea apei 
din orezării, amenajarea de noi 
suprafețe șl reamenajarea celor 
vechi. De asemenea, din volu
mul de lucrări care revenea coope
rativelor agricole au fost execu
tate doar 20 la sută.

Pină va Începe semănatul orezu
lui au rămas puține zile. In acest 
timp trebuie să se execute, in 
cele mal bune condiții, pregătirea 
terenului. Or, din cele 13 500 hec
tare orezării aparținînd cooperati
velor agricole au fost executate a- 
răturî de toamnă ?i de primăvară 
doar pe 5 600 hectare, din care nu
mai 19 la sută au fost discuite și 
nivelate. Din cauza excesului de 
apă. pe multe din aceste terenuri 
nu se poate Intra cu mijloace me
canizate. Dar tot atit de adevărat 
este șl faptul că In Județe — 
Olt, de exemplu — tractoarele 
care trebuiau să fie utilizate la 
lucrările in orezării au fost con
centrate la semănatul porumbului 
șl al altor culturi de primăvară. Or, 
munca trebuie organizată In așa 
fel incit toate lucrările să fie exe
cutate la timp, fără ca una să s« 
tacă ln detrimentul alteia.

Avînd In vedere importanța deo
sebită pe care o prezintă orezul 
pentru economia țării, se cer luate 
măsuri hotărîte In vederea lnsâ- 
mînțârii orezăriilor, astfel ca să 
se poată cultiva toate suprafe
țele destinate acestei culturi. De
sigur, sint multe greutăți deter
minate de excesul de apă. Dar 
tocmai acest lucru trebuie «ă În
demne organele de specialitate să 
«e ocupe cu cea mal mare răspun
dere de această problemă.

PLANUL
(Urmare din pag. I)

mole trei luni : sodă calcinată — 
1 427 tone si carbonat de sodiu brut
— 1 294 tone.

— In marc măsură, acestea se 
datorează funcționării necorespunză
toare a instalațiilor — ne spunea 
M. Trai an, secretarul comitetului de 
partid. Tocmai de aceea, ln vederea 
creșterii siguranței in exploatare a 
instalațiilor, din inițiartlva comitetului 
de partid a fost creat un colectiv
— In care nucleul de bază îl con
stituie consiliul de control muncito
resc din uzină — pentru urmărirea, 
pe schimburi, a fluxului tehnologic, 
de la asigurarea calității materiei 
prime, la realizarea producției sta
bilite, pină la ambalarea șl expe
dierea produselor.

— Sinlem hotărîțl ca, In cel mal 
scurt timp, să fim cu planul da 
producție la zi.

UZINA DE VAGOANE DIN DRO- 
BETA TURNU-SEVERIN. Pină la 
sfirșitul primului trimestru, față de 
sarcinile de plan, nu a realizat 72 
de vagoane acoperite, pe 4 osii, șl 
150 vagoane descoperite pe 2 osii. 
Cauza principală : necorelarea apro
vizionării tehnico-materlale, in spe
cial la reperele aduse din import, cu 
planul de producție.

— De la Începutul anului șl pină 
ln prezent — ne relata Gh. Ileanu, 
locțiitorul secretarului comitetului de 
partid pe uzină — nu ni s-a asigu
rat, in funcție de ritmul producției, 
necesarul de tuburi d® acuplare 
pentru frină. Aceasta se datorește 
faptului că, sistematic, conducerea 
fostei centrale din Arad a avui... 
preferințe in ceea ce privește apro
vizionarea. In primul trimestru, o 
cantitate apreciabilă din reperele a- 
mintite, care de fapt ne erau desti
nate, s-au oprit la Arad unde au 
fost modificate și folosite aici la 
dispozitivul de basculare de la alte 
tipuri de vagoane. Și la ora actuală 
există la baza de aprovizionare din 
Arad cantități însemnate de tuburi 
de acuplare pentru frină, atit de ne
cesare la vagoanele acoperite pe 
4 osii, dar care totuși nu ne sint 
livrate. Restanța la vagoanele desco
perite pe 2 osii se datorește, în 
mare parte, acelorași cauze. Inițial, 
in planul uzinei era prevăzut ca in 
primul trimestru să se omologheze 
prototipul la acest tip de vagon, 
astfel că, lncepind cu trimestrul II, 
producția să înceapă din plin. Pe 
parcurs, ministerul de resort a făcut 
unele modificări in planul uzinei, 
stabilindu-se începerea fabricației a- 
cestor vagoane din luna martie. 
N-au fost asigurate Însă toate con
dițiile propice realizării ritmice și 
integrale a sarcinilor de plan stabi
lite de minister.

— Există certitudinea ca, pină la 
finele lunii aprilie, restanțele să se 
recupereze ?

— In cele două decade ee au trecut • 
din această lună — ne-a spus Ion 
Fluieraș, director adjunct al uzinei 
— noi am reușit să realizăm aproape 
integral planul pe luna aprilie la 
vagoane acoperite pe 4 osii. Din 
restanța primului trimestru am re
cuperat mal multe vagoane. Măsu
rile ce au fost luate ln uzină ga
rantează lichidarea — pină la finele 
lunii aprilie — a răminerii în urmă 
la acest tip de vagon. Totuși, și 
acum, aprovizionarea cu tuburi de 
acuplare pentru frină- este încă ne
corespunzătoare. Ne mai sint nece
sare de urgență 150 de asemenea 
repere, pentru a putea recupera in
tegral restanța din primul trimestru, 
repere pe care baza de aprovizio
nare din Arad ni le promite mereu, 
dar care intirzie să sosească.

La astfel de relații de aprovizio
nare, astfel de rezultate ! Oare baza 
de aprovizionare de la Arad șl cen
trala industrială de resort au o „po
litică proprie" in domeniul asigură
rii uzinei din Drobeta Tr. Severin cu 
cele necesare producției ? Cum pot 
să admită un asemenea tratament di
ferențiat, in privința aprovizionării 
tehnico-materlale, organele și orga
nizațiile de partid respective ?

La FABRICA DE MAȘINI-UNEL- 
TE ȘI AGREGATE DIN BUCU
REȘTI, restanțele din trimestrul I se 
concretizează ln 13 mașini-unelte 
grele și 37 mașini de rectificat. 
Cauzele acestei situații : frecven
ța ridicată a pieselor cu defec
te de turnare livrate de diverși 
furnizori — Intre care, uzina „23 Au
gust" din Capitală și Uzina construc
toare de mașini din Reșița — neaco- 
perirea necesarului de forță de mun
că In atelierele de uzinaj, utilizarea 
nesatisfăcătoare a timpului de lucru.

Dintre măsurile luate de conduce
rea fabricii, în vederea recuperării ră
minerii in urmă, reținem : utilizarea, 
in mal mare măsură a mașinilor cu 
randamente superioare ln producție, 
în acest scop fiind pregătite tehno
logiile și sculele necesare ; după a- 
plicarea normelor unitare de struc
tură pentru unitățile economice s-au 
stabilit noi colaborări cu întreprinde
rile din cadrul noii centrale ; s-a ac
celerat procesul de montaj prin creș
terea productivității muncii cu 20—25 
la sută ; pentru intensificarea ritmu
lui de producție din atelierele de 
uzinaj, personalul existent a fost re
distribuit mai judicios și acesta a fost 
suplimentat cu alți 60 de salarlațl 
calificați din cadrul personalului 
TESA șl auxiliar ; concomitent s-a 
întărit și asistența tehnică în toate 
sectoarele și schimburile de pro
ducție.

Este drept, In acest an, sarcinile 
de producție ale F.M.U.A. București 
sint substanțial sporite față de anul 
trecut. Prevederi care fac cinste co
lectivului uzinei. Tocmai de aceea, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii fa
bricii, organizația de partid, comu
niștii nu trebuie să se împace, in 
ruptul capului, cu asemenea progra
mări fataliste, care amină recupera
rea restanțelor in celelalte trimestre 
ale anului. Să fie trezită la realitate 
conducerea F.M.U.A. București ! Ma- 
șinile-unelte prevăzute în plan sint 
așteptate de economie și nimeni 
nu-și poate permite — chiar dacă se 
invocă fel de fel de cauze — să pună 
economia ln situația de a nu dispu
ne la termen și integral de produ
sele de care are nevoie. Considerăm 
că organizația de partid șl comitetul 
de partid al sectorului 3 București 
vor reanaliza de urgență o atare sta-e 
de lucruri și vor lua toate măsurii» 
pentru ca in cel mai scurt timp — 
și nu in trimestrele următoare — 
restanțele să fie lichidate, iar Fabri
ca de mașini-unelte și agregate să-șl 
poată realiza ritmic, zi de zi. sarci
nile stabilite prin planul de stat.

PLANUL ESTE LEGF. ȘI EL TRE
BUIE ÎNDEPLINIT ÎN FIECARE 
ÎNTREPRINDERE RITMIC, ZI DE 
ZI. DECADA CU DECADA. LUNA 
DE LUNA. LA TOATE PRODUSELE 
ȘI SORTIMENTELE, CORESPUN
ZĂTOR CERINȚELOR ECONOMIEI 
NAȚIONALE I

Anchetă realizata de 
Iile ȘTEFAN
VIrqil TATARU 
Nicolae Z.AMF1RESCU
Ștefan D1N1CA
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TINERII PROPUN TELEVIZIUNII
Dunl Intrarea tn vigoare a noii 

acheme de program, orientarea tele
viziunii in direcția echilibrului te
matic și a creșterii eficienței soclal- 
cducative a emisiunilor transmise pe 
micul ecran a devenit mal pregnanlă, 
demonstrlnd consecvența efortului de 
a răspunde unor solicitări majore ale 
actualității, preocupărilor celor mal 
diferite categorii de telespectatori. 
Tineretul se află, după cum e firesc. 
In atenția organizatorilor programu
lui TV ; circa 23 la sută din sna- 
țlul lunar de emisie este rezervai 
emisiunilor Instructlv-educative pen
tru copii șl tineret. Fărînd abstrac- 

In ancheta de față, de programe- 
lestinate celor mal mici telespec

tatori. ne-am propus să vedem care 
este ecoul emisiunilor de televiziune 
adresate tinerilor aflat! la virata op
țiunilor decisive, a primelor con
fruntări cu problemele complexe ale 
integrării lor In producție. în viața 
socială. Partidpanții la anchetă s-au 
referit mai ales la două dintre aceste 
emisiuni Seara pentru tineret 
(transmisă marți, pe programul II)

te nu de fenomenele reale, cl d<* ca
noanele prestabilite ale respectivei e- 
misiuni. Or, singurele emisiuni oare 
pot ciștlga interesul tinerilor și 
ajung la conștiința lor sint cele 
care au la bază adevărurile izvorlte 
din cunoașterea adincă a vieții con
crete. a realităților din diferitele 
colectivități de tineri din uzine, 
institute de invățămint sau din 
alte domenii. Aș face citeva pro
puneri : in Rceste emisiuni să-și gă
sească mai frecvent un loc principal 
aspectele activității educative desfă
șurate dc organizațiile U.T.C. din 
marile centre muncitorești ale țării 
— realizlndu-se astfel un real 
schimb de experiență de la distanță ; 
in abordarea problematicii integrării 
tineretului in colectivele de muncă 
ar fi bine venite unele studii sociolo
gice concrete, finalizate cu concluzii 
generalizatoare și care — realizate cu 
mijloacele televiziunii — ar putea fi 
interesante, cu eficiență educativă și 
ne-ar fi de mare folos in activitatea 
noastră; există nenumărate fapte ti
nerești. domne de toată stima, dar

pușl fafJI in fațl cu alți tineri cu o 
conștiință mai dezvoltată, tare au in- 
țftlcs care sint răspunderile si înda
toririle lor față de societate, aceste 
confruntări intre „colegi de genera
ție" ar putea avea o mare rezonantă 
educativă, depășind caracterul de 
„consemnare" a unor situații repro
babile. Viața uzinei ar putea oferi c- 
xemple nenumărate pentru dezbateri 
..pe viu" pe tema pasiunii, a con
științei comuniste, revoluționare, pe. 
tema responsabilității sociale sau a 
altor atribute definitorii aJe tinăru- 
lul de azi.

Autenticitatea, atractlvltatca, abor
darea frontală a realităților, informa
rea consistentă asupra celor mai di
ferite probleme la ordinea zilei, de 
la actualitatea politică pină la nou
tăți științifice, de la „Jurnalele de 
călătorie" pină la comentarea unor 
fenomene ale lumii contemporane — 
dată alte, cerințe supuse de tinerii de 
la „Electronica" atenției autorilor e- 
misiunilor TV pentru tineret, 
și o sugestie formulată de 
Dragomir, repansatoare la

Corul „Madrigal41

și Tinerii despre 
el înșiși (Joi. pe 
programul I). O- 
riniile exprima
te nu epuizează, 
desigur, toate as
pectele și proble
mele emisiunilor 
TV pentru tine
ret — asupra că
rora. de altmin
teri. vom reveni. 
Puni nd In discu
ție acest 
tent domeniu 
programelor 
televiziune. — 
pornit de la faptul că criteriul e- 
sontiau il constituie măsura in care 
emisiunile respective contribuie la a- 
flrmarea spiritului revoluționar in 
viața și activitatea tinerel generații, 
măsura in care ele se constituie in
tr-o pledoarie vie. convingătoare îm
potriva unor atitudini sau concep
ții retrograde, profund contrastante 
cu principiile și idealurile caracte
ristice tinerilor epocii noastre. Este 
vorba, in primul rind. despre o- 
rientarea. despre caracterul activ, 
angajat al acestor emisiuni ; este 
vorbă, de asemenea, despre modul 
cum sint realizate, despre diversita
tea și atractivitatea lor. despre ca
pacitatea lor de a impune, in mod 
real, atenției și conștiinței celor 
cărora ie sint adresate.

Părerile exprimate in cadrul an
chetei au evidențiat o seamă de li
mite. In genere cunoscute, ale emi
siunilor amintite — îndeosebi ale 
„Serilor pentru tineret". Am consi
derat insă util sâ oferim un spațiu 
mai larg cerințelor și propunerilor 
interlocutorilor noștri, care vin in 
i.ntimpinarea eforturilor televiziunii 
de a face ca emisiunile pentru tine
ret să răspundă in mal mare mă
sură interesului tinerei generații, să 
cevină mai atractive, mai consisten
te. sporindu-și substanțial finalitatea 
educativă. In acest sens. prof. 
Ghcorghe Radu. directorul Ca
sei de cultură a studenților din 
Brașov — sintetizind și opiniile unor 
studenți brașoveni — este de părere 
ca in cadrul emisiunilor speciale 
pentru tinerei să-și găsească loc 
anumite probleme specifice, care fac 
și obiectul preocupărilor organizații
lor de tineret, ale asociațiilor stu
denților comuniști, preocupări so
cial-educative de imediată actuali
tate. Nu numai emisiunile specializa
te — a continuat interlocutorul — ci 
totalitatea emisiunilor de televiziune 
îșl exercită influența asupra formă
rii tinerei generații, interesată deo
potrivă de rubricile de informație 
politică, de Emisiunile științifice, de 
serile de teatru sau de telecinema- 
tccă etc. Ținind seama de această 
realitate, emisiunile consacrate anu
me tineretului trebuie cu atit mai 
mult să fie „competitive" in ansam
blul programului TV, ele trebuie s\ 
se situeze — ca putere de atracție și 
de convingere — la nivelul celor mai 
bune dintre emisiunile de televiziune. 
Pentru aceasta se cer aduse în mod 
real in dezbatere problemele inedite, 
pasionante cu care se confruntă ti
nerii epocii noastre, in procesul an
gajării lor in activitatea creatoare 
a întregii societăți.

Oțelarul Constantin Borascu, secre
tarul Comitetului U.T.C. din Combi
natul siderurgic Hunedoara, notează, 
printre îmbunătățirile înregistrate 
in ultima vreme in emisiunile des
pre și pentru tineret, „faptul că au 
fost rărite acele secvențe (care inun
daseră micul ecran) cu leneși nein- 
cadrați în cimpul muncii, 
vențe care păcătuiau prin 
tarii
aceea ------- — -----... -
senzațional decit educativ". Rcferin- 
du-se la emlsipnile-dezbatere orga
nizate in studio, interlocutorul regre
tă faptul că „adeseori, aceste dezba
teri nu merg In profunzimea feno
menelor abordate. întrebările, ca și 
răspunsurile fiind parcă determina-

imooT- 
al 
de 

am

Iată
Ofclia
lnt.re-

Opinii și sugestii pe marginea unor emisiuni 
pentru tineret

• Criteriul esențial : afirmarea spiritului revoluționar al tinerei generații • A educa în
seamnă a convinge, a răspunde angajat preocupărilor actuale • Atractivitatea — 

condiție a dialogului televiziune-tineret

sec- 
comen- 

neconvingâtoare și care de 
aveau un caracter mai mult

care In mică măsură sint reflectate 
de micul ecran, deși ele ar putea 
constitui argumente vii in cultivarea 
spiritului revoluționar, a 
comuniste față de viață".

...Sintem. intr-o pauză, la sediul 
comitetului U.T.C. al uzinelor „Elec
tronica". Interlocutori — mai mulțl 
tineri muncitori și tehnicieni din a- 
ceastă întreprindere. Discutind des
pre emisiunea „Seară pentru tine
ret". sculerul-matrițer Vasilc Cu- 
beică, Daniela Tudor, confecțio- 
neră de piese-radio, s-au referit 
le caracterul neconvingător al uno
ra dintre rubricile acestei emisiuni 
(caracterul încărcat, eclectic al su
marelor unor „seri" are drept conse
cință direftă răminerea la suprafață, 
tratarea formala a unor subiecte de 
ecou). Ei au pledat pentru o apro
piere mai fermă a emisiunilor dedi
cate tineretului de realitățile uzinei, 
de viața tineretului.

— Intr-o întreprindere ca a noas
tră. unde tineretul este preponderent, 
formarea conștiinței tinerei generații 
este rezultatul unei munci de edu
cație și de autoperfecționare care 
îmbracă aspecte complexe, presupu
ne uneori învingerea unor inerții, o 
activitate stăruitoare care ar putea 
sugera televiziunii teme și subiecte 
deosebit de interesante — ne spune 
subinginerul Dumitru Tudorache, in- 
sistind asupra faptului că emisiunile 
TV pentru tineret ar trebui să ur
mărească nu înregistrarea superficia
lă a unor „aspecte de producție", ci 
investigația aprofundată, într-o per
spectivă largă, a unor procese pro
prii integrării tinerilor in activitatea 
productivă, relevind exemple cu va
loare de generalizare și’ tnlervctimd 
astfel, nemijlocit, in rezolvarea anu- 

• mltor • . probleme* etice, \soțlate'-«le 
maturizării tiriărului de azi.

O posibilitate a televiziunii — 
care ar trebui și mai mult pusă In 
valoare — este aceea de a oferi mo
dele, de a contribui la educarea ti
nerei generații prezentind exemple 
vrednice dc urmat. Argumentind a- 
ceastă idee, muncitorul Vasilc Cu- 
beică a sublimat că o serie de por
trete analitice despre cei mai buni 
tineri din uzină ar putea avea 
ecou infinit mai amplu decit 
prelegeri sau dialoguri generale 
teme de educație. „Aici — spunea in
terlocutorul — in ateliere sau labora
toare, se poate vedea că pasiunea nu 
este o noțiune abstractă, tinerii reali
zează intr-adevăr lucruri extraordi
nare. uneori infruntă și biruie mari 
dificultăți ; alteori, dacă un tinăr 
trece printr-un moment mai greu, 
pasiunea celor din jur II ajută să se 
regăsească pe sine și să depășească 
momentul de slăbiciune ; fără pasiu
ne nu poți înfăptui nimic remarca
bil, in ziua de azi. Este o insușire 
care trebuie cultivată, și televiziunea 
ar putea contribui la aceasta oprin- 
du-se, fără a ocoli aspectele uneori 
mai spinoase, asupra experienței, a 
vieții celor mai buni dintre noi".

In aceeași ordine de idei, a fost 
propusă urmărirea adaptării unor ti
neri care, după ce au trăit un timp 
din expediente, au fost repartizați in 
uzină — prilej al unor dezbateri etice 
concludente. Cum sublinia, intre al
ții, reglorul Valeriu Pavliuc, nu e su
ficient ca televiziunea să prezinte 
diferite cazuri de tineri retrograzi 
sau debusolați ; dacă aceștia ar H

atitudinii

prinderea „Industria linii" din Timi
șoara : eficiența emisiunilor ar creș
te dacă televiziunea ar reveni asu
pra unor dezbateri pentru a arăta in 
ce măsură au fost luate In conside
rație observațiile, ideile tinerilor par
ticipant. In același sens, ing. Con
stantin Stroc. de la Stația C.F.R. Ti- 
mișoara-Nord, solicită televiziunii sa 
urmărească rezultatele anumitor in
tervenții critice ; la fel, unele pro
bleme importante (cum ar fi lupta 
dintre nou și vechi, problemă trata
tă prin prisma afirmării tinerei ge
nerații dar nedusă pină la capăt in
tr-o emisiune pentru tineret) ar tre
bui să fie reluate din diferite un
ghiuri. ca o condiție a finalității 
emisiunilor TV.

In cadrul unui sondaj întreprins in 
rinclurile tinerilor de la uzinele „Tim
puri noi" cu colaborarea tehnicianu
lui David Doliș, din grupul de cores
pondenți voluntari din această uzi
nă, frezorul Alexandru 
și strungarul Vasilc Enc au 
că, uneori, lipsa dc exigență , 
avea rezultate negative din punct dc 
vedere educativ. Ei s-au referit in 
mod concret la filmul „Fermecătorii 
Inocenți", prezentat in rubrica 
„Dragostea, subiect de meditație", 
calificindu-1 drept „un film in
teresant. dar nepotrivit in o astfel 
de emisiune, avind un " ’ '
natură să dezorienteze" ; m: 
fost urmat de o dezbatere, pe 
interlocut?rii noștri n-au 
mărit-o „pentru că a fost 
mată după un program muzical la 
capătul căruia am închis televizorul, 
dată fiind ora foarte tirzie". Și aJți 
participahți la anchetă âu vorbit, in . 
termeni similari, despre programarea 
nepotrivită a dezbaterii, precum și 
Jdespre. faptul că dezbaterea in sine.
— situindu-se de fapt in afara filmu
lui — n-a reușit să risipească ambi
guitatea concluziei filmului amintit.

Studenta politehniclană Aurelia 
Marinescu este dc părere că, in gc- 
nore. tenia dragostei, terpa responsa
bilității in relațiile dintre tineri nu 
este suficient dc profund șl dc con
vingător tratată pe micul ecran ; deși 
Intre realizarea tinerilor pe plan pro
fesional și aspectele etice, umane ale 
comportării lor in „viața particulară", 
este o legătură indisolubilă. Aseme
nea subiecte ar merita să se bucure 
de cea mai mare atenție. $i nu nu
mai intr-o emisiune ca „Seară pen
tru tinerel" — care, fiind pe progra
mul II. nu este accesibilă decit tele
spectatorilor din Capitală și din alte 
citeva localități. Dacă, in general, 
emisiunea-dezbatere se află pe pri
mul loc in ordinea preferințelor. In 
cadrul anchetei s-a arătat că unele 
dintre discuțiile difuzate in serile de 
marți au rămas needificatoare — ca 
in cazul dezbaterii despre formarea 
personalității, in care tinerii partici- 
panți n-au contribuit pe măsura aș
teptărilor la discutarea acestei pro
bleme. atit de interesante și actuale.

Subliniind că „e- 
misiunile pentru 
tineret trebuie să 
aibă un caracter 
militant și o des
fășurare dinami
că". operatorul 
chimist Vasilc 
Maier s-a referit 
la citeva emisiuni 
reușite din ciclul 
„Tinerii despre ei 
înșiși", arătind că 
o anchetă cum a 
fost aceea in
titulată „Acțiu
nea 4 000" de- 

capacitatea telcviziu- 
trata captivant orice 

de dificilă. Cred — a 
oral — că

peste hotare

„un

(Urmare din pag. D

Neacșu 
arătat 
poate

final de 
filmul a 

care 
mai ur- 

progra-

mons trează 
nil dc a 
temă, oricit 
continuat interlocutorul — că res
pectul față de marile adevăruri ale 
vieții și investiția de fantezie și dc in
teligență incorporate in aceste emi
siuni condiționează, covirșitor, pu
terea de convingere a mesajului etic, 
influența lor asupra conștiinței ti
nerilor.

Iată, așadar, citeva dintre opiniile 
tinerilor despre emisiunile TV pen
tru tineret, consemnate in cadrul 
anchetei realizată cu colaborarea co
respondenților județeni ai „Scinteii" 
Sabin Ioncscu și Cezar Ioana. 
Ca și alte articole pe această 
temă apărute in ziarul nostru, an
cheta de față demonstrează necesi
tatea unei îmbunătățiri • substan
țiale a emisiunilor pentru tine
ret, urmărindu-se cu mai multă con
secvență finalitatea, lor educativă, 
un dialog real, atractiv și eficient cu 
toate categoriile de tineri — din 
scoli și facultăți, din uzine și la
boratoare. de pe marile șantiere sau 
de la sate. Propunerile, observațiile 
participantilor la anchetă, chiar dacă 
nu îmbrățișează toate aspectele 
cestor emisiuni, sint expresia unor 
preocupări de maturitate, cărora te
leviziunea este datoare să le răs
pundă cu toată seriozitatea, pentru 
a-și putea Îndeplini — pe măsura 
experienței și a resurselor sale — 
funcția social-educativă. pentru a 
putea contribui, in lumina programu
lui ideologic al partidului nostru, la 
educarea comunistă, revoluționară a 
tinerei generații antrenată, cu^loate 
energiile ei... în efbntul constructiv al 
întregului popor.

a-

D. COST1N

Pentru a treia oară In Țara 
Galilor, corul „Madrigal" a sus- 
ținut nu demult 12 concerte In 
diferite orașe, bucurindu-se de 
un deosebit succes la public, de 
multă considerație din partea 
oficialităților, a organismelor 
culturale șl a reprezentanților 
presei.

Alcătuirea programului — mu
zică din secolul al XVI-lea, 
„epoca dc aur a polifoniei", și 
muzică corală românească — a 
dat posibilitatea corului ți 
maestrului său, Marin Constan
tin. să desfășoare toată paleta 
nuanțelor interpretative, care au 
impresionat in repetate rlnduri 
și au dus faima ansamblului — 
care-și aniversează zece ani de 
activitate artistică, zece ani de 
împliniri, de neuitate daruri 
făcute iubitorilor muzicii — pe 
atifea meleaguri străine.

lată citeva din comentariile 
apărute In presa engleză pe 
marginea acestui turneu :

Ziarul SOUTH WALES ECHO 
scrin sub titlul „Acești români 
minunați au oferit o lecție de 
cor, semnificativă pentru admi
rația trezită...", „instruiți la 
culme, cei 36 de coriști au pre
zentat un concert de un rafina
ment deosebit, intr-o realizare 
nemalintilnită... corul românesc 
se orinduiește printre nestema
tele muzicale ale Europei..."

Iar ziarul WESTERN MAIL 
Î3i intitulează cronica „Un cor 
oin România aproape de perfec
țiune', subliniind pe parcursul 
Ci entuziasmul cu care audito
riul a primit „dificila, dar mă
iastră întrepătrundere a voci
lor'...

Reîntors in țară, corul „Ma- 
drigal" se va intilni cu iubitorit 
muzicii din țara noastră in
tr-un nou concert pe scena 
„Ateneului Român'...

Aplauzelor dintotdeauna le a- 
dăugăm urările de succes !

s-a
Casa

Buzău
inaugurat
de cultură

a sindicatelor
B U Z A U (Corespondentul 

„Scinteii", Mihai Bâzu). — Joi 
seara, cu spectacolul „Bun 
venit in casă nouă", susținut 
de peste 200 de artiști amatori 
și profesioniști ai formațiilor sin
dicatelor din județ, a fost inau
gurată noua Casă de cultură a 
sindicatelor din municipiul Bu
zău. Edificiul cuprinde două săli 
de spectacole, spații pentru ex
poziții, săli destinate diferitelor 
cercuri și formații artistice de 
amatori.

Concepută intr-un stil arhitec
tonic modern,'-cu elemente de 
specific local, construcția este 
oomnletfită Ln exterior cu ^deta
lii de artă decorativă, tare’ îi 
conferă un plus de frumusețe.

FATA BĂTRÎNĂ
B.OMÂNIA-FILM" prezintă coproducția franco-italiană

Annie Girardot și Philippe Noiret. Regia : Jean-Pierre_ . Blanc. Film distins
cu ,.Ursul de argint" și Premiul UN1CRIT la Festivalul de la Berlin 1972

40 000 DE MUNCITORI
filatoare) sint Încadrați, imaginați-vă. 
tot pentru „calificare", prin cursuri 
de 6 și 8 luni, la „Romlux". In ciuda 
oricărei logici, a pagubelor pe care o 
asemenea „școlarizare" dublă le a- 
duce economiei naționale !

Aceeași goană după Îndeplinirea 
cifrică a planurilor de școlarizare a 
făcut ca la Grupul școlar de con- 
itrucții Tirgoviște să fie recrutați, 
oontrar prevederilor legale, pentru 
cursurile serale postiiceale de con- 
ductori-arhitecți și tehnicieni in con
strucții unii oameni care nu 
lucrează în specialitate : merceologi, 
strungari, funcționari, secretare teh
nice, telegraficii și chiar neincadrați 
in producție. Pe bună dreptate, ing. 
Filip Neagu, directorul grupului șco
lar respectiv, relatindu-ne această 
situație, iși exprima unele indoieli cu 
privire la calitatea pregătirii, in a- 
ceste condiții, a viitorilor tehnicieni.

Discutabilă ni se pare și „preferin
ța" unor întreprinderi, din aceeași 
dorință de a raporta „îndeplinirea nu
merică" a planului de pregătire a 
forței de muncă, pentru pregătirea 
prin cursuri de scurtă durată a unor 
viitori muncitori in meserii cu o ri
dicată complexitate tehnologică. De 
această părere e^te și tov. Constan
tin Ghiță, ingincr-șef la uzina „Rom
lux".

— A pregăti In R Iun! In meseria 
de reglor oameni care vin pentru 
prima oară in contact cu meseria, 
cu producția. Înseamnă a minima
liza efortul financiar pe care sta
tul il investește, de cele mai multe 
ori cu valută, in utilaje complexe, 
de mare eficiență. Randamentul ma
șinilor pe care această categorie de 
muncitori le supraveghează și. impli
cit. al muncitorilor care le servesc 
este de cele mal multe ori nesatis-

făcâtor. In această privință se im
pune, evident, o mai atentă alcă
tuire a planurilor de școlarizare 
pentru diferite meserii, in funcție 
de complexitatea lor, planuri la care 
să colaboreze mai rodnic uzina, 
școala profesională, centrala indus
trială de profil — deopotrivă inte
resate ca viitorii muncitori să fie 
astfel pregătiți incit să poată da 
randament optim la locul de muncă.

In multe școli profesionale și uni
tăți de producție, preocuparea pen
tru recrutarea tinerilor in vederea 
calificării nu este continuată firesc 
cu o bună pregătire profesională.

— Punctul slab al pregătirii — 
consideră prof. Constantin Cozma, 
directorul Școlii profesionale a Fa
bricii de ventilatoare și instalații de 
ventilație Vaslui — il reprezintă, 
in majoritatea cazurilor. însușirea 
practică a meseriei. Deși ne aflăm 
aproape de încheierea anului școlar, 
nici pină acum constructorii de la 
I.C.M. nu ne-au pus la punct atelie
rele de practică. Pină nu demult, 
practica productivă, dacă se poate 
numi așa, s-a făcut in... sălile de 
clasă.

— Față de normative — adaugă și 
prof. Vasile Andriescu, directorul 
Grupului școlar de construcții din 
Vaslui — gradul de dotare al ate- 
lieralor-școală reprezintă abia 37 la 
sută. întreprinderea de profil nu ne 
sprijină suficient nici In asigurarea 
condițiilor de practică pe șantiere : 
elevii pierd adesea inutil timpul, nu 
sint Încadrați in echipe de lucru in 
care să afle un climat educativ.

De altfel, problema încredințării 
calificării noilor promoții de munci
tori onor cadre cu o temeinică pre
gătire profesională, cu experiență in 
producție, cu un Înalt profil etic 
se află încă, in multe părți, numai 
la stadiul de deziderat. Din această 
cauză, nu este de mirare câ timpul

afectat însușirii practice a meseriei, 
practicii productive nu este utilizat 
cu chibzuință și eficiență pentru 
acest scop major. La Grupul școlar 
al Uzinei de utilaj petrolier Tirgo
viște, de exemplu, elevii-muncitori 
ai uzinei de strunguri fac practică 
la... confecționat barăci metalice și 
remorci auto, iar cei de la Grupul 
școlar de petrol, în atelierele-școală 
cu specific diferit de viitoarea lor 
profesie ; cei de la cursurile de 
scurtă durată sint repartizați pe 
lingă muncitori foarte tineri in me
serie, care deocamdată nu le pot 
oferi suficiente cunoștințe practice, 
alții se plimbă de colo pină colo, 
lipsiți de o supraveghere exigentă. 
Aspecte și mai îngrijorătoare, sub 
raportul folosirii intensive și efi
ciente a timpului consacrat pregăti
rii practice, se intilnesc in cazul ti
nerilor trimiși spre calificare sau 
specializare In întreprinderi de profil 
din alte localități sau județe. Cităm 
dintr-un raport al conducerii Uzinei 
de strunguri Tirgoviște, Înaintat 
centralei industriale și comisiei eco
nomice a comitetului județean de 
partid : „Tn anul 1973 s-au recrutat 
și trimis la F.M.U.A. București, pen
tru specializare, 148 de muncitori și 
4 maiștri. Dar acestora nu li s-au 
încredințat lucrări pentru execu
tare, n-au fost utilizați in schim
buri ; au fost ținuți departe de aco
modarea și cunoașterea genului de 
lucrări pe care urmau să le execute 
in uzina noastră".

După cum se știe, Plenara C.C. 
al P.C.R. din 23 februarie—2 martie 
a.c. a subliniat In mod deosebit ne
cesitatea ca noilor obiective econo
mice să Ii se repartizeze specialiști 
cu experiență, cadre care să deter
mine ca aceste unități să-șl desfă
șoare. de la inceput, activitatea in 
condiții bune.

— Subscriind intru totul unei ase

menea chibzuite orientări date de 
conducerea partidului — ne-a decla
rat tov. Paul Pică, contabil-șef la 
Fabrica de ventilatoare din Vaslui 
— mii gindesc că ar trebui să fie 
mai precis reglementate obligațiile 
întreprinderilor care pregătesc sau 
specializează cadre pentru alte uni
tăți economice. Ar fi util, de ase
menea, ca Ia rindul său, întreprin
derea cu experiență să trimită noi
lor unități de prolil, pentru perioada 
de inceput a producției, cadre și 
specialiști cu experiență care să-i 
ajute pe noii muncitori și tehnicieni, 
la noul lor loc dc muncă, să-și de
prindă temeinic îndatoririle profesio
nale.

O concluzie 6e impune cu preg
nanță : este nevoie, in fieca~e județ, 
nu numai de o atentă elaborare a 
planurilor privind recrutarea și ca
lificarea forței de muncă pentru 
noile obiective economice aflate in 
construcție sau pentru cele carc-și 
dezvoltă și modernizează activitatea, 
dar și de transpunerea lor in viață 
cu spirit de răspundere și chib
zuință, cu grijă deosebită pentru 
temeinica pregătire profesională a 
noilor promoții de muncitori, pe 
măsura exigențelor procesului de 
producție și utilajelor moderne din 
noile unități de producție. Așa cum 
s-a subliniat la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie—2 martie 
a.c., se impune ca ministerele de 
resort și consiliile populare județene 
să se preocupe mal mult de dez
voltarea și buna desfășurare a invă- 
țămintului profesional șl tehnic din 
subordinea lor.

Florica D1NULESCU 
Constantin SOCI 
Vasile IANCU

0 pagină eroică din istoria 
luptei înfrățite a oamenilor

muncii din țara noastră
Așa cum este cunoscut, alături de 

poporul român, care și-a păstrat 
mereu vie, in pofida tuturor vitre
giilor pe care le-a avut de în
fruntat. de-a lung'll
conștiința de sine,
de limba și cultură, s-au așezat, pe 
meleagurile țării. In decursul timpu
rilor, maghiari, germani și alte na
ționalități, care de multe generații 
trăiesc și muncesc înfrățiți pe pă- 
mintul ce le-a devenit vatră comu
nă. Această conviețuire multisecu
lară dintre oameni aparținind unor 
grupări etnice diferite a dovedit că, 
dacă limba, unele trăsături psihice 
și forme de manifestare spirituală 
au acționat ca factori de diferen
țiere — alțl factori, precum viața și 
munca laolaltă de zi cu zi. aspi
rațiile comune dc a-și făuri in 
libertate un trai mai bun, lupta 
împotriva asupritorilor și a 
pltorilor, l-au apropiat J 
mult. Tocmai in acest sens sub
linia tovarășul Nlcolae Ceaușescu 
că iot ce s-a înfăptuit in țara 
noastră este „rodul activității desfă
șurate In comun dc oamenii muncii 
români, maghiari, 
naționalități atit 
in anii socialis
mului. cit și jna- 
inte pe parcur
sul multisecularei 
noastre Istorii. 
Desigur, pe par
cursul anilor s-au 
creat o scrie, de 
instituții specifi
ce românești, maghiare, germane, 
dar in procesul de creație a bunuri
lor materiale și spirituale, chiar 
dacă uncie poartă mal mult sau mai 
puțin o amprentă specific germană, 
maghiară sau română, oamenii nu 
puteau să nu se influențeze reci
proc".

Intr-adevăr, numeroase documente 
și cronici vorbesc despre munca În
frățită și luptele purtate in pomun 
de-a lungul veacurilor de oamenii 
muncii de diferite naționalități pe 
aceste meleaguri.

Mai puțin cunoscută — datorită, 
■firește, proporțiilor și implicațiilor 
mai modeste — dar atestind incă o 
dată câ țăranii români și sași s-au 
aflat mereu alături in lupta pentru 
dreptate socială, este răscoala țăra
nilor din Saschiz de acum 300 de 
ani Împotriva patriciatului din Sighi
șoara, răscoală in cursul căreia ma
sele țărănești au obținut un larg 
sprijin din partea sărăcimii orașu
lui. Mediul in care au avut loc aces
te frămintări sociale este asemănă
tor celui schițat de Friedrich Engels 
in „Războiul țărănesc" ; populația 
orășenească era stratificată in trei 
pături sociale : familiile patriciene, 
care constituiau forța politică domi
nantă". meșteșugarii și plebea orașe
lor. care formau marea masă a oră
șenilor.

Conflictul Intre aristocrație, pe de 
o parte, și populația română și să
sească nevoiașă, pe de altă parte, 
se ascute in secolul al XVII-lea, da
torită tendinței patriciatului deia.-i?i 
subordona, pe lingă plebea citadină, 
și populația rurală. După cum 
menționa George -Barițiu in --lu
crarea sa „Părți alese din istoria 
Transilvaniei", mai multe sate să
sești „au și fost iobăgiie greu in 
cursul timpurilor, intocnval ca și 
cele ungurești și românești", ceea ce 
a determinat izbucnirea a numeroa
se răzvrătiri țărănești.

împovărați cu dări grele in bani, 
pe lingă corvezile feudale și ne- 
maiputind indura exploatarea la 
care erau supuși, țăranii români și 
sași din Saschiz (județul Brașov) se 
refugiază in păduri, ca pe vremea 
năvălirilor tătare. lai anul 1673. sub 
conducerea dascălului Simon Fabri- 
tius, izbucnește răscoala. Cronicile 
Întocmite de exponenții claselor do
minante consemnează că „Îndărătni
cul vulg" a gonit pe demnitarii lo
cali, unelte servile ale patriciatului, 
aleglndu-și un nou judecător și vilic. 
Țăranii socotesc „că ar fi îndreptă
țiți să-și desemneze conducătorii lor,

veacurilor, 
comunitatea

tot
cotro- 

mai

germani și dc alte

ncfllnd aceasta nicidecum de com
petența sighișorenilor". Semnifi
cația acestei acțiuni este clar preci
zată de delegații țăranilor răzvrătiți 
care, prezentîndu-se In fața magis
tratului din Sighișoara, declară răs
picat : „Am preluat cirma comunei 
și sintem hotărifi să înfruntăm pe 
oricine care ar îndrăzni să ne mal 
Împileze".

Magistratul, indignat de limbajul 
„necuviincios" al unor supuși, piuă 
acum docili, încearcă să-i intimideze 
prin măsuri draconice ; delegații sint 
maltratați, •;->
închisoare, 
nu izbutesc... ............. ___________
țăranilor români și sași din Saschiz. 
care protestează împotriva acestor 
abuzuri la principe și la cornițele 
sașilor. Alarmați de patriciat, dar 
nedispunind de forțele necesare sore 
a preveni extinderea răscoalei, aceș
tia recomandă municipalității sighi- 
șorene să caute, in această situația 
precară, o soluție temporară, do 
compromis.

Din documentele vremii lipsesc, 
din păcate, alte relatări asupra des
fășurării ulterioare a acestor lupte 

de clasă. „Sint 
multe indicii — 
după cum remar
case istoricul R. 
Schuller in anul 
1890 — că în ar
hivele săsești un 
număr mare ti« 
documente au fost 
intenționat distru

se pentru a estompa astfel documen
tarea in vederea ilustrării marelui a- 
bis ce separa pe atunci poporul sărac 
de conducătorii lui". Scopul urmărit 
era sâ se înlesnească prezentarea d'- 
naturată a trecutului frămintat de 
conflicte sociale, spre a vehicula 
teza unei pretinse „înțelegeri fră
țești" intre patriciat și plebe.

Documentele consemnează doar 
continuarea „conflictului" pină in 
februarie 1677. Atunci universitatea 
săsească, ca for tutelar, „indignată 
de răscoală", somează 
locuitorii din Saschiz 
„dezordinile" și să d_  _____
ascultare stăpinilor. Dar țăranii re
fuză, pun din nou mina pe seceri 
și securi, izgonindu-i pe vechilii si- 
ghișoreni. îndată ce a reușit 
să-și întărească forțele, patriciatul a 
trecut la reprimarea răscoalei. Con
ducătorii răzvrătiților, printre care
și judele Daniel Elges, sint intem- 
nițați. La sfirșitul anului 1677, 
Saschizul este ocupat de cete înar
mate, iar conducătorii răscoalei osin« 
diți la ani grei de închisoare.

S-a așternut, in cursul secolelor, 
vălul uitării peste evenimentele din 
1673—1678 de la Saschiz, dar au ră
mas vii mărturiile unei conviețuiri 
frățești multiseculare. Lupta comună 
împotriva acelorași asupritori, con
viețuirea și munca lor frățească au 
sudat, trainic legăturile dintre oame
nii muncii români și cei de alte na
ționalități. Un rol hotâritor l-a avut 
in acest proces politica națională și 

,9ptțvitațea ;• practică a Partidului 
Cpmunisț J^omân, care de-a lungul 
Întregiri sale ’ existente a militat cu 
consecvență.. neabătută pentru lichi
darea oricărei asupriri sociale 31 
naționale.

Țelurile luptei partidului și-au 
aflat o deplină împlinire in realită
țile României socialiste. In patria 
noastră a fost asigurată, ca rezultat 
al politicii marxist-leniniste a parti
dului nostru, egalitatea deplină in 
drepturi a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate. 
Prietenia frățească și unitatea trai
nică, de monolit, a poporului român 
și naționalităților conlocuitoare, in 
jurul partidului nostru comunist, 
constituie principala forță motrice a 
progresului societății noastre, ’ 
șia înfloririi patriei comune, 
blica Socialistă România.

Carol GOLLNER 
membru al Academiei de . .....
Sociale și Politice a Republicii 
Socialiste România

ferecați și aruncați ‘in 
Măsurile de represiune 
să infringă rezistența

TREI VEACURI DE LA RĂS
COALA ȚĂRANILOR DIN 

SASCHIZ

ultimativ pe 
să înceteze 

dea desăvirșită

printre care
1677,

cheză- 
Repu-

Științe

VASLUI (Corespondentul „Scin
teii". Vasile Iancu). — Cu prilejul 
implinirii a 20 de ani' de activitate 
a Fabricii de rulmenți din Birlad, la 
casa de cultură a sindicatelor din lo
calitate se desfășoară o sesiune de 
comunicări tehnico-științifice. Sint 
prezentate referate și comunicări 
privind durabilitatea și silențioZita- 
tea rulmenților, comportarea aces

tora In condiții variabile de exploa
tare, structura oțelurilor, noi f<( n« 
constructive în fabricația de rul
menți la uzina birlădeană, realizări 
și perspective in acțiunea de auto- 
utilare etc. La sesiune au luat parte 
specialiștii uzinei, cadre universi
tare și ■ cercetători științifici din Iași, 
Timișoara și Brașov.

Programul I

9,00 Curs de limba rusă. Lecția 
a 5l-a. Prezintă conf. univ. 
dr. Victor Vascenco.

9,30 O viață pentru o 
acad. Simlon Stoilov.

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

Mlnulescu.
10.35 Istoria filmului sonor. în lu

mea minunată a animației,
12,25 Telex tehnico-științlflc.
12,45 Municipalitatea răspunde 

bucureșieanulul.
13,05 Telejurnal.
10.00-17,00 Teleșcoală
17.30 Curs de limbă engleză. Lec

ția a 50-a.
18,00 Telex.
18,06 Tragerea Loto.
18,15 Atenție la... neatenție ! Jur

nal de protecția muncii.
18.35 La volan — emisiune pen

tru conducătorii auto.
18,50 Teleconferlnță de presă. Ex

periența Centralei indus
triei confecțiilor București, 
privind măsurile Întreprinse 
pentru îndeplinirea cinci
nalului în patru ani.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal A Cincinalul Îna

inte de termen — cauză a 
Întregului popor.

20,00 In cronica ta, țară. Specta
col de cintece și versuri.

20.30 Prim plan : inginer »■»*«--*
Croltoru, directorul 
nii experimentale de ____
tărl agricole Slmnic-Do ’.j. 
Emisiune de Ion Sava.

20,53 Film artistic : „Masca de 
apă“. Producțlț a studiouri
lor cinematografice ameri
cane.

22,23 24 di ore.
22,40 Teleglob : Imagini din Japo-

23,00 Stele ale clnteculul.
Programul II

18,00 Telex.
18,05 Teleclnemateca pentru co

pil : „Pe poteca nețărmuri
tei Iubiri". Producție a stu
diourilor cinematografice din 
U.R.S.S.

19,20 loot de seri.
19.30 Telejurnal A Cincinalul îna

inte de termen — cauză a În
tregului popor.

20,00 Avanpremiera.
20,05 Publicitate.
20.10 Ansambluri folclorice. An

samblul. „Rapsodia Dunării" 
al Casei de cultură a sindi
catelor din Galați.

20,40 Revista economică TV.
21.10 Omul șl muzica Iul : Johann 

Sebastian Bach.
22,00 Telerăma. Două orașe eu

ropene — Dresda și Copen
haga — văzute de realizatorii 
de televiziune din țările res
pective.

22.30 Cărți și Idei : Discuție asu
pra lucrării „Schiță a teo
riei creșterii economiei so
cialiste" de Michal Kalecki.

• Grăbiți apusul soarelui
CEAJTArtUL — 9,30; 12,-to * 16 15’ 
18,30, BUCUREȘTI - 8,30; ' '
14.3U; 17,30; 20,30, FAVORIT 
9.30; 12,30; 16; 19,15.
e Adio, Petersburg ! : 

.KEASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Nici un moment de plictiseală : 
L-EROVIAR — Ș.45; 11; 13,15; 15,45; 
16,15; 20,30, AURORA — 9; 11 15- 
13,20; 15,45; 18; 20.15, FLAMURA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30.
• Lampa lui Aladin : TIMPURI 
Nri)I — u—20,15 ln continuare.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,45; 17,45
• Marca evadare: DOINA — 11 • 
li.SO; 12,30.
• Iakov Bogomolov ; ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
• Țara sălbatică
9; 11,15; 13,30;
GLORIA — ■
18,15; 20,30,

Ml hal 
Stațiu- 
cerce-

cinema
• Veronica : PATRIA — 12,30 ; 
16; 18,15; 20.30. CAPITOL — 9,30; 
11,45; 14: 16; 18; 20,15. GRIVITA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Misterul din insula Balfe :
SCALA — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21.
o Neamul Șolmăreștllor : CEN
TRAL — 9; 12,30; 16; 19.30.
• Ce «e tntfmplă, doctore ? : 
FESTIVAL — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• Tecumseh : LUMINA — 9: 
11.15; 13,30; 16; 18.30: 20.45; EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;

23,30, MODERN 
16; 18,30; 21.

: MELODIA 
10; 18,30; 20,
11.15; 13,30; 16:

TOMIS — 8,30; 11-
lC,30; 16; 13.30: 21.
• Nebunul din laboratorul nr. 4 
—- 10; 12: 14, Sarea Svanctiei ; 
Comsomolul — șeful electrificării
— 16,30, Dragoste de după-amiază
- 18,30; 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Capcană pentru general : BU- 
ZEȘTI — 15.30; 18; 20,15.
• Organizația : DACIA — 9; 
13.30; 10; 18.15; 20,30, LIRA 
13,30; 13; 20,15, ARTA — 15; 17.45; 
20,30.
a Fata care vinde flori : FEREN
TARI — i0; 12,15; 15,30;
• Atentatul : BUCEGi 
18; 20,30.
• Lupul mărilor ;. Răzbunarea : 
PACEA - 15.45: 19.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : UNIREA
20.15.
• Zestrea : VITAN
20.15.
• Alfred cel Mare : DRUMUL 
SĂRII — 15,30: 18; 20,15.
• Bariera : MUNCA — 16; 13: 20.
• Cowboy : GIULEȘTI - 
13; 20.30, VOLGA — 9; 11.15;
15.15; 18,15; 20.30. MIORIȚA

13; 20,30.

9:
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
n j Scrrcrar pcncral al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
F'-cscdmtele Conciliului dr Minieri al Republicii Socialiste Romdnia

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist 
I-tgar Consiliului Prez idențial jl guvernului Republicii Populare Un
gi e. a. poporuiul nostru muncitor sl al nostru personal, vă mulțumim 
s I. pentru cele mai bune urări adresate cu ocazia celei de-a 28-a 
aniversari a eliberării patriei noastre.

Noi dăm o Înaltă apreciere atenției si Interesului manifestate de 
oamt-t; muncii dm Republica Socialistă România față de munca noas
tră socialistă creatoare.

Permiteti-ne sâ vfi urăm mari succese In continuare In opera de 
construcție socialistă a țării dumneavoastră.

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc 

Socialist Ungar
JENO

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

PÂL LOSONCZI
Președintele 

Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare

FOCK

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului dc Stat al Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru atentul mesaj de condoleanțe 
adresat.

JOSE FIGUERES
Președintele Republicii Costa Rica

Primiri la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Virgil Trofin. vicepre

ședinte al Consiliului de Miniștri și 
ministru al comerțului interior, a 
primit, joi la amiază, delegația Mi
nisterului Comerțului și Aprovizionă
rii al R. D. Germane, condusă de 
Werner Freyer, adjunct al ministru
lui.. care se află in țara noastră in 

derea semnării protocolului pri
vind schimbul de mărfuri pe anul 
1973 intre cele două ministere de 
specialitate.

In timpul întrevederii, desfășurată 
intr-o atmosferă tovărășească, au 
fost abordate probleme privind dez
voltarea relațiilor comerciale dintre 
cz'.e două țări, sporirea volumului 
de schimburi de bunuri de larg con
sum dintre ministerele comerțului 
interior.

★
Tovarășul Ion Pățan, vicepreședin

te al Consiliului de Miniștri, a pri
mit, joi seara, delegația Ministerului 
Programării. Bilanțului și Dezvol
tării Sudului al Italiei, condusă de 
Nello Vincelli, subsecretar de stat, 
membru al guvernului, care, la invi
tația Comitetului dc Stat al Plani
ficării. face o vizită de schimb de ex
periență in țara noastră.

ia timpul întrevederii, desfășurată

La Întrevedere a participat Gheor- 
ghe Cazan, adjunct al ministrului 
comerțului interior.

A fest de față Hans Voss, amba
sadorul R. D. Germane la București.

★
Gheorghe Cazan, adjunct al minis

trului comerțului interior, și Werner 
Freyer, adjunct al ministrului co
merțului și aprovizionării al R.D. 
Germane, au semnat la București do
cumente privind schimburile directe 
de bunuri de consum și schimburile 
de experiență pe anul 1973, intre 
cele două ministere.

Față de anul trecut, volumul de 
mărfuri care face obiectul schimbu
rilor va fi cu 20 la sută mai mare. 
De asemenea, este prevăzută o mai 
largă diversificare a sortimentelor.

★
intr-o atmosferă cordială, au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea relațiilor bilaterale.

La convorbire au luat parte Nico- 
lae Mihai, ministru secretar de stat, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior.

A fost de față Antonino Restlvo, 
ambasadorul Italiei la București.

A apărut revista

jj PROBLEME ECONOMICE"
nr. 4/1973

Președintele Consiliului de miniștri, 
ion Ctarghe Maurer, a primit

po antaM Belgiei
Președintele Consiliului dc Miniștri 

al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit, joi la 
amiază, in vizită protocolară de pre
zentare, pe Jacques Graeffc, ambasa
dorul «xtraordinar și plenipotențiar 
al Belgiei la București.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, a 
fost dc față Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

(Agerprcs)

Plecarea unei delegații 
a P. C. R. în Danemarca

Joi a plecat in Danemarca o dele
gație n Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Miron Con- 
stantinescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului dc Stat, care, la invitația 
Partidului Socialist Popular, va face 
o vizită in această țară. Din dele
gație mai fac parte tovarășii Teodor 
Coman, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Tulcea al P.C.R.. președintele 
Consiliului popular județean Tulcea, 
Alexandru Szabo, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Emil Drăgănescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Ion Savu, membru al C.C. al

P.C.R., Constantin Vaslliu, adjunct 
dc șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

★
La sosirea la Copenhaga, delegația 

Partidului Comunist Român a fost 
lntimpinată de Sigurd Omann, pre
ședintele Partidului Socialist Popu
lar, Gert Petersen, Henning Philip- 
sen, membri ai Comitetului Execu
tiv ai P.S.P., și alte persoane ofi
ciale.

A fost prezent ambasadorul 
României la Copenhaga, Gheorghe 
Ploieșteanu.

In după-amiaza aceleiași zile, de
legația a avut convorbiri cu condu
cerea P.S.P., care s-au desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

(Agerpres)

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Cornel Burtică, mem

bru supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.. a pri
mit ieri pe tovarășul Jozef Barecki, 
membru al C.C. al P.M.U.P., redac- 
tor-șef al ziarului „Trybuna Ludu".

La primire, care s-a desfășurat

intr-o atmosferă prietenească, a 
participat tovarășul Alexandru Io- 
nescu, membru al C.C. al P.C.R., re- 
dactor-șef al ziarului „Scinteia**.

A fost prezent tovarășul Jaromir 
Ocheduszko, ambasadorul R. P. Po
lone la București.

Cronica zilei

e Opera Română : Flautul fer
mecat — 19,30.
o Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
o Conservatorul de muzică ,.C1- 
ptlan Porumbescu" (sala G. Enes- 
cu) : Recital instrumental susținut 
d' Gabriela Bărbucaanu — pian, 
Ștefan Gheorghiu — violă. Ruxan- 
dra Colan — vioară — 20.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Dulcea pa
săre a tinereții — 20, (sala Stu
dio) : Travesti — 20.

teatre
» Teatrul de comedie : Buffalo 
Bill și indienii — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Joc de pisici — 20. 
e Teatrul Mic : După cădere 
19,30.
a Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19.30, 
(sala Studio) : Bărbați fără ne
veste — 20.
o Teatrul Gluleștl : Freddy 
19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 0.
a Teatrul satirlc-muzlc31 ,.C. Tfi- 
nase“ (sala Savoy) : Revista aro 
cuvlntul — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 19,30. 
* Circul „Eucureștl" : Spectacol 
prezentat de Circul din Șanhai

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovcscu, a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Togo, Joachim 
Hunlcde, cu prilejul celei de-a 
XIII-® aniversări h proclamării in
dependenței naționale.

Ambasadorul Statelor Unite ale A- 
mericii la București, Leonard C. 
Meeker, a oferit, joi după-amiază, o 
recepție cu prilejul plecării sale de
finitive din țara noastră.

La recepție nu participat Ion Pă
țan, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului exte
rior, Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor, Ion Cosma, ministrul turis
mului, Vasile Gliga, adjunct nl 
ministrului afacerilor externe, și alto 
persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la București șl alțl membri al 
corpului diplomatic.

★
Zilele acestea a fost semnat la 

București, intre întreprinderea de 
stat pentru comerț exterior „Rom- 
chirn" și compania „General Tire In
ternational" din S.U.A., un contract 
de colaborare și cooperare !n pro
ducția de anvelope și asistență teh
nică in acest domeniu. Contractul 
prevede livrarea de către compa
nia americană și construirea in 
România a unei instalații de fabri
cație cu o capacitate anuală de 1 mi
lion de garnituri de anvelope radiale 
pentru autoturisme și cu inserții 
mixte și metalice pentru camioane.

Cu prilejul semnării contractului a 
avut loc o convorbire Intre Mihail 
Florescu, ministrul industriei chimi
ce, și J. W. Foss, președintele com
paniei „General Tire International", 
cu privire Ia posibilitățile de lărgire 
in viitor a cooperării și In alte do
menii ale industriei chimice.

★
Joi dimineață, membrii delegației 

Ministerului Federal al Familiei, Ti
neretului și Sănătății din R. F. Ger
mania, condusă de Ludwig von Man
ger Kdnig, secretar de stat, care fac 
o vizită in țara noastră, au avut o 
întrevedere cu acad. Theodor Bur- 
ghele. ministrul sănătății.

In timpul convorbirii, oaspeții s-au 
interesat de organizarea ocrotirii să
nătății din țara noastră.

în cursul zilei, membrii delegației 
au vizitat unele unități sanitare din 
Capitală.

★
In cadruj manifestărilor consacra

te marilor aniversări culturale, re
comandate de U.N.E.S.C.O., joi, la 
Casa prieteniei rcmâno-sovietice 
din Oradea, a avut loc evocarea : „100 
de ani de la nașlr’-ea com>< orului 
.și muzicologului Serghei Rahmani- 
nov". In încheierea manifestării, or
chestra simfonică a FJarmonicii de 
stat din Oradea a interpretat „Sim
fonia I a tinereții" de Serghei Rah- 
maninov.

(Agerpres)
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COMPETIȚII DE MASÂ

IN CINSTEA ZILEI

TENIS DE MASĂ ECHIPELE R. P. CHINEZE

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII TOGO

Excelenței Sale
Generalul ETIENNE GNASSINGBE EYADEMA

Președintele Repubiicii Togo, președintele nafional al Adunării 
poporului Togolez

LOME
Cu prilejul zilei naționale, cea de-a XIII-a aniversare a proclamării 

Independenței Republicii Togo, îmi este plăcut să adresez. Excelenței 
Voastre, în numele Consiliului de Stat, al guvernului român și al meu 
personal, sincere felicitări, urări de sănătate și fericire, iar poporului 
togolez prieten bunăstare și succes in dezvoltarea economică șl socială 
a patriei sale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Imagina din capitala Republicii Togo—Lomâ

Poporul togolez sărbătorește 
astăzi împlinirea a 13 ani dc la 
proclamarea independenței țării 
sale. In perioada care a trecut 
de la acest eveniment au fost 
depuse importante eforturi pen
tru lichidarea grelei moșteniri 
coloniale, pentru dezvoltare 
economică și progres social. 
Ca urmare a prospectării 
subsolului, au fost ouse in 
valoare mari zăcăminte de 
fosfați. Construirea unei uzine 
pentru prelucrarea acestora a 
p jrmis tinărului stat să devină 
unul din principalii furnizori de 
Îngrășăminte minerale din Afri
ca de vest. Totodată, au fost 
construite o serie de obiective 
industriale care contribuie la 
valorificarea resurselor țării, la 
diversificarea economiei, axată 
in principal pe agricultură, ra
mură in care lucrează marea 
majoritate a populației. Paralel

eu aceste preocupări, tinărul 
stat depune eforturi pentru for
marea de cadre naționale, pen
tru dezvoltarea invățămintului.

Pe plan extern, Republica 
Togo înfăptuiește o politică de 
pace și colaborare, militează 
pentru lichidarea dominației co
loniale și apartheidului pe con
tinent, pentru întărirea solida
rității africane.

In concordanță cu politica ex
ternă a României — care înscrie 
ca una din componentele sale 
importante prietenia și solidari
tatea cu popoarele africane, cu 
noile state independente — și 
potrivit voinței reciproce, in 
scopul unei mai hune cunoașteri 
și ăl dezvoltării cooperării bila
terale, guvernele român și togo
lez au hotărit, în urmă cu doi 
ani, să stabilească relații diplo
matice — premise ale adâncirii 
și diversificării relațiilor priete
nești.

U. R.S. S.U. R.S. S.

Sumarul se deschide cu edi
torialul intitulat „CONDU
CEREA ȘI ORGANIZAREA 
VIEȚII ECONOMICO-SOCIALE 
ÎN CONTINUA PERFECȚIO
NARE".

In continuare, la rubrica 
„PENTRU ÎNDEPLINIREA 
ÎNAINTE DE TERMEN A CIN
CINALULUI" sint inserate arti
colele : ..Folosirea intensivă a 
capacităților de producție", de 
VIRGIL ACTAR1AN și „Cen
trala industrială și accelerarea 
creșterii economice", de IONI
TA OLTEANU.

La rubrica „PAGINI DE IS
TORIE, revista publică materia- 
le'.e : „125 de ani de la apariția 
..Manifestului Partidului Comu
nist", de N. IONESCU : „Condi
țiile social-economice ale înfiin
țării partidului clasei muncitoa
re", de Dr. GH. SURPAT ; 
„C. Dobrogeanu-Ghcrea și pro
blema agrară", de E. MARIAN 
s; „Contribuții ale revoluționa
rii români de la 1848 la dez
voltarea științei < 
Dr. V. IOȚA.

Comunicarea 1 
npre formațiunea 
mică tributală".

economice", de

întitulată „De- 
i social-econo- 
, de MIRON

CONSTANTINESCU, este publi
cată la rubrica „INVESTIGAȚII 
ȘI SINTEZE".

Articolele „Interdependența 
dintre rezultatele dezvoltării e- 
conomice și creșterea nivelului 
de trai", de CORNEL IUGA ; 
.Sporirea producției de utilaje 
tehnologice in pas cu cerințele 
economiei", de I. CRIȘAN și 
„Pirghii pentru stimularea fo
losirii raționale a pămintului", 
de Dr. S. HARTIA, alcătuiesc 
cuprinsul rubricii „CREȘTERE 
ȘI EFICIENTA ECONOMICA".

Rubrica „INSTRUMENTAR 
MODERN DE CONDUCERE ȘI 
PLANIFICARE" este reprezen
tată prin studiul „Indicatori de 
eficiență economică utilizați In 
fundamentarea deciziei de in
vestiții", de Dr. PETRE ROTA
RU.

Revista continuă să publi
ce rubricile : „DEZBATERI" ; 
„CONSULTAȚII" ; ..RĂSPUN
SURI LA ÎNTREBĂRILE CI
TITORILOR" : „ÎN SPRIJI
NUL ÎNVAȚAM1NTULUI DE 
PARTID ȘI AL RECICLĂ
RII" ; „CONJUNCTURA ȘI 
PROSPECTIVA" ; „ECONOMIE 
MONDIALA" ș.a.

DE 1 MAI
Intre 29 aprilie și 2 mai, in nume

roase localități din țară vor avea 
loc competiții sportive cu caracter dc 
masă, organizate in cinstea zilei de 
1 Mai.

Astfel, In municipiul București, 
populara competiție dc masă, cro
sul „Să intimpinăm 1 Mai", deschisă 
tuturor tinerilor și tinerelor, se va 
desfășura duminică dimineață, pe un 
traseu in plin centrul Capitalei, pe 
marile bulevarde.

In județul Constanța are loc „Fes
tivalul sportiv al fetelor". In județul 
Vilcea, peste 1 500 de tineri vor partici
pa la o excursie de ciclo și mototurism. 
Tinerii din județul Brașov vor par- 
ticina la crosul tineretului „Să întim- 
pinăm 1 Mai". Tot la Brașov, ti
nerii muncitori din oraș vor parti
cipa, in cadrul „Cupei sindicatelor", 
la atletism, fotbal, șah, popice și o- 
ricntare turistică.

In Brăila, in cadrul festivalului 
sportiv organizat in cinstea zilei* dc 
1 Mai, vor avea loc meciuri de fot
bal feminin, partide de handbal, con
cursuri de orientare turistică, o mare 
competiție de cros intitulată „Crosul 
Brăilei", precum șl acțiuni de dru
meție și turism in Insula Mare a 
Erâilei.

Sala Floreasca a găzduit aseară 
Întrecerile amicale dintre echipele 
reprezentative de tenis de masă ale 
R. P. Chineze și României. După 
cum se cunoaște, selecționatele R. P. 
Chinezb (care, la recentele campio
nate mondiale de la Sarajevo, au cu
cerit trei medalii dc aur) au Între
prins in țara noastră un turneu de 
cite va zile.

Ca și la Rimnicu-Vilcea și Hune
doara, evoluția excelenților sportivi 
chinezi a fost primită cu deosebit 
interes de cei aproape 2 000 de specta-

tori. Aseară, la Floreasca, s-a apla
udat îndelung și repetat in timpul 
partidelor campioanei mondiale Hu 
Yu-lan, a campionului mondial Si 
En-tln, a celorlalți componcnți ai e- 
chipelor R.P. Chineze, cu sportivele 
și sport vii noș'ri fruntași : Maria 
Alexandru, campioană mondială la 
dublu feminin, Eleonora Mihalca- 
Vlaioov, Teodor Gheorghe, Șcrbar 
Doboși, Dorin Giurgiucă.

Meciul feminin s-a Încheiat cu 
scorul de 3—2 in favoarea sportive
lor chineze. In intilnirea masculină, 
oaspeții au cîștigat cu 5—1.

români și Rord-amcricam

(Urmare din pag. I)

acest colectiv, de a-i spori 
prestigiul prin produse de 
cea mai bună calitate. De 
pildă, pentru muncitoarele 
noastre, conștiința că sin- 
tem cei mai mari producă
tori de costumase și rochițe 
și singurii confecționări de 
haine din blană artificială 
pentru copii din țară, în
seamnă, in primul rind, un 
permanent imbold in lupta 
pentru calitate...".

Cum se desfășoară aceas
tă luptă ? Străbatem fabri
ca insoțiți de comunista 
Floarea Păunescu, maistru 
la secția a treia, femeie de 
o viguroasă tinerețe și de 
molipsitoare veselie, avind, 
Ia cei 36 de ani, pe care-i 
mărturisește cu voioșie, o 
vechime de peste două de
cenii in meserie. „De pe 
vremea cind. ne spune ea, 
in toată Craiova nu găseai 
decit o întreprindere mă
runtă de confecții, avind 
citeva zeci de muncitoare 
care lucrau ca vai de ele, 
intr-o hardughie, cu mașini 
«de picior» ca pe vremea 
lui Pazvante..."

...Străbatem secțiile. Dis
pusă pe cinci niveluri, cu 
pereții luminoși, aproape in 
Întregime din sticlă, cu 
ventilație specială, cu spa
ții riguros folosite de su
tele și sutele de femei șl 
fete harnice, minuind cu 
dexteritate mașinile cele 
mai moderne. întreprinde
rea pare un stup al eficien
ței. Aici, zimbctul despre 
care ne vorbise primarul 
municipiului ne este etalat 
la modul cel mai concret, 
in primul rind prin armo
nia culorilor : pereții, ma-

șinile, Îmbrăcămintea — 
totul e un cintec pastelat 
adresat privirii... De pildă, 
fiecare secție se distinge 
printr-o altă culoare a ba
ticurilor purtate de munci
toare (secția intii — vernil 
cu flori albe, secția a doua 
— galben cu flori albe, 
secția a treia — portocaliu, 
secția a patra — verde, sec
ția a cincea — roșu cu bu
line albe, secția a șasea — 
bleu cu flori albe). O va
rietate cromatică generată

multe... Un gir al succese
lor noastre il constituie și 
faptul că urmărim cu mi
nuție — aș spune, cu o mi
nuție tipic feminină — mer
sul producției. Uitați-vâ : 
fiecare dintre muncitoarele 
noastre n-are decit să în
toarcă privirea și știe exact 
cum stă secția cu mersul 
producției la zi, pe schimb 
și, cu aproximație, chiar in 
momentul respectiv".

Privim marile panouri de 
la intrarea fiecărei secții. O

In Capitală, la piscina acoperită de 
la complexul sportiv „23 August", 
a început ieri concursul internațio
nal de înot dintre cei mai buni îno
tători români și o parte din compo- 
nenții lotului S.U.A., aflat in turneu 
In Europa.

Campioana olimpică Kathy Carr a 
cîștigat cursa de 50 m bras in 
38” 1 10, urmată de Anca Georgescu — 
(37”4/10). O frumoasă victorie a ob-

ținut sportivul român Ion Miclăuș, 
in proba de 50 m fluture (2G"8/10). 
Pe locul secund s-a clasat america
nul Tom Szuba — (27"3/10). 
disputată a 
50 m liber, 
(25”7/10) l-a 
secundă pe 
rian Slavic.

Concursul 
ora 17,30.

__  ...... . Foarte 
fost proba masculină de 
in care Tom Szuba 
intrecut cu o zecime de 
campionul român Ma-
continuă astăzi, de la

la panoul «cu dureri*, cum 
ii spunem noi. Și atunci, 
muncitoarele insele, cind iși 
văd secția la acest panou, 
iau, de pe o zi pe alta, mă
suri de îndreptare. In felul 
acesta se nasc uneori ini
țiative pe care n-avem cum 
să le consemnăm, pentru că 
nici nu știm de ele. Consta
tăm doar cum se îndreaptă, 
peste noapte, stări de lu
cruri negative care, înainte 
dc introducerea acestor pa
nouri, ne dădeau multă bă-

numai de mobiluri estetice? 
Nu, in primul rind de co
mandamente ale riguroasei 
organizări a producției : 
„Culoarea baticului — cu
loarea secției, ne spune În
soți toarea noastră, este una 
dintre metodele prin care 
întărim și psihologic legă
tura muncitoarelor cu locul 
de muncă, cu secția căreia 
aparțin... Pentru că. la noi, 
încă de acum doi ani, pro
blema organizării produc
ției se afla in prim plan. 
Ce am realizat de-atunci ? 
Iată, cu aceleași mijloace 
dăm azi o producție de a- 
proape trei ori mai mare 
decit in 1971 și, in același 
spațiu de producție unde 
lucrau atunci 3 200 de mun
citoare, lucrează acum, in 
bune condiții și cu mare 
randament, de două ori mai

ingenioasă evidență, parcă 
inspirată de organizarea 
computerelor simple, pre
zintă, in evoluție, procesul 
de producție, mersul la zi, 
la oră al bătăliei pentru 
realizarea cantităților în
scrise in plan. Dar calita
tea ? La intrarea fiecărei 
secții, In holurile curate și 
primitoare ca niște antica
mere de clinică stau față-n 
față dte două panouri : 
panoul rebuturilor pe ziua 
In curs și panoul cu frun
tașii in bătălia pentru cali
tate, schimbat săptămânal.

Astfel are loc in perma
nență o confruntare a po
zitivului cu negativul. Cine 
ciștigă pină la urmă ? Ne 
răspunde tot Floarea Pău
nescu. „Nimănui, ne spune 
ea, nu-i convine să-și știe 
secția notată cu cifră mare

taie de cap". Ne exprimăm 
fireasca uimire : „Totuși, 
de unde atita minuție, atita 
răbdare in urmărirea zi de 
zi a rezultatelor, in împros
pătarea panourilor cu date
le fiecărei zile, fiecărei sâp- 
tămini ?“ Ni se răspunde, 
nu fără îndreptățită min- 
drie : „Nu spun bărbații că 
femeile au pasiune pentru 
amănunte ? Iată că nc-am 
străduit să transformăm a- 
cesl «defect» al nostru in- 
tr-o calitate — și se pare că 
am izbutit. Cel puțin rezul
tatele de pină acum o con
firmă". ~...................
noastră 
deschis 
teancă 
priviri 
mulțumit de munca sa.

...O muncă de care, de 
altfel, a început să se țină

Și interlocutoarea 
zimbește tinerește, 
— zimbet de ol- 

vioaie — avind in 
strălucirea omului

seama In mod serios aici, 
pe centura industrială a 
Craiovei. Reprezentanții tu
turor intreprinderilor, „gre
le", „serioase", „bărbătești", 
au venit in schimb de ex
periență aici, in „Cetatea 
femeilor", a gospodăriei mi- 
nuțioa^b, a rezultatelor 
uneori revelatoare. Comi
tetul municipal de partid a 
organizat aici o fructuoasă 
dezbatere pe tema mijloa
celor vizuale de urmărire 
șl stimulare a procesului de 
producție. O consfătuire a 
cârei concluzie poate fi cu
prinsă in aprecierea făcută 
de către directorul fabricii: 
„A face agitație vizuală e- 
ficientă înseamnă, după 
părerea noastră, a-1 face pe 
om să înțeleagă dintr-o 
privire care este situația 
reală de la locul său de 
muncă și ce are de făcut 
fie pentru a remedia lipsu
rile, fie pentru a-și valori
fica in mod superior expe
riența pozitivă...".

Experiența Fabricii de 
confecții Craiova este ex
periența unui colectiv mun
citoresc ale cărui realizări 
ilustrează in mod expresiv 
puterea de creație, vocația 
industrială a femeilor. 
„Zimbetul Craiovei indus
triale" datorat celor 6 000 
de harnice muncitoare care 
dau culoare aparte cetății 
de pe malul Jiului se pro
pune ca o luminoasă medi
tație asupra realităților de 
zi cu zi ale țării noastre, 
mal cu seamă acum, in 
preajma armindenilor mun
citorești. Realități deschise 
către ' sărbătoarea muncii, 
amplu, generos, strălucitor 
ca un zimbet de olteancă.

ÎN PERIOADA TÎRGULUI 
DE PRIMĂVARA

Articole de sezon 
la prețuri reduse

Pină la 20 mai are loc tradi
ționalul tirg de primăvară. În 
această perioada, magazinele 
sint aprovizionate din abunden
ță cu un larg sortiment de ar
ticole de sezon, care pot fi pro
curate cu prețuri reduse pină 
ia 25 la sută. Astfel, sint puse 
in vinzare, cu reduceri de pre
țuri, pardesie și scurte din sto
fă, raglane și sacouri din stofă, 
pantaloni etc. De asemenea, cu 
aceleași reduceri de prețuri de 
pină la 25 la sută se pot cum
păra rochii, jachete și tricotaje 
din p.n.a. și din lină, in modele 
dintre cele mai variate, atrac
tive. în fotografie : un aspect 
surprins ieri la magazinul 
„Victoria" din București.

Apărute la începutu
rile puterii sovietice, 
generate de entuzias
mul revoluționar al 
oamenilor muncii, su- 
botnicele comuniste au 
devenit de-a lungul 
deceniilor o prețioasă 
tradiție. După cum se 
știe, Lenin a dat o 
Înaltă apreciere aces
tei inițiative, văzind In 
ca germenul unei ati
tudini noi, comuniste, 
față de muncă, rele- 
vindu-i importanța in 
cunoscutul articol „Ma
rea inițiativă".

Cel mai recent 
bot n ic comunist, 
piu pregătit, s-a 
fâșurat la scara între
gii Uniuni Sovietice, 
cu prilejul celei de a 
103-a aniversări a zi
lei de naștere a lui 
V. I. Lenin, fiind con
sacrat îndeplinirii sar
cinilor celui de-al tre
ilea an, anul hotăritor 
al cincinalului. Iniția
tiva organizării lui a- 
parține colectivelor u- 
nor întreprinderi frun
tașe din Moscova, 
printre care uzina de 
automobile „Lihaciov", 
depoul de locomotive 
Moscova-Triaj, fabrica 
„Piotr......................
trustul „ivxusjiisirur, 
care au lansat chema
rea de a se lucra in 
această zi fără retri
buție și a se realiza 
cea mai Înaltă produc
tivitate. Chemarea 
moscoviților a găsit 
un larg ecou pină în 
cele mai îndepărtate 
colțuri ale U.R.S.S.

Din primele ore ale 
dimineții respective, 
oamenii au ieșit la 
lucru In toate orașele 
și satele Uniunii So
vietice — cu steaguri 
și pancarte. cu cocar
de roșii In piept. Cei

su- 
am- 
des-

Alexeev" și 
„Mosjilstroi",

mai mulți și-au ocu- grad au pregutit pen- 
pat locurile obișnuite ‘ 
de muncă in secțiile 
fabricilor și uzinelor, 
la strunguri, la războa
iele de țesut, la vola- 
nurile tractoarelor sau 
autocamioanelor, pe 
schelele șantierelor ; 
alții au participat la 
amenajarea de parcuri, 
grădini și la «alte lu
crări edilitare in ora
șe, centre muncitorești, 
localități rurale.

Rezultatele subotni
cului sint remarcabile. 
Iată citeva exemple, 
din Moscova. Dacă în
tr-o zi obișnuită co
lectivul uzinei „Vladi
mir Ilici" produce 15 
agregate de sudură, la 
21 aprilie el a produs 
20 de astfel de agre
gate. Colectivul uzinei 
„Lihaciov" a montat în 
această zi 600 de auto
camioane — cu o sută 
mai multe decit 
ziua subotnicului 
anul trecut — și 
de frigidere de 
casnic, realizînd o pro
ducție în valoare de 
aproape trei milioa
ne ruble. La depoul 
de locomotive Mos
cova-Triaj a fost dez
velită o 
morială 
lui I. E. 
ganizator 
subotnic. 
depoului au dat 
liberă la patru 
motive 
trei locomotive Diesel 
și au reparat o ma
cara. La toate între
prinderile nodului fe
roviar Moscova au fost 
reparate o sută de lo
comotive. 700 de va
goane, 150 de contei- 
nere și zece kilometri 
de linii.

Muncitorii și ingi
nerii de la uzina „E- 
Icktrosila" din Lcnin-

In 
de 

500 
uz

placă me
in cinstea 

Burakov, or
al primului 

Muncitorii 
căle 

loco- 
eloctrice. la

tru probe un genera
tor cu o putere de 
200 000 de kW, scur- 
tind astfel termenul 
de predare al acestuia. 
Constructorii de nave 
de la șantierele navale 
„A. A. Jdanov" au 
încheiat Înainte de ter
men probele de navi
gație cu cargoul „Kom- 
somoleț Gruzii" și au 
lansat confortabila 
motonavă pentru pasa
geri „Rossla". In to
tal. contribuția len’n- 
grădenilor la fondul 
celui de-al nouălea 
cincinal, realizată 
ziua subotnicului, 
ridică lâ aproape 
de milioane de ruble.

La Kiev au muncit 
la 21 aprilie circa 
1 200 000 de oameni — 
In atelierele „Arsena
lului", In halele uzinei 
de avioane, uzinei 
„Krasnîî Ekskavator" 
și ale celorlalte între
prinderi ale capitalei 
ucrainene. Valoarea 
produselor (televizoa
re. aparate de radio, 
încălțăminte, țesături, 
motociclete șl altele) 
realizate in această zi 
se ridică la 7 milioane 
de ruble.

în ziua subotnicului, 
milioanele de oameni 
sovietici au demon
strat, așa cum arată 
convingător exemplele 
menționate, o înaltă 
conștiință socialistă, 
hotărirea nestrămutată 
de a Îndeplini hotărl- 
ril<* Congresului ai 
XXIV-lca al P.C.U.S., 
de a realiza cu succes 
planul celui de-al trei
lea an al cincinalului, 
de a păși mereu înain
te pe calea construcției 
comuniste.

in 
se 
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Lucrările Comitetului de dezarmare de la Geneva B. CHNOUPEK Bunele relații Vizita delegației P. C. R.
Tratativele pentru dezarmare să duca în Finlanda

la progrese si rezultate concrete
GENEVA 26 (Corespondență dc la 

Corneliu Vlad). — La Palatul Națiu
nilor s-au inchriat lucrările primei 
runde de negocieri a sesiunii din n- 
ccst an a Comitetului pentru dezar
mare. In ședința dc joi au luat cu
vintul reprezentanții Suediei. Egiptu
lui. Canadei. Mexicului. Uniunii So
vietice și Statelor Unite.

Reprezentantul Suediei, L. Eckcr- 
berg, a prezentat, in numele delega
țiilor Argentinei, Birmaniei. Brazi
liei, Egiptului. Etiopiei. Marocului, 
Mexicului, Nigeriei. Suediei și Iugo
slaviei. un document dc lucru asupra 
interzicerii fabricării șl stocării ar
melor chimice și a distrugerii aces
tora.

Pronunțindu-se pentru orientarea 
lucrărilor comitetului pe un făgaș 
constructiv, eficace, șeful delegației 
Friptului, Hussein Khallaf, a remar
cat că pentru sporirea eficacității co
mitetului de la Geneva este necesar 
să se înfăptuiască cit mai curind po
sibil măsurile care se impun in ce 
privește compoziția, organizarea și 
procedura aplicată in cadrul confe
rinței. In același timp, a spus el. re
zultatele cc vor putea fi obținute ar 
râmine modeste și fragmentare dacă 
in viața internațională nu va fi sta
tornicit, într-o măsură corespunză
toare. un climat de securitate și in- 

j___ , Reprezentantulcredere reciprocă. Reprezentantul 
Egiptului a insistat asupra faptului 
că. in actuala fază a lucrărilor comi
tetului, negocierile trebuie să fie 
axate pe problemele cele mai impor
tante. privitoare la interzicerea ar
melor nucleare și a armelor de dis
trugere in masă, și nu asupra unor 
aspecte mai puțin urgente.

In cuvintările lor. W. H. Barton 
(Canada) și Joseph Martin (Statele 
Unite) au exprimat. In numele țărilor 
lor, sprijinul fată de propunerea or
ganizării, in cadrul rundei de vară a

negocierilor, a unor ședințe cu parti
ciparea cxperților pentru examinarea 
diferitelor probleme tehnice privind 
prohibirea armelor chimice.

Șeful delegației Mexicului. Alfonso 
Garcia Robles, a exprimat satisfacția 
pentru faptul că, in cursul vizitelor 
efectuate de președintele Mexicului 
la Paris și Pekin. Franța și R. P. 
Chineză au făcut cunoscut că vor 
semna protocolul adițional al Trata
tului de la Tlatelolco privind denu- 
clearlzarea Americii Latine.

Conducătorul delegației Uniunii 
Sovietice, A. Roscin. a subliniat că 
deși recentele evoluții ale situației 
internaționale creează baze favora
bile pentru soluționarea problemelor 
dezarmării, aceasta nu s-a reflectat, 
din nefericire, asupra modului de 
desfășurare a lucrărilor Comitetului 
dc la Geneva. In cursul actualei run
de. nu s-a ajuns la realizarea vre
unui acord in problemele dezarmării, 
a declarat el. subliniind că lipsa de 
progrese in negocierile de dezar
mare are un efect politic negativ. Cu 
toate că problemele tehnice ale pro
hibirii armelor chimice au fost ana
lizate In detaliu in cadrul actualei 
sesiuni, s-a constatat, in fapt, o stag
nare a lucrărilor comitetului in a- 
cest domeniu. EI a chemat la adop
tarea unei atitudini pozitive și con
structive din partea statelor occiden
tale față de această problemă. 
Delegatul sovietic a remarcat, tot
odată. că organismul de negocieri de 
la Geneva nu a obținut progrese nici 
in problema interzicerii experiențelor 
cu arme nucleare și s-a pronunțat 
pentru sporirea eforturilor vizind în
deplinirea sarcinilor in materie ale 
comitetului.

Lucrările Comitetului de la Geneva 
urmează sâ fie reluate, in cea de-a 
doua rundă a negocierilor din acest 
an, cu Începere de la 12 iunie a. c.

Suburbiile Pnom Penhului sub
tirul artileriei forțelor patriotice

• Orașul Kompong Kantuot a lost eliberat
PNOM PENH 26 (Agerpres). — 

Forțele patriotice khmere au efectuat, 
in zorii zilei de joi. un puternic bom
bardament asupra aeroportului mili
tar Pochentong și a obiectivelor ina
mice din suburbiile vestice ale Pnom 
Penhului, provoci  nd trupelor lon
noliste pierderi in oameni și mate
riale de luptă. .................................
au fost nevoite __ _______ _____
poziții din zona șoselei nr. 1. de pe 
o porțiune strategică a acestei căi 
rlCere aCate la*’ circa 40 kilometri 
sud-est de Pnom Penh.

Pe malul estic al Fluviului Me
kong, unități ale patrioților cambod
gieni eu pătruns in localitățile Arey 
Ksat și Phum Suav, din imediata 
apropiere a capitalei aflate de cea
laltă parte a fluviului.

★
Agenția khmeră de informații a 

anunțat că forțele armate de elibe
rare națională cambodgiene au in- 
frint rezistența trupelor lonnoliste In 
zona orașului Kompong Kantuot și 
au eliberat complet acest centru co
mercial situat la intersecția șosele-

Unitățile lonnoliste 
să evacueze două

lor nr. 2 și 3, la numai 20 de kilo
metri de Pnom Penh.

Cucerirea de către patrioți a ora
șului Kompong Kantuot, la scurt 
timp după pierderea de către unită
țile regimului de la Pnom Penh a 
pozițiilor deținute la Ang Ta Loek, 
Tmat Porng, Setbau și Siem Reap, 
reprezintă o grea lovitură dată între
gului sistem defensiv al unităților 
lonnoliste din jurul capitalei khmere. 
In timpul luptelor pentru Kompong 
Kantuot, patrioți! cambodgieni au 
scos din luptă peste 300 de militari 
inamici și au capturat o importantă 
cantitate de materiale de război, 
lind restul garnizoanei lonnoliste 
se retragă în derută.

si- 
să

STOCKHOLM 26 (Agerpres). — 
Luind cuvintul. joi. în Parlament, 
ministrul de externe al Suediei, 
Krister Wickman, a condamnat bom
bardamentele întreprinse de aviația 
americană asupra teritoriului Cam- 
bodgiei. informează agenția Associa
ted Press. Guvernul suedez, a de
clarat Wickman, nu poate accepta 
astfel de acțiuni, deoarece ele aduc 
grave prejudicii și populației civile.

realizarea acordului asupra Vietnamului
Convorbirile lui Xuan Thuy 
cu Ciu En-lai și Norodom 

Sianuk
PEKIN 26 (Agerpres). — Ciu En- 

lai. membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, și alți repre
zentanți ai conducerii de partid și 
de stat chineze au avut, la 25 apri
lie, la Pekin o convorbire cordială, 
prietenească cu ministrul Xuan 
Thuy, membru al Secretariatului C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, conducătorul delegației gu
vernului R.D. Vietnam la Conferin
ța de la Paris asupra Vietnamului — 
relatează agenția China Nouă.

erate Vietnam a dat publicității joi 
o declarație de protest in care se a- 
rată că. la 24 aprilie, avioane aie 
S.U.A. au violat de trei ori spațiul 
aerian al R. D. Vietnam, efeetuind 
zboruri de recunoaștere deasupra 
mai multor provincii, precum și a 
orașului Hanoi.

Cu privire 
la consultările politice 
dintre cele două părți 

sud-vietnameze

au ample posibilități de dezvoltare
PRAG A 26. (Corespondență do la 

C. Prisăcaru). — La Ministerul Afa
cerilor Externe al R. S. Cehoslovace 
a fost organizată, joi după-amlază, 
o conferință de presă. Ia care nu 
luat parte corespondenți ai ziarelor, 
agențiilor de presă, radioului și te
leviziunii acreditați la Praga, pre
cum și numeroși reprezentanți ai 
presei centrale, radioului șl televi
ziunii cehoslovace. Ministrul aface
rilor externe. Bohuslav Chnoupek, 
a făcut o lărgit trecere In revistă a 
stadiului actual și perspectivelor de 
dezvoltare a relațiilor externe ale 
Cehoslovaciei socialiste și a răspuns 
la întrebările puse de parilcipanți.

Rcferindu-se la întărirea continuă 
a alianței și colaborării țârii sale cu ’ 
statele socialiste, ministrul Chnou
pek a spus : Are pentru noi, pen
tru relațiile noastre, o importanță 
deosebită recenta vizită făcută in 
Cehoslovacia de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Convorbirile 
sale avute cu conducătorii noștri de 
partid și de stat, rezultatele in an
samblu ale vizitei 
relațiile bune 
două țări ale 
de dezvoltare 
ple planuri, 
s-a încheiat, de asemenea, și vizita 
pe care eu am făcut-o, lâ sfirșitul 
anului trecut, in România.

Prezentind. tn continuare, progra
mul principalelor acțiuni ale diplo
mației cehoslovace, Bohuslav Chnou
pek a situat la loc de frunte trata
tivele ce se desfășoară intre R. S. 
Cehoslovacă și R. F. Germania pen
tru încheierea tratatului dintre cele 
două țâri vecine, contactele cu alte

țări capitaliste europene — Austria, 
Marca Britanle. Franța, Italia — 
pentru reglementarea unor probleme 
rămase in suspensie după încheie
rea celui de-al doilea război mon
dial. Ministrul cehoslovac a eviden
țiat contribuția țării sale la efortul 
general de asigurare a păcii și secu
rității In Europa, la rezolvarea pe 
cale pașnică a marilor probleme cu 
care 6e confruntă lumea contem
porană.

HELSINKI 20 (Agerpres). — Joi, 
tovarășul Paul Niculcscu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, nl 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care se află in Finlanda, 
In fruntoa unei delegații a Partidului 
Comunist Român, a avut o intilnlre 
cu Kalevi Sorsa. primul ministru al 
Finlandei, secretar general al Parti
dului Social-Democrat.

In cursul convorbirii au fost abor
date o scrie de probleme privind re
lațiile dintre România șl Finlanda, 
exprimindu-se, de ambele părți, do
rința de a dezvolta in continuare co
laborarea româno-finlandeză în di
verse domenii de activitate. In ace
lași .timp a avut loc un schimb de 
păreri privind problemele legate de

Consultările multilaterale de la Helsinki

au reconfirmat 
existente Intre cele 
noastre, posibilitățile 
a acestora pe multi- 
Cu rezultate pozitive

HELSINKI 26 — Trimisul nostru 
special, Dumitru Ținu, transmite : 
Lucrările reuniunii multilaterale de 
la Helsinki consacrate pregătirii con
ferinței pentru securitate și coope
rare in Europa au continuat joi pe 
grupe de lucru.

Parțicipanții din grupul pentru 
problemele colaborării culturale și 
relații umane și-au expus punctcie 
de vedere cu privire la modalitățile 
de urgentare a negocierilor, prin e- 
forturi concertate, pentru trecerea la 
redactarea definitivă a ordinii de zi 
la acest punct.

Intr-o scurtă intervenție, reprezen
tantul României, ambasadorul Valen
tin Lipatti, a relevat caracterul con
structiv al dezbaterilor din acest 
grup de lucru și a exprimat dorința 
fermă a delegației române de a con
tribui la redactarea neintirziată a 
ordinii de zi și a directivelor pentru 
organismele conferinței ce se vor 
ocupa de aceste probleme.

Sub-grupul de redactare 
aspectele militare ale securității și-a 
concentrat atenția spre găsirea unor 
formule general-acceptabile privind 
scopurile și obiectivele conferinței 
general-europene in această privin-

pentru

țft, măsurile de creștere a încrederii 
și întărirea stabilității, alte probleme 
ale limitării armamentelor și dezar
mării pe continent. In acest 
delegația română a prezentat o pro
punere de text care prevede dezba
terea la viitoare;! conferință gene
ral-europe ană a unor aspecte mili
tare ale securității, cum ar fi prin
cipiile ce trebui^ să fie așezate la 
baza negocierilor privind reducerea 
forțelor armate și armamentelor în 
Europa, modalitățile de informare a 
pârtieipanților la conferință despre 
progresuj și rezultatele negocierilor 
respective, precum și posibilitatea 
adoptării și înfăptuirii, in viitor, a 
unor măsuri de dezarmare.

Consultările care au avut loc In 
ședințele de joi s-au caracterizat 
printr-o atmosferă de lucru. con
structivă, relevîndu-se dorința de a 
se găsi soluții pentru problemele 
numeroase și complexe care stau 
Încă in fața reuniunii. In interven
țiile lor, parțicipanții la dezbateri 
au subliniat necesitatea Intensificării 
eforturilor pentru ca negocierile să 
fie finalizate în timp util, astfel in
cit conferința europeană să poată fi 
convocată cit mal curind posibil.

sens,

securitatea europeană și alte aspecte 
ale situației internaționale.

întâlnirea .s-a desfășurat Intr-o 
'atmosferă cordială. A fost de față 
ambasadorul României in Finlanda, 
Mircea Bălănescu.

în cursul după-amiezii, delegația 
P.C.R. a avut o intilnire, la sediul 
Parlamentului finlandez, cu condu
cerea grupului parlamentar al Uniu
nii Democratice a Poporului Finlan
dez (U.D.P.F.). Din partea finlandeză 
au participat Paavo Aitio, preșe
dintele grupului parlamentar al 
U.D.P.F., Annaliisa Tiekso, vicepre
ședintă a grupului parlamentar, Elle 
Alcnius, președintele Uniunii, re
prezentanți ai organizațiilor de masă 
ce fac parte din Uniunea Democra
tică a Poporului Finlandez.

Au participat, de asemenea, Aarnc 
Saarinen, președintele Partidului Co
munist Finlandez, și Olavi Hannl- 
nen, vicepreședinte al partidului.

In cadrul intilnirii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, prie
tenească, gazdele au informat despre 
activitatea și preocupările grupului 
parlamentar al Uniunii Democratice 
a Poporului Finlandez. Conducătorul 
delegației Partidului Comunist Ro
mân a relatat despre mersul con
strucției socialiste In România, sub 
conducerea partidului comunist, des
pre activitatea desfășurată de parla
mentul român. Convorbirea a evi
dențiat dorința comună de a dez
volta in continuare relațiile priete
nești dintre România și Finlanda, 
dintre parlamentele celor două țări.

In cursul aceleiași zile, delegația 
română a vizitat uzina 
electric „Stromberg" din 
a avut o întilnire cu 
centralei cooperativelor 
(O.T.K.) din Finlanda.

de utilaj 
Helsinki și 
conducerea 
de consum

PLENARA C. C
AL P.C.U.S.

agențiile de presă transmit:

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Agen
ția TASS anunță că la Moscova au 
început lucrările plenarei Comitetu
lui Central al P.C.U.S. Plenara a 
ascultat raportul lui Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
„Cu privire la activitatea interna
țională a C.C. al P.C.U.S. In vederea 
înfăptuirii hotărîrilor Congresului al 
XXIV-lea al partidului". Lucrările 
plenarei continuă.

CHILE

Regele Afganistanului 
l-a primit 

pe ambasadorul României
KABUL 26 (Agerpres). — Regele 

Afganistanului Mohammad Zahir 
Shah, l-a primit In audientă pe Ale
xandru Boabă — ambasadorul Repu
blici! Socialiste România la Kabul. 
Cu acest prilej, ambasadorul român 
a transmis din partea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceausescu, 
un mesaj de prietenie regelui Afga
nistanului, urări de .sănătate si pros
peritate. precum și noi succese pe 
calea progresului poporului afgan. 
Mulțumind pentru mesajul primit, 
regele Mohammad Zahir Shah a 
adresat, la rindul său, președin
telui Consiliului de Sfat, Nicolae 
Ceaușescu, cele mai călduroase urări 
de sănătate și fericire, precum și noi 
succese în activitatea neobosită pe 
care o desfășoară pentru binele po
porului român. In cadrul convorbirii 
desfășurate într-o ambianță de prie
tenie și cordialitate, au fost abordate 
probleme referitoare la extinderea 
relațiilor de cooperare dintre Româ
nia și Afganistan.

Ambasadorul României 
în Kuweit și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

KUWEIT 26 (Agerpres). — Amba
sadorul. Republicii Socialiste Româ
nia in Kuweit, Mihai Levente, și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
emirului statului Kuweit, șeic Sabah 
Al-Salem Al-Sabah. Emirul statului 
Kuweit a transmis, cu această oca
zie, președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, cele mai bune 
urări de sănătate, de succese depline 
in activitatea sa îndreptată spre bi
nele poporului român, pentru pace 
si înțelegere internațională. între 
ambasadorul român și emirul Ku
weitului a avut loc o convorbire care 
s-a desfășurat ir.tr-o atmosferă cor
dială.

La invitația lui Iosip
Broz Tito, președintele R.S.F.I. fl 
al U.C.I., intre 4 și 8 mal, Edward 
Gierek. prim-secretar al C. C. al 
P.M.U.P., va face o vizită oficială 
la Belgrad.

Stabilirea de relații di
plomatice între R.D.G. șl 
JapOilia» Ministerul Afacerilor 
Externe al Japoniei a făcut cunoscut 
că țara sa și R. D. Germană au 
hotărit să stabilească relații diploma
tice cu începere de la 15 mai.

Constituirea comitetului 
ad-hoc privind terorismul 
pe plan internațional și 
cauzele sale, prcv5zutin re20_ 
luția din 18 decembrie 1972. a fost 
anunțată de președintele sesiunii a 
27-a a Adunării Generale a O.N.U., 
Stanislaw Trepczynski, intr-o scri
soare adresată secretarului general, 
Kurt Waldheim. Noul organism va 
avea ca sarcină examinarea măsuri
lor vizind prevenirea actelor de te
rorism. Comitetul este constituit din 
35 de membri.

Expoziția documentară 
„România - țară a turis- 
Riului” a *ost inaugurată la 
Praga. Cu ajutorul unul bogat ma
terial ilustrativ, a unor filme docu
mentare, expoziția prezintâ publicu
lui cehoslovac cele mai caracteristice 
frumuseți naturale, monumente de 
artă și arhitectură ale României, tra
seele turistice de mare interes pen
tru vizitatorii străini

R.D.G., și Horst Grabert, secretar de 
stat, șeful Cancelariei federale a 
R.F.G. Precedenta întilnire dintre 
cei doi diplomat 1 S-a desfășurat la 
22 martie, la Berlin.

Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Paris, Con
stantin Flitan, a avut o intilnire 
cu Georges Marchais, secretar 
general al Partidului Comunist 
Francez. Georges Marchais a 
adresat un călduros mesaj și 
un salut tovărășesc secretaru
lui general al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In cursul intilnirii 
au fost evocate relațiile frățești 
intre P.C.R. și P.C.F., dezvolta
rea colaborării dintre cele două 
partide in interesul reciproc și 
a! unității mișcării comuniste 
internaționale.

Irakul și Pakistanul au 
hotărît să acționeze pentru depășirea 
oricăror divergențe și pentru întări-

rea relațiilor lor — se arată in co
municatul publicat la Islamabad, la 
sfirșitul vizitei lui Abdel Sattar al 
Jawari, ministrul irakian al educa
ției.

Adunarea Națională a 
TurCiGi a acor^at votul de încre
dere noului guvern, format la 15 a- 
prilie, de primul ministru Nairn 
Talu. S-au înregistrat 261 voturi 
pentru, 94 împotrivă și două abțineri.

La poligonul din Nevada, 
Statele Unite au detonat la 25 apri
lie o încărcătură nucleară cu o pu
tere de 20—200 kilotone trinitroto- 
luen — informează Comisia S.U.A. 
pentru Energia Atomică. Experiența 
subterană — a doua de anul acesta 
— a fost efectuată in scopuri mi
litare.

Noi incidente în Cipru. 
Un cipriot grec a fost ucis și un al
tul grav rănit în cursul nopții de 
marți spre miercuri, in orașul Fama
gusta, ca urmare a unei rafale de 
armă automată trase dintr-un auto
mobil rămas neidentificat.

Masele largi populare 
resping manevrele reacțiuni

SANTIAGO DE CHILE 26 (Cores
pondență de la Eugen Pop). La tea
trul Oaupolican din Santiago de . Chi
le a avut loc o reuniune a activului 
fiartidului comunist, la care, Jorge 
nsunza, membru supleant al Comi

siei Politice a P.C. din Chile, a fă
cut o expunere in legătură cu actua
litatea politică chlliană. „Lupta ma
selor populare, asigurarea suc
cesului in construirea noii economii 
și indeplinirea prevederilor progra
mului Unității Populare sint sar
cini a căror realizare va permite in- 
fringerea dușmanilor care pun in ac
țiune un nou plan complotist, ținind 
să împiedice procesul revoluționar 
din Chile" — a arătat Jorge Insunza. 
Vorbitorul a remarcat, totodată, că 
in fața acestor preparative ale reac- 
tiunii vor acționa — ca si in octom
brie, anul trecut — unitatea clasei 
muncitoare șl a poporului chilian. 
Masele largi populare resping mane
vrele dreptei, cum ar fi pregătirea 
unei acuzații, în parlament, Împo
triva guvernului.

„ROMÂNIA 75“ 
LA TÎRGUL
PARISULUI

PARIS 26. (Corespondență de 
la P. Diaconescu). — Joi, vice
președintele Camerei de comerț 
a Republicii Socialiste Ro
mânia. Hri-stache Zambeti, 
a prezentat, in cadrul unei 
conferințe de presă, expo
ziția „România-73" orga
nizată la tradiționalul Tirg al 
Parisului, care își va deschide 
porțile simbătă, 28 aprilie.

Conferința de presă a fost 
urmată de o vizită in standu
rile pavilionului românesc, care 
acoperă aproximativ 4 500 me
tri pătrați, constituind cea mai 
mare expoziție străină din ca
drul tirgulul și cea mai impor
tantă și complexă prezentare a 
realizărilor românești in di
verse sfere ale economiei orga
nizată pină acum in Franța.

CORESPONDENȚIINOȘTRITRANSMIT:
ACȚIUNI MUNCITOREȘTI ÎN PREAJMA ZILEI DE 1 MAI

franta Larg curent O „primăvară

PEKIN 26 (Agerpres). — Noro
dom Sianuk. șeful statului cambod
gian. președintele Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei. a avut, miercuri, 
la Pekin, o întrevedere cu minis
trul Xuan Thuy, membru al Secre
tariatului C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, conducătorul 
delegației guvernului R. D. Vietnam 
la Conferința de la Paris asupra 
Vietnamului, aflat in capitala chl-
neză.

Xuan Thuy a avut, de asemenea, 
o întrevedere cu Penn Nou th. pre- 
s-Td ntele Biroului Politic al C.C. al 
F.U.N.C.. primul ministru a.l Guver
nului Regal de Uniune Națională — 
informează agenția China Nouă.

PARIS 26 (Agerpres). — Nguyen 
Van Hieu, conducătorul ' ’
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud la 
consultările politice desfășurate la 
Paris intre cele două părți sud-viet
nameze, a declarat in cadrul unei 
conferințe de presă că recentele pro
puneri in șase puncte avansate de 
G.R.P. vizează toate aspectele re
glementării problemelor sud-vietna
meze. Delegația G.R.P. al R.V.S. —a 
spus el — va purta convorbiri cu 
toate personalitățile sud-vietnameze 
care se pronunță pentru aplicarea 
Acordului de la Paris, pentru re
stabilirea păcii in Vietnamul de sud.

delegației

Convorbiri cubano-polo- 
R6ZG. Havana au început con
vorbirile oficiale cubano-poloneze. 
Cele două delegații sint conduse de 
Henryk Jablonski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, și Osvaldo Dorticos, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Cuba, președintele Republi
cii Cuba. Miniștrii de externe ai celor 
două țări, Stefan Olszowski și Râul 
Roa, au avut, de asemenea, convor
biri.

La Bonn,a avu* i°c 0 n°u& 
tîlnire intre Michael Kohl, secretar 
de stat la Consiliul de Miniștri al

spre unitate socială fierbinte11
lor selecției în invă- 
țâmint, selecție defa
vorabilă tinerilor pro- 
veni’ți din familiile să
race, au participat — 
in afară de elevi, stu- 
denți și profesori — 
un mare număr de ti
neri muncitori. in 
«trinsă unitate de ac
țiune cu organizațiile 
tinerilor din licee și 
universități.

Dar spiritul unitar 
se manifestă cu preg
nanță in ultima vreme 
In domeniul acțiunilor 
sociale care s-au des
fășurat In principal 
in industria automobi
lelor. Un val de reven
dicări a afectat mai 
ales In luna aprilie o 
serie de fabrici ale 
uzinelor Renault, Peu
geot și Saviem, prilej 
cu care s-a afirmat 
comunitatea de intere
se și de revendicări ale 
muncitorilor aparți- 
nînd diferitelor cen
trale sindicale. Astfel, 
o serie de revendicări 
au fost prezentate in 
mitinguri șl manifes
tații unitare, la care 
au luat parte sindica
tele C.G.T. și C.F.D.T.

Remarcind acest spi
rit unitar, ziarul „La 
Nation" apreciază că 
săptămlna In cura va 

o săptămină hotă-

„1 Mai al unității 
luturor forțelor demo
cratice" — acesta este 
apelul lansat de nu
meroase grupări poli
tice, federații sindi
cale, mișcări și orga
nisme care 
In Franța 
gorii de 
muncii, 
vîrstnici, ______
și meseriași etc. Acest 
apei este o reflectare 
a acordului asupra 
unui program comun 
semnat de partidul co
munist și partidul so
cialist, principale forțe 
de oix>ziție din Fran
ța, ]a care s-a alătu
rat mișcarea radica
lilor de stingă. După 
cum se știe, alegerile 
legislative desfășurate 
recent au marcat un 
progres sensibil al for
țelor de stingă, pen
tru care au votat pes
te 10 milioane de ale
gători. Acest succes a 
dat un nou avînt miș
cării unitare, care se 
dezvoltă in tară, atit 
pe plan politic, cit și 
pe plan social.

în lunile 
aprilie, la 
partidului 
partidului 
precum și

grupează 
largi cate- 
oameni 
tineri 
Intelectuali

ai
51

riteare pentru con
flictele sociale șl uni
versitare".

„Le Figaro" conside
ră că in faza actuală 
a conflictelor sociale 
— care afectează de 
altfel și alte ramuri : 
siderurgia, confecțiile, 
comerțul, petrochimia 
etc. — „sint întrunite 
toate, elementele unei 
largi unități de ac
țiune".

Aceste recunoașteri 
sint confirmate de a- 
pelurile unitare pentru 
manifestațiile d" 1 Mai. 
„Sărbătoarea Muncii" 
se anunță astfel ca o 
zi a unității unor largi 
categorii de oameni ai 
muncii.

industria metalurgică 
pentru noi contracte 
de muncă. La 14 apri
lie, 200 000 de munci
tori constructori, ve- 
niți din cele mai înde
părtate localități ale 
peninsulei, au demon
strat la Roma timp de 
mai multe ore in apă
rarea drepturilor lor. 
Aceasta a fost — după 
cum a scris presa ita
liană — cea mai mare 
manifestare pe care 
muncitorii din această 
categorie au organi
zat-o după război. Au 1 
urmat apoi grevele 
muncitorilor petroliști, 
ale lucrătorilor din 
transporturile mariti
me, ale lucrătorilor de 
la poștă și telecomu
nicații. La 16 aprilie.

Prin amploarea ac
țiunilor muncitorești 
din aceste ultime săp- 
tămini, primăvara a- 
nului 1973 este numi
tă aici „o primăvară 
fierbinte". După puter
nicele acțiuni greviste 
din februarie și martie, 
care au culminat cu 
greva generală de 4 
ore, la care au parti
cipat peste 10 milioane 
de muncitori indus
triali și agricoli de pe 
întreg cuprinsul țării. 
Italia cunoaște a- 
cum un nou val al 
mișcărilor sociale. S-a 
încheiat cu succes, 
după aproape șase 
luni, bătălia puter
nicului detașament 
al muncitorilor din

lucrătorii din transpor
turile publice au par
ticipat la o grevă na
țională de trei ore. în 
sfirșit, o zi mai tirziu, 
peste un milion de 
muncitori din indus
tria textilă au început 
demersurile pentru în
cheierea contractelor 
declanșind o grevă de 
opt ore. Revendică
rile specifice vizea
ză, In ansamblu, în
făptuirea unor largi 
reforme social-econo- 
mice, a unor măsuri 
pentru combaterea 
șomajului și îmbună
tățirea condițiilor de 
muncă și trai.

Aceste revendicări 
sint asociate. în același 
timp, cu lupta pentru 
apărarea instituțiilor 
democratice, Împotriva 
uneltirilor forțelor 
neofasciste. La Roma 
și în alte orașe, sute și 
mii de oameni, con- 
știenți de necesitatea 
consolidării A unității 
celor ce muncesc 
pentru a asigura îna
intarea țării pe calea 
democrației și progre
sului, au demonstrat 
împotriva provocărilor 
ji atentatelor neofas
ciste din ultimul timp, 
care au zguduit pro
fund conștiința a mi
lioane de italieni.

AMPLE MIȘCĂRI REVENDICATIVE
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Ari la Paris: Tntîlnire 
a rearezentanților 

R. D. Vietnam și S.U.A.
HANOI 26 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că Nguyen Co 
Thach. adjunct al ministrului aface
rilor externe al R. D. Vietnam, ur
mează să se Întâlnească, la Pa-‘ 
27 aprilie a.c.. cu William Sul' 
ari stent adjunct a! secretarului 
stat al S.U.A.. pentru a pregăti exa
minarea apl'cării acordului de la Pa
ris asupra Vietnamului si in ve^r-rea 
stabilirii unor măsuri men-'" să asi
gure stricta aplicare a acordukd.

★
HANOI 26 (Aeeroresh — Purtăto

rul de cuvint 
cerilor Externe

martie și 
chemarea 
comunist, 
socialist, 
princlpa- 

națio- 
de

. ___  ,. a r
lelor sindicate 
nale, la o serie 
manifestații prin care 
tineretul studios și-a 
exprimat revendicările 
împotriva modalități-

TOKIO 26. (Cores
pondență de la Florea 
Țuiu). — La chemarea 
sindicatelor din Japo
nia, joi, au inceput o 
scrie de greve care, 
prin amploarea și du
rata lor, reprezintă cel 
mal puternic val al o- 
fensivei din campania 
de primăvară a mișcă
rilor revendicative ni-

pone. Joi dimineața au 
intrat in grevă națio
nală de trei zile mem
brii Consiliului Sindi
catelor Muncitorilor 
din întreprinderile na
ționale și corporațiile 
publice (Korokyo), afi
liat la Sohyo. Sint a- 
fectate căile ferate 
naționale, serviciile 
poștale șl alte insti

tuții și Întreprinderi 
publice. Acțiunea este 
organizată in sprijinul 
revendicării recunoaș
terii dreptului la gre
vă al muncitorilor șl 
funcționarilor publici 
și al reașezării venitu
rilor pentru a le pune 
de acord cu creșterea 
costului vieții.


