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în cadrul unei solemnități, ieri, la Consiliul de Stat, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 

a conferit înalte distincții organizațiilor județene de partid, consiliilor populare județene, 
întreprinderilor și instituțiilor de cercetare-proiectare pentru rezultate deosebite 
în întrecerea socialistă pentru îndeplinirea planului și angajamentelor pe 1972

Dragi tovarăși.
Doresc, Înainte de toate, să vă 

mulțumesc in mod călduros pentru 
invitația pe care mi-ați adresat-o, 
de a lua parte la sărbătorirea împli
nirii a 20 de ani de la înființarea 
uzinei In care lucrați. Regrctînd 
sincer că nu pot veni la Birlad spre 
n participa la aniversaro, doresc să 
vă adresez tuturor, pe aoeastă calc, 
cele mai calde felicitări cu prilejul 
acestui important eveniment din 
viața întreprinderii dumneavoastră.

Cunosc bine fabrica de rulmenți 
din Birlad — pe care am avut prilejul 
s-o vizitez din nou la începutul a- 
cestul an — și apreciez contribuția 
deosebită pe caro muncitorii, tehni
cienii și inginerii acestei tinere și 
moderne unități a industriei noastre 
constructoare de mașini au adus-o 
și o aduc la realizarea politicii parti
dului nostru de industrializare so
cialistă. In dezvoltarea și înzestrarea 
cu tehnică modernă a economici na
ționale. In cele două decenii de e- 
xistență a fabricii, colectivul ei a a- 
cumulat o experiență bogată, reușind 
să-și îndeplinească și să-și depă
șească an de an sarcinile ce i-au 
revenit prin plan, dind țării o gamă 
largă de rulmenți de bună calitate.

Sărbătorirea întreprinderii dum
neavoastră arc loc în condițiile cind 
oamenii muncii din întreaga țară 
întimpinînd cu însuflețire Ziua de 
1 Mai — măreața sărbătoare a soli
darității internaționale a celor ce 
muncesc — desfășoară o largă și en

tuziastă întrecere pentru îndeplini
rea angajamentelor ce și le-au asu
mat privind realizarea Înainte de 
termen a sarcinilor cincinalului, 
pentru accelerarea dezvoltării cco- 
nomico-sociale a patriei noastre. 
Am convingerea, dragi tovarăși, că 
bilanțul de realizări pe care-1 faceți 
cu prilejul acestei aniversări va 
constitui pentru voi toți un puternic 
imbold de a munci cu și mai multă 
energie șl hotărîre pentru transpune
rea exemplară în viață a importan
telor sarcini ce vă revin în cadrul 
amplului program elaborat de Con
gresul al X-iea și de Conferința 
Națională ale partidului, asigurind 
perfecționarea continuă a produc
ției, sporirea productivității muncii 
și ridicarea calității produselor, gos
podărirea cit mai judicioasă a ma
teriilor prime și materialelor șl re
ducerea substanțială a cheltuielilor 
de producție, o eficiență maximă in 
întreaga activitate. Pe această bază 
vă veți aduce din plin contribuția 
la progresul multilateral al econo
miei noastre naționale, la ridicarea 
nivelului de trai al întregului popor 
— țelul și scopul suprem al politicii 
de construcție socialistă promovate 
de partidul și statul nostru.

Felicltîndu-vă, incă o dată, cu pri
lejul aniversării fabricii și pentru 
toate realizările pe care le-ați do- 
bindit în aceste două decenii, vă 
urez noi și mari succese în activita
tea viitoare și vă doresc multă să
nătate și fericire, dumneavoastră și 
familiilor dumneavoastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al Partidului 
ComunLsi Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a inminat, 
vineri. înaltele distincții ce au 
fost conferite pentru rezultatele 
remarcabile obținute in între
cerea socialistă pentru îndepli
nirea planului de stat și a an
gajamentelor pe anul 1972.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Radu
lescu. Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Executiv, secretari 
ai C.C. al P.C.R.. membri ai gu
vernului, prim-secretari ai co
mitetelor județene de partid, re
prezentanți ai organizațiilor de 
masă.

întreaga asistență a întimpinat 
cu vii aplauze pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți 
membri ai conducerii de partid 
și de stat ai țării noastre.

Organizațiile județene de 
partid și consiliile populare 
distinse cu acest prilej cu or
dine și diplome de onoare, in
stitutele de cercetări științifice 
ți de proiectare, întreprin
derile din industrie, construc
ții-montaj. agricultură și silvi
cultură, transporturi și teleco
municații. gospodărie comunală 
și circulația mărfurilor cărora 
li s-a conferit Ordinul Muncii, 
au fost declarate fruntașe in în
trecerea socialistă desfășurată 
pe anul 1972 de către Secreta
riatul C.C. al P.C.R.. Consiliul 
□e Stat, Consiliul de Miniștri și 
Consiliul Central al U.G.S.R. in 
urma examinării datelor cu 
privire la Îndeplinirea planului 
și angajamentelor acestora, pe 
baza contribuției aduse la dez
voltarea pe ansamblu a econo
miei naționale și realizarea cin
cinalului înainte de termen.

Rezultatele organizațiilor ju
dețene de partid, colectivelor u- 
nităților economice și de cerce
tare distinse se înscriu in bi
lanțul rodnic al anului trecut, 
decernarea înaltelor distincții, 
acum, in ajunul marii sărbători 
a muncii, a zilei de 1 Mai. con
ferind însemnătate de simbol 
acestei cinstiri.

Exprimind profunde mulțu
miri, tovarășul Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al comitetului municipal de 
partid, președintele Consiliului 
popular București, a spus :

„Ne bucură nespus de mult 
că noi. comuniștii din București, 
ne-am găsit și ne vom găsi in 
continuare — alături de alte or
ganizații din țară ale partidului 
— în primele rinduri în înde
plinirea cu cinste a sarcinii is-
(Continuare in pag. a III-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,

Doresc ca, în numele Comitetu
lui Central, al Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri, să 
felicit în mod călduros comitetele 
județene, consiliile populare. în
treprinderile industriale, de con
strucții, agricole, institutele de 
cercetări și proiectări pentru înal
tele distincții pe care le-au primit 
astăzi, ca o apreciere deosebită a 
rezultatelor obținute îm-anul 1972. 
Adresez aceste felicitări tuturor 
comuniștilor din județele și între
prinderile distinse astăzi, precum 
și tuturor comuniștilor din toate 
județele și din toate întreprinde
rile patriei noastre, deoarece la 
îndeplinirea planului pe 1972 — 
care, după cum știți, s-a realizat 
cu depășiri însemnate — și-au a- 
dus contribuția toți comuniștii, 
toți oamenii muncii din Româ
nia. Tuturor le adresez, deci, calde 
felicitări. (Aplauze îndelungate).

Desigur, întrecerea este între
cere ; cîștigă cel care lucrează mai 
bine, care depune eforturi pentru 
mai buna organizare a muncii, 
pentru o mai judicioasă repartiție 
a forțelor, pentru folosirea rațio
nală a mijloacelor pe care le are 
în dotare, cel care obține rezul
tatele cele mai bune în realizarea 
de producții sporite, de mai bună 
calitate, în creșterea eficienței e- 
conomice. într-adevăr, în întrece
rea din anul 1972 s-au obținut 
progrese importante în aceste do

menii — județele, întreprinderile 
și institutele decorate astăzi pla- 
sindu-se pe primele locuri. Sper 
însă că acordarea acestor distinc
ții va constitui un imbold, atît pen
tru județele și colectivele care au 
fost distinse astăzi, cit și pentru 
celelalte județe și colective de oa
meni ai muncii din toate dome
niile de activitate — de a munci cu 
și mai multă energie pentru a în
făptui cu succes sarcinile mari ce 
le-revin în anul 1973.

După cum cunoașteți, în acest an 
s-a trasat, prin plan și pe baza 
angajamentelor comitetelor jude
țene, ministerelor, colectivelor de 
oameni ai muncii din industrie, a- 
gricultură, construcții, cercetare și 
proiectare, sarcina de a spori cu 
mult mai mult producția față de 
prevederile cincinalului. Conside
răm acest an hotăritor pentru 
realizarea cincinalului înainte de 
termen. Mă bucură că unii tova
răși au arătat aici că, pe primele 
patru luni, au realizat șl chiar au 
depășit prevederile planului. De 
altfel, trebuie să menționez că, pe 
ansamblu, după previziunile de 
pină acum, planul pe primele pa
tru luni va fi realizat cu o anu
mită depășire, ceea ce atestă că 
prevederile anului 1973 pot și vor 
fi nu numai îndeplinite, dar chiar 
depășite. De aceea, aș dori să fe
licit atît județele ai căror repre
zentanți sînt aici, cît și pe toți co
muniștii, toate colectivele de oa
meni ai muncii pentru rezultatele

obținute pe primele patru luni ale 
acestui an. (Aplauze puternice).

Fiind în ajunul zilei de 1 Mai 
— Ziua solidarității internaționa
le, zi de luptă împotriva exploa
tării, a asupririi sociale și națio
nale. pentru dreptate socială, pen
tru progres și pentru pace — do
resc să adresez, cu acest prilej, tu
turor comitetelor județene, tuturor 
comuniștilor și oamenilor muncii 
cele mai calde felicitări și urări de 
noi succese» (Aplauze îndelun
gate).

Doresc să exprim speranța con
ducerii de partid și de stat că atît 
județele, întreprinderile și institu
țiile care au fost distinse astăzi 
cu aceste înalte ordine, cît și toa
te celelalte județe, organizații de 
partid și colective de oameni ai 
muncii vor acționa cu toată fer
mitatea pentru traducerea în via
ță a hotărîrilor Congresului al X- 
lea șl ale Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru dezvoltarea con
tinuă a economiei noastre națio
nale, creșterea bunăstării materia
le și spirituale a întregului po
por, pentru înfăptuirea în cît mai 
bune condițiuni a programului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România. 
(Aplauze puternice).

încă o dată vă urez dumneavoas
tră, organizațiilor de partid șl tu
turor oamenilor muncii succese tot 
mai mari în întreaga activitate, 
multă sănătate și fericire. (Aplau
ze puternice).

• DECRETUL CONSILIULUI DE STAT PRIVIND CONFERIREA „ORDINULUI MUNCII" 

UNOR ORGANIZAȚII JUDEȚENE DE PARTID, CONSILII POPULARE JUDEȚENE, 

ÎNTREPRINDERI Șl INSTITUTE DE CERCETARE-PROIECTARE

• HOTĂRIREA CONSILIULUI DE STAT PRIVIND ACORDAREA „DIPLOMEI DE O- 

NOARE" UNOR ORGANIZAȚII JUDEȚENE DE PARTID Șl CONSILII POPULARE 

JUDEȚENE

PAGINA A V-A

REPORTAJ
DIN ACTUALITATEA 

SOCIALISTĂ A ȚÂRII

„LA MAREA 
CEA MARE, 

MlNDRĂ CETATE 
RĂSARE"

CUNOAȘTEȚI 
SIDERURGIȘTII 

DIN SUDUL 
CAPITALEI ?

-------------- ÎN PAGINA A III-A --------------

• DECRETUL CONSILIULUI DE STAT PRIVIND CON
FERIREA „ORDINULUI MUNCII" CLASA I ÎNTRE
PRINDERII DE RULMENȚI BIRLAD

• DECRETUL CONSILIULUI DE STAT PRIVIND CON
FERIREA TITLULUI DE „EROU AL MUNCII SO
CIALISTE"

IN JUDEȚUL SATU-MARE S-A ÎNCHEIAT 
iNSĂMiNJATUL PORUMBULUI

SATU-MARE (Corespondentul 
„Sciruteii*',  Octav Grumeza). — 
Lucrătorii ogoarelor sătmărene au 
terminat ieri, 27 aprilie, însămînța- 
tul porumbului pe Întreaga supra
față planificată de 61 900 ha. Acest 
succes se datorează, în mare mă
sură, faptului că, in ultimele zile, 
un important număr de tractoare, 
mașini de semănat, discuri au fost 
deplasate din consiliile intercoope- 
ratiste Odoreu, Moftin, Tiream —

care au terminat primele însămîn- 
țatul porumbului, spre cooperati
vele agricole din consiliile Negrești- 
Oaș, Halmeu, Homorod, Supur, Bcl- 
tiug, unde această lucrare era ră
masă în urmă. în prezent, princi
palele eforturi sînt concentrate la 
întreținerea culturilor. Prima pra
știa s-a făcut pe 3 500 ha la sfecla 
de zahăr, pe 1 500 ha la cartofi tim
purii și pe 300 ha la legume.

ÎN PAGINA A VI-A:

PLANTAREA CARTOFILOR 
în fruntea listei de priorități 

în agricultură

Inaugurarea expoziției jubiliare

„125 DE ANI DE LA REVOLUȚIA
DIN 1848 ÎN ROMÂNIA"

ACUM MAI BINE DE UN VEAC

Șl DE ATUNCI ÎNCOACE

Pe firul roșu 
al marii tradiții 
revoluționare 
a poporului 

nostru Pagina a IV-a
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CORESPONDENȚII NOȘTRI RELATEAZĂ

Planul pe patru luni
îndeplinit înainte de termen
PRAHOVA. Colectivele uni

tăților industriale din județul Pra
hova au raportat ier' mdeplinuea 
in’egrală a sarcinilor de plan la 
producția marfă pe primele 4 luni 
a> anului. Datorită avansului de 
timp riștigat, pină la finele acestei 
luni se vor produce, in plus, peste 
20 000 tone benzine, 5 500 tone căr
bune brun. 180 tone oțeluri aliate 
și brute. 134 tone mașini și utilaj 
t<-hnolog’c pentru industria mate- 
rialelor de construcții. 6 vagoane 
de marfă, 1 f>0 000 mp geam tras, a- 
proape 36 000 bucăți anvelope, 
1 500 000 cărămizi și blocuri cera
mice. 250 tone ciment. 10 000 mp 
țesături lină și alte mărfuri In va
loare de peste 70 milioane lei. A- 
cordind atenția cuvenită onorării 
contractelor la export. Industria 
prahoveană și-a depășit și la a- 
cest capitol sarcinile prevăzute, li- 
vrind in avans produse in valoare 
de peste 10 milioane lei valută. Pe 
panoul întrecerii, dedicat zilei de 
1 MaJ. figurează colectivele uzinei 
„1 Mai" din Ploiești. Combinatului 
petrochimic Brazi, Rafinăriei Plo
iești, uzinei de anvelope „Victo
ria" din Florești, fabricii de stofe 
„DorobanțuT-Ploiești ș.a.

de Arieș. I.C.F.T. Ocna Mureș, 
U.M. Cugir ș.a.

NEAMȚ. Antrenate intr-o pu
ternicii și entuziastă întrecere so
cialistă in cinstea măreței sărbă
tori a muncii, colectivele din in
dustria județului Neamț au reali
zat planul pe primele 4 luni ale 
a iului cu 3 zile mai devreme. Prin 
aceasta s-au creat condiții ca, 
pină la sfirșitul lunii aprilie, să se 
livreze suplimentar economiei na
ționale 2 000 tone țevi din oțel 
fără sudură. 3 500 tone ciment, 
680 000 bucăți blocuri ceramice și 
cărămizi. 360 tone hirtie. aproape 
2 000 mc cherestea, 150 tone fire 
și fibre chimice și multe alte pro
duse. De reținut că. față de ace
eași perioadă a anului trecut, rea
lizările din cele 4 luni ale anului 
1973 sint mai mari cu 8 la sută.

• Cel mai semnificativ rezultat
• Cea mai valoroasă acțiune

Uzina
„Electroprecizia" Săcele

Mai. co-• Tn cinstea zilei de 1 ____ __
leetivul uzinei ..Electroprecizia" — 
Săcele a depășit planul la produc- 
ția-marfă, pe 4 luni, cu 10 mili
oane lei. adică cu 3 milioane lei 
mai muit decit prevedea angaja
mentul luat pe întreg anul. S-au 
livrat suplimenta.-, printre altele, 
1 600 dinamuri și distribuitoare. 
1 700 bobine de aprindere, 12 000 kW 
motoare electrice.

• Un succes remarcabil il consti
tuie încheierea acțiunii de însușire 
in fabricație a echipamentului elec
tric pentru motorul și bordul auto
turismului ,,Dacia" l 300.

întreprinderea de foraj 
Bascov

• Marți. 24 aprilie. Întreprinde
rea de foraj din Bascov și-a înde
plinit planul pc 4 luni. Pină la 
sfirșitul acestei luni colectivul în
treprinderii va fora in plus 6 000 
metri, cifră ce reprezintă echiva
lentul a 6 sonde.

• S-au evidențiat echipele de 
sondori conduse de Vasilc Costea, 
Ion Alexandrescu, Gheorghe Lupu 
și Tudor Ciuciuc, care pe lingă de
păși rile importante de plan au 
mari realizări in inițiativa de
clanșată la începutul anului, de a 
fora 10 sonde in plus, prin econo
misirea sau refolosirea materialului 
tubular.

ALBA. In cursul zilei de 27 
aprilie, intre prinderile industriale 
din județul Alba au anunțat reali
zarea, cu 3 zile înainte de termen, 
a sarcinilor planului de producție 
pe 4 luni din acest an. Ca urmare, 
producția globală, realizată peste 
prevederi, pină la 1 Mai. va în
suma 37 milioane lei. preliminin- 
du-se obținerea peste pian a 2 800 
mașini electrice de spălat rufe. 
3 500 fuse pentru industria textilă, 
340 tone acid sulfuric, 129 tone 
oțcL 100 tone antidăunători. 15 600 
tone sare. 1 140 metri cubi pre
fabricate din beton, 1 600 metri pă
țeați uși și ferestre, 45 000 perechi 
ciorapi și altele. O contribuție 
importantă la obținerea acestor 
succese au adus-o colectivele de la 
U.M.M.N. Zlatna. I.P.B. Aiud, Sa
lina Ocna Mureș, Fabrica de cio
rapi și tricotaje Sebeș, I.M. Baia

IALOMIȚA. ln-
dustriale din județul Ialomița au 
raDorta-t realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan la producția-mar- 
fă dc primele 4 luni ale anului. 
Pină la 1 Mai. colectivele de mun
că vor produce suplimentar con
fecții în valoare de 12 milioane lei. 
40 tone de fire de bumbac, 50 
tone hirtie și 230 tone celuloză. 100 
tone legume conservate, nutrețuri 
combinate și alte produse. Cele 
mai bune rezultate in întrecerea 
socialistă le-au obținut colectivul 
Fabricii de confecții din Călărași 
și cel al Filaturii de bumbac din 
Slobozia.

BISTRIȚA-NĂSĂUD. 
tern ic angajate in întrecerea 
listă, in cinstea măreței sărbători 
a muncii. întreprinderile industri
ale din județul Bistrița-Năsăud ra 
portează realizarea cu 3 zile mai 
devreme a planului la producția 
globală pe 4 luni. De la începutul 
anului și pină acum, colectivele 
unităților economice din județ au 
livrat in plus economiei naționale 
3 100 mc cherestea, 62 tone hirtie,, 
122 tone carne și preparate de car- '» 
ne, 220 tone brinzeturi și peste 
5 000 tone minereuri complexe ș.a.

Pu-
socia-

Uzina mecanică —
Timișoara

• Colectivul uzinei a realizat 
sarcinile de plan pe 4 luni, cu 6 zile 
mai devreme. S-au creat astfel 
condiții să se livreze, peste plan, 23 
mașini de ridicat și transportat de 
mare capacitate, in special poduri 
rulante și macarale portal, pentru 
Uzina de oțeluri aliate Tirgoviște. 
șantierele navale din Constanța și 
Galați și alte unități.

• Acțiunea principală desfășura
tă in uzină vizează adoptarea unor 
tehnologii noi de uzi nare și mon
tare a utilajelor grele de ridicat 
cu ajutorul instalațiilor și dispozi
tivelor create cu forțe proprii. Pen
tru noul pod de 100 tone forță, pri
mul de acest fel realizat în țară 
pentru Combinatul siderurgic Ga
lați. au fost construite, prin auto- 
utilare, dispozitive speciale de su
dură automată, o mașină de încer
care la tracțiune a cirligului și alte 
utilaje care au permis adoptarea

Institutul de cercetare, pro
iectare și documentare 
pentru industria materiale

lor de construcții
• In patru luni din acest an, ter

menele de predare a proiectelor 
au fost devansate cu circa 600 de 
zile față de cele prevăzute in con
tracte. Ca urmare, planul la pro- 
ducția-marfă al institutului a fost 
depășit cu 25 la sută. Sporul de 
producție reprezintă peste 40 
sută din angajamentul anual.

la

Orlclt ar fi eroarea de 
„umană", șeful de echipă 
Ion Cnloță n-o admite. 
Se\ eritatea lui e justificată: 
utilajele — pe oare le mon
tează in cadrul celei de-a 
iro n etape de dezvoltare ia 
Uzina de fibre sintetice Iași 
— trebuie să funcționeze 
fără reproș. Este pusă 
balanță mlnclria lor 
montori-instalatori.

Să zicem, totuși, că _ 
sudori, membri ai echipei, 
au executat o cusătură me
talică slabă. Cu ochiul li
ber e greu de estimat — 
rezistentă ? etanșă ? inclu
ziuni ? — și-atunci se ape
lează la gamagrafie (pro
cedeu defectoscopic). Se 
știe, razele gama sint 
drepte. Nu se lasă ele in
fluențate de cimpurile mag
netice și nici de oameni. 
N-au preferințe. Limba
jul lor e simplu : „da" 
sau „nu". Adică : sudura 
asta-i bună, următoarea 
este tot bună, cealaltă... de 
refăcut. Se intimplă cam 
așa : aparatul, după ce 
spune „da" de 59 de ori. a 
șaizecea oară... Dar nu-i el 
vinovat — indică ceea ce 
vede.

Atunci Calotă se îndreap
tă către cei găsiți cu lucru 
..de refăcut". Citeodatâ 
sint sudori vechi, pe multi 
Calotă ii știe fiindcă au 
fost împreună (din cei 
35 de ani. ciți n-a implinit 
încă, șeful de echipă și-a 
consumat douăzeci 
pe șantiere), 
spre ei, ii ia 
mina 
atunci 
arată practic 
lucrul de calitate ireproșa
bilă. Omul se rușinează.

— ...o refac eu singur, va 
fi bună. Ești mulțumi'.?!

Nu, nu e mulțumii. Re
facerea o execută el.

— Și „auditorii" nu 
supară ?

— Pe omul ăsta nu 
poate supăra nimeni.

in 
de

doi

___  numai 
Se îndreaptă 
aparatul din 
care-i vine 

aproape, și-i 
cum se face

și Octav Aghiorgbjcsli. Că 
lipseau de la treabă încă 
nu era nimic. Am vrut să 
ne descotorosim de ei. A 
intervenit Calotă. S-a dus 
la secretarul organizației de 
partid șl i-a spus : ..Lasă-i 
la mine". „Nu ți-e fri
că ?". „Aici nu e vorba 
de frică sau de curaj, e 
vorba de om — și incă de 
■doi !“ Aghlorghiesii și Ne- 
der sint acum printre cei 
mai buni...

fixate In contracte, ci !n 
raport cu angajamentele 
lor. Sint foarte supărați din 
cauza asta. Unele utilaje 
sint livrate cu lntirziere. 
Constructorii le deschid noi 
fronturi de lucru, iar ei, 
instalatorii, au încă greu
tăți. Dar și cind... Au reu
șit să monteze 200 de tone 
utilaje pe lună, au realizat 
și economii.

Inițiativa a pornit tot de 
la Calotă. Cind s-a Întors

Mîndria
cutezătorilor

Bilă*

de pe șantierul de extindere a Uzinei de 
fire sintetice din lași

• coloa- 
i speci- 
8lnteză.

• Odată cu proiectele de execu
ție a fabricilor de elemente de con
strucții s-au predat și proiectele 
produselor. Astfel, se lărgește și se 
diversifică nomenclatorul produse
lor tipizate, se facilitează desface
rea lor și se grăbește astfel atin
gerea parametrilor proiectați. Pen
tru Fabrica de elemente de con
strucții de bază de polimeri din 

___ ______  __ ..... „ ____ Buzău, bunăoară, s-au predat pro- 
unor soluții tehnologice M pre*  . iestele priitelor 20.de produse, ale- 
mieră, precum' și atingerea unor se. dintre cele mai' căutate, in ac- 
parametri funcționali superiori.______Vivifatea de construcții.

se
_ ,.... ... E

printre cei mai buni sala- 
riați ai trustului. Om de 
mina intii. Competent. Se
rios. A avut in echipă cei 
mai rnulți necalificați. 
Acum nu mai are nici unul. 
Este prieten cu toți. Mai 
mult : este „nașul puștilor" 
lui Dumitru Chioariu și Ion 
Măgirescu. Nu-i echipă 
asta, ci adevărată familie. 
Se ajută unii pe alții la lu
cru, se cunosc, se vizitează.

— Intr-un timp, avcam 
în șantier cițiva nediscipli
nați. Printre ej loan Nfeder

Intimplările ni le poves
tesc șefii de brigadă și de 
lot ai lui Ion Calotă, tova- . 
rășii Dumitru Pleiea și 
Constantin Florlcâ. I-am 
găsit pe șantier, urmăreau 
lucrul care se desfășura 
normal : mai greu, incom
parabil mai greu decit in 
condiții obișnuite, dar nor
mal. Paradox ? „Nicide
cum 1" — ne-au răspuns. 
Lucrul este intirziat. Din 
pricina zăpezilor și visco
lului de săptămînile tre
cute. Nu intirziat in raport 
cu planul, cu termenele

de la Conferința Națională 
a partidului din anul tre
cut le-a spus : ..Fiecare 
facem economii la materia
lele cu care lucrăm echiva
lente cu propriul salariu 
lunar. Nu. nu cu cel tari
far. Cit ciștigă fiecare..." 

Inițiativa lui a prins. 
Brigăzile conduse de Au
gustin Burcuță, Sabin To- 
pliceanu și Grigore Petrița 
l-au imitat. La. nivelul 
trustului s-a.u economisit • 
astfel circa 35 de milioane 
lei...

Trebuiau ridicate 
nele, cilindrii aceia 
flci chimiei de s 
Inalți de 26 metri și grei 
de 18 tone. în astfel de 
cazuri documentația pre
vede utilizarea macaralelor 
de 65 de tone. Nu se obțin 
insă decit planificat. De 
obicei noi devansăm terme
nele. Am avea mai repede 
nevoie de o astfel de ma
cara. Și-atunci ? Să aștep
tăm ?

Calotă — evident cu acor
dul nostru — a rezolvat 
impasul. A prelungit bra
țul unei macarale de 20 de 
tone existente. A introdus 
in „combinația" asta șl 
două trolii și coloanele au 
fost ridicate. Evident, nu 
fără emoții. Dar a mers !

— Unde-i eroul ? am în
trebat.

Ni s-a răspuns că-1 
acasă, in concediu.

Citea.
— Concediu de studii ?
— Nu, de odihnă, pe '72! 

— și ride.
— De ce nu într-o sta

țiune ?
— Sint la „subingineri" 

la Politehnică.
— Frumos apartament. 

Mobilă nouă...
— Chiar este ; e al treilea 

rlnd de mobilă pe care mi 
l-am cumpărat. Celelalte ? 
S-au stricat. De ce ? Fa
ceți 
început in 1953, la Bacău. 
Apoi am făcut Săvineștii, o 
etapă. A urmat „mase 
plastice" — la Iași. Din nou 
Săvinești. Din nou Iași. Iar 
Săvinești. Au urmat : Iași, 
Birlad, Vaslui. Acum am 
revenit la Iași, etapa a 
IlI-a. Care „mobilă" ar re
zista ?

— Ni s-a vorbit despre 
ridicarea coloanelor. Risc 
mare. Dacă...

— Nu am riscat și nu risc 
nimic. Totul e calcul. Nici 
curaj, nici frică — CAL
CUL. Riguros.

Ați ascultat vreodată cum 
spun alpiniștii .. 1“
cut" — Bucegii, Pa ringul. 
Apusenii... Ați _____ 1
mindria lor ? Să ascultați 
cum pronunță același cu- 
vînt și constructorii. Cei 
care se recomandă simplu, 
convingător — prin faptele 
lor de muncă. Unul din cei 
rnulți — cum este Ion Calo
tă. Să auziți cum spune el 
am făcut Săvineștii, Bacăul, 
Vasluiul, Birladul... Merită.

socoteala. Totul a 
it in 1953, la Bacău.

.am fă-

observat

Mircea BUNEA 
Man ol e CORCACI

e
, S» - •
, 9 «
ț. V--' * ■' a

jti'1 .
s ■■

Triptic urbanistic : Cluj, Satu-Mare, Slatina

1 urmele*
/-----------------------
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„SClNTEIA" pe

Acum,
in fiecare comună
funcționează 
cite un dispensar

CLUJ
Multe noutăți

• Tn preajma sărbătoririi zilei de 
1 Mai. oamenii muncii din muni
cipiul Cluj se bucură, pe lingă 
succesele pe care le înregistrează 
in producție, și de realizările ob
ținute pe tărim social și edilitar- 
gospodăresc. E vorbe, in primul 
riad, de predarea la cheie, in car
tierul Mănăștur, a 338 de aparta
mente. din care 118 construite din 
fondurile statului și 220 proprietate 
personală, de construcția unei gră
dinițe de copii cu o capacitate d« 
100 locuri, de reamenajarea și re
novarea a 48 de unități corner c a
le (printre care o remarcă specia
lă merită complexul de alimentație 
publică „Ursus", cu tradiție și mare 
popularitate in rindul consumato
rilor). Alte obiective de larg inte
res sint : sta*ia  de trai.'re și con
ducta de aducțiune Gilău—Cluj, 
care din primele zile ale lunii mai 
va asigura cantitatea de apă pota
bilă necesară orașului nostru ; de 
1 Mai inaugurăm cel mai mare pod 
din Cluj, peste riul Someș, ce va 
avea 4 benzi de circulație rutieră 
și două trotuare pietonale.

Dintre lucrările menite să îmbu
nătățească condițiile de circulație 
pe unele artere, corespunzător tra
ficului In continuă creștere, men
ționez pe cele de pe Calea Turzii 
— principala intrare dinspre Bucu
rești—Brașov pe șoseaua interna
țională E 15 — de pe străzile
Plevnei ți Podgoriei, ce deservesc 
zona industrială est. In plină dez
voltare. precum și pe cele de pe 
străzile de legătură dintre zona 
centrală a orașului fi noul cartier 
Gheorghieni. După cum vedeți, sint 
mult*  noutăți. Am enumerat doar 
cileva-w

au chipul primăverii
• In cadrul acțiunilor patriotice 

au fost plantați 7 000 de arbori și 
arbuști, 5 km de gard viu, 300 000 
flori de primăvară, au fost amena
jate și extinse cu 11 ha spațiile și 
zonele verzi In cartierele Gheor- 
ghieni, Plopilor, Gruia, in parcul 
..Est" ctc. Se lucrează, totodată, la 
amenajarea zonei sportive din mi- 
croraionul 2 Gheorghieni. care are 
terenuri de fotbal, volei, baschet 
ș.a.

• Clujul și împrejurimile lui iși 
așteaptă vizitatorii in zonele de a- 
gi-ement cu condiții de recreere și 
distracție îmbunătățite. Amenajă
rii? efectuate in pădurea de agre
ment Făget asigură noi posibilități 
de odihnă pentru orășeni. Ampla
sarea a incă 30 de căsuțe noi la 
campingul din pădurea Făget spo- 
r^'e. totodată, capac, tatea de ca
zare pentru turiști. Jn cursul lunii 
mai va ft dat în folosință motelul 
de la Gilău, în apropierea lacului 
de acumulare, cu 110 locuri de ca
zare, restaurant și alte dotări dis
tractive și de odihnă.

Remus BUCȘA
primarul municipiului Cluj

SATU-MARE

Investiția

cea mai de preț — 

hărnicia populației

• înainte de toate aș vrea să 
remarc realizarea noului complex 
județean de sănătate, alcătuit din- 
tr-un «pita! cu peste 700 de locuri 

și o policlinică cu 20 de serviciu 
De asemenea, s-au dat In folosință 
un complex (cămin—creșă) cu 200 
locuri, precum și 132 de aparta
mente in noile cartiere „Carpați" 
și „Solidarității". Un alt obiectiv 
de interes cetățenesc il reprezintă 
intrarea in funcțiune a noii fabrici 
de înghețată, care produce zilnic 
30 mii oahare de înghețată. Azi, 
simbătâ. se inaugurează restauran
tul și cofetăria „Transilvania", care 
alcătuiesc cel mai modern ?i spa
țios complex comercial de acest fel 
din județ, precum și cofetăria „Ti
neretului". Prin contribuția tinere
tului s-a realizat, la zubsolul ți 
parterul unei vechi clădiri. un 
frumos club al tineretului. In 
șlirșit, o altă realizare : a fost fo
rat un nou put cu apă termală, 
al patrulea dm municipiu. caro 
mărește considerabil debitul de la 
complexul de agrement „Someș".

• Locuitorii orașului Satu-Mare 
au participat — in spiritul frumoa
sei tradiții a hărniciei oamenilor 
de pe aceste meleaguri — la nu
meroase acțiuni voluntar-patriotice, 
realizlnd un volum de lucrări gos
podărești și de înfrumusețare de 
circa 11 milioane de lei. Cele mai 
masive forțe cetățenești au acțio
nat la continuarea amenajărilor din 
zona de agrement „Someșul" și de 
creare a spațiilor verzi din jurul 
blocurilor.

• Complexul de agrement „So
meșul", care se întinde pe mai bine 
de 12 ha, și lacul „Pescăruș", de 
pe calea Odoreului — devenite zone 
de mare atractivitate și popularita
te — vor fi, și in această primăvară, 
gazde agreabile pentru petrecerea 
timpului liber. In afara obiective
lor cunoscute din municipiu (bazi
nul termal pentru adulți. căsuțele- 
camping, pavilioanele cu cabine, 
unitățile de alimentație publică fi 

prestări servicii) au mai apărut, in 
această primăvară, ca noutăți 
pentru cetățeni : o baie comunală 
cu apă termală (care se dă in fo
losință azi. simbătă). un bazin de 
înot pentru copii (cu o suprafață de 
120 mp), iar la lacul „Pescăruș" se 
va da in folosință, in aceste zile, 
un solar dotat cu balansoare și alte 
diverse aparate de joacă pentru 
copii.

Vaslle GITA
primarul municipiului Satu-Mare

SLATINA

Motive de bucurie

• Dintre obiectivele mal impor
tante date in folosință de la În
ceputul anului și pină acum, amin
tesc : peste 200 de apartamente 
confort I in cartierul de locuințe 
Crișan ; două cămine pentru copii 
cu o capacitate de 200 locuri și 
cinci terenuri de joacă in diverse 
cartiere ale orașului ; complexul 
turistic „Parc" — un edificiu cu 10 
niveluri, dlspunind de bar de zi, 
restaurant și linie cu autoservire, 
cofetărie etc. ; un complex mește
șugăresc in cartierul Progresul II, 
cu ateliere de croitorie, marochină- 
rie, reparații TV, secții de produc
ție etc. ; un magazin Gostat, unde 
sint puse la dispoziția cumpărăto
rilor produse alimentare și prepa
rate din carne. Alte realizări se re
feră la îmbunătățirea alimentării 
cu apă, prin construirea unui re
zervor cu o capacitate de 5 000 mc 
care permite ca debitul orașului 
să crească astfel cu 120 1 pe se
cundă, ceea ce înseamnă aproape 
dublu față de anul trecut.

Și in domeniul înfrumusețării 

orașului avem ce spune. Au fost 
modernizate străzi și trotuare pe 
30 000 mp ; s-au amenajat și extins 
spațiile verzi cu incă 50 000 mp, 
(suprafața totală ajungind la peste 
100 hectare) ; s-au plantat 3 mili
oane de flori și 122 000 pomi, ar
bori și arbuști, îndeosebi pe dea
lul Grădiște, acolo unde va fi ame
najat un frumos loc de agrement.

• Valoarea lucrărilor executate 
prin muncă voluntar-patriotică se 
ridică la peste 12 milioane de lei, 
cu 3 milioane de lei mai mult de
cit era prevăzut pentru această pe
rioadă. Aceste cifre „vorbesc" mai 
mult decit simpla enunțare a unor 
acțiuni la care au participat mii de 
cetățeni, deputațl. salariați ai uni
tăților economice.

• Comitetul executiv al consiliu
lui popular orășenesc s-a gindit și 
la modul cum populația Slatinei 
urmează să-și petreacă timpul li
ber. Concret, am extins campingul 
Podul-Olt, așezat pe malul riului 
intr-un peisaj pitoresc. Apoi, ime
diat la ieșirea din oraș, pe șoseaua 
ce duce la Craiova, am amenajat 
un nou popas turistic. Tot in a- 
ceastă zonă a orașului am amena
jat alei largi de promenadă cu 
plantații de arbori și arbuști, cu 
sute de mii de flori. Un alt loc de 
agrement este pădurea Strehareț, 
aflată la 3 km de centrul orașului. 
Pentru accesul populației, am mo
dernizat drumul pină la pădure, iar 
simbăta șl duminica organizăm aici 
curse permanente cu autobuze ale 
l.G.O. Tot aici vom construi și un 
sat de vacanță, precum și un 
ștrand pe valea Strehareț. Grădiș
tea este, de asemenea, un alt loc 
unde invităm populația orașului 
pentru recreere și agrement.

Radu BARBU
primarul orașului Slaiina

...6 iulie 1972. Ziarul nostru infor
ma cititorii despre o serie de noi 
măsuri stabilite de Ministerul Să
nătății in scopul perfecționării acti
vității de acordare a asistenței me
dicale.

Spicuim din articolul publicat 
atunci :

• In fiecare comună va funcțio
na cite un dispensar de circumscrip
ție încadrat cu medic și personal 
mediu sanitar ;

o în satele depărtate de centrul 
comunei vor funcționa puncte de 
sănătate servite de personal mediu 
sanitar ;

o Se vor organiza 250 centre ine- 
rlico-sanitare rurale dotate cu punct 
farmaceutic și laborator ;

o Crearea, in mediul urban, a 
circa 200 de centre medico-sanitare;

O Perfecționarea asistenței am
bulatorii de specialitate printr-o 
serie de măsuri intre care și sche
ma mixta spital-policlinicâ ; centra
lizarea laboratoarelor și a servicii
lor de consultații din spitale și poli
clinici etc.

...25 aprilie ț973. La Ministerul 
Sănătății ne furnizează informații 
de ultimă oră tovarășul Claudiu 
Tcindel, directorul Direcției asisten
ței medicale :

— în prezent, in fiecare comună 
din țară funcționează cite un dis
pensar de circumscripție sanitară, 
numărul lor ajungind acum la a- 
proape 2 700. în total, in aceste uni
tăți lucrează 4 935 de medici, dintre 
care 2 633 pentru asistența medicală 
a adulților, 1 129 pentru copii și 
1 173 stomatologi. De asemenea, un 
număr de 430 dispensare, situate in 
centrele rurale mai îndepărtate, au 
fost dezvoltate ori au devenit cen
tre de sănătate complexe, cuprin- 
zind cabinete de asistență medicală 
pentru adulți și copii, cabinete de 
stomatologie, micro-maternități, la
boratoare etc. Pentru ministerul 
nostru un obiectiv important l-a 
constituit realizarea sarcinilor tra
sate prin Hotărirea Comitetului. 
Executiv al C.C. al P.C.R. din apri
lie 1971 cu privire la unele măsuri 

de îmbunătățire a condițiilor de 
viață ale membrilor cooperativelor 
agricole de producție. Numai in a- 
nul 1972 au fost alocate in plus 74 
milioane lei care au acoperit chel
tuielile necesare pentru acordarea 
gratuită a Întreținerii, medicamen
telor și -materialelor sanitare pe 
timpul internării in spitale a coo
peratorilor- și familiilor lor. precum 
și a tratamentului ambulator al 
cooperatorilor pensionari și al 
membrilor lor de familie.

— Ce ne puteți spune cu privire 
la asistența medicală din mediul 
urban ?

— In mediul urban au continuat 
să se dezvolte centrele medico-sa
nitare. în prezent, in municipii și 
marile orașe funcționează 269 ase
menea unități care inglobează peste 
750 circumscripții sanitare. Unele 
măsuri au vizat îmbunătățirea ba
zei materiale și a funcționalității 
stațiilor și serviciilor de salvare. 
Astfel, prin construcții noi sau a- 
menajări s-au creat condiții cores
punzătoare de lucru la stațiile de 
salvare din Craiova, Timișoara. 
Tulcea, Piatra-Neamț și Focșani, a 
fost sporit parcul de mijloace de 
transport de urgență prin dotarea 
județelor cu incă 200 autosanitare, 
din care 40 special amenajate in 
vederea intervenției in accidente 
grave. Pentru unele județe ca Iași, 
Cluj, Constanța, Timișoara și mu
nicipiul București s-a asigurat ser
virea cu elicoptere moderne, iar al
tele, cum ar fi Tulcea, Mehedinți 
și Brăila au fost dotate cu ambar
cațiuni sanitare pentru transportul 
cazurilor de urgență.

îmbunătățiri au fost aduse, de 
asemenea, activității de recoltare și 
conservare a slngelui, organizării și 
funcționării secțiilor și serviciilor 
de anestezie-terapie intensivă in 
spitalele mari, precum și In dome
niul asistenței stomatologice.

Toate aceste măsuri și altele, ce 
vor fi luate in continuare, iși vor 
aduce, credem, din plin contribuția 
la îmbunătățirea asistenței medi
cale. la asigurarea unui Înalt nivel 
de sănătate al populației.

Dinu POPESCU 
____________________ J
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ÎNALTĂ CINSTIRE MUNCII HARNICE, 
PUTERNIC IMBOLD SPRE NOI REALIZĂRI

Decretul Consiliului de Stat 
privind conferirea „Ordinului Muncii" 
unor organizații județene de partid, 

consilii populare județene, întreprinderi 
și institute de cercetare-proiectare

Hotărîrea Consiliului de Stat 
privind acordarea „Diplomei de onoare" 
unor organizații județene de partid 

și consilii populare județene

Decretul Consiliului de Stat 
privind conferirea „Ordinului 
Muncii" clasa I întreprinderii 

de rulmenți Bîrlad

Consiliul de Stai al Republicii Se
t's liste România decretează :

Art. 1. Pentru rezultatele deosebite 
obținute in anul 1972 in începi .o:- 
rea si depășirea «arcinilor de plan si 

■« angajamentelor asumate. pentru 
ocuparea locurilor 1. II si III in în
trecerea dintre organizațiile iude- 
tene de partid în industrie, inves- 
t-tii-construcții. transporturi si cir
culația mărfurilor si pentru contri
buția adusă la dezvoltarea econo
miei in ansamblu, se conferă „Ordi
nul Muncii" următoarelor organiza
ții județene de part id :

— Ordinul Muncii clasa I Orga
nizației de partid a județului Su
ceava și Organizației de partid a 
municipiului București pentru lo
cul I : Ordinul Munoir clasa a II-*  
Organizației de partid a județului 
Maramureș pentru locul II : Ordi
nul Muncii clasa a III-a Orga.nJ ra
ției de partid a județului Botoșani 
pentru locul III.

Ari. 2. Pentru rezumatele deosebi
te obținute in anul 1972 in îndepli
nirea si depășirea sarcinilor de plan 
la principalii indicatori din agricul
tură. pen-ru ocupaiea locurilor I.
II $i III in întrecerea dintre orga
nizațiile județene de partid în ace-d 
domeniu, se conferă ..Ordinul Muncii" 
următoarelor orga nizafii județene de 
partid : Ordinul Muncii clasa I Or- 
canizatici de partid a județulu; Bi
hor pentru 1-vml I : Ordinul Mun
cii clasa a TI-a Organizației de 
partid a județului Iași si Organiza
ți -i de partid a județului Ialomița 
p-'-Jru locul II : Ordinul Muncii 
clasa a III-a Organizației do nar'id 
■ județului Mure» pentru locul III.

Art. X Pentru rezulta tete deose
bite obținute in anul 1972 în înde
plinirea si depășirea angajamentelor 
asumate, a sarcinilor de o’an la pro
ducția industrială. livrările de măr
furi ’a fondul pieței, prestările ce 
servicii către populație, realizarea de 
beneficii și venituri proprii la bu
getele locale, pentru ocupare® locu
rilor I. II si III in întrecerea din
tre coneUHte populare județene, se 
conferă ..Ordinul Muncii" următoare
lor consilii populare județene : Or
dinul Muncii clasa I c'.pns'.lvului 
popular al județului Maramureș 
pentru locul I : Ordinul Muncii cla
sa a II-a Consiliului popular al 
județului Sueeava pentru locul II ; 
Ordinul Muncii clasa * III-a Con
siliului popular al județului Galați 
pentru locul III.

Art. 4. Pentru rezultatele deosebi
te obținute in anul 1972. pen
tru ocuparea locurilor I. II $i
III în întrecerea dintre întreprin
derile industriale, de construct ii- 
montaj, din agricultura de stat și

silvicultură, transporturi și teleco
municații. circulația mărfurilor, gos
podăria comunală și institutele de 
corcotare-proiectare. se conferă ..Or
dinul Muncii ‘ după cum urmează :

A. INDUSTRIE. — Ordinul Muncii
clasa I pentru locul 1: uzinei ..Rul- 
mentul"-Brașov : întreprinderii ,.E- 
le.rtroa.oarataj“-București ; Combi
natului si decurgi .'-Hunedoara: Grupu
lui industrial de petrochimie-Plo- 
iești : întreprinderii miniere-Bocșa, 
județul Caraș-Severin ; Fabricii de 
confecții și tricotaje-București : Fa
bricii de ciment Bicaz. județul 
Neamț. Ordinul Muncii clasa a Il-a 
pentru locul II : uzinei de utilaj 
chimic „Grivița roșie “-București ; 
Combinatului chimic-Făgăraș, județul 
Brașov ; Schelei de extracție-Brăila ; 
întreprinderii de rețele electrice- 
București î fabricii de piele și în
călțăminte ,.Clujana“-Cluj ; Plat
formei de prelucrare a lemnului-Pi- 
testi. Ordinul Muncii clasa a III-a 
pentru locul III : Uzinei metalurgice 
dc metale neferoase și rare-Baia 
Mare, județul Maramureș ; între
prinderii electrocentrale-Craiova ; 
Fabricii de postav-Buhuși. județul 
Bacău : întreprinderii ..Industria
cărnir'-Suceava : Fabricii de țiga- 
reto-Bucuresti : întreprinderii de in
dustrie localâ-Orăstie. județul Hu
nedoara : întreprinderii poligrafice 
..TiparuV-București.

B. CONSTRUCȚII-MONTAJ. — Or
dinul Muncii clasa I pentru locul I: 
întreprinderea de construcții side
rurgice Hunedoara. Ordinul Mun
cii clasa a Il-a pentru locul II : 
Trustului de construcții-montaje e- 
nergetioe-Bueurești : Trustului de 
montaje utilaj chimic-Bucu-rești. Or
dinul Muncii clasa a III-a pentru 
locul III : Trustului de construcții- 
montaje-Timisoara : întreprinderii
de construcții industriale și mon- 
taj-Brașov.

C. AGRICULTURA DE STAT SI 
SILVICULTURA. — Ordinul Muncii 
clasa I pentru locul I : I.A.S. O- 
grada". județul Ialomița. Ordinul 
Muncii cla=a a Il-a pentru locu1 II : 
I.A.S. „Miroslava**,  județul Iași ; 
S.M.A. „Cefa“. județul Bihor. Ordi
nul Muncii clasa a III-a pentru lo
cul III : Inspectoratului silvic-Rim- 
nicu Vîlcea, județul Vilcea.

D. TRANSPORTURI ȘI TELE
COMUNICAȚII. — Ordinul Muncii 
clasa I pentru locul I : întreprin
derii de transnorturi auto-Oradea. 
județul Bihor. Ordinul Muncii clasa 
a IT-a pentru locul II : Stației 
C.F.R. București-Triaj. Ordinul

Muncii clasa a III-a pentru locul 
Ill : Direcției județene dc poștă și 
te I ecomu nicaț ii- Neamț.

E. CIRCULAȚIA MĂRFURILOR. — 
Ordinul Muncii clasa I pentru lo
cul I : I.C.S. „Victoria“-Bucu- 
reștj. Ordinul Muncii clasa a Il-a 
pentru locul II : întreprinderii dc 
comerț exterior „Dacia"-Pite$ti, 
județul Argeș ; întreprinderii eco
nomice județene a cooperației de 
consum-Olt- Ordinul Muncii cla
sa a III-a pentru locul III : O.N.T. 
„Carpați“-Brașov.

F. GOSPODĂRIA COMUNALĂ. - 
Ordinul Muncii clasa a Il-a pentru 
locul II : întreprinderii de t.rans- 
port-Brașov. Ordinul Muncii c’a- 
sa a III-a pentru locul III : în
treprinderii de gospodărie comunală
— Satu-Mare.

G. INSTITUTE DE CERCETARE. — 
Ordinul Muncii clasa I pentru lo
cul I : Institutului central de cerce
tări chimice (ICECHIM). Ordi
nul Muncii clasa a Il-a pentru lo
cul II : Institutului de cercetări și 
proiectări pentru industria electro
tehnică (I.C.P.E.). Ordinul Muncii 
clasa a III-a pentru locul III : In
stitutului de cercetări metalurgice 
(ICEM).

H. INSTITUTE MIXTE DE CER
CETARE ȘI PROIECTARE. — Ordi
nul Muncii clasa I pentru locul I: In
stitutului de cercetării tehnologice pen
tru construcții de mașini (I.C.T.C.M.). 
Ordinul Muncii clasa, a Il-a pentru 
locul II : Institutului de cercetări și 
proiectări pentru industria lemnu
lui (I.C.P.I.L.). Ordinul Muncii cla
sa a III-a pentru locul III : Insti
tutului de studii și proiectări ener
getice (I.S.P.E.).

I. INSTITUTE DE PROIECTARE.
— Ordinul Muncii clasa I pentru lo
cul I : Institutului de proiectări teh
nologice pentru industria materiale
lor de construcții (I.P.I.M.C.). Ordi
nul Muncii clasa a Il-a pentru lo
cul II : Institutului de proiectări căi 
ferate (I.P.C.F.). Ordinul Muncii cla
sa a III-a pentru locul III : Insti
tutului de proiectări pentru uzine și 
instalații din industria construcțiilor 
de mașini (I.P.C.C.M.).

T. INSTITUTE DE PROIECTARE 
LOCALE. — Ordinul Muncii clasa I 
pentru locul I : Institutului de pro
iectare județean-Constanța. Ordi
nul Muncii clasa a Il-a pentru lo
cul II : Institutului de proiectare 
iudețean-Bacău. Ordinul Muncii 
clasa a III-a pentru locul III : In
stitutului de proiectare județean- 
Aiba.

Consiliul dc Stat al Republicii So
cialiste România hotărăște :

Ari. 1. — Pentru rezultatele deose
bite obținute in anul 1972 in îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asumate, pentru 
ocuparea locurilor IV, V și VI în în
trecerea dintre organizațiile județene 
de partid in industrie, investiții, 
construcții, transporturi și circulația 
mărfurilor și pentru contribuția adu
să la dezvoltarea economiei in an
samblu, se acordă ..Diploma de 
onoare", după cum urmează :

— Organizației de partid a județu
lui Bihor, pentru locul IV ;

— Organizației de partid a județu
lui Harghita, pentru locul V :

— Organizației de partid a județu
lui Brăila și organizației de partid a 
județului Vrance», pentru locul VI.

Art. 2. — Pentru rezultatele deo
sebite obținute în anul 1972 în înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
plan la principalii indicatori din a- 
gricultură, pentru ocuparea locurilor 
IV. V și VI în întrecerea dintre or
ganizațiile județene de partid în a- 
cest domeniu, se acordă „Diploma de 
onoare", după cum urmează :

— Organizației de partid a județu
lui Timiș, pentru locul IV ;

— Organizației de partid a județu
lui Brăila și organizației de parlid a 
județului Buzău, pentru locul V ;

— Organizației de partid a județu
lui Satu-Mare și organizației de 
pari id a județului Dolj, pentru 
locul VI.

Art. 3. — Pentru rezultatele deose
bite obținute în anul 1972 in îndepli
nirea și depășirea angajamentelor 
asumate, a sarcinilor de plan la pro
ducția industrială, livrările de 
mărfuri la fondul pieței, prestările 
de sfervicii către populație, realizarea 
de beneficii și venituri proprii la bu
getele locale, pentru ocuparea locu
rilor IV. V și VI în Întrecerea din
tre consiliile populare județene, se 
acordă ..Diploma de onoare" după 
cum urmează :

— Consiliului popular al județului 
Bihor și Consiliului popular al ju
dețului Brăila, pentru locul IV ;

— Consiliului popular al județului 
Ialomița și Consiliului popular al ju
dețului Bacău, pentru locul V ;

— Consiliului popular al județului 
Timiș și Consiliului popular al mu
nicipiului Bucuroșii, pentru locul VI.

Pentru contribuția adusă la indus
trializarea țării și participarea activă 
a colectivului întreprinderii de rul
menți Blrlad la opera de construire 
a socialismului,

Cu prilejul aniversării a 20 de ani

de activitate neîntreruptă • între
prinderii,

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România decretează:

Articol unic. — Se conferă „Ordi
nul Muncii" clasa I întreprinderii de 
rulmenți Blrlad.

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Decretul Consiliului de Stat
privind conferirea titlului

de „Erou al Muncii Socialiste"
Cu prilejul aniversării a 20 de ani 

de activitate neîntreruptă a între
prinderii de rulmenți Birlad,

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România decretează :

Articol unic. — Pentru merite deo
sebite in întreaga activitate desfășu

rată in anii construcției socialiste a 
țării și pentru contribuția personală 
adusă la dezvoltarea întreprinderii 
de rulmenți Bîrlad se conferă titlul 
de ..Erou al Muncii Socialiste" to
varășilor : Aurel D. Chiru — reglor, 
Costică T. Bădărău — maistru prin
cipal.

Președintele Cons’lu’b’i de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

Solemnitatea
de la Consiliul de Stat

(Urmare din pag. I)

torice pe care dumneavoastră ne-ați 
pus-o tuturor, de a reaUza cincina
lul înainte de termen și de a grăbi, 
astfel, dezvoltarea economică, socia
lă și culturală a țării noastre, sarci
nă profund patriotică. care a făcut 
lâ vibreze tot ceea ce este mai 
nobil dintre sortimentele noastre.

De aceea, sint convins că întreaga 
recunoștință a noastră vi se cuvine 
dumneavoastră, care ați pus in fața 
tuturor un ideal ati! de nobil !

Fiind conștienți de responsabilita
tea pe care ne-am asumat -o in 
fața dumneavoastră — de a îndepTni 
cincinalul cu șase luni înainte de 
termen —. de obligațiile spori :e cc'-e 
ne revin acum, dr.nâ ce ne-ati de
cernat această înalta distincție, 
permiteți-mi ca, dîr.d glas gin- 
durilor tuturor oamenilor muncii d.n 
Capitală, sâ vă asigur câ angaja
mentul pe care ni l-am luat il vom 
Îndeplini neabătut.

Vom acționa și in viitor cu toată 
fermitatea și priceperea noastră 
pentru a aplica hotăririle Congresu
lui al X-lea și ale Conferinței Na
ționale ale partidului, a indicațiilor 
date de dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, la Confe
rința organizației de partid a Capita
lei. punînd întregul nostru potențial 
in slujba înfloririi necontenite a pa
triei, a construirii socialismului și 
comunismului in România".

..Decorarea județului nostru cu Or
dinul Muncii clasa a Il-a — a spus 
tovarășul Marin V&sile, prim-secre- 
tar al Comitetului județean de partid 
Ialomița. președintele consiliului 
popular județean — ne obligă să ne 
ooncentrăm și mai mult eforturile 
pentru folosirea mai deplină a poten
țialului de care dispune pâmintul 
Bărăganului.

Sintem conștienți câ rezultatele p»- 
care le-am obținut anul trecut in 
producția vegetală sirJ numai un 
început in concretizarea indicațiilor 
dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu. 
date la consfătuirea cu cadrele din 
agricultura județului Ialomița.

Aplicarea in viață a măsurilor lua
te de comitetul nostru județean pe 
linia desfășurării in bune condiții 
a campaniei agricole de primăvară 
ne dă posibilitatea de a ne angaja 
in acest an să realizăm o producție 
medie la hectar pe întreaga supra
față de cel puțin 4 000 kg de griu, 
5 000 kg de porumb boabe la neiri
gat, 8 000 kg in condiții de irigare, 
2 300 kg floarea-soarelui, 40 000 kg 
sfeclă de zahăr și să îmbunătățim 
substanțial activitatea din zootehnie.

încă o dată vă mulțumim din toa
tă inima, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru distincțiile acorda
te și n° angajăm să nu precupețim 
nici un efort pentru ca sarcinile mari 
ce stau in fața agriculturii, industriei 
$' dezvoltării social-culturale a jude
țului Ialomița să fie realizate in 
mod exemplar-*.

în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din Maramu
reș a mulțumit pentru această 
înaltă apreciere tovarășul Gheor- 
ghe Blaj, prim-secretar al comite
tului județean de partid, pre- 
ș dintele consiliului popular jude
țean. ..Datorăm rezultatele muncii 
noastre in industrie și economia lo
cală — a spus el — îndrumării și 
sprijinului de care ne-am bucurat 
din partea conducerii de partid și 
de stat, personal a secretarului ge
neral al partidului, care, și prin 
vizita făcută anul trecut, ne-a a- 
preciat munca, ne-a făcut și obser
vațiile cuvenite, iar strădania a fost 
să îndeplinim indicațiile date.

Vă informez, stimate tovarășe se
cretar general, că. in intîmpinarea 
zilei de 1 Mal, industria județului 
Maramureș, cit și economia locală 
și-au îndeplinit planul și, începînd 
cu ziua de vineri, lucrează in contul 
lunii mai, realizind, în cinstea a- 
cestei sărbători. 50 la sută din an
gajamentele anuale. Ne vom strădui 
să muncim din ce in ce mai bine, 
să ne onorăm angajamentele care 
le-am luat pentru acest an“.

Directorul Institutului de cercetări 
fi proiectări pentru industria elec

trotehnică, tovarășul Florin Tânăses- 
cu, a subliniat, in cuvintul său, că 
toți cei ce activează in domeniul 
cercetării științifice au primit cu 
emoție acordarea acestor distincții 
ce îi onorează, dar care, in cea mai 
mare măsură, ii obligă. „Spunem 
cu emoție, pentru câ munca noas
tră, de multe ori vizibilă doar la 
terminarea unor lucrări însemnind 
cițiva ani de trudă, este cunoscută, 
este apreciată, dindu-ne satisfacția 
și credința că punem, alături de 
toți ceilalți, umărul pentru a face 
o țară mai puternică, mai civilizată. 
Organizațiile de partid din cerceta
rea științifică tehnică au raportat in 
anul 1972 noi rezultate de valoare : 
produse modernizate, multe teh
nologii și instalații tehnologice rea
lizate după o concepție proprie, noi 
materii prime valorificate superior.

Ne-a bucurat mult, vizita dum
neavoastră în institutele de cercetare 
bucureștene ; aprecierile și sfaturile 
dumneavoastră au constituit pentru 
noi un sprijin de o valoare inexpri
mabilă. Vă așteptăm, tovarășe secre
tar general, și în alte unități de 
cercetare și veți vedea peste tot ata
șamentul cercetătorilor noștri pen
tru politica partidului, efortul pen
tru traducerea in viață a hotâririlor 
sale.

Știm că trebuie să participăm cit 
mai activ, alături de industrie, de 
școală, la tot procesul de înnoire pe 
care dv. il conduceți cu atîta clar
viziune .și fermitate. Vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral. că noi toți cei ce activăm în 
domeniul cercetării științifice, în 
ConsLliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, ne vom strădui șl vom 
fi in primele rinduri ale celor ce 
sint chemați să realizeze noi valori 
spirituale și materiale".

La rindul său, tovarășul Gheorghe 
Badea, directorul uzinei „Rulmen
tul**  din Brașov, a relevat că distinc
ția acordată răsplătește strădaniile 
colectivului întreprinderii in activi
tatea economici pe anul trecut, „Vă

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

ETICA
...Era în primăvara a- 

nului 1972. Abia se topise
ră zăpezile cind oamenii 
șantierelor noastre în
cepeau să demonteze 
schelele din jurul unor o- 
biective industriale, dind 
multe dintre ele produc
ției înainte de termen. 
Datorită constructorilor, 
cercetătorilor și proiec
tantelor, care contribuise
ră în comun la realizarea 
unui amplu plan dc in
vestiții, forțele economiei 
naționale aveau să spo
rească cu 336 noi capaci
tăți de producție, toate 
slujind progresului eco
nomic și social-cultural a! 
țării. Azi, tot ei, avi nd 
alături noi generații de 
constructori, înalță alte 
schele, construiesc mai 
departe, in ritm impetuos. 
Temeinic și cu modestie.

...Vă amintiți, era varo, 
soarele dogorea puternic 
cind oamenii ogoarelor, 
semănători eu dragoste de 
pămint, se angajaseră cu 
toate forțele obțtei unite 
ta stringerea celei mai 
mari producții de cereale 
obținute pe ogoarele 
României — recolta anu
lui 1972. Arșița și ploile 
i-au pus pe oameni la nu 
puține încercări, dar oa
menii s-au dovedit mai 
tari — ți ața au adunat 
în hambare cu 2,5 mili
oane tone cereale mai

Avuția noastră 
cea mai de preț:

MUNCII SOCIALISTE

Adunarea festivă
de la întreprinderea
de rulmenți Bîrlad

mult decît în anul prece
dent. Acum, știm cu toții, 
semănătorii ți mecaniza
torii noștri sint angajați 
intr-o bătălie pentru o 
recoltă ți mai mare. Din 
nou ne-au încercat zăpe
zile ți apele. Dar oame
nii agriculturii noastre 
socialiste și-au dovedit 
din nou vrednicia, mun
cesc cu dirzenie și ambi
ție generoasă.

...Vă amintiți, făeîndu- 
se bilanțul anului 1972, 
țara întreagă și-a îndrep
tat încă o dată gindul cel 
mai bun spre harnica 
noastră clasă muncitoare, 
consecvent înaintașă a în
tregului popor, spre oa
menii fabricilor și uzine
lor care realizaseră o pro
ducție industrială globală 
cu 39 de miliarde lei mai 
mare față de anul 1971, 
deschizind perspectiva 
realistă a îndeplinirii mai 
devreme a întregului cin
cinal.

Sint citeva din marile 
fapte ale luptei oamenilor 
muncii pentru transfor
marea în realități vii a 
obiectivelor Congresului 
al X-lea. citeva din ma
rile fapte ale acelui șuvoi 
incandescent de energii 
noi, voință de autodepă- 
șire, inventivitate și pa
siune pe care il denumim 
întrecerea . socialistă. O

salbă de succese și reali
zări închinate patriei, 
partidului, în avintul unei 
viguroase întreceri in 
cinstea Conferinței Națio
nale, a împlinirii unui 
sfert de veac de către 
republica noastră.

Sint citeva din marile 
fapte ale anului 1972, fap
te de muncă deosebite. 
Poate că în memoria 
unora dintre noi s-au 
estompat in dinamis
mul trepidant al coti
dianului. Dar în cronica 
zidirii socialiste aceste 
minunate fapte de între
cere au rămas adine in
crustate — și ele au fost 
apreciate la justa lor va
loare de către conducerea 
partidului și statului. So
lemnitatea de ieri, de la 
Consiliul de Stat, ni i-a 
desemnat pe cei mai buni 
dintre cei buni — iar prin 
aceasta s-a adus un oma
giu muncii întregului po
por. Muncii noastre libe
re. spre binele pro
priu, muncii harnice in 
care stă marele și neseca
tul nostru izvor de pro
gres. Si este o fericită 
coincidență că această 
înaltă prețuire a muncii 
a avut loc în preajma 
marii sărbători a omenirii 
muncitoare — ziua de 1 
Mai. O sugestivă expresie a 
valorii etice pe care o 
cunoaște munca in socie
tatea noastră.

Priveam la reprezen
tanții județelor, munici
piilor, întreprinderilor și 
institutelor de cercetare 
prezenți la solemnitatea 
inmînării distincțiilor a- 
cordate. Erau bucuroși, 
fericiți, erau adine impre
sionați. Dar și mai im
presionante au fost cu
vintele lor, atitudinea lor. 
Atitudine de oameni 
cu înțelegerea răspunde
rii la care obligă, in con
tinuare, distincțiile acor
date. Ca adevărați comu
niști, toți acești reprezen
tanți-deleg ați — lăsînd la 
o parte, cu modestie, rea
lizările remarcabile din 
anul trecut ale colective
lor lor — au vorbit des
pre noile succese obținu
te în producție in prime
le patru luni ale acestui 
an, dindu-și cuvintul băr
bătesc de asigurare că 
planul anual va fi reali
zat cu succes — cheia în
deplinirii cincinalului îna
inte de termen.

Prin aceasta, momentul 
solemn, care, de fapt, mar
ca o etapă scursă, a că
pătat semnificații noi, de 
certitudini noi in per
spectiva viitorului.

Incit nu este greu de 
anticipat cine va ciștiga 
întrecerea pe 1973 : cîști- 
gător va fi întregul nos
tru popor.

Ștefan Z1DAR1ȚA

Ieri, la Birlad, în sala Casei de 
cultură a sindicatelor, a avut-loc a- 
dunarea festivă consacrată aniversă
rii a 20 de ani de activitate a Fa
bricii de rulmenți. Participanta" la 
adunare au luat cunoștință de me
sajul tovarășului NicoLae Ceaușescu 
adresat colectivului de oameni v. ai 
muncii din uzina bîrlădeana prin care 
secretarul general al partidului dă o 
înaltă apreciere contribuției dqbsc- 
bite pe care colectivul acestei unități 
o aduce la înfăptuirea politicii par
tidului nostru, la realizarea Înainte 
de termen a cincinalului.

Cu prilejul jubileului, prin D&ret 
al Consiliului de Stat, fabricii.xdin 
Birlad i s-a decernat Ordinul Muncii 
clasa I. Totodată, 83 de muncitori, 
maiștri, tehnicieni și ingineri au’îost 
distinși cu ordine și medalii pentru 
merite deosebite in muncă. Reglorul 
Aurel D. Chiru și maistrul Constan
tin T. Bădărău au primit înaltul titlu 
de „Erou al Muncii Socialiste".

în încheiere, intr-o atmosferă^ de 
puternic entuziasm, participanții- la 
adunare au adresat C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o te
legramă. în care se spune, între al
tele : „în intîmpinarea zilei de 
1 Mai — ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc și, tot
odată, ziua aniversării fabricii — co
lectivul nostru a realizat planul pro
ducției globale in proporție de 104 
la sută, al pnoducțlei-marfă — 102.7 
la sută, iar la export — 108,6 la sută, 
Raportindu-vă principalele rezultate 
obținute plnă acum, vă încredințăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom depune eforturi și mai mari 
pentru ca perspectivele fabricii in 
următorii ani, prefigurate de dv. cu 
prilejul ultimei vizite de lucru în 
județul Vaslui, să devină realitate".

în încheiere a fost prezentat Un 
program artistic omagial.

asigurăm — a epus el — că și în 
continuare nu vom precupeți nici un 
efort, vom munci cu toată capacita
tea și cu toată priceperea tehnică 
să Înfăptuim mai devreme sarcinile 
trasate de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale P.C.R., de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie din anul acesta, 
în așa fel încit să ne putem duce 
la îndeiplinire angajamentele pe care 
noi ni le-am luat de a realiza cinci
nalul în patru ani și jumătate".

„îmi este deosebit de plăcut sâ 
exprim calde mulțumiri pentru a- 
ceastâ înaltă apreciere a muncii 
noastre, conducerii de partid, tovară
șului Nicolae Ceaușescu personal, in 
numele celor 16 000 de muncitori, 
tehnicieni șl ingineri ai Fabricii de 
confecții și tricotaje-București — a 
spus tovarășa Elena Nae, președinta 
comitetului sindicatului.

Această distincție constituie un 
puternic stimulent pentru noi toți 
de a ne îmbunătăți permanent acti
vitatea, de a ridica pe noi trepte 
rodnicia muncii colectivului nostru. 
Sintem hotârîți să realizăm produse 
mai multe, mai frumoase, mai bune 
și mai ieftine, așa cum ne-ați indi
cat dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, și cu prilejul recentei vizite 
de lucru în fabrica noastră. Vă asi
gurăm, tovarășe secretar general, că 
întregul nostru colectiv muncește cu 
entuziasm pentru a realiza angaja
mentul care l-a luat în fața dumnea
voastră de a îndeplini planul cinci
nal in 4 ani și, in acest sens, in 
cinstea zilei de 1 Mai și a celei de-a

25-a aniversări a fabricii noastre am 
obținut noi rezultate. Vom face și in 
viitor totul pentru a fi la înălțimea 
sarcinilor încredințate de partid, 
pentru a contribui la edificarea so
cialismului multilateral dezvoltat în 
patria noastră".

„în aceste clipe încărcate de emo
ție, permiteți-ne ca, in numele comu
niștilor de la Brazi, să ne exprimăm 
bucuria pentru distincția acordată — 
a spus tovarășul Adrian Stoica, di
rectorul Grupului petrochimic Plo
iești. Sintem fericiți că acordarea 
acestei distincții coincide cu împli
nirea a 10 ani de petrochimie la 
Brazi. 1973 va marca pentru petro- 
chimiștii noștri creșterea eficienței 
economice în toate domeniile de ac
tivitate. și rezultatele pe primele 
patru luni ale acestui an r.e îndrep
tățesc să afirmăm că angajamentele 
asumate in întrecerea socialistă vor 
fi depășite. Vă mulțumim pentru în
crederea acordată, iubite tovarășe 
secretar general, și vă dorim multă 
sănătate !“.

în încheierea solemnității, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
rostit o scurtă alocuțiune, cuvintele 
secretarului general al partidului 
fiind subliniate cu vii și îndelungi 
aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat s-au întreținut apoi 
cordial cu reprezentanții județelor și 
colectivelor distinse pentru rezulta
tele obținute în 1972.

(Agerpres)

Vasile IANCU
corespondentul „Scinteii"

Uzina de rulmenți din Bîrlad : hala de montaj
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Inaugurarea expoziției jubiliare

„125 DE ANI DE 1.1 REVOLUȚIA 
DIN 1848 ÎN ROMÂNIA"

La Muzeul d» iitorie ol Republicii Socialist» România j-a deschi», 
vineri dimineața, expoziția omagiala „125 de ani de la revoluția din 
1848 in România", care se însene în larga suită de manifestări con
sacrate aniversarii acestui eveniment istoric remarcabil, cu adinei și 
vii rezonanțe in conștiința poporului nostru.

La vernisaj au participat tovarășii Gheorghe Cioară, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, Cornel Burtică, Mihai Dalea, 
Ion lonițo.

De asemenea, erau prezenți conducători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, militanfi din ilegalitate ai partidului si ai miș
cării muncitorești, activiști de partid și de stal, reprezentanți ai vieții 
științifico și culturale.

Președintele Academiei de științe sociale și politice, prof. dr. do
cent Mihneo Gheorghiu, a rostit cuvinlul de doschidere. Apoi asis
tența a vizitat sălile expoziției.

(Agorpres)

Vibrant omagiu adus eroilor pa- 
popi'Ști, maseâor populare, care .«-au 
ridicat la luptă însuflețite de idealu- 
r le eliberării sociale și naționale, 
expoziția expnmâ înalta prețuire pe 
care partidul o acordă glorioaselor 
tradiții patriotice și revoluționare 
ale poporului nostru, izvor de pu
ternică încredere in forțele sale 
inepuizabile. Cuvintele tovarășului 
Nioodae Ceausescu. Înscrise pe pa
noul de la intrare, îndeplinesc in
tr-un fel funcție de ..prolog" al ex- 
poziției : ..Mult singe a vărsat po
porul nostru de-a lungul secolelor 
in zbuciumata și dramatica sa Isto
rie pentru păstrarea ființei naționale, 
pentru apărarea libertății și demni
tății, pentru afirmarea de sine stă
tătoare. pentru egalitatea in drepturi 
cu toat€ popoarrle lumii. Revoluția 
de la 184$ a fost una din paginile cele 
mat mișcătoare ale acestei epopei, 
dovedind prin spiritul de jertfă al 
maselor, al celor mai buni fii ai ță
rii. voința de libertate a poporului 
român'1.

Prima sală a expoziției, con
sacrată perioadei premergătoare 
revoluției, reliefează, cu ajutorul 
unei mari varietăți de material ar- 
hivistic. faptul că revoluția de 
la 1848 a avui rădăcini adinei 
In realitățile economice, sociale și 
politice ale țării, și-a tras iz
voarele de sevă din pămintul ro
mânesc. din necesitățile progresului 
economic și social, din aspirațiile și 
lupta pentru libertate a poporului.

Portretele neînfricat ilor conducă
tori a; răscoalei din 1784. realizate 
in temniță ; textul original al 
proclamației de Ia Padeș. conceput 
și scris de Tudor Vladimirescu, care 
cuprinde programul revoluției de la 
1821 ; zguduitoarele mărturii ale 
cumplitelor încercări prin care au 
trecut din veac in veac eroii 
și martirii revoluției — belciugul 
si pironul de fier din celula lui 
Horia din închisoarea de la Alba 
Iulia : gravura reprezentând uciderea 
lui Horia și Cloșca prin supliciul 
zdrobirii cu roata ; lanțul de fier cu 
cătușele care i-au fost puse lui 
Eftimie Murgu in temnița din Lu
goj ; dosarul conținind interogato
riul luat lui Bâlcescu și celorlalți 
participant! la mișcarea revoluțio
nară din 1840 atestă continuitatea 
luptej revoluționare, tradițiile unui 
popor Însetat de dreptate și liber
tate.

Setea de libertate, drep
tate, neatîrnare ți unitate 
națională. Eltraw din prevede- 

rile Tratatului de ța Adrianopol 
și ale Regulamentului organic — 
..codicele muncii de clacă, expresie 
pozitivă a goanei după supramuncâ", 
după caracterizarea lui Marx — re
levă condițiile favorabile create dez
voltării relațiilor capitaliste in țările 
române.

Stampe, gravuri și cromolitografii 
de epocă, jalbe ale dăcașilor din Te
leorman. Vlașca, Sibiu, date statisti
ce oficiale dau o imagine impresio
nantă a cruntei exploatări la care era 
supusă țărănimea iobagă, in condiții
le cererii spor.te de cereale pentru 
export, ilustrând totodată că dezvol
tarea industriei și comerțului, forma
rea lucrătorilor industriali erau frl- 
na’.e de servituțUe feudale care le
gau pe clăcași de moșiile boierești 
și îngrădeau libertatea de acțiune a 
burgheziei.

Deosebit de sugestive sint expona
tele care reliefează faptul că aces
tor factori de ordin social-economic 
care stânjeneau progresul țărilor 
române li se adăuga dominația 
străină — jefuirea prădalnică a bo
gățiilor țării de către imperiul 
habsburgic și cel otoman lmbinin- 
du-se cu piedicile puse in calea rea
lizării dorinței fierbinți a poporului 
de unire in cadrul unul stat na
tional unitar, liber și independent. 
Iată de ce, după ce și-a putut forma 

o imagine asupra factorilor interni 
care au generat revoluția de la 
1848 in țările române, vizitatorul în
țelege obiectivul fundamental al a- 
cesteia. exprimat in cuvintele de 
incandescent patriotism ale lui Ni- 
colae Bâlcescu: ..Vrem sâ fim o 
nație, una, puternică, și liberă prin 
dreptul și daioria noastră, pentru 
binele no«tru și al celorlalte nații, 
căci voim fericirea noastră șl avem 
o misie a împlini in omenire”.

Pregătirea culturală șl 
ideologică a revoluției. 
Extrase din scrierile strălucitei 
pleiade de cărturari patrioti. A.T. 
Laurian, Gh. Barițiu, M. Kogălni- 
ceanu, El iade Rădulescu. Petrache 
Poenaru, Gh. Asachi, Gh. Lazăr. re
liefează aportul lor atit de prețios 
la imbogățirca patrimoniului spiri
tual al poporului român cu idei so
ciale. politice și filozofice din cele 
mai Înaintate pentru acele timpuri.

Purtind. ca un semn de noblețe, 
patina timpului, exemplare — cele 
mai multe originale — ale numeroa
selor publicații din anii premergă
tori revoluției, incepind cu „Fana 
Lipschii pentru Dația" (1827). con
tinuând cu „Albina românească". 
„Curierul românesc". „România" — 
primul cotidian românesc editat in 
1337, ..Gazeta de Transilvania", 
„Foaie pentru minte, inimă și lite
ratură", „Magazinul istoric pentru 
Dacia". „Dacia literară", învederează 
rolul presei progresiste din cele trei 
țări române ca far călăuzitor al con
științei naționale.

In numele intereselor 
fundamentale ale națiunii. 

Epopeii anului revoluționar 1848 
ii este oonsacrată o sală spe
cială. in mijlocul căreia o hartă 
marchează principalele centre ale 
acțiunilor revoluționare, ca și zonele 
mișcărilor și răscoalelor țărănești in 
perioada 1848—1849.

Vestigii glorioase atrag privirile : 
decolorate de scurgerea timpului, 
se înalță steagul gărzii națio
nale din Slatina, un steag al re
voluționarilor români din Transil
vania. cu inscripția 3 15 mai 1848. 
Salvate și puse la adăpost de-a 
lungul deceniilor cu pioșenia cuve
nită unor relicve scumpe, sint ex
puse in vitrine obiecte de neprețuit 
prin faptul că au aparținut condu
cătorilor mișcării revoluționare : si
giliul și pașaportul lui Bâlcescu, 
sabia lui Avram Iancu. călimara de 
cristal a lui Gh. Magheru, pana de 
scris a lui G. Barițiu, parafa lui Ti- 
motei Cipariu, sigiliile lui A.T. Lau
rian. Al. Golescu-Arăpilă. mapa cu 
însemnări a lui Alecsandri, medalia 
„11 iunie 1848“ cu inscripția „Frăție, 
Libertate, Dreptate", spada tribunu
lui ardelean Roman Florea.

După cristalul vitrinelor, textele 
documentelor programatice succesive 
ale mișcării revoluționare din Mol
dova înlesnesc o mai bună înțele
gere a procesului de radicalizare a 
acesteia — de la prevederile limitate 
și conciliante din „Petițiunea pro- 
clamațiune a boierilor și notabililor 
moldoveni", la manifestul „Protesta
ția in numele Moldovei, a omenirii 
și a lui dumnezeu", scris de Alec
sandri, „mădular a comitetului ales 
de obște pentru redacția cererilor 
sale", iar, apoi, la „Prințipiile noas
tre pentru reformarea patriei", 
elaborate de revoluționarii moldo
veni refugiați la Brașov și „Dorin
țele partidei naționale in Moldova", 
prevăzind abolirea privilegiilor feu
dale. împroprietărirea țăranilor, in
stituirea unui regim politico-admi- 
nistrativ cu caracter burghezo-demo
cratic și proclamind, totodată, cu 
vigoare : „cheia boitei fără care s-ar 
prăbuși tot edificiul național, este 
unirea Moldovei cu Țara Româ
nească".

Amploarea revoluției In Transil

vania. Caracterul ci consecvent de
mocratic iși găsesc ilustrare preg
nantă in exponate de o mare forță 
sugestivă. Manifestul redactat de 
Simion Bărnuțiu la 25 martie 1848, 
in care formulează revendicări
le românilor ardeleni și protes- 
lul energic împotriva anexării Tran
silvaniei la Ungaria, este expus 
alături de programul revoluționar 
adoptat de Adunarea Națională de la 
Blaj la 4 mai 1848. Ca un ecou viu 
și răscolitor peste decenii răsună 
cuvintele Jurămintului de la Blaj : 
„Jur... ca român voi susține totdea
una națiunea noastră română pe 
calea dreaptă șl legiuită, și o voi 
apăra cu toate puterile in contra 
oricărui atac și asupriri...'.

ACUM MAI BINE DE UN VEAC

ȘI DE ATUNCI ÎNCOACE

Pe firul roșu 
al marii tradiții 

revoluționare 
a poporului nostru

Pentru frăția de luptă a 
tuturor fiilor acestui pâ- 
lîlînt. Documente îngălbenite de 
vreme, „Manifestul națiunii române, 
către frații unguri, secui și sași'1, 
manuscrise in limbile tuturor fiilor 
Transilvaniei, atestă cu o marc for
ță emoțională strădaniile neobosite 
ale celor mai înaintați dintre revo
luționarii români, ca și ale unor mi- 
litanți revoluționari maghiari, sași, 
secui, pentru crearea unui front co
mun al tuturor celor asupriți in 
lupta de eliberare națională și socia
lă. Conștiința intereselor și năzuin
țelor comune ce ii uneau pe toți 
„frații locuitori intr-o aceeași țară" 
șî-a găsit expresie in scrisoarea tri
misă de Avram Iancu colonelului 
Simonffi Iozsef : „firea ne-a așezat 
in una patrie ca împreună să asudăm 
cultivind-o și împreună să gustăm 
dulceața fructelor ei". Aceleași gin- 
duri străbat scrisorile trimise de 
Bâlcescu lui Ion Ghica, de Magheru 
lui Kossuth, de Avram Iancu revo
luționarilor maghiari, manifestul lui 
Petdfi Sandor chemind pe revoluțio
narii români, maghiari, germani să 
lupte in strînsă unire pentru victo
ria cauzei revoluționare.

Intr-o vitrină este expus un docu
ment de mare valoare istorică : 
„Proiectul de pacificație", încheiat la 
14 iulie 1849 Intre delegații emlgra- 

(iei revoluționare române, N, BA1- 
cescu și Bolliac, și L. Kossuth, din 
partea guvernului revoluționar ma
ghiar. acord ce prevedea recunoaș
terea drepturilor românilor din 
Transilvania, unirea forțelor revo
luționare române și maghiare, for
marea unei legiuni românești in 
cadrul armatei revoluționare maghia
re. Dacă acordul s-ar fi realizat mai 
devreme, trupele habsburgice și ța
riste nu ar fi putut înăbuși lupta 
revoluționară din Transilvania.

Moment culminant al furtunosului 
an 1348 in țările române, revoluția 
din Țara Românească este prezentată 
in etapele ei principale, care o defi
nesc drept o impresionantă ridicare 
la luptă a întregului popor impotri- 

va asupritorilor dinăuntrul șl din 
afara țării. La loc central este așe
zată istorica proclamație de la Islaz, 
elaborată din inițiativa lui Bâlcescu, 
ale cărei ..decretări vin din glasul 
general al țării". „Timpul mintuirii 
noastre a venit, vestește proclamația. 
Poporul român se scoală, se armea- 
ză... ca să țic în friu pe voitorii de 
rău ai fericirii publice".

Patosul revoluționar răzbate, din 
proclamațiile, decretele, circulările și 
manifestele ce vestesc emanciparea 
țăranilor, distribuirea „biletelor de 
desrobire", desființarea rangurilor 
boierești, a cenzurii. înființarea găr
zii naționale, instituirea steagului 
național și a devizei române „Drep
tate, Frăție", stabilirea în fiecare ju
deț a unui comisar pentru mobiliza
rea maselor in sprijinul revoluției.

Este, fără Îndoială, unul dintre 
meritele expoziției de a fi ilustrat 
convingător rolul maselor populare 
ca forță hotăritoare a revoluției. Re
țin atenția in acest context rapoar
tele magistraților șl comisarilor din 
județe privind sprijinul acordat de 
popor cauzei revoluționare, procla
mația guvernului provizoriu aducind 
„laude celor ce au salvat revoluția" 
la 19 și 29 iunie 1848, in sfirșit lito
grafia înfățișind lupta pompierilor 
din Dealul Spi-rii împotriva trupelor 
turcești venite să înăbușe revoluția.

Unirea face puterea. Cu 0 

mare forță reliefează expoziția * 
trăsătură esențială a revoluției in 
țările române : caracterul ei unitar, 
in pofida artificialei separări statale. 
Această trăsătură este ilustrată nu 
numai prin conținutul programelor, 
proclamind în esență aceleași țeluri 
— desființarea servitutilor feudale, 
eliberarea clăcașilor, libertăți demo
cratice. înlăturarea dominației străi
ne, cucerirea unității și indepen
denței naționale — dar și prin nume
roasele documente ce atestă strînsa 
conlucrare intre revoluționarii din 
cele trei țâri române, eforturile lor 
pentru a realiza unitatea de acțiune 
in lupta revoluționară. Și o mărturie 

inedită de cel mai viu interes : ra
portul cancelarului Metternich către 
împăratul Francisc referitor la legă
turile închegate de revoluționarii ro
mâni de o parte și dc alta a Carpa- 
ților.

Extrase din rapoarte diplomatice și 
din presa străină, manifestul adresat 
„populațiilor române" de Comitetul 
Central democratic european cu care 
conlucra emigrația revoluționară ro
mână. un exemplar al ziarului 
„L'Etoile du Danube", ediție in limba 
franceză, apărută la Bruxelles, a ga
zetei unioniste „Steaua Dunării", de 
sub redacția lui Kogălniceanu, scri
sori ale revoluționarilor din ță
rile române aflați peste hota
re Învederează strinsele lor legă
turi cu conducătorii organizațiilor re
voluționare din Franța, Italia, impe
riul austriac, acțiunile Întreprinse în 
colaborare cu acestea, atestind că re
voluția română de la 1848 s-a dez
voltat ca parte componentă a mișcă
rii revoluționare europene. Pe un 
panou pot fi pitite cuvintele lui En
gels : „Hotarele revoluției Înaintează 
neîncetat ; ultimele ei avanposturi au 
fost Varșovia. Debrețin, București". 
Simți parcă dogoarea cuvintelor din 
scrisoarea adresată lui Alecsandri de 
Bâlcescu din Paris, prin care ii 
anunța, cu un entuziasm de nestăpi- 
nit, izbucnirea revoluției in Franța 
la 24 februarie 1848 „prima zi a re
publicii : „îți alătur aici o ruptură 

din catifeaua ce acoperea tronul lui 
Louis Philippe, sfărimat astăzi la 
orele unu și jumătate. însumi am 
smuls-o la Tuilleries".

Sint expuse lucrări ale istoricilor 
francezi Edgar Quinet, Elias Rcg- 
nault. Paul Bataillard, ale fruntașilor 
mișcării rcvaluționar-democratlce 
din Rusia. N. G. Cemișevski și 
N. A. Dobroliubov, care exprimă sim
patie și sprijin pentru ideile de elibe
rare socială șl națională inscrise pe 
steagurile revoluționarilor pașoptiști 
din țările române.

Continuitatea luptei pa
triotice și revoluționare. 
A treia sală ilustrează, prin nu
meroase exponate interesante, faptul 
că. deși infrintă, revoluția din 1848 
a zdruncinat puternic edificiul feu
dal. a deschis calea unor mari pre
faceri sociale, a dezvoltat conștiința 
de sine a poporului român, hotări- 
rea sa de a realiza unitatea națio
nală in cadrul frontierelor aceluiași 
stat.

Momente cruciale ale istoriei națio
nale. etape decisive in dezvoltarea 
României moderne — făurirea sta
tului național român în 1859. cuceri
rea independentei naționale In 1877. 
crearea partidului politic al clasei 
noastre muncitoare in 1893. desăvlrși- 
rea unității statului național român 
la 1 decembrie 1918 — sint pregnant 
evocate prin intermediul unor măr
turii din epocă, aduclndu-ne peste 
decenii suflul acelor zile de neuitat. 
Istoria insăși ne vorbește prin Pe
tiția deputaților clăcași in Adunarea 
ad-hoc a Moldovei, prin memorabila 
proclamație a lui Cuza vestind po
porului Unirea, prin „Suplimentul 
extraordinar" al ziarului „Curierul" 
care anunță cu litere mari .,Plevna 
a căzut. Osman Pașa s-a predat 
cu întreaga armată", prin exem
plarele originale ale „Memoran
dumului Românilor" din Transil
vania către împăratul de la Viena și 
ale moțiunii votate de Adunarea 
Națională de la Alba Iulia care pro
clama unirea Transilvaniei cu vechea 
Românie.

Evenimentul de însemnătate epo
cală al creării cu opt decenii în urmă 
a partidului politic marxist al prole
tariatului român este ilustrat suges
tiv prin proiectul de program al par
tidului, prin fotografii ale unor grupe 
de delegați la congresele P.S.D.M.R. 
Numeroase documente evidențiază 
fuziunea organică a mișcării noas
tre muncitorești, încă de la începu
turile ci, cu socialismul științific, 
relevă — prin impresionanta sărbă
torire de către mișcarea socialistă a 
semicentenarului revoluției din 1843 
— fjliațiunca directă dintre mișcarea 
pașoptistă și lupta proletariatului 
revoluționar.

Torța înainiașilor. Mar- 
etnd momentul crucial al con
gresului din mai 1921 care, prin 
votul unanim al delegaților. a lio- 
tărit transformarea Partidului socia
list in Partidul Comunist Român, 
expoziția evidențiază preluarea e- 
roicelor tradiții revoluționare ale 
poporului de către Partidul Comu
niștilor, sub ale cărui flamuri birui
toare au fost nu numai împlinite, 
ci cu mult depășite idealurile revo
luționarilor de la ’48.

Privirile se opresc asupra mărtu
riilor din presa vremii, asupra foto
grafiilor și documentelor consacrate 
evocării luptei duse cu consecvență 
neabătută dc Partidul Comunist Ro
mân pentru apărarea intereselor 
fundamentale ale națiunii : puterni
cele acțiuni revendicative din anii 
1922—1928 : marea grevă din 1929 a 
minerilor Văii Jiului ; apariția, la 
15 august 1931. a primului număr 
al „Scinteii" ilegale : eroicele lupte 
ale ceferiștilor și petroliștilor din 
1931—1933 : viguroasele acțiuni anti
fasciste, culminind cu marea de

monstrație « populației Capita
lei de la 1 Mai 1939. Atrag a- 
tenția documenta atestind rolul parti
dului dc organizator al eroicei rezis
tențe antifasciste In anii războiului t 
plat forina-program a P.C.R. din sep
tembrie 1941 care enunța bazele prin
cipiale ale unirii forțelor patriotice ; 
primul exemplar al ziarului patriotic 
„România liberă" : manifestul din 
1943 al Frontului Patriotic Antihitle
rist : manifestul din 1 Mai 1944 al 
Frontului Unic Muncitoresc ; De
clarația din iunie 1944 a Blocului 
Național Democrat ; în sfirșit, unul 
din manifestele C.C. al P.C.R. din 
preajma declanșării insurecției, che
mind întregul popor la luptă pentru 
salvarea patriei.

Mari panouri cu fotomontaje e- 
vocâ, asemenea secvențelor unui film 
consacrat momentelor-cheie ale is
toriei României in ultimele trei de
cenii : zilele glorioasei insurecții ar
mate din august 1944, cotitură isto
rică in dezvoltarea României care a 
deschis calea unor profunde trans
formări revoluționare in viața so
cietății, înfăptuirii idealurilor de li
bertate șl dreptate socială ale po
porului ; instaurarea puterii revolu- 
ționar-democratice a muncitorilor și 
țăranilor în martie 1945 ; proclama
rea republicii ]a 30 decembrie 1947 ; 
coincidență cu profundă semnificație 
simbolică — făurirea partidului unic 
marxist-leninist al clasei muncitoare 
în anul sărbătoririi centenarului re
voluției din 1848 ; naționalizarea 
principalelor mijloace de producție 
in iunie 1948.

Aceste momente decisive ale pro
cesului revoluționar din România 
postbelică iși găsesc încununare in 
panourile care evocă Congresul al 
IX-lea al P.C.R. și adoptarea Con
stituției Republicii Socialiste, în
semnătatea crucială a Congresului 
al X-lea și a Conferinței Naționale 
din iulie 1972 care au deschis o 
etapă nouă în dezvoltarea țării e- 
laborind programul făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate.

Expoziția relevă, totodată, su
gestiv. trăsăturile definitorii ale 
politicii externe a României so
cialista, de întărire a prieteniei și 
alianței frățești cu toate țările so
cialiste, cu forțele antiimperialiste 
de pretutindeni, de colaborare cu 
toate statele lumii in scopul dezvol
tării libere și suverane a fiecărei 
națiuni, intr-un climat de pace și în
credere. Un grafic arată crește
rea relațiilor diplomatice ale Româ
niei — de la relații cu 5 state în 1855 
la 110 in 1973.

O vitrină prezentând cele 7 volume 
ala lucrărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și ediții ale unor 
texte alese editate in numeroase 
țări de pe toate continentele ilus
trează, odată cu contribuția sa de
cisivă la elaborarea și aplicarea li
niei generale a partidului, la promo
varea unui spirit înnoitor in cele mai 
diverse sfere ale vieții economico- 
sociale, marele prestigiu internațio
nal al secretarului general al parti
dului, înalta apreciere de care se 
bucură activitatea sa prodigioasă in 
fruntea partidului și statului nostru.

Cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceauș eseu înscrise pe panoul cu 
care se închide expoziția exprimă 
un adevăr cu profunde semnificații : 
„Generațiilor de azi istoria le-a 
hărăzit fericirea de a vedea Infăp- 
tuindu-se visurile și dorințele cele 
mai cutezătoare ale înaintașilor, lor 
le-a revenit misiunea de a făuri 
viitorul de aur al patriei". Cinsti
rea acestor tradiții glorioase impune 
celor ce au preluat torța înaintașilor 
aceeași abnegație și dăruire pentru 
a continua opera începută de aceș
tia, sporind strălucirea patriei și fău
rind fericirea poporului — obiective 
care întruchipează țelul suprem al 
politicii partidului.

Tudor OLARU

în duda capriciilor aces
tei primăveri, vremea con
cediilor, a curelor balneare, 
a excursiilor și drumețiilor 
bate, totuși, la ușă. In pro
iectele fiecăruia dintre noi, 
conturate sau nu, vacan
țele se află la... ordinea 

Unde ne vom petrece 
concediul ? Ce posibilități 
și ce noutăți ni se vor 
oferi In. acest an ? Ce invi
tații vom primi pentru 
excursiile de sfirșit de săp
tămână ?

Un prim răspuns pe care 
tl putem oferi este că. din 
an in an, U.G.S.R.. Minis
terul Turismului, consiliile 
populare. Biroul de turism 
pentru tineret sint tot mai 
atente. mai preocupate, 
pentru a ne face vacanța 
cit mai atractivă și mai fo
lositoare. Sint definitivate 
și pregătite de pe acum 
programe concrete atit pen
tru vacanțele „clasice" (o- 
dihna de 12 zile intr-o sta
țiune), cit și pentru cele 
„modeme" — care ne invi
tă la o mișcare permanen
tă (circuitele, sejururile 
saptămiaale. excursiile de 
sâmbătă și duminică etc.).

...Stațiunile U.G.S.R., in 
special cele de tratament, 
și-au Îmbogățit simțitor, 
peritm acest an. zestrea 
materială. Complexe sana
toria]*  modeme (la Amara, 
cu 1 000 de locuri : Ia 
Băile Herculane. cu 360 de 
locuri — ambele pentru 
tratarea bolilor reumatis
male : la SLngeorz cu 600 
de locuri — pentru boli di
gestive) ne vor adresa pri
mul „Bine ați venit 1“ din 

existența lor. Dar să nu ui
tăm : „premierele" anunța
te vor totaliza. pină la 
sfirșitul anului. 5 000 de 
locuri in complexe sa na to - 
riale construite din fondu
rile sindicatelor.

Paralel cu lucrările la 
noile construcții, factorii 
responsabili din stațiuni au 
încheiat, in aceste zile, 
campania gospodărească 
Începută astă-toamnă : fie
care hotel și vilă au fost 
supuse unei „toalete" gene
rale — de la obișnuitele a- 
menajări, pină la repara
țiile capitale. Pentru acest 
capitol de cheltuieli, numai 
din fondurile sindicatelor 
se alocă anual 10 milioane 
lei, in afară de sumele pre
văzute in bugetele con«i- 
liilor populare, ale între
prinderilor care gospodă
resc stațiunile.

Aceste importante inves
tiții se reflectă in spo
rirea capacității de cazare 
a stațiunilor și îmbunătă
țirea confortului lor, in 
crearea de noi posibilități 
pentru ca un număr tot 
mai mare de salartați sâ 
beneficieze de tratament 
In stațiunile balneare. In 
acest an, peste 60 la sută 
din capacitatea stațiunilor 
este folosită de sindicate ; 
circa o jumătate de milion 
de salari ați vor beneficia 
de trimitere la odihnă și 
tratament, prin sindicate, 
numărul biletelor distri
buite pentru tratament — 
cele mai solicitate — fiind 
mal mare decit in 1972 cu 
peste 23 000. Anual, din 
bugetul de stat se chel

tuiesc circa 60 de mili
oane lei pentru funcționa
rea bazelor de tratament, 
în felul acesta, contribuția 
salariaților — calculată in 
funcție de venituri — nu 
reprezintă decit 40 la sută, 
in medie, din costul real al 
biletului, restul fiind aco

Prefață la vacanțele noastre
• SINDICATELE AU LUAT, Ș! IN ACEST AN, MĂSURI REMARCABILE PENTRU ODIHNA OAMENILOR MUNCII
• UN MILION Șl JUMĂTATE DE INVITAȚII ÎN STAȚIUNILE DE ODIHNĂ Șl TRATAMENT
• LOCURI NOI : APROAPE 7 000 ÎN COMPLEXE SANATOR'ALE, 6 400 ÎN HOTELURI, MOTELURI, CAMPINGURI 

Șl CABANE
• CONCLUZIA UNUI CONTROL ÎN 27 DE JUDEȚE : ATENTIE LA LUCRURILE MĂRUNTE CARE POT RĂSTURNA... 

EFORTURILE MARI !

perit din fondurile amin
tite.

•ir
La cele aproape o jumă

tate de milion de trimiteri, 
prin sindicate, se adaugă 
biletele pe care cetățenii le 
cumpără direct de la ofi
ciile de turism. Și această 
cifră, datorită noilor capa
cități, este in creștere ; in 
acest an se prelimina să se 
ajungă ia 950 000. Tot
odată se estimează că, in 
sezonul acesta, circa 7,5 mi

lioane de turiști vor be
neficia de serviciile ofi
ciilor de turism, in ex
cursii de diferite profi
luri și durate.

Premierele turistice ale 
acestui an sint numeroase. 
Numai Ministerul Turismu
lui va da în folosință pină 

la începutul sezonului (1,5 
mai), conform veștilor de 
pe șantiere, 6 400 de locuri 
in hoteluri, moteluri, caba
ne și campinguri. Adresele 
acestora ? Notați : peste 
3 000 de locuri vă vor oferi 
ospitalitate noua ..stea" a 
litoralului — „Aurora" — 
și binecunoscuta de pe a- 
cum stațiune „Venus“ ; a- 
dăugați complexele sanato- 
riale de Ia Singeorz și 
Slănic-Moldova. Călim ă- 

nești, Căciulata, Covasna, 
Tușnad etc., etc.

Problemele bazei mate
riale a vacanțelor noastre 
sint. după cum se vede, 
puse la punct. Dar să nu 
uităm că reușita lor mai 
depinde. adeseori, și de 
așa-zlsele lucruri mărun

te. Și pentru ca lucru
rile mărunte să nu dea 
peste cap eforturile mari. 
In perioada 30 martie—14 
aprilie, colective alcătuite 
din reprezentanți ai minis
terelor turismului, comer
țului interior. sănătății, 
Centrocoop și U.G.S.R. au 
verificat stadiul pregătiri
lor pentru sezonul turistic 
in 718 unități din 27 de 
județe — ceea ce a con
tribuit la soluționarea 
multor probleme care nu-și 

găsiseră rezolvarea pină 
la acea dată. în același 
timp, s-au pus, încă din 
start, bazele unei colabo
rări temeinice a tuturor 
factorilor cu răspunderi in 
acest domeniu. în fine — și 
nu este de ultimă impor
tanță acest fapt — s-a a-

Juns la concluzia, impusă 
de rezultatele deosebite ale 
acțiunii respective, ca acest 
„comandam ?nt“ al turis
mului să funcționeze pe 
întregul sezon estival, ca 
un organism in măsură să 
Intervină, in modul cel mai 
operativ, in rezolvarea tu
turor problemelor.

Ce concluzii de ordin 
practic a relevat controlul 
asupra pregătirii noului 
sezon turistic ?

Prima constatare (evi

dent, pe lingă aceea că 
baza materială este in în
tregime pregătită) : peste 
200 000 de cadre necesare 
sezonului in toate sisteme
le turismului se află, la 
ora actuală, in cea mai 
mare parte in unități, efec
tivele acestora urrnind a fi 

completate, in momentele 
de virf, cu noi salariați, in 
raport cu cerințele existen
te intr-un loc sau altul. Și 
incă un amănunt : ultimele 
20—30 de zile dinaintea 
deschiderii stagiunii turis
tice vor fi consacrate, in 
toate unitățile, unor acțiuni 
practice generale de in
struire a cadrelor.

în ce privește traseele 
noastre turistice — prin 
dotarea lor cu unități de 
alimentație publică și ca

zare. prin starea generală 
a drumurilor — ele asi
gură, la ora actuală, con
diții bune pentru „vacan
țele in mișcare". Existența 
a peste 12 000 km de dru
muri asfaltate, a peste 200 
de campinguri, moteluri și 
alte locuri de popas, de-a 
lungul principalelor trasee 
turistice ale țării, constituie 
o bună premisă pentru a 
satisface in mod corespun
zător și cerințele turismu
lui motorizat.

Organele de control au 
insistat. totodată, asupra 
unor „restante" in pregăti
rea sezonului. Iată, pe 
scurt, ci tava:

O problemă, care a mai 
fost discutată și in alți arii, 
se referă la eliminarea *pe  
cit posibil. în toate stațiu
nile montane și de pe lito
ral, a „ambianței" de șan
tier in lucru. Astfel de si
tuații — puține, ce-i drept
— se conturează și In acest 
an și este necesar ca 
centrala O.N.T. „Litoral" 
(la Mangalia) și Centro- 
coopul (la Eforie Sud. „Pa
ralela 45“ și la Malu) sâ 
ia măsuri pentru termina
rea obiectivelor respective.

în categoria lucrurilor a- 
parent mărunte se situea
ză și insuficienta pregătire 
pentru sezon a arsenalului 
frigorific, In unele județe
— ca Galați, Harghita, Si
biu — atit unitățile Mi
nisterului Turismului, cit 
și ale Centrocoopului con- 
statind abia acum că n-au 
contractat sau nu au obți
nut agenții frigorifici, că o 
eerie de utilaje sint defecte 

eau nu pot fi puse în func
țiune din lipsa unor piese 
de schimb. De asemenea, 
este necesară generalizarea 
neintirziată a măsurilor de 
igienizare a tuturor unită
ților alimentației publice și 
de cazare ; nu e vorba de o 
problemă greu de rezolvat, 
ci de eliminarea inerției 
unor conducători de unități 
— sancționabilă de lege, de 
altfel. Mai menționăm : o 
insuficientă preocupare de 
a amplasa indicatoare și 
marcaje de circulație pe 
toate traseele turistice și 
chiar in interiorul orașelor 
(Giurgiu, Buzău, Brăila 
etc.) ; o neacoperire a ne
cesităților de transport in 
comun interstațiuni pe li
toral — care reclamă mă
suri pe linia detașării, in 
timpul sezonului, a unor 
mijloace de transport din 
țară ; sint necesare, de a- 
semenea. măsuri pentru 
creșterea capacității uni
tăților de telefonie de De 
litoral (in primul rind 
prin eliminarea deficiente
lor actualelor instalații) 
etc.

Așadar, după cum am 
văzut, atenția unor factori 
de cea mai mare răspun
dere a fost Îndreptată spre 
rezolvarea problemelor 
mari și așa-zis mărunte 
ale vacanțelor noastre — 
ceea ce va asigura, firește, 
pretutindeni, o îmbunătă
țire a calității tuturor ser
viciilor.

Rodlca ȘERBAN 
Constantin PR1ESCU
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„LA MAREA 
CEA MARE, 

mindră cetate răsare"
Revăd san'jcrul noului 

Fantier naval din Con
stanta. Este primăvară. a- 
junuâ marii .sărbători a 
muncii, au răsărit si au În
florit ghioceii, brindușcl®. 
lăcrămioarele. bujorii. Si 
au răsărit Și aici, in noul 
șantier naval, tulpinile de 
otel ale halelor industriale, 
ale cetății constructoare de 
nave maritime. Mi se pare 
că nu am văzut pină acum 
o pr.mât-ară mai adevărată, 
mai puternică și mai ome
nească. mai convingătoare 
decit aici, in imensa ..groa
pă cu lei", hint uita de nă
mol. bin Vuită de infiltra
țiile mării, de leii visco
lelor. de tigrii arșițelor, de 
bubuiturile mării, de chio
tele locomotivelor si de 
strigătele sirenelor. Si nici 
nu s’iusem că De vreme de 
iarnă betonul și otelul și 
oamenii care mânu iese a- 
ceste elemente cresc mult 
rrvr Dutern-’ci si mai de 
neclintit Cu bucuria cu 
care oamenii dau de ves
te : ,.A răsărit eriul". „A 
răsărit porumbul". ..S-au 
prins Domii si au înflorit- 
— spun și eu acum : a ră
sărit noul șantier naval 
Constanta ! Se înaltă, creș
te !

Ponorul nost.ru muncește. 
Există o măreție a naturii, 
a munților, a mărilor, a ce
rului instelat — și există o 
măreție a muncii omenești, 
ăl unea este un adevăr. 
Adevărul, certitudinea pro
gresului multilateral al 
tării. Acestea sint ginduri- 
le care imi bat in timple, 
tot timpul cit umblu prin 
imensul ci mp răscolit al 
construcției șantierului na
val Constanta, in nici o altă 
împrejurare a existentei 
sale omul nu se poate dez
vălui atit de total, atit de 
curat si de convingător, ca 
in supremul și in subli
mul efort al muncii.

Au răsărit multe lucruri 
mari în țară, la sfirsitul 
acestei ierni grele. A răsă
rit si noul șantier naval 
de la Constanta. Umblu 
prin eL calc pe luciul be
tonului care se întinde pe 
platforma de montaj, um
blu pe sub bolțile prefigu
rate din oțel ale uriașelor 
hale. A răsărit geometria 
de oțel și de beton a ha

lelor unasr. a platforme
lor uriașe, a viitoarei pă
duri de otel, de macara
le ; strălucesc din adincul 
lor primele oglinzi de be
ton pe fundul uriașelor 
docuri moderne, in care vor 
fi montate vapoarele do 55 
pină la 150 de mii de tdw., 
docurile in care vor în
căpea pentru reparații 
vapoare de 300 000 tdw. Și 
cu gindul 1a greutățile În
vinse aici, cu gindul la bi
ruințele cucerite aici — 
îmi vine să rostesc cu glas 
tare versurile unui colind 
milenar prin aceste locuri : 
„La marca cca marc. la

DIN TOAMNĂ ÎN PRIMĂVARĂ, 
EPOPEEA EROICĂ A UNUI ȘANTIER

noare-răsarc. mindră ce
tate răsare".

In vara trecută imensul 
bazin in care se constru
iesc cele două docuri us
cate era ca un uriaș cra
ter răscolit, prăpăstios, pe 
fundul căruia zăceau bălți, 
ochiuri de apă mocirloa
să. adunate crin infiltrații 
in care se zbăteau utilaje, 
mașini și oameni : alături, 
imensa platformă indus
trială arăta ca o sahară 
răscolită, teribilă. Ne a- 
m intim originea acestor 
două mari obiective ale 
șantierului : pe locul docu- 
rilor era un bazin al mă
rii pentru acostarea vapoa
relor. A fost închis cu un 
batardou de pămint. a fost 
evacuată apa din el. a fost 
scos nămolul : apoi săpat, 
adincit cu utilaje speciale, 
lărgit, întărit de jur-impre- 
jur cu ecrane de beton și 
blocuri de piatră care să 
împiedice infiltrația apelor. 
O muncă uriașă. Un an în
treg autobasculantele au a- 
dus aici in flux continuu 
piatră si pămint Buldo
zerele au nivelat, compre- 
soarele au bătut, au pregă
tit un teren plat, care a- 
poi a început să fie fortî- 

ficaf cu o rotea deasă de 
piloti de fier-beton bătuți 
in adine pină la sttnca de 
dedesubt.

Prin urmare, ca să se 
poată construi acest. șAn- 
iier naval — docuri. hale 
industriale, platformă in
dustrială — oamenii au 
construit mai intii acest 
teren, acest pămint. pe care 
apoi l-au consolidat, i-au 
aolicat ingenioase trata
mente tehnice. Acum, din 
a.xst pămint. răsar in pri
măvară arborescentele de 
oțel și de beton ale hale
lor industriale.

îmi rămăsese întipări

tă și m-a stăpînit pină 
acum imaginea uriașului 
șantier, în noiembrie tre
cut : întregul șantier, de 
la un capăt la altul, era 
o imensă masă de nămol 
frămintat. chinuit, străbătut 
de izvoare, de vine de apă 
din adine, bătut de șuvoa
iele ploilor si vinturilor 
de deasupra. Mașini și uti
laje. oamenii trudeau, se 
luptau cu acest nămol. Apa 
izbucnea, ghiftea. gilgiia, 
de peste tot. Oameni in 
costume de cauciuc mun
ceau in nămol. în apa mo
cirloasă. Muncă asemănă
toare cu munca scafandri
lor. dar prin nămol, sub 
șuvoaiele nemiloase. Se 
bateau pilotii. se turnau be
toane pentru stilpii uria
șelor hale și pământul săl
batic nu primea nimic, 
curgea, se umfla ca un a- 
luat, arunca din el. înghi
țea totul. Zile și nopți la 
rind am privit această luptă 
înverșunată cu nămolul 
perfid care nu primea ni
mic : am privit sutele de 
muncitori si tehnicieni 
înotând in nămol, sub șu
voaie. sub lumina visco
lită a reflectoarelor. pi
păind acele ulcere si he- 

moragil uriașe ale pămin- 
tului. c&utînd soluția teh
nică. rezolvarea care nu se 
lăsa ușor cucerită. In acea 
perioadă i-am comparat pe 
constructorii șantierului na
val din Constanta cu eroii 
legendei meșterul Mano
lo. Ziua ce zidnau. noap
tea se dărima ; ce zideau 
noaptea se dărima ziua, 
l-am comparat atunci cu 
minerii care tăind galerii 
au de dus uneori lupte în
verșunate cu presiunea 
munților. cu lunecarea 
straturilor ; i-am comparat 
cu constructorii sis'^mu- 
lui hidroenergetic de la

Lotru. cu construotorii de 
la Porțile de Fier. Erau 
in aceeași situație, duceau 
aceeași luptă.

In acest impas îi lăsasem 
astă-toamnă pe construc
torii constănteni și nu 
mi-am mai luat gindul de 
la ei toată iarna. Vedeam 
acolo, in valea lor infer
nală. auzeam explozii, de
tonări : știam că degajau 
în continuare terenul de 
vechile instalații, de bazi
nele de beton petroliere. 
Vedeam fulgerele aparate
lor de sudură.

Voiam să știu dacă au 
rezolvat și cum au rezol
vat acele dificultăți care 
păreau de neînvins. Răs
punsul mă întâmpină chiar 
prin această schelărie de 
oțel care prefigurează in 
toată grandoarea uriașele 
hale in care se vor con
strui corpurile navelor u- 
riașe. Acum hala se înal
ță Imensă : șiruri lungi 
de stâlpi de otel, pe toa
te cele cinci deschideri ale 
acestui colos, cu schelăria 
metalică pină la acoperiș.

Tovarășul Rusen Mitică, 
inginer cu pregătirea teh
nologiei. a fabricației mi
neralierelor. constructor de 

nave, oare mă Însoțește 
pe șantier, a fost la spe- 
cisllaare in șantierele de 
construcții navale din Nor
vegia. El privește totul cu 
ochii constructorului d® 
nave, cu ochii celui care 
vede de pe acum pregăti- 
roa tehnologici.

Din hala-corp navă — 
ne explică el — ieșim, prin 
toate cele cinci deschideri 
uriașe, pe platforma de 
preniontaj. unde secțiile 
construite In hală vor fi 
încă mărite, asamblate în
tre ele — si abia de aici 
aceste secții mari (bucăți 
de vapor) vor fi băgate in 

doc. Intr-adevăr, dincolo 
de această imensă platfor
mă, privim ca intr-un uriaș 
amfiteatru — sau stadion 
— in docurile și ele in pli
nă construcție.

Pe platforma de mon
taj au apărut mari oglinzi 
de beton. Printre răsco
liri de nămol, printre în
grămădiri de sfărimături de 
la vechile bazine petrolie
re. ca niște coji de ouă. 
care se cer degajaite — o 
lume întreagă de oameni 
și utilaje luptă să le eva
cueze pe luciul de beton 
al platformei. Aici, in pau
za de prinz. tineri munci
tori joacă fotbal eu niște 
mingi dezumflate. Printre 
atîtea răscoliri de pămint. 
de nămol, de moloz — pe 
aceste oglinzi de beton 
nou — simți că respiri și 
te bucuri, și-ți vine... să 
dai cu piciorul lntr-o 

„minge !. _ v \..........
Două macarale, de 50 si 

de 120 tone, sint in mon
taj pe șina lor definitivă, 
așezată in geometria șl in 
schema de funcționare de
finitivă in fluxul tehnolo
gic al șantierului. în 
toamnă văzusem bucăți 
din trupul acestor maca

rale : acum ele sînt în pi
cioare. pe liniile lor fera
te definitive, și muncitorii 
sudează pe pi itforma lor 
superioară, alții lucrează in 
jur. la brațele uriașe, la 
celelalte părți ale macara
lelor. Ca să mă ajute să-mi 
fac o idee, inginerul Ru- 
se.n imi spune amănuntul : 
o macara dintre acestea este 
alcătuită din piese metali
ce. utilaje, agregate care 
laolaltă fac în greutate cit 
un cargou de 2 000 tone.

Și in fața noastră, în 
continuarea platformei de 
premontaj — cele două 
docuri uscate. Așa se nu
mesc. dar nu sint deloc 
uscate acum : sint scăldate 
In sudoare și nămol. Un 
furnicar de lume, utilaje, 
mașini se mișcă pe fun
dul acestui stadion în care 
vor încăpea, alături, două 
vapoare de cite 300 000 tdw.
— două mici orașe pluti
toare. A fost un crater 
smuls mării, atacat me
reu și pe furiș, de infiltra
țiile mării ; a fost o pră
pastie de nămol, curgind, 
invadind din toate părțile. 
Lupta oamenilor — prin
tr-o impresionantă tenaci
tate — a învins : (tocu
rile uscate încep să seme
ne cu ceea ce spune nu
mele lor. Utilaje speciale, 
cu forme ciudate — utila
je pentru be to nare — fac 
ecran special de protecție, 
de jur-imprejur. pe malu
rile verticale ale docuri- 
lor. Muncitori multi, tineri 
ostași in uniforma lor car" 
ii face să semene cu niște 
gingașe brindușe, muncesc 
cu lopata pe marginile 
docurilor, acolo. în adine
— degajează pămintul nă
molos : prăpastia teribilă 
începe să se lumineze, 
să-și capete forma geome
trică ; pe fundul docurilor 
au inceput betonările de 
fund.

Intre vechiul și micul, a- 
glomeratul șantier naval și 
acest uriaș stadion al doru
rilor — s-a găsit totuși loc 
pqntru ceea ce inginerul 
Rusen numește platforma 
provizorie pentru depozita
rea materialelor pentru 
sablare, pasivizare și debi
tare la primul mineralier 
de 60 000 tdw. a cărui 
construcție va Începe in 
vara acestui an. Așadar, 
construcția primului mine-

Șantierul naval Constanța ; nava la cheul de armare

ralier. de 60 000 tdw.. va 
porni in acest an, in aceste 
condiții dificile de șantier. 
Din strădania și ambiția 
înscrisă in sarcinile de 
plan — de a se lucra în 
paralel, concomitent, la 
construcția noului șantier 
și la construcția primelor 
două mineraliere, de 60 și 
de 150 tdw. — vor rezul
ta aceste două nave con
struite cu mult mai de
vreme. Platforma provi
zorie există și trecem 
prin ea ; au început să so
sească materialele, tabla de 
oțel ; alăfuri — provizorie 
și ea — hala de debitare 
automată. Iar pe acest loc 
provizoriu inginerul Mihai 
Megas pregătește cu miinlle 
lui cofrajele și toarnă fun
dațiile la șinele de rulare 
ale mașinii de debitare au
tomată. Alături. in lăzi, 
bucăți mari din Ingeniosul 
corp al mașinii de debitat 
automat. Inginerul Megas, 
care ml- s-a părut că e un 
tinăr ucenic, dar lucrează 
de cinci ani în șantierul 
naval, va instala această 
mașină, apoi va lucra cu 
ea — fapt care și explică 
pentru ce o instalează cu 
miinile lui.

Am străbătut toată plat
forma industrială în con

strucție a noului, viitorului 
șantier naval. In același 
timp, actualul șantier naval 
constănțean muncește cu 
hărnicia care îl caracteri
zează ; se pregătește să 
preia sarcinile noului șan
tier. Numeroase echipe de 
constructori de nave. su
dori, instalatori, electricieni 
își împart eforturile Intre 
sarcinile ..la zi" ale vechiu
lui șantier și construcția 
macaralelor. dotările tehni
ce ale noului șantier. Sint 
mii de oameni pe șantier. 
Foarte mulți tineri — foar
te mulți ostași viteji. De 
mii de ori imi vine să mă 
opresc si să-i întreb: cum 
au făcut, ce au făcut și 
cum au învins infernul in 
care i-am lăsat astă toam
nă, îngropați pină la umeri 
In nămol ? Dar cum să-i 
opresc din munca lor li
niștită, tenace, inteligentă 
și să-i întreb ? Și ce să-i 
întreb și cum să-mî ex
plice ? î

„La marea cea mare 
„La soare-răsare
„Mindră cctate-răsare“...

Aici, ca tn atitea alte 
locuri de pe marele șantier 
care este țara, vedem bi
ruința — o primăvară u-

riașă, omenească. Și ră- 
mine ca fiecare cititor să 
gîndească singur, o clipă, 
cum au fost învinse toate 
acele greutăți, coșmaruri ale 
naturii, probleme ale căută
rilor tehnice ; fiecare citi
tor să măsoare singur, cu 
gindul, dimensiunii efor
turilor, ale tenacității, ale 
luptei, ale ingeniozității — 
tot atitea dimensiuni ale 
forțelor omenești, ale măre
ției muncii libere, creatoa
re, entuziaste pe care o 
sărbătorim sub flamurile 
Intiiului de Mai.

Greutăți, eforturi vor 
mai fi aici — iar pină clnd 
se va înălța și va prinde 
viață și va începe să con
struiască vapoare, gigantul 
acesta de la marea cea 
mare va mai absorbi nu 
numai uriașe cantități de 
beton și de oțel, ci și Încă 
multe, uriașe energii ome
nești. Dar saltul de la pă
mint, învingerea inerțiilor 
naturii încununează și îna
ripează aceste energii ale 
noastre — ne fac mai pu
ternici, mai giguri pe tot 
ceea ce durăm măreț, pen
tru noi și urmașii noștri, in 
patria socialistă.

Trai an COȘOVEI

Mă aflam p*  platforma 
cuptoarelor electrice cu in
ginerul Vasile Moldovan, 
șeful atelierului de elabo
rare al Uzinei de mașini 
grele din București. Lave 
la mii de grade aruncau 
lumini policrome pe chipu
rile oțelarilor.

— Avem in cuptor o tur
bină ! mi-a spus inginerul.

Expresia m-a surprins 
plăcut in această hală mo
dernă, hrănită cu electrici
tatea hidrocentralelor. Oa
menii lucrau la molecule
le oțelului, stabileau invi- 
/ bilele relații structurale 
„ viitorului agregat, mă
surau forța luminii și a 
temperaturii, ținind seama 
de mii de fenomene se
cundare ce indică proprie
tățile unui rotor. Iosif Mus
tăcea, tocitorul șef. un băr
bat robust, modest, trecea 
prin câmpul meu de obser
vație. retrăgând u-se tot 
atit de discret, cu aerul o- 
mului grăbit față de tot 
ceea ce este exterior mun
cii lui. II urmăream cum 
conducea echipa din ochi. 
Fiecare oțelar își cunoștea 
scenariul pe dinafară. Mi 
te spune :

— Ți-ar fi rușine să-i 
spui unui om de catego
ria lui ce anume trebuie 
să facă. Știe meserie cu 
carul, are seriozitate, o 
mare dragoste de munca 
lui. Acest om r.-a schim
bat douăzeci de meserii. 
S-a fixat de la inceput la 
cuptoare, a învățat proce
sul de fabricație și tehni
ca de organizare a echipei. 
Niciodată nu se tocmea 
pentru acțiunile dificile și 
nu lasă pe seama altuia 
operația pentru care s-a 
calificat

Oțelani se rotesc ca pe 
o placă turnantă. Trag 
zgura, iau probe, adauga 
minereu. Insuflă oxigen, 
fac ai.erea cu nichel și 
molibden, aruncă in cuptor 
Cuorură de calciu, prepa
rând amestecul metalului 
scump cu o artă savantă. 
Operațiile apar notate ime- 
diat pe fișa șarjei și aici, 
ca intr-un jurnal de bord, 
sint consemnate orele și 
minutele, felul manevrelor, 
temperaturile, reacțiile și 
fenomenele accidentale. Pri
vesc printr-o sticlă albas
tră in arcul voltaic așa 
cum aș privi furtunile so
lare. Turbinele se nasc ca 
niște mici planete, cerind 
o asistență pricepută și 
exigentă, fără să admită 
nici cea mai mică eroare. 
Elaborarea creează o ten
siune emoțională și oame-

V ___ _____

nii din preajma oțelului 
veghează absorbiți de re
flexele incandescente.

Inginerul Vasile Moldo
van a lucrat ca muncitor 
la Cimpia Turzii, a lucrat 
apoi ca specialist la Hune
doara. tot la cuptoare elec
trice, dar n-a implinit încă 
un deceniu de activitate in

rele turbinelor de la Por
țile de Fier și tot aici au 
luat naștere arborii axiali 
ai hidroagregatelor de la 
Lotru. Cu acești meșteri 
veniți de la Hunedoara și 
Reșița, din uzinele din 
Capitală, s-au turnat lin
gouri de forjă de o sută 
treizeci de tone și tot cu

nice macarale ale docurilor 
gâlățene. Un trailer cu a- 
proape o sută de roți a 
transportat, intr-un convoi 
triumfal, această piesă pe 
platoul combinatului, dind 
emoții unui intreg oraș. A- 
cum. aceeași piesă se reali
zează în tară de cel mal 
tinăr colectiv siderurgic, iar

drocentrale. Acum însă 
lucrăm turbine de peste 
trei sute treizeci de mega
wați pentru termocentrala 
de la Rogojelu, cele mai 
puternice de la noi din 
țară. Prima turbină de a- 
cest fel e in lucru Și va 
ieși anul acesta.

Imi sint descrise piesele

realizeze sub durata de 
șase ore. O adevărată bă
tălie se organizează zilnic 
aici pentru fiecare secun
dă, prin scurtarea perioa
dei de reparații, prin re
ducerea procentului de de
șeuri și a pierderilor teh
nologice, printr-o severă 
organizare a fiecărei opc-

colo unde hala arc aspec
tul unor ruine de cetate 
străveche. Tuburi de oțel 
calcinate, înnegrite de zgu
ră, reprezintă lingotierele 
instalate ca paharele pe 
tavă. Cercetez cu atenție 
felul In care se recupe
rează lingotierele crăpate 
longitudinal, după un nu-

Cunoașteți siderurgiștii 
din sudul Capitalei?

Coloși de oțel pentru 
hidrocentrale
Aici, o secundă valo
rează douăzeci de 
kilowați
La temperaturi înalte 
se călește... modestia

1
Uzina de mașini qrcîe din Capitala. In fotografie, trei virtuoși ai profesiei din sec] 

specialist Costache Vasile și maiștrii Nistor Mihai și Dumitrescu Alexandru grâbind
irele din Capitala. In fotografie, trei virtuoși ai profesiei din secjia turbine; muncitorul 
/—.i- .. .. r% . «i vi • ' c|in uzinâ

Dichis eanuo unui nou utilaj
clipa plecării

Foto : E.

acest domeniu. Vorbind 
despre oțel vorbim despre 
biografia acestei modeme 
oțelării, contemporane cu 
laminoarele Galaților, și a- 
liajul acesta de date și 
sentimente mi se pare nu 
numai concludent, dar și 
firc-sc. Uzina e nouă, oa
menii ei de asemenea. Si 
totuși, aici s-au realizat 
performanțe unice în țarâ. 
Aici au fost turnate rotoa-

aceștî oameni s-a turnat 
pentru laminorul de tablă 
groasă de 1a Galați un ci
lindru care atinge două 
sute de tone.

Am căzut pe glnduri. O 
piesă de două sute de tone 
a produs, cu un deceniu 
in urmă, o adevărată epo
pee pe Dunăre. Venită pe 
mare, această piesă fusese 
descărcată la cheiul flu
viului cu cele mai puter-

oțelarli de pe platforma de 
sud a Capitalei vorbesc 
despre ea cu un sentiment 
de modestie, marcă de no
blețe a caracterelor alese. 
Mă uitam la cuptoarele 
care scoteau fum șl scin- 
tei, dar ochii mei rfu ve
deau ceea ce vedeau ochii 
lor. Ascultam fascinat re
latările specialiștilor :

— Piesele noastre Ic- gă
siți peste tot, la marile hi-

grele, care cer o mare pu
ritate a metalului, o teh
nică de elaborare specială, 
mărci de oțel asimilate în 
timp record. Acestea sint 
șarjele cele mai preten
țioase, dar Intre ele se 
execută și șarje ușoare, 
oțeluri pentru osii și roți, 
oțeluri de tablă care n-au 
nevoie de o durată maxi
mă de elaborare și pe care 
oțelarii au izbutit să le

rații de tratare a oțelului 
in cuptor. Cu rigla de cal
cul mi se demonstrează că 
o secundă înseamnă două
zeci de kilowați. Fiecare 
grad de temperatură im
pune calcule minuțioase. 
De la ingenioasa mișcare a 
mașinii de șarjare la pre
cisa dozare a fondanților 
și a feroaliajelor se obțin 
clipe prețioase.

Cobor in turnătorie, a-

mar limită de turnări. E o 
noutate pe țară, rezultatul 
unei inovații care dove
dește spiritul ingenios al 
oțelurilor bucureșteni.

— Dublăm și chiar tri
plăm viața lingotierei.

— Anul trecut s-au re
cuperat o sută de lîngoti- 
ere.

Șefii de echipă Ion Dră- 
Rhici, Constantin Gîrbovan, 
Nîcolae Niculescu, specia

liști In turnări de mari 
lingouri, oameni pricepuți, 
harnici, capabili să impri
me un ritm constant ope
rațiunilor de turnare și să 
preintimpine orice sur
priză, iși pun cele mai di
ficile probleme tehnice, 
experimentând noi metode, 
captivați de formele mo
derne ale artei oțelului.
Mai mult decit atit, ei
contribuie Ia perfecționarea 
a douăzeci de muncitori
care lucrează efectiv in 
producție, pregătindu-se 
pentru oțelărLa Uzinei de 
osii și boghiuri de la Balș. 
Ei imi atrag atenția asu
pra lingotierelor ce poartă 
o manta de oțel încheiată 
cu nituri enorme. Aflu că 
este vorba de una din cele 
mai ingenioase și mai va
loroase creații inginerești 
din uzină : placa de rezis
tență încastrată. Autor : 
inginerul Gheorghe Ivan- 
ciu, șeful atelierului de 
turnare. în aceste lingo- 
ticre recondiționate s-au 
turnat pină acum treizeci 
și cinci de mii de tone de 
oțel, fără rebut din pricina 
remanierii.

Sint readus la ideea ini
țială a marilor piese care 
exprimă examenul suprem 
la care colectivul a fost 
supus, indicele expresiv al 
sporului de experiență și 
inteligență obținut aici în 
mai puțin de șapte ani. 
Ascult explicațiile ingine
rului inovator, un tinăr de 
treizeci și unu de ani, ve
nit din Dobrogea, plin de 
inițiative, de idei, decis 
să transforme turnătoria 
intr-un laborator al cerce
tărilor și experimentărilor 
noului.

— Spre deosebire de alte 
oțelării — ne spune el — 
noi turnăm lingouri de 
•formă și greutate neobiș
nuite. Turnarea pieselor 
grele presupune de fiecare 
dată ivirea unor noi pro
bleme dificile. Un lingou 
după forjare pierde cite o 
sută de tone de metal. 
Calitatea oțelului trebuie 
să fie deosebită, pentru că 
rotorul urmează să reziste 
la trei mii de turații pe 
minut Important este că 
acum am reușit să turnăm 
lingouri cu greutăți varia
bile in lingotierele mari.

— Sintem singtirii în țară 
care folosim asemenea 
procedeu — intervine Va
sile Moldovan.

Străbat hala, de la cup
toarele electrice la forja 
marc, umblu de-a lungul 
liniei de lingotiere ex
pulzate... Echipele sint pre

ocupate de Îndeplinirea 
planului fizic, de obține
rea unei calități cores
punzătoare de oțel, de eco
nomii in vederea micșoră
rii prețului de cost. Observ 
organizarea judicioasă a 
asistenței tehnice. Cind se 
toarnă o piesă mare, in
ginerii stau zi și noapte in 
turnătorie spre a pregăti 
ansamblele. Diagrama de 
evacuare trebuie să fie co
relată cu zeci de alte ope
rații din hala de turnare, 
spre a nu se produce nici 
cea mai mică intirziere 
care să ducă la răcirea o- 
țelului, la scăderea calită
ții lui.

O adevărată regie de cu
lise decide fiecare opera
ție. stabilește rolul fiecărui 
muncitor pe platformă. Se 
fac repetiții, macaralele 
trec vuind prin podul ha
lei. cârligele coboară lent, 
agață oalele, le ridică... Un 
ceasornic bine întors nu 
are dreptul să se încurce 
în propriile-i rotițe. Pre
gătirea artsamblelor de tur
nare durează in jur de 
șaisprezece ore și, în acest 
timp, sint prevăzute locu
rile de turnare, agregatele, 
sint degajate spațiile etc. 
Cu șaisprezece ore înainte 
se pregătește totul pentru 
un spectacol care durează 
exact atit cit durează un 
film, adică o oră și jumă
tate. Un lucru însemnat : 
faptul că fiecare muncitor 
a fost deprins să execute 
autocontrolul pentru pro
pria sa lucrare.

Sint înclinat deseori să 
admir și să laud. Specia
liștii de aici insă mani
festă o prudență, o mă
sură In cuvinte și apre
cieri, rugindu-mă să nu 
consider că ei ar fi auto
rii unor opere neobișnuite, 
excepționale. Ca un cuvînt 
de ordine, in uzină se re
comandă un lucru ce im
plicit ne-a fost recomandat 
și nouă : „Să nu exage
răm ! Ne înscriem intr-un 
regim normal de muncă !“ 
Rezultatele bune sint de 
prevăzut și se Includ in 
mod programat in expe
riența dobindită de-a lun
gul anilor. De aceea, în
semn cu exactitate și fără 
surplus de emoție aceste 
relatări și Înscriu în geo
metria siderurgică a țării 
zona de sud a Capitalei, 
zona sculpturilor de oțel 
cu temperaturi ridicate.

Traian FIL1P

nost.ru
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Timpul înaintat și situația „la zi“ a realizărilor înscriu 

PLANTAREA CARTOFILOR 
în fruntea listei de priorități în agricultură

Pentru a asigura buna aprovizionare a 
populației cu cartofi. în acest an a fost des
tinată ace-«tei culturi o suprafață de 140 500 hec
tare. Cu toate greutățile determinate de condi
țiile climatice din această primăvară, nină 'cri, 
27 aprilie, au fost plantate peste 25 000 hectare 
cu cartofi timpurii și de vară rcprezcntind 98 
la sută din suprafețele prevăzute a se cultiva 
in întreprinderile agricole de stat si 77 la sută 
In cooperativele agricole. De asemenea, s-au

plantat peste 79 000 hectare cu cartofi de toamnă 
— 80 la suta din planul Întreprinderilor agricole 
de s'at si 08 la sută al cooperativelor agricole 
de producție. Au mai rămas insă foarte puține 
zile In care tnsămintările pot fi făcute in bune 
condiții. Timpul se încălzește si solul se zvin- 
tă. Este necesar sâ se treacă pretutindeni, cu 
toate forțele la lucru, astfel incit in fiecare ju
deț, in fiecare unitate agricolă suprafețele pla
nificate să Lie insâmintate în întregime. Mași

nile de plantat din unitățile care au încheiat 
această lucrare trebuie dirijate operativ acolo 
unde sint de plantat suprafețe mai mari. Acolo 
unde nu există suficiente capacități de a se 
lucra mecanizat trebuie să se lucreze și ma
nual, astfel ca plantatul cartofilor să se Încheie 
lnt.r-un timp cil mai scurt.

Redăm, in grupajul de fată, scurte relatări ale 
corespondenților „Scinteii" din județele Neamț, 
Mureș și Suceava.

NEAMȚ

Momentul critic a fost 
depășit. Se însămînțează 
ultimele 400 de hectare
în cooperativele din județul 

Neamț, din cele 5 200 ha. destinate 
acestei culturi, pină ieri, 27 apri- 
lic. au fost plantate aproaoc 4800 ha. 
în multe cooperative, mari cultiva
toare de cartofi, ca cele din Gi- 
rov. Dulcești. Timișești și altele, 
plantările au fost încheiate incâ de 
acjm 5—7 zile.

Pe baza unei analize amănunțite, 
asupra situației din teren — ne spu
nea ing. Radu Vișan. de la di
recția agricolă județeană — putem 
aprecia că există toate condițiile 
pentru ca. pină la l mai. lucrăto
rii ogoarelor din județul nostru 
să încheie plantatul cartofilor. 
Cele 400 ha ce au mai rămas — 
cite 10—30 ha in fiecare din cele 
8 unități, care mai au de efec
tuat această lucrare — au fost lua
te ..cu asalt“ de către mecani
zatori și echipele de țărani coope
ratori ce servesc mașinile.

în urmă cu două zile s-au ivit 
Insă și unele neajunsuri legate de 
asigurarea seminței. Dar au fost 
luate imediat măsuri, astfel că în
tregul deficit de sămință. de circa 
180 tone, s-a completat prin achi

MURE

ÎN TREI ZILE!
Judecînd după măsurile 

luate, angajamentul 
este realizabil

Cooperativele agricole din județul 
Mureș cultivă 500 hectare cu car
tofi timpurii și de vară și 4 800 hec
tare cu cartofi de toamnă. în ve
derea obținerii unor recolte 
mari la hectar, in toamnă a 
fost arată și fertilizată cu în
grășăminte naturale și chimice 
cea mai mare parte din su
prafață. în primăvară, îndată ce
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8,OT Curs de limba germană. Lec
ția a 51-a.

8,30 A fost odată ca niciodată... 
film 
stu-

„Povestea balaurului” 
de animație, producție 
diourilor cehoslovace. 

10,00 Telex. 
10.05 Publicitate. 
10,10 Ansambluri folclorice.

samblul „Rapsodia
n.” al Casei de cultură 
sindicatelor din Galați.

10.40 De vorbă cu gospodinele.
11,08 Seiecțiuni din emisiunea 

„Seară pentru tineret”.
11,50 Roman foileton : „Cintec la 

apusul soarelui". Episodul 
IU. „Brazde”.

12,35 Cărți 61 idei.
13 05 TELEJURNAL.
16 00 Emisiune In limba germană 
17,00 Fotbal : Steaua—Sport Club

Bacău (divizia A). Transmi
siune directă de la " 
nul „23 August". 

11,45 Ritm, tinerețe, dans, 
alune realizată in 
Brăila.

18,20 1001 de seri.
18,30 TELEJURNAL • Cincinalul 

înainte de termen — cauză 
a Întregului popor.

30,00 Cintecul stptâminii : „Ce ml- ----------« de

Inter-

nunată ești, tara mea*  
Florentin Delmar, pe 
sun de Steiian Filip, 
pretează Ana Petria.

• Opera Română : Lacul lebede
lor — 19,30.
• Teatrul de operetă : Sutana —
19,30.
• A.R.I.A. prezintă (la Sala Pa
latului) : Concert extraordinar 
susținut de Gianni Morandi și 
formația „Phoenix" — 30.
• Teatrul Național „1. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Un flu
ture pe lampă — 19. (sala Stu
dio) : Cui i-e frică de Virginia 
Woolf ? — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
tandra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : A douăsprezecea noap
te — 20.
• Teatrul Mic : Stllpii societății 
— 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Măgheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
• Teatrul Giulești : ...Eseu — 
19,S0.
• Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din
Calea Victoriei) : Peter Pan —
17. (sala din str. Academiei) : 
Răi și nătărăi — IC; 15.
• Circul ..București" : Spectacol 
prezentat de Circul chinezesc din 
Șanhai — 19,S0.

Pașcani cadre didactice pentru pre
gătirea candidaților din această zonă.

— Ce e nou in organizarea 
concursului de admitere in in- 
vățămfntul superior ?

— în privința acestuia, nu se pre
văd pină lă ora actuală schimbări 
fața de anul trecut, iar în eventuali
tatea apariției unor precizări supli
mentare, determinate de o situație sau 
alta specifică unui domeniu, ele vor 
fi difuzate rapid, in așa fel incit 
să nu afecteze cu nimic programul 
concursului de admitere care va în
cepe in primele zile ale lunii iulie, 
în cazul facultăților de silvicultură 
și exploatare a pădurilor, agronomie 
(cu excepția specialității economia 
agriculturii), mine și metalurgie va 
fi introdus un control medical co
respunzător. pentru testarea mai a- 
tentâ a posibilității de acomodare 
a viitorului specialist la condițiile 
concrete de ■'solicitare a mediului 
ambiant în timpul exercitării profe
siei.

— în ce condiții vor fi cerute 
la înscriere recomandări sau 
adeverințe de activitate in pro
ducție 7

— La concursul de admitere din 
învățămîntul superior tehnic și agro
nomic vor fi înscriși absolvenți al 
liceelor de specialitate, ai secțiilor 
reale și ai claselor speciale de ma
tematică, fizică, chimie și biologie 
de la liceele de cultură generală. La 
concursul pentru învățămîntul supe
rior universitar, economic, pedago
gic, medical, veterinar, farmaceutic, 
de artă șl de educație fizică se vor 
putea înscrie absolvenții tuturor li
ceelor. Absolvenții secțiilor umanis
te din liceele de cultură generală 
care , doresc să studieze în invăță- 
mintul superior tehnic sau agrono
mic vor trebui să fi efectuat în 
prealabil ©tagii în producție de mi
nimum un an, în activități specifice 
profilului facultății la care doresc 
să candideze. înscrierea la facultă
țile (secțiile) de Istorie, filozofie, so
ciologie, economie politică, comerț 
exterior și drept se va face pe bază 
de recomandări din partea organiza
țiilor de partid și de tineret din care 
candidați! fac parte. De asemenea, 
la înscrierea la concurs, toți candi
dați! vor trebui să prezinte certi
ficate din partea comisariatelor mi
litare. din care să rezulte situația 
lor față de obligația satisfacerii 
serviciului militar.

— Cind va apărea broșura „Admi
tere* în învățămîntul superior — 
1973" ?

— în prima săptămină a lunii mal.

Mihai 1ORDANESCU

90,05 52 de inițiative In 52 de săp- 
tâmlnl. „Carnetul calității” 
— o inițiativă a Uzinei de 
autocamioane din Brașov.

20.20 Teleenciclopedia 
21,03 Avanpremieră. 
21,10 Film seria] — 
22.00 TELEJURNAL.
22.20 Rapsodia primăverii, 

lunilor : — Aprilie.
1,10 Selecțlunl din concursul de 

muzică ușoară a) Euroviziu- 
mi — Luxemburg 1973.

16,00 Agenda.
16.10 Armonii Intime. Piese 

tru pian interpretate 
Alexandru Demetriad.

16.40 Carnet cultural.
16.50 Publicitate.
16,55 Melodii distractive cu 

mația de muzică populară 
Radu Simion.

17,25 Reporterii noștri peste 
tare. Samarkand.

17.40 F:lm artistic : „încrederea”. 
Producție a studiourilor bul
gare. Cu : Kosta Țonev. Maia 
Dragomanskala. Regla : Bo
rislav Sarallov. 

ziții de la țăranii cooperatori. De 
asemenea, ințelegind cerințele lu
crătorilor ogoarelor din județul 
Neamț, organele agricole din ju
dețul Harghita au pus la dispozi
ția acestora incă 100 tone cartofi 
de sămință. în fiecare din coope
rativele unde mai sint de plantat 
cartofi se constată o vie preocu
pare pentru terminarea. Intr-un 
timp cit mai scurt, a acestei lu
crări. Tov. Romulus Alexandru, 
președintele cooperativei agricole 
din Săbăoani. ne-a furnizat ieri o 
scamă de exemple din care rezul
tă eforturile susținute ce se fac 
pentru încheierea plantatului. Că
tre ora prinzului, de pildă, pri
mele 5 camioane cu cartofi, aduși 
din județul Harghita, au și sosit 
in cimp. iar descărcatul acestora 
s-a făcut direct in mașinile de 
plantat Tot ieri, organele agricol? 
județene au luat măsuri pentru ca 
un număr de 18 mașini de plantat 
de la cooperativele agricole care 
au terminat această lucrare să 
fie dirijate către unitățile care 
acum dau bătălia pentru plantatul 
ultimelor suprafețe.

timpul a permis și solul s-a zvîn- 
tat. a început plantarea cartofilor 
timpurii, lucrare care a fost exe
cutată pe aproape întreaga supra
față cultivată Acum, utilajele și 
forța de muncă din cooperativele 
agricole sin! concentrate la plan
tatul cartofilor de toamnă, lucrare 
care a fost făcută pină acum pe 
3 000 hectare. Numeroase coopera

Perioada imediat următoare înscrie pe agenda universitară citeva 
evenimente de cel mai larg interes. Despre semnificația acestora in 
contextul perfecționării invățămintului superior prîn integrarea cu pro
ducția și cercetarea, despre modalitățile concrete de orcanizare. am 
adresat citcva Întrebări tovarășului dr. ing. DUMITRU FELICIAN LĂ- 
ZAROIU, directorul Direcției invățămintului superior și a cercetării 
științifice din Ministerul Educației si Invățămintului.
— Mai intii am dori să ne 

vorbiți despre apropiata sesiu
ne de examene a studenților. 
Ce e nou in desfășurarea ei 7

— Sesiunea va începe la 1 Iunie 
pentru toate secțiile invățămintului 
suuerior. cu excepția cursurilor se
rale de subingineri, unde examenele 
din vară se desfășoară intre 8—31 
iulie. Dacă sub aspect organizatoric 
programul apropiatei sesiuni nu în
registrează elemente noi. în schimb 
etapa actuală. de presesiune, se ca
racterizează prin citeva inițiative cu 
repercusiuni directe asupra exame
nelor. La disciplinele fără examen, 
notarea studenților se va face exclu
siv pe baza lucrărilor de laborator, 
a semi narii lor. a celorlalte lucrări 
practice, fără a se mai introduce co
locvii suplimentare. Toate lucrările 
de control se vor Încheia pină la în
ceputul lunii mal.

In privința modulul ooncret de 
examinare, corpul profesoral a fost 
solicitat ca întrebările din apropia
tul lor dialog cu studenții să vizeze 
îndeosebi obiective concrete, practi
ce, cu înalt caracter aplicativ, in 
așa fel incit noțiunile dobindite de 
studenți de pe urma acțiunilor de 
integrare a invățămintului in pro
ducție să se reflecte nemijlocit in 
calificativul primit. De aceea, la fa
cultățile tehnice, dar și la cele cu 
profil economic, umanist etc, apre
cierile obținute de studenți pe par
cursul anului in elaborarea proiec
telor, In participarea la seminarii și 
la orele de laborator ișj vor găsi o 
pondere Importantă in calificativul 
final.

N-aș putea incheia răspunsul 
fără a sublinia importanța recentei 
inițiative a U.A.S.C.R. de a organiza 
o largă Întrecere printre studenți 
pentru prezentarea și promovarea 
integrală a apropiatelor examene, 
cum și activitatea Intensă depusă de 
corpul profesoral desemnat să se o- 
cupe in mod special de pregătirea 
pentru examene a studenților de la 
secțiile de subingineri. organizate pe 
lingă marile întreprinderi.

— Promoția din acest an a 
absolvenților invățămintului su
perior se va ridica la peste 
22 000 ; in ce măsură proiectele 
lor de diplomă au o tematică a- 
p'.icativă și in ce proporție lu
crările astfel elaborate iși vor 
găsi aplicarea in producție ? 

tive agricole au încheiat plantatul 
pe toate suprafețele stabilite prin 
planul de producție : Roșiori — 60 
hectare, Sârmaș — 35 hectare. Ba- 
toș — 38 hectare. Breaza — 54 hec
tare. Ripa — 50 hectare. Voivo- 
deni — 80 hectare, iar cooperato
rii din Dedrad au plantat 70 hec
tare in loc de 60 cit prevăzuscră 
inițial.

Dacă pretutindeni zilele bune de 
lucru ar fi fost folosite din plin, 
pină la această dată. lucrările 
puteau fi încheiate. Ploile abun
dente din această săptămină au în
trerupt plantarea cartofilor. Așa se 
face că. in unele cooperative agri
cole cum sint cele din Sighișoara, 
Apold, Archila sint de plantat 
suprafețe destul de mari. Acum,

SUCEAVA

- Ați terminat plantatul?
-NU! AM TERMINAT

SĂMÎNȚA
In județul Suceava au fost insămințate 80 la sută din 
suprafețe. Există insă riscul să rămină neinsămințate 

2 000 ha. O asemenea situație nu trebuie admisă.

Pină la 27 aprilie. în unitățile 
agricole din județul Suceava s-au 
plantat cartofi pe 13 660 ha teren, 
ceea ce reprezintă aproape 80 la 
sută din suprafața destinată aces
tei culturi. Intr-un număr de 12 
cooperative agricole de producție 
mari cultivatoare, printre care cele 
din Chilișeni, Reuseni, Rotunda 
etc. această lucrare s-a încheiat. 
Ieri, pe o vreme tocmai potrivită 
lucrărilor agricole, intr-un număr 
de alte 30 de unități agricole coo
peratiste s-a muncit de zor la plan
tarea cartofilor pe ultimele supra
fețe. Se remarcă numeroase ini
țiative de valoare: mecanizatorii 
lucrează în schimburi prelungite, 
ingrășămintele chimice se adminis
trează la cuib, concomitent cu car
tofii de sămință, s-a organizat 
transferul de utilaje intre stațiuni
le de mecanizare a agriculturii etc.

După cum rezultă d:n ultima si
tuație operativă aflată la direcția 
agricolă a județului, lucrările de 
plantare a cartofului sint rămase 
în urmă. în special in unitățile din

— Spre deosebire de ani: prece
dent!, cind majoritatea proiepteloT 
de diplomă aveau un caracter pre
ponderent și elementar teoretic, in 
cadrul larg al acțiunii de Integrare 
s-au creat condiții ca în mare mă
sură asemenea proiecte să aibă 
tematică aplicativă. Subiectele lor 
au fost fixate prin consultare cu 
unității? productive unde, de altfel, 
studenții au și efectuat practica ne
cesară de documentare. în acest an. 
circa 5 200 proiecte de diplomă ale 
studenților institutelor tehnice, eco
nomice și agronomice sint axate pe 
probleme efectiv de producție, iar 

Noutăți universitare
EXAMENELE, PRACTICA, PROIECTELE DE DIPLOMĂ, CURSURILE 

DE PREGĂTIRE ȘI CONCURSUL DE ADMITERE

soluțiile preconizate de tinerii spe
cialiști sint utilizate total sau par
țial de unitățile beneficiare ; alte 
circa 1 000 lucrări de diplomă, apar- 
ținind studenților din universități, 
sint axate pe aspecte concrete, eco
nomice și sociale. în acest context 
se cuvine remarcat exemplul Institu
tului de arhitectură din București, 
care a concentrat toate proiectele de 
diplomă pe rezolvarea unor contrac
te economice privind sistematizarea 
in mai multe variante a satelor, sau 
executarea unor proiecte de arhi
tectură ; varianta cea mai bună va 
fi predată beneficiarilor, potrivit 
obligațiilor asumate prin contract. 
Aprecieri favorabile II se cuvin 
și institutelor politehnice din Ti
mișoara și Iași. Universității din 
București. Institutului de mine din 
Petroșani ș.a. Numărul și valoarea 
proiectelor cu temă aplicativă pot 
crește, cu condiția ca. in viitor, con
ducerile întreprinderilor economice 
să examineze cu atenție solicitările 
Institutelor de invățămint. comuni- 
cindu-le problemele concrete a căror 
rezolvare, cel puțin parțială, »-ar

vremea s-a îndreptat din nou. 
La Întreprinderea pentru produce
rea, valorificarea și industrializarea 
legumelor și fructelor a avut loc 
o ședință in care au fost analizate 
toate aspectele legate de încheierea 
plantării cartofilor. Salariații în
treprinderii și specialiștii direcției 
agricole se află pe teren, in uni
tățile in care lucrările sint în- 
tirziate și rezolvă toate problemele 
legate de încheierea plantării car
tofilor. în acest scop sint dirijate 
operativ mașinile de plantat, se 
organizează aprovizionarea cu car
tofi de sămință. Se apreciază că in 
3 zile bune de lucru, majoritatea 
cooperativelor agricole din județul 
Mureș vor incheia plantatul carto
filor.

raza consiliului intercooperatist 
Ilișești, unde mai sint de plantat 
cu cartofi peste 500 ha și la Găla- 
riești — aproape 800 ha. Și incă 
ceva. Conform ritmului mediu în
registrat in ultima perioadă, aceas
tă lucrare s-ar putea încheia in 
cel mult o săptămină. Numai că 
in numeroase cooperative agricole 
nu mai sint cartofi de sămință. 
Ieri, din această cauză, bunăoară, 
Ia cooperativa din Ipotești nu s-a 
plantat nici un cuib, in situații si
milare fiind și alte cooperative. Au 
fost luate, ce-i drept, măsuri pen
tru achiziționarea cartofilor de la 
gospodăriile populației, dar rezul
tatele obținute pină acum nu sint 
nici pe departe mulțumitoare și, 
așa cum apreciază specialiștii, e- 
xistă riscul ca mai bine de 2 000 
ha să nu poată fi plantate. Evi
dent, o asemenea perspectivă, cars 
nu poate fi admisă, trebuie să de
termine organele agricole județene 
să intervină mai energic pentru a 
rezolva urgent problema aprovi
zionării cu cartofi de sămință.

putea asigura prin proiectele de di
plomă ale studenților.

— Ce elemente noi comportă, 
anul acesta, organizarea practi
cii de vară a studenților și ce 
măsuri au fost elaborate pentru 
înlăturarea oricăror elemente de 
formalism ?

— Prin Hotărirea Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 1971, prac
tica studenților și-a îmbunătățit 
deopotrivă durata și conținutul. Ea 
a fost extinsă la două luni pe an, 
dintre care o lună se efectuează co
masat în perioada de vară. De ase
menea, se prevede ca studenții să 
lucreze efeefit? in așa fel incit să 
poată fi calificați intr-una din mese
riile de bază din profilul lor de spe
cialitate Este necesară o judicioasă 
programare a activităților, astfel ca 
practica de vară sâ se desfășoare 
eșalonat pe întreaga vacanță și in
tr-un număr sporit de unități econo

mice șj sociale, spre a se elimina 
aglomerările și deci, posibilitățile 
de formalism. în Invâțămintul 
umanist, studenții vor efectua anchete 
sociologice, studii de etnografie și 
folclor, vor conduce activități pio
nierești ș.a. Se vor crea astfel mai 
bune condiții pentru extinderea și 
generalizarea remunerării studenților 
în activitatea lor practică.

— în ce măsură actuala for
mulă de practică favorizează 
realizarea proiectului mai vechi, 
rămas din păcate neîmplinit, de 
prerepartizare a studenților ?

— S-a încercat, Intr-adevăr, să se 
efectueze o prerepartizare in produc
ție a studenților, îndeosebi după 
anul al III-lea, în Ideea că practi
cile de vară și cea de pe parcursul 
anului ar putea astfel sâ se desfă
șoare In chiar întreprinderile unde 
ei vor merge după absolvire. Și 
ideea s-a dovedit justă, cel puțin în 
cazul facultăților de industrie ușoa
ră șj de silvicultură de la Iași și, res
pectiv, Brașov. Dar reticențele per
sistă...

— Despre ce reticențe poate 
fi vorba cind in Decretul Con

CRONICARI Al CELOR MAI RODNICI ANI
DIN DOUĂ JUDEȚE ALE ȚĂRII

Ziarele „Dobrogea Nouă“ 
și „Flamura Prahovei11 
împlinesc 25 de ani

Se împlinesc 25 de ani de la 
apariția z’areior ..Dobrogea Nouă", 
organ al Comitetului județean Con
stanța al P.C.R. și al consiliului 
popular județean, și „Flamura Pra
hovei", organ al Comitetului jude
țean Prahova al P.C.R. și al consi
liului popular județean.

După cum se știe, în aceste ju
dețe, ca și în întreaga țară, în răs
timpul acestui sfert de veac au 
avut loc profunde schimbări înnoi
toare. Dobrogea — primul județ în 
care s-a încheiat cooperativizarea — 
dispune azi nu numai de o agri
cultură înaintată, ci și de o indus
trie in plină dezvoltare, de o poartă 
maritimă și un șirag de stațiuni 
turistice-balneare din cele mai mo
derne. Prahova a cunoscut cei mai 
rodnici ani din istoria sa, devenind 
unul din cele mal importante cen
tre ale industriei noastre socialiste.

La toate aceste mari înfăptuiri 
și-au adus contribuția lor notabilă 
și cele două cotidiene. Ca organe 
de presă ale organizațiilor județe
ne de partid, militind activ pentru 
înfăptuirea politicii partidului de 
construire a socialismului, ele au 
sprijinit dezvoltarea noilor între
prinderi industriale, soluționarea 
problemelor consolidării unităților 
agricole socialiste, mobllizind oa
menii muncii să participe entuziast, 
cu toată priceperea, la munca pen
tru înflorirea economico-socială a 
acestor meleaguri ale patriei. Zia
rele „Dobrogea Nouă" și „Flamura 
Prahovei” și-au format astfel un 
public cititor statornic, dc a cărui 
apreciere se bucură, An de an, in 
paginile lor și-au găsit reflectare 
preocuparea pentru adincirea con
ținutului de idei al materialelor, ca

cinema
• Veronica : PATRIA — 10; 12,30; 
16; 18,15; 20,30, CAPITOL — 9.30; 
11.45; 14; 16; 18; 20,13, GRIVITA
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Misterul din insula Balfe ; 
SCALA — 3,30; 11; 13.30; 16; 13,30; 
21.
• Neamul Șoimăreștilor : CEN
TRAL — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Ce se intimplă, doctore ? : FES
TIVAL — 8.45; 11,15; 13,30; 16;
18.30; 21.
• Tecumșeh : LUMINA — 9; 11.15: 
13,30; 16; 16,30; 20.45, EXCELSIOR
— 9 : 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 ;
MODERN — 8,30; 11; 13.30; 16;
18,30; 21.
• Grăbiți apusul soarelui : LU
CEAFĂRUL — 9.30; 12.45; 16,15;
19.30, BUCUREȘTI — 8,30; 11,30;
14,30; 17,30; 20,30, FAVORIT —
9.30: 12.30; 16; 19.15.
• Adio, Petersburg ! : FLOREAS- 
CA — 15.30; 18; 20,30.
• Nici un moment de plictiseală : 
FEROVIAR — 8.45; 11; 13,15; 15,45; 
18,15: 20.30, AURORA — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 20.30.
• Lampa tui Aladin : TIMPURI 
NOI — 9—20,15 în continuare.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45; 
17,45.
• Marea evadare : DOINA — 11; 
14.30; 19.30.
• lakov Bogomolov : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15.30; 
18: 20.13.
• Țara sălbatică : MELODIA — 
9; 11,15; 13,30: 16; 18.30; 20,45, GLO- 
RIA — 9; 11,15; 13.30: 18; 18.15;
20.30, TOMIS — 8,30; 11: 13.30; 16; 
18.30; 21.
a Nebunul din laboratorul tir. 4
— 101 12; 14. Poveste din Loui
siana — 16.30, Finis terrae —
18.30, Dragoste de după amiază — 
20.30 : CINEMATECA (sala Union).
• Capcană pentru general ; BU- 
ZEȘT1 — 13,30; 18; 20,15,

siliului de Stat nr. 158 din 1970, 
articolul 29 prevede să se in
troducă treptat forma de prere
partizare a studenților începînd 
cu anul universitar 1970—1971 7 

— Am întîmplnat dificultăți din 
partea unor ministere economice, pe 
motivul că o astfel de acțiune e mai 
mu.lt o problemă de viitor și nu de 
actualitate. Ministerul Educației și 
Invățămintului insistă totuși asupra 
aplicării acestui principiu, fie și nu
mai pentru faptul că în cadrul pro
cesului formativ din ultimul an, în 
care sint incluse multe cursuri fa
cultative sau opționale, caracterul 
de strictă specialitate al acestora ar 
putea fi mai strîns legat de între
prinderile unde studenții vor merge, 
proiectul de diplomă s-ar axa mai 
ușor pe rezolvarea unor probleme 
concrete ale întreprinderii unde va 
lucra viitorul specialist ș.a.m.d.

— Cum se vor desfășura In

acest an cursurile de pregătire 
pentru admiterea In invățămin- 
tul superior ? Ce se preconizea
ză pentru ca ele să aibă o bază 
larg cuprinzătoare fn intreaga 
țară, inclusiv in liceele din me
diul rural ?

— în majoritatea institutelor, 
cursurile de pregătire sînt organizate 
de la 15 ianuarie șl se desfășoară 
simbăta după-amiaza și duminica 
dimineața. La Politehnica din Bucu
rești, ele sint frecventate de circa 
3 300 candidați, iar Ia Universitatea 
din Iași, începînd cu data de 1 mar
tie, funcționează cursuri la facultă
țile de matematică, filozofie, fizică, 
chimie, biologie. în urmă cu citeva 
zile au fost inaugurate la Conserva
torul din Cluj, iar peste citva timp 
vor începe și la Universitatea din 
București (filozofie $i Istorie) ; trep
tat, asemenea cursuri vor fi deschi
se șl in celelalte unități de invăță- 
mint. Citeva institute acorda sprijin 
și In pregătirea candidaților din alte 
localități. Institutul de arhitectură 
are in atenție licee din Craiova, 
Deva și Brăila, iar Universitatea 
„Al. I. Cuza" Uimite săptămină! la 

și pentru perfecționarea mijloacelor 
publicistice.

Activitatea celor două ziare «e 
înscrie în efortul general al între
gii noastre prese, consacrat înfăp
tuirii obiectivelor mărețe stabilite 
de Congresul al X-lea șl Conferin
ța Națională. „Dobrogea Nouă" șl 
„Flamura Prahovei" contribuie zi 
de zi la mobilizarea oamenilor 
muncii din întreprinderile dobro
gene șl prahovene pentru realiza
rea înainte de termen a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor asu
mate in întrecerea socialistă. în 
„Dobrogea Nouă**  poate fi urmări
tă cu interes cronica județeană a 
generalizării inițiativelor valoroase 
din întrecerea socialistă și a expe
rienței înaintate in agricultură, 
după cum în „Flamura Prahovei" 
reține atenția preocuparea pentru 
popularizarea largă a celor mai 
bune metode de muncă ale petro- 
chimiștilor și constructorilor de uti
laj petrolier. Cele două organe de 
partid își vor spori, desigur, rolul 
lor de exponente ale opiniei publi
ce din județele Constanța și 
■Prahova, acordind in continuare 
atenție popularizării experienței 
pozitive din diferite domenii și cri- 
ticind cu principialitate partinică 
lipsurile ce se mai fac simțite, mi- 
litind pentru transformarea norme
lor comuniste de muncă și Viață în 
călăuză a gindirii și comportării 
cotidiene a oamenilor.

Cu prilejul acestui jubileu, trans
mitem colegilor noștri din Constan
ța și Ploiești un călduros salut și 
le urăm noi și însemnate succese 
în activitatea rodnică ce o desfă
șoară.

1
• Organizația ; DACIA — 9; 11.15;
13,30; 16; 18,15: 20,30. LIRA —
15,30; 18; 20,15, ARTA — 15' 17.45;
20,30.
• Fata care vinde flori : FE
RENTARI — io; 12,15; 15,30; 18;
20.15.
• Atentatul : BUCEGI — 15.30; 18:
20,30.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
PACEA — 15,45; 19.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el
nu aude : UNIREA — 15,30; 18;
20.15.
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| DIVERS 
j Aplauze 

I la scenă 
| deschisă

I Zilele trecute, satul Gligo- 
reștl. din județul Cluj, a fost 
„scena" unei întilniri deosebit

Ide atractive. Copiii școlii gene
rale din localitate au avut ca 
oaspeți actori îndrăgiți de ei :

I Eugenia Bosinceanu. Ileana Steț- 
cu. Silviu Stănculescu, Ion Be- 
soiu, Emest Maftei, regizori!

I Mircea Moldovan și Nicu Gheor- 
ghe. Artiștii le-au vorbit co
piilor despre meseria lor. le-au 
dat sfaturi, le-au povestit în- 

Itimplâri hazlii din... culisele 
activității teatrale. Lăsînd „tra
cul" deoparte, la rindul lor, ele- 

Ivii s-au mindrit și ei cu reali
zările lor șl, drept mulțumire 
pentru invitația acceptata, — in I replică — au oferit actorilor
cite un frumos semn de carte, 
brodat cu motive folclorice lo- 
calb. O zi de neuitat, rod al unei I inițiative pe care dorim s-o... a-
plăudăm și cu alte prilejuri.

Felinarul, 
bată-1 vina!

I Alertă la sectorul zootehnic al 
cooperativei agricole Roșcani, 
comuna Trifești (Iași). Un grajd

I fusese cuprins de flăcări. In- 
fruntind cu curaj pericolul ce-i 
amenința in fiecare clipă, coo
peratorii Ștefan Fecioru. Gheor-

Ighe Căpușnă și Gheorghe 
Crețu, împreună cu tehniciană 
veterinară Maria Filon, au reu- 
Ișiț. să evacueze toate cele 74 de 
vite aflate in el. In citeva mi
nute, le-au. venit in ajutor și 
formațiile de pompieri din co- 

Imunele Trifești și Bivolari, pre
cum. și o companie de pompieri 
militari din lași, care au vace- 

Iput lupta cu focul. Datorită in
tervenției lor hotărife, în scurt 
timp incendiul era lichidat, iar 
bunuri in valoare de citeva sute 

Ide mii de lei — salvate. De unde 
izbucnise însă focul ? Cercetă
rile efectuate n-au lăsat nici un 
dubiu :n această privință. Pazni
cul Gheorghe V. Crețu așezase 
pe o fereastră, aproape de... stu
ful de la acoperiș, un felinar de
fect aprins și-l lăsase nesupra
vegheat.'

Haine grele
Aflate în drum spre casă, două 

pasagere străine ajunseseră, în- 
Itr-una din zile, la punctul de 

frontieră Stamora-Moravița, ju
dețul Timiș. îndepliniseră for
malitățile legate de controlul va- 

Imal și așteptau plecarea trenu
lui. Deodată, unul dintre lucră
torii vămii a observat însă că 
ambele pasagere nu se puteau 
apleca să-și ridice bagajele. Ur- 
mărindu-le apoi cum se mișcau 
aidoma... cavalerilor medievali 
îmbrăcați in zale, nu i-a fost 
greu să-și dea seama că ele e- 
rau Intr-adevăr încorsetate de 
îmbrăcămintea pe care o purtau. 
Jachetele dumnealor, neobiș
nuit de tari, fuseseră ..căptuși
te" cu... foițe de metal. Analizele I efectuate la laboratorul de spe
cialitate al Institutului politehnic 
din Timișoara au arătat că foi
țele respective conțineau 99 la 
sută argint. în această situație, 
„hainele" cu pricina au fost 
confiscate. Și așa erau strimte 
și grele. Cîntăreau nu mai puțin 
de 24,5 kilograme.

| La ochi

I Andrei Kreps, directorul 
J.G.O. Lipova, a urcat intri, jna 
din zilele trecute intr-o mașină

I alături de șoferul Ion Neda și 
I i-a cerut să-l ducă pină in pâ- 
I durea Pișchia. Il chemau acolo 
| niște treburi foarte urgente. 
I Dar, odată ajuns in pădure, „a 
I uitat“ după ce venise și a por- 
Init după... fazani. In toiul aces

tei îndeletniciri, A. K. a fost 
luat la ochi insă de pădurarul 
Vasile Boici și de tehnicianul

| Ștefan Niculescu de la brigada 
I silvică Pișchia. Rezultatul ? 
I Deocamdată, A. K. n rămas fără 
• armă. Pentru ca, altă dată, să 
I nu mai uite că vinătoarea nu 
I este totuna cu braconajul !

Lipsă 
de omenie

(j în vreme ce lucra în atelier, I mecanicul Ion Sava de Ia 
• S.M.A. Filipeșli (Bacău) a fost I accidentat. O bucată mare de 

fier i-a căzut peste picior, stri- 
vindu-i degetele. Firește, in a- 

Isemenea situație, omul avea ne
voie de ajutorul medicuiui. Fi
ind lingă șosea, a urcat înlr-o 
mașină și s-a oprit la Policli
nica din Bacău. Dar aici, stu
poare. Nimeni n-a vrut să-i dea 
o mină de ajutor. Nu i-a impre
sionat pe medici și surori nici 
sîngele care nu mai contenea să 
curgă, nici vaietele de durere 

Iale mecanicului. A fost sfătuit 
să se reîntoarcă la dispensarul 
din sat, pentru că acolo are 
dreptul să primească îngrijirile I medicale. La policlinica din o- 
raș. nu putea fi pansat pe motiv 
că nu locuiește in Bacău. Cu I piciorul singerind, omul a bătut
pe la ușile organelor locale. Și 
numai in urma intervențiilor a- 

Icestora a putut primi asistența 
medicală necesară. Cită neome
nie mai există încă la unii ! 
Oare forurile sanitare de resort 

I nu dispun de un antidot ?

Rubricâ * *-edaciotâ  de

IDumhru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID

a |i corespondenții „Scinteii*
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romflnia

BUCUREȘTI

Vi rog să primiți, domnule președinte, sincerele mele mulțumiri 
pentru felicitările și bunele urări pe care ați binevoit a ml le adresa 
cu prilejul aniversării melc.

REGINA MARGRETHE

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Romania

BUCUREȘTI

Vă rog să primiți. Excelența, mulțumirile mele sincere, pentru ama- 
b lele felicitări și bunele urări adresate cu ocazia aniversării zilei de 
naștere a Maiestății Sale Regina

ANKER JORGENSEN
Prim-mi nistru al Danemarcei

Plecarea primarului orașului San Francisco
închelndu-ji 

făcut-o in 
Consiliului 
București. 
Francisco, 
vineri dimineața Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost condus dc Ghcorghe Cioară, pri-

vizita pe care a 
noastră, la Invitațiațara

popular al municipiului 
primarul orașului San 

Joseph Alloto, a părăsit

Cronica
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
tovarășul Ștefan Voltec, a primit din 
partea președintelui Adunării de Stal 
a Republicii Populare Ungare, tova
rășul Apr6 Antal, o telegramă de 
mulțumire pentru felicitările adresa
te cu prilejul celei de-a 2fl-a aniver
sări a eliberării Ungariei de sub ju
gul fascist.

RECEPJIE OFERITĂ DE

Excelenței Sale
Domnului NAIM TALU

Prim-ministru al Turciei

ANKARA

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a primit o telegramă din 
partea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare Ungare. Janos 
Peter, prin care mulțumește pentru 
felicitările transmise cu prilejul celei 
de-a 28-a aniversări a eliberării 
Ungariei.

funcție de prim-Cu prilejul numirii Excelenței Voastre în înalta 
ministru al Turciei, vă roc sâ primiți felicitările mele cordiale, împreună 
cu cele mai bune urări de fericire personală și de succes în activitatea 
dumneavoastră.

f

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Turciei. Haluk Bayulken, 
care a (ost numit din nou in această 
funcție.

LA ORADEA

Ieri s-a inaugurat aeroportul
din Tulcea

Dezvelirea
Ste- 
avut

mărul general al Caplialei, Dumitru 
Joița, prlm-vicepreședlnte al oonsi- 
liului popular municipal, dc alți 
membri ai Comitetului Executiv.

A fost de față Leonard C. Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București.

AMBASADORUL JAPONIEI

(Agcrpres)

Vineri a părăsit Bucureștiul Nello 
Vlncclli. subsecretar de stat, mem
bra al guvernului italian, care a 
făcut o vizită de ci te va zile In țara 
noastră, in fruntea unei delegații a 
Ministerului Programării. Bilanțului 
și Dezvoltării - • ■ ; ......... ■
delegație au făcut parte 
tori ai unor 
interesați

Sudului Italiei. D'n 
conducă- 

inslltute și societăți 
in problemele dezvoltării 

economice a sudului Italiei.
Oaspeții italieni au avut Intilniri 

la Comitetul de Stat al Planificării. 
Ministerul Finanțelor, Ministerul A- 
griculturii. Industriei Alimentare șl 
Apelor și la Ministerul Comerțului 
Exterior. purtlnd discuții asupra 
dezvoltării, colaborării economice, 
comerciale și turistice româno-ita- 
liene. Cu acest prilej, s-au eviden
țiat noi posibilități de intensificare 
a relațiilor dintre cele două țâri.

★
Delegația Ministerului Comerțului 

și Aprovizionării al Republicii De
mocrate Germane, condusă de Wer
ner Freyer, adjunct al ministrului, 
care a semnat la București documen
tele privind schimbul de mărfuri pe 
anul 1973 cu Ministerul Comerțului 
Interior ’ 
România, a 
Capitala.

Cu prilejul iftrbătorii naționale 
a Japoniei — ziua de naștere a 
Maiestății Sale împăratul Hirohito, 
ambasadorul acestei țări In Bucu
rești, Masao Kanazawa, a oferit vi
neri o recepție.

Au participat ll!e Murgulejcu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Va.sile Gllga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Aurel 
Vljoli, președintele Grupului parla
mentar pentru relații de prietenie 
România—Japonia, membri ai con
ducerii unor ministere, deputațl în 
M.A.N., conducători de instituții 
centrale și ai unor organizații de 
masă și obștești, oameni de știință, 
artă și cultură, reprezentanți ai cul
telor, ziariști.

Au ‘ 
«luni 
rești.

luat parte șefi ai unor ml- 
diplomatice acreditați la Bucu-

(Ager preș)

PROTOCOL COMERCIAL
ROMÂNO-ISRAELIAN

al Republicii 
părăsit, vineri

Socialiste 
la amiază,

29 aprilie — ziua de nașler» 
a împăratului Hirohito — este săr
bătorită Ziua națională a Japoniei. 
Aceasta oferă prilejul dc a evo
ca incă o dată interesul și simpa
tia cu care poporul român urmă
rește eforturile creatoare ale po
porului japonez.

Prin valorificarea talentului, hăr
niciei și perseverenței poporului 
nipon. Japonia a realizat în 
rloada postbelică ample și i 
progrese In domeniul 
economiei șl tehnicii, 
in ansamblul țărilor 
pc locul al doilea 
volumului produsului național glo
bal. Preocupată do introducerea 
celei mai noi tehnologii in țoale 
domeniile activității economice, 
Japonia a devenit, ea însăși, in 
scurt timp, unul din factorii 
dinamici al progresului tehnic pe 
plan mondial. Sint cunoscute pu
terea competitivă a produselor in
dustriei japoneze, înalta apreciere

i pe- 
rapide 

dezvoltării 
situlndu-se, 
capitaliste, 

In privința

de care se bucură «piri tul inven
tiv, Ingeniozitatea specialiștilor fi 
muncitorilor Japonezi.

Pentru poporul nostru este un 
motiv de satisfacție faptul că re
lațiile romăno-japonezr, lnteme- 
(ndu-se pe principiile atimei și 
respectului reciproc, ou cunoscut 
In ultimii ani un cura ascendent, 
în aria colaborării dintre România 
și Japonia »e înscriu vizitele dc 
delegații economice, științifica și, 
culturale, creșterea volumului 
schimburilor comerciale, participa
rea reciprocă — la tîrgurlJe inter
naționale de la Tokio, Osaka fi,, 
respectiv, București.

în țara noastră este larg Împăr
tășită convingerea că, prin efor
turi comune, legăturile de colabo
rare și cooperare româno-japoneze 
«e vor adinei și diversifica, cores
punzător Intereselor reciproce, a- 
propicrll și dezvoltării relațiilor 
prietenești dintre țările noastre, ale 
cauzei .păcii fi progresului.

TULCEA (Prin telefon de la 
Han Savin). Ieri, la Tulcea a 
loc inaugurarea noului aeroport Si
tuat in partea sudică a municipiului, 
noul aeroport dispune de o pistă be
tonată lungă de 2 kilometri și lată 
de 45 de metri, de instalații perfec
ționate de dirijare a navelor aerie
ne și de balizaj. ceea ce permite 
aterizarea și decolarea, atit ziua cit 
și noaptea, a avioanelor de pasageri 
moderne, de mare capacitate și vi
teze sporite cu care este dotată flota 
aeriană a țârii noastre. La ora 10.30, 
primul avion de pasageri a aterizat 
pe pista noului aeroport, inaugurind 
cursele regulate 
două ori pe zi, 
Tulcea și retur, 
de o aerogara 
toate cele necesare servirii călătorilor 
care vor sosi sau vor pleca de aici.

Cu acest prilej. Comitetul județean 
Tulcea al P.C.R. a trimis o telegramă 
C.C. al P.C.R.. tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, in care se spune, printre 
altele : „Vă exprimăm mulțumirile 
noastre fierbinți pentru sprijinul 
permanent pe care ni l-ați acordat 
personal în realizarea - acestui mo
dem obiectiv, de o deosebită impor
tanță pentru județul nostru. Colecti-

vele de constructori, apart ini nd în
treprinderii de construcții speciale 
pentru transport București. întreprin
derii de construcții hidrotehnice 
Constanța și întreprinderii „Electro- 
montaj" Galați, sprijinite de miile de 
tineri mecanizatori și țărani coope
ratori, care prin acțiuni patriotice 
au contribuit la amenajarea spațiilor 
exterioare, au ținut să inaugureze 
acest obiectiv in cinstea zilei de 
1 Mai. raportindu-vă că. față de 
proiectul inițial, s-au efectuat lucrări 
suplimentare care îmbunătățesc acti
vitatea acestui aeroport".

Vineri a avut loc ]a Oradea festi
vitatea dezvelirii bustului lui Ale
xandru Moghioroș. militant de sea
mă al mișcării muncitorești din țara 
noastră. La festivitate au participat 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, membri de partid 
cu stagiu din ilegalitate, membri ai 
familiei, oameni ai muncii din lo
calitate.

Bustul a fost realizat de sculpto
rul Mircea Ștefănescu.

★
zilei de vineri
Adunarea generală a Fe- 

ambalaje, 
curente 

privind activitatea acestui organism 
in ultimul an, adoptindu-se cu acest 
prilej hotăriri privind programul 
său de viitor. In continuare, aduna
rea generală a procedat la alegerea 
președintelui federației, in persoana 
dl. Sergio Mulitsch di Palmenberg 
(Italia) pentru un mandat de trei 
ani.

în cursul
în Capitală ____ . „___
derației europene pentru 
care a dezbătut probleme

a avut loc

★
Cu prilejul împlinirii unui deceniu 

de prodigioasă activitate artistică, co
rul „Madrigal" a prezentat vineri 
seara, la Ateneul Român, un concert 
jubiliar. în partea a doua a concer
tat Orchestra de cameră „Bucu
rești", avind ca solist și dirijor pe 
artistul poporului Ion Voicu.

(Agerpres)
ce vor avea loc de 
intre București — 
Aeroportul dispune 
modernă, dotată cu

♦ SPORT e SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Fotbal

PETRU ANASTASiU
(Petrică)

la ziua de 26 aprilie a.c. a încetat 
din viață tovarășul Petru Anastasiu 
«parte»), ' ’’(Petrică). membru al Partidului 
Comuni'*.  Român din anul 1923.

Născut la 20 iulie 1904 in Galați, 
Petru Anastasiu (Petrică) s-a înca
drat de tânăr in mișcarea revoluțio
nară din țara noastră. în perioada 
ilegalității a luat parte la acțiunile 
d? luptă ale clasei muncitoare, îm
potriva regimului burghezo-moșie- 
resc, dind dovadă de inalt devota
ment fată de cauza partidului. A fost 
arestat și anchetat in repetate rin- 
duri, ? înfruntat cu demnitate teroa- 
r--a ■Chcialităților burgheze, care în 
1941 l-au internat in lagăr.

După 23 August 1944 a muncit ca 
activist in aparatul C.C. al P.C.R. 
șl membru al Comisiei Centrale de 
Revizie pină in 1954 tind i s-au în
credințat sarcini de răspundere in 
aparatul de stat. Pentru merite deo- 
s«bite in opera de edificare socia
listă a țârii a fost distins cu ordine 
și medalii ale Republicii Socialiste 
România. Amintirea sa va râmine 
mereu vie in inimile tovarășilor săi 
de luptă și de muncă.

COMITETUL FOȘTILOR 
î UPTATORI antifasciști 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA

★
Sicriul cu oorpul neînsuflețit al 

defunctului va fi depus simbătă 28 
aprilie, ora 10. In sala de marmură 
a crematoriului „Cenușa". Ceremo
nia de doliu va avea loc In aceeași 
zi la ora 14.

vremea
Ieri tn țară : Vremea s-a ameliorat 

Jn toate regiunile. Cerul a fost varlab‘1. 
c-j înr.orări mal accentuate in cursul 
dimineții In vestul Muntenie: si sud- 
vestul Transilvaniei unde. local, a 
plouat. Dupâ-ar.-.iazâ. averse Izolate 
s-au semnalat In nordul Munteniei șl 
Munții Vrancel. unde ploaia a fost În
soțită șl de grindină. Vtntul a prezen
tat l-.ter.sLflcâri. pe alocuri. In Moldo
va. Temperatura a înreg^Tat o creș
tere. oseillnd la ora J4 Intre 10 grade 
la Joseni. Tg. Secuiesc. Clmpu'.ung șl 
Stolnici si ia grade la Apa Neagră. 
Băileșu. Bechet s: Drobeta Tumu-Se- 
venn. L*  București : Vremea s-a Încăl
zit ușor. Cerul a fost variabil. mal 
mult acoperit In cursul dimineții, tind 
a burnițat. Temperatura maximă a fost 
de 14 grase.

Timpul probabil pentru zilele dr ZS, 
J0 aprilie si 1 mai. In țară : Vremea 
continuă sâ se încălzească. Cerul va fi 
variabil, cu Innortrt mal accentuate In 
zona de deal șl de munte unde, local, 
s» vor semnala averse de ploaie. Înso
țit» de descărcări electrice In celelalte 
regiuni, ploile vor fi izolate. semna- 
lindu-se dupfi-amlaza. Vlntu! va sufla 
potrivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 3 51 13 grade, iar maxi- 
r.-rle între 15 și 25 de grade. La Bucu
rești : Vremea va continua să '• in- 
cMzeascâ. Cerul va fi variabil. Vlntul 
▼a sufla moderat.

va

• Studenții noștri vor participa la șase sporturi : atletism, 
lupte, scrimă, voie!

Astăzi, în divizia A
baschet, gimnastică,

între cele mai importante com
petiții internaționale ale acestui an 
se înscriu, fără discuție, campionate
le mondiale universitare. Și de data 
aceasta, „Universiada" reunește nu
meroase din vedetele sportului mon
dial, (apt ce sporește și mai mult 
interesul general — al organizatori
lor, al sportivilor, al publicului larg 
— pentru tradiționalele întreceri. 
Marea competiție polisportivă va 
avea loc, după cum se știe, la Mos
cova. intre 15 și 26 august. Din ul
timele 
za tori, 
rilor 
prin
Universiada 
record în Istoria competițiilor 
acest gen.

Sportul studențesc din țara noas
tră urmează a fi reprezentat la șase 
discipline : atletism, gimnastică, scri
mă, lupte (greco-rornane și libere), 
volei, baschet. Ieri, in cadrul unei 
Intilniri cu membri ai comisiei de

știri comunicate de organi- 
rezultă că prin numărul ță- 
participante (pină acum 57), 
valoarea sportivilor-studenți, 

’73 va stabili un nou 
de

pregătire a acțiunii și secretari ge
nerali ai federațiilor de specialita
te, s-a comunicat că Ia Universiada 
de la Moscova sportivii și echipele 
studențești ale României au in ve
dere o participare la înalt nivel, pe 
măsura prestigiului internațional al 
sportului românesc. Obiectivul este 
ca la fiecare dintre sporturi să ob
ținem medalii (atletism, scrimă, 
lupte) sau locuri in primele șa^e 
(volei, baschet, gimnastică). Din lo
tul de aproximativ 100 de sportive 
și sportivi aflați in vederea selec
ționerilor. reținem citeva nume bi
ne cunoscute: atletele Argentina Me
nis și Valeria Bufanu, floretistele 
Ileana Gyulai, Ecaterina Iencic, Su- 
-zana Ardeleanu, sabrerul Dan Iri- 
miciuc, luptătorii de greco-rornane 
Gh. Berceanu șl Victor Dolipschi, 
gimnaștii Petre Mihăiuc, Gh. Pău- 
nescu. Dan Grecu și C. Petrescu, 
voleibalistele Mariana Popescu, Ma
ria Cengher etc.

Astăzi. In cadrul celei de-a 
22-a etape a campionatului di
viziei A de fotbal, pe stadionul 
Politehnica din Capitală se in- 
tilnesc, cu începere de la ora 
15, echipele Sportul studențesc 
și Universitatea Cluj. Pe stadio
nul „23 August", de la ora 17. 
Steaua primește replica forma
ției Sport Club Bacău.

în țară au loc, cu începere de 
la ora 17. următoarele partide : 
C.F.R. Cluj — Jiul ; Steagul 
Roșu — Dinamo : F. C. Argeș — 
A.S.A. Tg. Mureș : F. C. Petro
lul — Rapid ; Universitatea Cra
iova — F. C. Constanța și 
C.S.M. Reșița - U.T. Arad.

întrecerile dintre inotătorii
în bazinul 

din Capitală 
după-ami ază 
inotătorii români și cei din S.U.A. 
în proba masculină de 100 m flu
ture victoria a revenit reprezentan
tului țării noastre Ion Miclăuș cu 
timpul de l’01”2/10. Pe locul secund 
s-a clasat americanul David John- 
sohn — l’01”4'10. Campioana olimpi
că Cathy Carr (S.U.A.) a terminat 
victorioasă in proba de 100 m bras

acoperit „23 August*'  
au oontinuat vineri 
intilnlrile amicale intre

cu rezultatul de 1’17*  
rezultate înregistrate 
m liber Tom Szuba 55”. Marian Sla
vic (România) s-a clasat pe locul doi 
cu 55”3/10 : 100 m bras Mark Chat
field l'06”6/10 ; 100 m spate David 
Johnsohn l'02”5Z10 : 200 m mixt Tom 
Szuba 2'17”2/10 : feminin : 100 m li
ber Ann Marshall l’00”9'10 ; 100 m 
delfin Linda Stimpson 1’06"8/10 : 100 
m spate Linda Stimpson l’08”8/10 ; 
200 m mixt Jenny ~

Iată celelalte 
masculin 100

Bartz 2’31”8/10.

„Cupa Europei" la
La Budapesta se desfășoară între

cerile „Cupei Europei" la sabie pe 
echipe. Formația Steaua a învins in 
preliminarii cu 9—6 pe Legia Var
șovia și cu 9—2 sel. orașului Istan-

în cîteva
TENIS. TURNEUL DE LA MA

DRID. Ilie Năatase și Ion Țirtac, cei 
doi Jucători români prezenți la 
turneul Internațional de tenis care 
se dispută la Madrid, pe terenurile 
„Puerta de Hierro", au repurtat vic
torii in etapa optimilor de finală. 
Confirmind forma bună demonstrată 
in ultimele turnee, Năstase l-a în
vins in două seturi : 6—4. 6—1 pe 
australianul Ian Fletcher. In timp ce 
Ion Țiriac, după o partidă mai 6trln- 
sâ, l-a eliminat cu 6—7. 6—1. 6—3 pe 
Bartlett (Australia). Alte rezultate : 
Prolsy (Franța) — Bertolucci (Italia) 
6—4. 6—3 ; Orantei (Spania) — Lara 
(Mexic) 6—2, 6—4 ; Panatta (Italia) 
— Dominguez (Franța) 6—1. 6—1.

ȘAH. Turneul internațional de șah 
..Memorialul Milan Vidmar" s-a 
incheiat la Portoroz (Iugoslavia) cu 
victoria marelui maestru maghiar

sabie pe ipe
bul. în continuare, 
au primit replica
Moscova. A ciștigat cu 9—7 echipa 
T.S.K.A.

sabreril români
echipei T.S.K.A.

r î n d u r i
Lajos Portisch. care a totalizat 12.5 
puncte din 17 posibile. Pe locurile 
următoare, cu cite 11 puncte, s-au 
clasat Quinteros (Argentina), Gligo- 
rici (Iugoslavia), Smejkal (Ceho
slovacia). Victor Ciociltea a ocupat 
locul 16 cu 5,5 puncte.

FOTBAL. Disputat la Copenhaga, 
In prezența a 40 000 de spectatori, 
meciul amical de fotbal dintre selec
ționatele Suediei și Danemarcei s-a 
Încheiat cu scorul de 2—1 (0—1) in 
favoarea oaspeților. Gazdele au des
chis scorul în minutul 11 prin Dahl, 
suedezii au dominat insistent In ul
timul sfert de oră. reușind să egale
ze in minutul 78. datorită golului 
marcat de Sandberg și să înscrie 
punctul victoriei prin Kindwall, cu 
patru minute Înainte de fluierul 
final.

La 26 aprilie a fost semnal la Tel 
Aviv protocolul celei do-a V-a se
siuni a Comisiei mixte româno-israe- 
liene.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Nieolae M. Nieolae, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior, iar din par
tea israeliană de către Haim Bar- 
Lev, ministrul industriei și comer
țului.

Ministrul român a fost primit de 
Ygal Allon, vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, și a avut întreve
deri cu Abba Eban, ministrul aface
rilor externe, precum șl cu Haim 
Gvati, ministrul agriculturii și al 
dezvoltării.

Vineri după-amiazâ, ministrul se
cretar dc stat la Ministerul Comer
țului Exterior s-a înapoiat in Capi
tală.

din Hokkaido"

(Agerpres)

\il

Administrația de Stat 
Pronosport organizează in 
de 29 aprilie 1973 o nouă __
gerc specială „Pronoexpres" la 
care se vor atribui 24 categorii 
de ciștiguri in bani, autoturis
me „Dacia—1300" și ,,Trabant— 
601", precum și excursii in 
U.K.S.S. (cu trenul, durai a cir
ca 14 zile), in Franța și Spania 
(cu avionul, circa 12 zile), in 
Suedia .și Finlanda (cu avionul, 
circa 9 zile).

Participarea la această 
gere specială Proatoexpres 
face cu bilete de cite 3 
6 lei și 15 lei, varianta de 15 lei 
avind dreptul de participare la 
toate extragerile. Tragerea va 
avea loc duminică 29 aprilie 
1973. Sc vor efectua 5 extrageri, 
astfel: extragerea I. obișnuită, 
de 6 numere diferite din 45; 
extragerea a Il-a, obișnuită (in 
continuarea primei extrageri), 
de 5 numere diferite din cele 
39 râmase in urnă după efec
tuarea extragerii I: extragerea 
a IlI-a, suplimentară, de 6 nu
mere diferite din 45; extrage
rea a IV-a suplimentară, de 6 
numere diferite din 45; extra
gerea a V-a, specială, de 8 nu
mere diferite din 45. în total 
so vor extrage 31 numere câș
tigătoare.

Loto 
ziua 
tra-

tra- 
se • 

lei,

Străbatem ținuturile 
mai puțin populate și 
pe alocuri sălbatice 
ale insulei Hokkaido. 
Acest pămint din nor
dul arhipelagului a 
atras incă din secolul 
trecut japonezi cute
zători și harnici care, 
infruntind frigurile 
cumplite ale iernii, au 

• început să-l amenaje
ze, cimpii întinse fiind 
transformate in ore
zarii.

Reprezentind 21 La 
sută din suprafața to
tală a țării și înzestra
tă din abundență cu 
resurse agricole, fores
tiere, minerale și pis
cicole, Hokkaido este 
comparată cu un seif 
plin ’ ------- '
tuși, 
mat 
fost 
rată 
tării 
nindu-se seama și 
erupțiile 
frecvente 
tremurele 
ternice decit 
zone ale țârii. Așa se 
și explică faptul că 
pină pe la jumătatea 
deceniului trecut, in 
Hokkaido nu locuia 
decit 5 Ia sută din to
talul populației Japo
niei ; iar ponderea in 
economia țării era 
cam tot de 5 la sută.

Au existat însă și 
păreri potrivit cărora 
Hokkaido dispune de 
un mare viitor. După 
îndelungate 
partizanii < 
insulei au 
determine 
unei legi in

de comori. To- 
avind un cli- 

aspru, insula a 
un timp conside- 
nepropice dezvol- 
industriale — ți- 

de 
vulcanice 

și de 
mai 

în

cu- 
pu- 
alte

eforturi, 
dezvoltării 
reușit să 
adoptarea 

. . ... virtutea
căreia a luat ființă „A- 
genția pentru dezvolta
rea Hokkaido". în baza

LOTO

propunerilor elaborate 
do agenție, industria 
locală a cunoscut o ra
pidă extindere. Orașul 
Muroran, dezvoltat In 
jurul portului cu ace
lași nume de la țăr
mul golfului Volcano, 
a devenit un însemnat 
centru economic cu 
combinate siderurgice, 
rafinării de petrol, 
șantiere navale, fa

ÎNSEMNĂRI 
DIN JAPONIA

brici de ciment, de 
produse chimice. Pro
gramul în 
(1971—1980) 
dezvoltarea In 
nuare a acestui 
tru și crearea 
noi. 
tală

autovehicule. La sfîr-- 
șitul deceniului, prin 
portul Tomakomai vor. 
trece anual 160 mili
oane tone de mărfuri, 

în 1980, producția 
minieră și manufactu
rieră din Hokkaido va> 
crește de 4.4 ori față 
de 1971, producția a- 
gricolă, forestieră și 
de pe-scult, de 1,7 ori, 
ceea ce va face ea 
insula să se apropie 
de nivelul de dezvol
tare al celorlalte re
giuni ale țării. La afir- 
șitul deceniului, Hok
kaido nu va mai fi o 
insulă izolată de res
tul arhipelagului, la 
care se ajunge doar 
cu ferry-boat-ul sau 
pe calea aerului. Pe 
sub atrimtoarea Tsu- 
garu a Început in a-' 
prilie 1971 construi-, 
rea tunelului submarin 
Seikan, cu o lungime 
de 53,9 km și prevăzut 
ai fie dat In exploata
re in 1979. Folosin- 
du-se trenurile Hik- 
kari, cele mai rapide 
din lume (250 km pe 
oră) — ni se spune 
pe șantier — tunelul. 
va scurta călătoria pe 
calea ferată dintre To
kio, și Sapporo de la 
20 de ore, la numai 5 
ore.

Hokkaido a fost de
finitiv atrasă în rit
mul trepidant al mo
dernizării, caracteristic^ 
întregii dezvoltări e- 
conomice a Japoniei, 
țară care ocupă un loc 
de frunte printre ță- 
•rile cele mai a vans a-

vigoare 
prevede 

conti- 
cen- 

altora 
Ideea fundamen- 
a programului 

constă in statornicirea 
unui echilibru între 
dezvoltarea industria
lă și conservarea me
diului Înconjurător. 
Aceasta are o mare 
însemnătate dacă se 
ține seama de faptul 
că alte regiuni ale ță
rii au devenit „kogai 
retto" (arhipelag po
luat). Cu grijă pentru 
a se afecta In măsură 
cit mai mică mediul, 
pc vasta platformă in
dustrială de la est de 
orășelul Tomakomai 
se ridică un combinat 
siderurgic cu o 
paritate anuală de 
20 000 000 tone de oțel, • «,le m,; avansa- 
un complex petrochi- te din punct de vede-' 
mir n fahriră se+i- _ 1' ____ ■

ca-

mic, o fabrică de ?'eti- 
lenă, alta de aluminiu 
și diverse uzine de

re edonomic.

Florea TU1U

PRONOSPORT
CtȘTIGURILE CONCURSULUI 

SPECIAL DIN 22 APRILIE 19T3.

PREMII :

LA TRA-
1973.

FOND 
1 229 192 
port.

EXTRAGEREA 
29 14 65.

GENERAL DE
lei din care 201 763 lei re-

DIN 27 APRILIE

EXTRAGEREA
5 20 23 44

CATEGORIA I : (12 rezultate), < 
variante a 45 021 lei.

CATEGORIA a Il-a • (11 rezulta
te), 85,05 variante a 2 541 lei.

CATEGORIA a IlI-a : (10 rezulta
te), 802,55 variante a 404 Iei.

Premii suplimentare : 66,05 varian
te a 2 456 lei.

Aprovizionare peste

plan in județul Ilfov

Pentru mai buna aprovizionare 
a populației din Județul Ilfov, au 
fost puse in vinzare, peste preve
derile planului. In cinstea zilei de 
1 Mai, următoarele 
produse alimentare :

Făină — 65 tone, 
tone, lapte — 800 hi. 
tate — 300 hl, carne _ ___
preparate carne — 20 tone, ulei — 
60 tone, brinzeturi — 15 tone, za
hăr — 150 tone, produse zaharoase
— 60 tone, vin — 9 vagoane, bău
turi alcoolice naturale — 72 mii 
litri. băuturi alcoolice industriale
— 35 mii litri, apă minerală —
106 mii litri, bere — 3 000 mii 
litri, vin spumos — 6 000 sticle, 
vermuth — 56 mii litri, băuturi
răcoritoare — 80 mii sticle, bis
cuiți — 85 tone și gheață — 3 500 
blocuri.

cantități de

mălai — 35 
produse lac-

— 25 tone.

Azi in expoziție

orașele și satele

ialomițene de miine

Vineri dimineață, in sala Clubu
lui tineretului din Slobozia s-a 
deschis expoziția de proiecte șl 
desene, intitulată „Orașele și sa
tele ialomițene". Rod al unor an
chete socio-economice efectuate în 
toamna anului trecut de Institutul 
județean de proiectare Ialomița și 
de studenți din anil I și III ai 
Institutului de arhitectură „Ion 
Mincu" din Capitală, expoziția 
prezintă schițe și detalii de siste
matizare a localităților urbane și 
rurale din județ, proiecte ale 
construcțiilor prevăzute în planuri
le de investiții pe anii 1973—1974 
in Slobozia și Călărași, blocuri cu 
zece etaje, ateliere școlare, creșe 
și grădinițe, grupurile școlare pro
fesionale pentru cooperație și chi-

mie ș.a. Un spațiu considerabil 
este consacrat arhitecturii satului.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"

In această primăvară,

la

în parcuri, In spațîjilc verzi din
tre blocuri s-au plantat, cu spriji
nul maselor largi de cetățeni, peste 
1 milion de flori — panseluțe, nu- 
mă-uita, năsturași, circa 6 000 de 
arbori ornamentali, 5 000 de copaci 
— tei, plopi, frasini, arțari și alte 
specii. De asemenea, In cartierele 
din sud-vestul și nordul munici
piului s-au amenajat încă 10 hec
tare de zone verzi. în această pe
rioadă s-au pus la dispoziția popu
lației pentru plantarea In curți mii 
de. fire de flori, arbuști ornamen
tali, puieți de rășinoase. După cum 
ne-a informat directorul adminis
trației serelor și parcurilor din lo
calitate, inginerul Ion Vasile, in 
pepinierele și serele proprii se pre
gătesc pentru lunile mai-iunie a- 
proape 4 milioane de fire de flori 
de vară — begonil, petunii, salvia, 
canna indica și altele. Haina flo
rală a orașului petroliștilor „țesută" 
de miini harnice cu Încă 500 000 de 
flori și 30 000 de arbori va fi anul 
acesta mai frumoasă, mai bogată.

ConstanUn CAPRARU
corespondentul „Scînteii*

Urbanizări in ținutul

Neamțului

îmbogățirea bazei materiale a sa
telor din județul Neamț, ca urmare 
a creșterii puterii economice a 
unităților agricole socialiste, a in
fluențat direct asupra urbanizării 
acestora. Astfel, după ce au fost 
elaborate schițe de sistematizare 
pentru toate cele 70 de localități

rurale — cuprinzind elementele de 
bază privind limitele teritoriale, re
țelele, stradele și zonificarea cen
trelor civice — la indicația 
lui comitetului județean de 
s-a trecut la reactualizarea 
bunătățirea unui număr de 
schițe de sistematizare, In 
cu noile condiții economico-sociale.

Prin această reactualizare, care 
reflectă caracterul dinamic al ac
țiunii de sistematizare a satelor din 
ținutul Neamțului, se urmărește 
repartizarea judicioasă a obiective
lor economice și social-culturale in 
scopul evitării risipei de teren și 
realizarea unei densități optime a 
populației. De reținut că prin a- 
ceastă reactualizare a schițelor de 
sistematizare și prin materializarea 
lor in practică, densitatea popu
lației in mediul rural a ajuns în 
prezent la 33,8 la sută locuitori pe 
hectar, față de 13,4 cit era Înainte 
de începerea acțiunii amintite.

Cu prilejul reactualizării, în schi
țele de sistematizare au fost inclu
se elemente noi, cum ar fi, de pil
dă, lotizarea tuturor obiectivelor și 
crearea de fronturi stradale orien
tate către arterele principale de 
circulație, executarea de obiective 
supraetajate de tip urban, construi
rea de băi și centrale termice etc. 
De altfel, la Roznov, Săbăoani, Băl- 
țătești, Bodești, Girov, Bicazul Ar
delean, Tupilațl etc., băile publice 
și centralele termice, liceele șl șco
lile supraetajate, modernele com
plexe comerciale, rețelele de apă 
potabilă și atitea alte elemente ale 
urbanizării au devenit de mult o 
realitate. Pentru localitatea Bâlță- 
teștl, de pildă, sint în execuție pro
iectele primelor blocuri de locuințe 
cu etaj și a unui complex comer
cial tip urban. De altfel, 3 din cele 
6 centre rurale prevăzute a deveni 
centre polarizatoare ale activității 
economico-sociale a satelor din îm
prejurimi au pornit cu pași siguri 
pe calea urbanizării. Este vorba de 
Bălțătești, care are ca funcție prin
cipală activitatea balneo-climateri- 
că, Roznov, care ne dezvoltă in do
meniul activităților industriale și al 
prestațiilor de servicii către popu

lație, și Săbăoani, care va fi orien
tat spre activitatea agro-alimentară.

birou- 
partid 

și !m-
20 de 
raport

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii1

Podul Turcului

un viitor oraș

Așezată Intre colinele Tutovei, pe 
malul Zeletinului, comuna Podul 
Turcului se numără printre cele 
mai mari așezări din județul Ba
cău. Străzile, aliniate potrivit schi
ței de sistematizare, sint flancate 
de peste 500 de case și blocuri noi. 
Centrul social-administrativ atrage 
atenția prin construcțiile sale im
punătoare: liceul, spitalul, policli
nica, compQexul comercial, maga
zinul de desfacere ai cooperației 
meșteșugărești, cele 11 secții in
dustriale și prestatoare de servicii- 
ale cooperației de consum, grădi
nița, baia comunală etc. în toate 
satele comunei au fost înălțate 
școli, cămine culturale, grădinițe 
de copii. Mobiliztnd și valorificând 
eficient resursele comunei, localni
cii au realizat în acest an lucrări 
edilitar-gospodărești în valoare de 
peste 1.5 milioane lei, concretizate 
Intre altele In cei 105 000 metri pă- 
trați de străzi modernizate și tro
tuare, spații verzi, parcuri. baze 
sportive. Proiectele de viitor sint 
pe măsura hărniciei șî priceperii 
acestor oameni; un micro-complex 
comercial în centrul comunei, ate
liere școală la Căbești și Lehan- 
cea, o brutărie modernă și o moa
ră. introducerea Încălzirii centrale, 
extinderea rețelei de apă și cana
lizare.

în ultimii ani, la Podul Turcului 
s-a dezvoltat o adevărată industrie 
locală: fabrică de mobilă și am
balaje, întreprindere de vinifica- 
ție, secție de colectare și industria
lizare a laptelui, stațiune de me
canizare a agriculturii. Peste pu
țină vreme va Începe să producă 
și prima unitate industrială repu
blicană — fabrica de tricotaje.

Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scînteii*



viața internațională
CAMBODGIA

Forțele patriotice string cercul
in jurul capitalei

A fost eliberat orașul Kompong Luong
27 (Agerpres). —

Pnom Penhului 
ensitate sporită, 
•rmeazft câ dis

tanta maximă dintre cordonul formai 
dc forțele patriotice care incercuiesc 
Pnom Penhul șl centrul acestui oraș 
este, in prezent, dc numai 15 kilo
metri. in alic ronc ca fiind si mai 
redusă. înaintarea forțelor patrio
tico a continuat in nord, în zona 
aflată între riunle Mekong și Ton 
Le Sap. Două batalioane patriotice 
și-au consolidat, pozițiile la punctul 
de confluență a celor două râuri, la 
o distanță dc numai 3 kilometri do

• 
centrul Tnom Penhulul. Tn sfirșit, pe 
malul sting al riului Ton Le Sap, 
orașul Kompong Luong, situat tot 
in raza do 15 kilometri, a fost eli
berat, joi dimineața, de patrioți.

Au continuat, de asemenea, lupte 
înverșunate și în restul Cambodglei 
— in special in zona capitalelor pro
vinciale Takoo și Tram Khnar. Gar
nizoana lonnolistă din acest ultim 
oraș mai rezista joî numai in incinta 
comandamentului militar provincial, 
situată in suburbia orașului.

In acest timp, aviația S.U.A. 8 
bombardat fără întrerupere concen
trările de forțe patriotice.

PARIS

Întîlnire între reprezentanții
R. D. Vietnam si S. U. A

PARIS 27 (Agcrpres). — Vineri, in 
ruburbia pariziană Gif-sur-Yvette. a 
avut loc o întîlnire intre Nguyen Co 
Thach, adjunct al ministrului aface-

ECONOMICA
ROMÂNO -BULGARĂ

SOFIA 27. (Corespondentă de_
C. Amariței). — Vineri au fost sem
nate la Sofia protocolul de colaborare 
in domeniul metalurgiei și progra- 
mul-cadru de colaborare, specializare 
și cooperare dintre Ministerul Indus- 

''Metalurgice din România și Mi
nisterul Industriei Grele din Bulga
ria.

Documentele au fost semnate de 
Nicolae Agachi, ministrul industriei 
metalurgice, și de Hristo Panaiotov. 
ministrul industriei grele.

La semnare a fost prezent ambasa- 
dorul României la Sofia, Trofin Si- 
medrea.

Măsurile concrete stabilite in pro
tocol, ca și in nrogramul de lungă 
durată, atit in domeniul specializării 
pentru realizarea de sortimente di
ferite, cit si al schimbului de produ
se sau al colaborării in proiectarea 
de noi obiective siderurgice, creează 
un cadru favorabil pentru lărgirea și 
adincirea colaborării dintre cele 
două ministere deschizind. totodată, 
mari perspective pentru dezvoltarea 
acesteia.

Cu prilejul vizitei sale în Bulgaria. 
Nicolae Agachi a fost primit, vineri, 
de Mako Dakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R, P. Bul
garia. Intilnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prieteneasca.

rilor externe al R.D. Vietnam, 
William Sullivan, asistent adjunct 
secretarului de stat al S.U.A. ' _ 
trivit agenției T.A.S.S., intilnirca a 
avut ca scop să pregătească exami
narea aplicării prevederilor Acordu
lui de la Paris privind încetarea răz
boiului și restabilirea păcii in Viet
nam și căutarea măsurilor menite 
să asigure îndeplinirea strictă a 
acordului.

Agenția United Press Internatio
nal menționează că intilnirea a du
rat cinci ore și 20 de minute.

și 
al 

Po-

la

Vizita delegației P.C.R
în Finlanda

— Dcle-
Român,

HELSINKI 27 (Agerprcs).
Rația Partidului Comunist _____ ,
condusă de tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., a avut o întîlnire cu Simo 
Elomaa. secretar al Uniunii Centrale 
a Sindicatelor din Finlanda, șl cu 
alți membri ai conducerii sindicate
lor.

Delegația a făcut apoi o vizită la

Institutul politehnic din Otanleml — 
cel mai marc centru de lnvățămint 
tehnic din Finlanda — și la Institutul 
de șliințe social-politice „Siroln" din 
Hameenlina, localitate aflată in apro
piere de capitala finlandeză. In 
cursul acestor vizite. delegația a 
fost insolită de tovarășul Olavi Han- 
ninon, vicepreședinte al Partidului 
Comunist Finlandez.

Vineri seara, delegația Partidului 
Comunist Român a avut o întîlnire 
cu conducerea Asociației de prietenie 
Finlanda—România.

COPENHAGA

intilnirea delegației P.C.R.
cu președintele P. C. din Danemarca

COPENHAGA 27 (Agerpres). — 
Vineri dimineața delegația Partidului 
Comunist Român condusă de tovară
șul Miron Constantinescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, se
cretar a! C.C. al P.C.R., care face o 
vizită in Danemarca, a avut o intil- 
niro cu președintele Partidului Co
munist din Danemarca, tovarășul 
Knud Jespersen. Au participat tova
rășii lb Ndrlund, Poul Emmanuel,

Preben Henriksen, membri ai Birou
lui Politic, secretari ai C.C. al P.C. 
din Danemarca, Ivan Hansen, mem
bru al Biroului Politic al P.C. din 
Danemarca.

A fost prezent, de asemenea, am
basadorul român la Copenhaga, 
Gheorghe Ploieșteanu.

întrevederea s-a desfășura^ intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Hector Campora 
proclamat oficial 

președinte al Argentinei
BUENOS AIRES 27 (Agcrpres). — 

Hector Jose Campora și Vicente So
lano Lima au fast proclamați, joi, 
In mod oficial, de către comisia 
electorală, președinte și, respectiv, 
vicepreședinte al Argentinei.

La ceremonia oficială, care s-a 
desfășurat în clădirea Parlamentului 
din Buenos Aires, au luat parte mi
nistrul de interne, Arturo Roig, și o 
numeroasă asistență.

După cum s-a mai anunțat, insta
larea lui Hector Campora in funcția 
de șef al statului va avea loc la 
25 mai a.c.

★
Hector Campora a plecat, joi sea

ra. din Buenos Aires spre Madrid, 
unde urmează să aibă o nouă rundă 
de convorbiri cu Juan Peron, fost 
președinte al Argentinei și inițiator 
al mișcării jus ti ți al is te.

1 Mai—sub semnul luptei pentru

democrație, pace, progres social
LISABONA 27 (Agcrpres). — Co

mitetul Central al Partidului Co
munist Portughez, aflat in ilegali
tate, a difuzat un manifest în care 
face apel către toți oamenii muncii 
să organizeze, cu ocazia zilei de 1 
Mai, intilniri și manifestații. Docu
mentul exprimă, de asemenea, ce
rerea de a se manifesta „pentru sfir- 
șitul războiului colonial, împotriva 
represiunii și terorii fasciste. în fa
voarea securități» europene". Ziua de 
1 Mai — se spune in manifest — are 
loc in Portugalia in condițiile avintu- 
lui luptei pentru libertăți democra
tice.

din „Ziua de acțiune" de la 1 Mai 
cea mai uriașă manifestare de luptă 
a clasei muncitoare din Anglia, de la 
greva generală din 1926. După cum 
se știe, la conferința extraordinară a 
Congresului sindicatelor britanice 
s-a hotărit ca ziua de 1 Mai să fie 
declarată „Zi de acțiune" a sindi
catelor împotriva politicii economi
ce și sociale a guvernului conser
vator.

Consultările multilaterale
de la Helsinki

HELSINKI 27. (Corespondență de 
la Dumitru Ținu). — Vineri, consul
tările multilaterale de la Helsinki, 
consacrate pregătirii Conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate și 
cooperare, au continuat în grupuri 
de lucru.

In cadru! 
sârcinat cu 
culturale și 
avut loc un _____
privire la proiectele de documente

grupului de lucru în- 
problemele colaborării 
ale relațiilor umane a 
schimb de păreri cu

DAMASC

PREMIERUL
A PRIMIT

AMBASADORUL

CONVORBIRILE OFICIALE
CEHOSLOVACO

SIRIEI

ROMAN
DAMASC 27 (Agcrpres). — Mah

moud El-Ayoubi, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Arabe Siriene, l-a primit în vizită 
de prezentare pe «ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la " 
mase, Emilian Manciur.

în cadrul convorbirii cordiale 
a avut loc cu acest prilej, a 
evidențiată dorința comună 
dezvolta multilateral relațiile 
România și Siria.

Da-

care 
fost 

de a 
dintre

LONDRA 27 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la Burnley, John Gollan, 
secretar general al Partidului 
Comunist din Marea Britanic, a 
chemat pe oamenii muncii să facă

DOPA VITEJIA LUPTEI,
EROISMUL RECONSTRUCȚIEI

• La Hanoi, aproape două treimi din locuințele dis
truse total au fost refăcute

• Uzine repuse în funcțiune intr-un timp record
• la amploare mișcarea de inovații
Poporul vietnamez 

se pregătește să săr
bătorească pentru pri
ma oară ziua de 1 
Mai in noua ambi
anță creată de marea 
victorie obținută prin 
încheierea și semna
rea Acordului dc la 
Paris pentru înceta
rea războiului și res
tabilirea păcii in Viet
nam. Cu aceeași ab
negație și încredere 
în izbindă care I-au 
caracterizat in rezis
tența împotriva agre
siunii armate, el des
fășoară acum marea 
și impresionanta bă
tălie a reconstrucție L 
Minunate fapte de 
muncă s-au săvirșit in 
această scurtă perioa
dă pe șantierele de 
construcție a locuin
țelor. șoselelor, 
gurilor, podurilor 
căilor ferate, in uzi
ne și pe ogoare. 
Hanoi, in două 
eu fost refăcute 
proape două 
din numărul 
țelor distruse total de 
bombardamente și mai 
bine de jumătate din 
acelea distruse par
țial Este numai una 
din performanțele ob
ținute de 
ril din 
dar ea _ _ ____
grăitor înțelegerea e- 
xemplară a sarcinilor 
momentului, atitudinea 
înaintată fată de mun
că. înalta conștiință
patriotică a oamenilor 
muncii, a poporului
viet namez.

Răspunzind 
căratului apel 
sat de t 
Partidului 
muncesc în 
narea zilei de 1 
pretutindeni

di-
și

La 
luni, 

a- 
treimi 

locuin-

munci to- 
conslrucții, 

ilustrează

înflă- 
adre- 

condu cerea 
celor ce 

i intimpi- 
Mai, 

in R.D.

Vietnam muncitorii 
reclădesc și pun in 
funcțiune întreprin
derile industriale de
teriorate. asigură ma
terialele necesare re
construcției, cu con
vingerea fermă că 
slujesc interesele cele 
mai stringente ale țâ
rii in etapa 
Exemplele 
numărate, 
de la 1... 
rile Dai La 
Duong au 
șantierelor in prime
le 15 zile ale lunii 
curente două milioane 
de cărămizi si. respec
tiv. două sute de mii 
de țigle. Uzina de ba
terii electrice 
Dien din 
Hanoiului 
făcută in 
două 
„B-52“. 
muncitori 
cieni. ajutați de spe
cialiști din 
rul de resort, 
du-și in valoare 
rucia și capacitățile 
creatoare. au construit, 
intr-un timp record, 
ateliere provizorii, re- 
dind activității treiji- 
nii tehnologice. " 
brica de ciment 
Haifong fusese 
avariată de 
damente. 
trecută 
tea că muncitorii 
cestei întreprinderi au 
reparat și repus in 
funcțiune patru din 
cele șapte cuptoare si 
au restabilit între
gul sistem de alimen
tare cu apă. Pilde si
milare de abnegație au 
dat și muncitorii Uzi
nei de oxigen Yen 
Vien. ai Fabricii de 
superfosfați Van Diem. 
ai hidrocentralei Thac 
Ba și ai multor altor

actuală, 
sint ne- 
Muncitorii 

in treDrin de
și Cau 
furnizat

Van 
apropierea 

fusese pre- 
ruine de 

bombardiere 
Echipe de 

și tehni-

minis te
rm nin- 

hăr-

Fa- 
din 

grav 
bombar- 

Săptămina 
a sosit ves- 

a-

întreprinderi din R.D. 
Vietnam.

Muncitorul vietna
mez se manifestă in 
opera de reconstrucție 
ca adevărat stăpin al 
tării si destinelor sale, 
ilustrindu-și sirguin- 
ța. îndrăzneala in gin- 
dire și acțiune. Sem
nificativă in acest 
sens este și larga miș
care de inovații si 
raționalizări care ia
o tot mai mare am
ploare. La depoul de 
locomotive din Hanoi, 
de pildă, 
cursul lunii 
muncitorii, inginerii și 
tehnicienii au reali
zat 13 inovații de mare 
randament, printre 
care instalația de for
jat si prelucrat tabla 
de 10 milimetri, apar
țini nd tehnicianului Le 
Van Vong. Această 
realizare ridică de pa
tru ori indicele pro
ductivității muncii. 
Zilele trecute, intr-o 
singură secție a uneia 
din marile uzine ale 
capitalei s-au adoptat 
trei inovații. Două 
dintre ele au sporit 
randamentul cu 200 la 
sută, iar cea de-a treia 
cu 300 la sută. Aces
te inovații au fo<st 
concepute de un co
lectiv condus de Ngu
yen Van Bay. strun
gar. vechi combatant 
al Armatei populare. 
Faptele lui, ca și ale 
multor alți cetățeni 
care s-au remarcat a- 
tit in luptă cit și in 
muncă, reliefează, a- 
cum, in preajma lui 1 
Mai, minunatul chip 
moral al muncitorilor 
vietnamezi. înalta con
știință a unui brav și 
neînfricat popor.

numai in 
martie.

E. GEORGESCU

prezentate pină acum de o serie de 
țări.

In ședința de după-amiază și-a 
reînceput activitatea și grupul de 
redactare care 6e ocupă de proble
ma principiilor ce trebuie așezate 
la baza relațiilor dintre statele par
ticipante.

De asemenea, grupul pentru pro
blemele financiare și tehnice și-a 
continuat dezbaterile referitoare la 
repartizarea cheltuielilor de organi
zare și desfășurare a Conferinței ge
net ai-europene.

Dezbaterile de vineri, desfășurate 
într-o atmosferă de lucru, construc
tivă, au scos in evidență preocupa
rea participanților la reuniune ca, pe 
baza propunerilor formulate de di
ferite delegații, să se urgenteze re
dactarea propriu-zisă a ordinii de zi 
a viitoarei

VEST-GERMANE
vor Începe la 7 mai

conferințe.

PRAGA 27 (Corespondență de la 
C. Prisăcaru) : Guvernul Republicii 
Socialiste Cehoslovace și guvernul 
Republicii Federale Germania au că
zut de acord să înceapă convorbiri 
oficiale in legătură cu tratatul de 
normalizare a relațiilor reciproce. 
Convorbirile vor începe la Praga, la 
7 mai.

Delegația cehoslovacă la convorbiri 
va fi condusă de Jiri Goetz, ministru 
adjunct al afacerilor externe, iar 
legația R.F.G., de Paul Frank, 
cretar de stat la Ministerul de 
terne.

de-
se-

Ex-

CHILE

condamnare ferma
uneltirilor reacțiunii

SANTIAGO DE CHILE 27 (Ager- 
pres). — Comisia Politică a Parti
dului Comunist din Chile (P.C.C.) a 
dat publicității o declarație în care 
condamnă activizarea uneltirilor 
complotiste ale reacțiunii chiliene. 
„Actele huliganice provocate recent 
de un grup de elevi provenind din

■ e 83 a a ■ ■

agențiile de presă transmit:
Ministrul industriei ușoa-

Ion Crăciun, care a efectuat în 
aceste zile o vizită în Italia, s-a în- 
tilnit. joi seara, cu ministrul italian 
al comerțului exterior, Matteo Mat- 
teotti. Vineri dimineața, înainte de a 
părăsi capitala italiană, ministrul 
român a avut o convorbire cu mi
nistrul industriei și comerțului, 
Mauro Fcrri. Cu prilejul celor două 
intilniri, au fost discutate probleme 
de interes reciproc privind dczvplta- 
rea relațiilor economice, precum și 
cooperarea intre cele două țări.

Înființarea companiei 
„Bulgaria Koohatsu",din oare 
fac parte unele dintre cele mai mari 
bănci și companii japoneze, cum sint 
„Fuji et Șanwa", ..Nihon Seiko", „Hi- 
taci Zosen". „Mitsubishi" și altele, a 
fost anunțată oficial la Tokio. Com
pania iși va începe activitatea prin 
construirea unui mare hotel la Sofia, 
urmind să realizeze in Bulgaria și 
alte obiective asemănătoare. Se men
ționează că președintele comitetului 
economic japono-bulgar va deține și 
funcția de președinte al noii com
panii.

0 nouă reuniune a mi
niștrilor agriculturii ai ță
rilor membre ale C.E.E.se va 

desfășura simbătă și duminică la Lu
xemburg, a anunțat secretariatul 
Consiliului Ministerial al Pieței co
mune. Datorită persistenței divergen
țelor asupra regimului și nivelului

prețurilor agricole comunitare, apre
ciază agenția France Presse, nu este 
exclus ca dezbaterile să se prelun
gească și luni, intr-un efort de rea
lizare a unui compromis.

Brazilia și Paraguayulau 
semnat, la 26 aprilie, cu prilejul vi
zitei oficiale de două zile întreprinse 
in Brazilia de președintele Para
guayan. Alfredo Stroessner. un acord 
privind construirea in comun a celui 
mai mare baraj din lume, cel de Ia 
Itaipu, situat pe fluviul de frontieră 
Parana.

Primul ministru al Indiei,
Indira Gandhi, a sosit, vineri, la Co
lombo, pentru o vizită oficială in Re
publica Sri Lanka.

0 nouă experiență nu
cleară subterană, 3 doua ln 

24 de ore, a fost efectuată joi de 
S.U.A. pe poligonul din Nevada. Este 
cea de-a 251-a experiență întreprinsă 
de S.U.A. de la semnarea, în 1963, a 
Tratatului de interzicere a experien
țelor nucleare in cele trei medii.

Inaugurarea primului tronson

al șoselei transsahariene
ALGER 27 (Ager- 

pres). — In mica lo
calitate algeriană In 
Salah a avut loc, joi, 
ceremonia de inau
gurare a 
tronson al 
transsahariene, 
nită să ofere o 
sigură de acces 
pustiu, de la 
mediteraneeană 
in Mauritania, 
cind prin / 
Mali și Niger.

Lung de 420 kilome-

de 
primului 

șoselei 
me- 
cale 
prin 

coasta 
pină 
tre- 

Algeria,

tri, primul tronson 
al șoselei transsaha
riene a fost realizat 
in 17 luni. El unește 
localitățile 
El Golea 
mentul Oasis) și 
Salah.

La ceremonia de i- 
naugurare au parti
cipat Houari Boume- 
diene, președintele Al
geriei, precum și șe
fii de stat din Mau
ritania, Niger și Mali, 
respectiv Mokhtar

algeriene 
(Departa- 

In

Ould Daddah, 
ni Diori și 
Traore. Luind ____
tul in cadrul mitin
gului care a avut loc 
cu acest prilej la ln 
Salah, președintele ni
gerian a vorbit des
pre rolul economic al 
transsaharianului, pre
cum și despre sem
nificația cooperării in- 
terafricane pentru 
realizarea acestui pro
iect.

Hama-
Moussa 
cuvin-

rindurile burgheziei — se spune în 
document — au fost, în mod evi
dent, inițiate și coordonate de ele
mente contrarevoluționare. Ele fac 
parte din planurile reacțiunii, al că
rei țel este acela de a crea 
țară și a împinge Chile 
război civil".

Comisia Politică a P.C.C.
primă încrederea că, printr-o acțiune 
unitară, poporul chilian va reuși să 
înfrlngă asemenea manevre. Ziua de 
1 Mai trebuie să devină ziua mobi
lizării forțelor populare împotriva 
acțiunilor dușmănoase ale reacțiunii, 
se subliniază in declarație.

haos in 
intr-un

își ex-

Dezvoltarea economiei

bulgare in primul

trimestru al anului

SOFIA 27. (Corespondență de la 
C. Amariței). — In primele trei luni 
ale anului, producția industrială a 
R. P. Bulgaria a crescut, în compa
rație cu primul trimestru al anului 
trecut, cu 8,4 la sută — se arată 
într-un comunicat publicat vineri de 
presa bulgară. Ritmuri din cele mal 
înalte au fost înregistrate, îndeosebi 
într-o serie de subramuri ale indus
triei construcțiilor de mașini : elec
trotehnică — 16,7 la sută, electro
nică — 19,6 la sută, tehnică de cal
cul și organizatorică — 56,2 la sută. 
Productivitatea muncii a crescut cu 
5,8 la sută, asigurindu-se pe această 
cale 71 la sută din sporul total de 
producție.

In agriojltură s-au înregistrat, în 
comparație cu situația existentă la 
1 aprilie 1972, creșteri ale număru
lui de animale, se arată în comuni
cat, menționîndu-ise că, datorită 
unor condiții atmosferice nefavora
bile în lunile februarie și martie, 
producția de lapte a scăzut, în a- 
ceastă perioadă, cu 2,3 la sută.

O nouă rundă de negocieri onglo-istandeze, consacrată exomi- 
nării posibilităților de realizare a unui acord în problema pescuitului, 
va avea loc la 3 și 4 mai la Reykjavik, „în cazul în care situația din 
zona pescuitului o va permite" — a anunțat, la 26 aprilie, Joseph 
Godber, ministrul britanic al agriculturii.

între timp, navele de coastă islandeze continuă să deschidă focul 
asupra traulerelor britanice surprinse in noua limită de 50 mile ma
rine a apelor naționale ale Islandei. In fotografie: o navă de coastă 
islandeză reperind un pescador britanic.

BELGIA
"" >j

si-a încheiat lucrările »
MOSCOVA 27 (Agerpres). — Agen

ția T.A.S.S. anunță că Plenara Co
mitetului Central al P.C.U.S. și-a 
Încheiat, vineri, lucrările.

După dezbateri 
tuiul „Cu privire 
națională a C.C. 
derca înfăptuirii 
sului ol 
Bre j nev. 
P.C.U.S., 
dere.

Plenara a adoptat, în unanimitate, 
o hotărire.

Plenara a eliberat pe Piotr Șelest 
și Ghennadi Voronov din funcțiile de 
membri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., în legătură cu ieșirea lor 
la pensie.

Plenara l-a trecut pe Iurl Andro
pov, din rindul membrilor supleant! 
ai Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
in rindul membrilor Biroului Politic, 
și a ales pe Andrei Gromiko și An
drei Greciko membri ai Biroului Po
litic, iar pe Grigori Romanov, mem
bru supleant al Biroului Politic.

pe marginea rnpor- 
la activitatea lnter- 
al P.C.U.S. In ve- 
hotăririlor Congre- 
al partidului", L. 
general al C.C. al

24-lea
secretar „_____ ___ _
a rostit cuvintul de inchi-

Prezențe 
românești 

peste hotare 
CÂRTI OFERITE IN DAR 
BIBLIOTECII PENTRU LI
TERATURA UNIVERSALA 

DIN MOSCOVA
MOSCOVA. (Corespondenți 

de la N. Crețu). — La 27 apri
lie, ambasadorul României Za 
Moscova, Gheorghe Badrus, a 
remis în dar Bibliotecii pentru 
literatură universală din Mos
cova un mare număr de volu
me de literatură politică șl be
letristică, între care ediția in 
limba română a operelor com
plete ale lui V. I. Lenin, vo
lumele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu „România pe drumul 
construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate", pre
cum și alte lucrări consacrate 
impetuoasei dezvoltări social- 
economice și culturale a Ro
mâniei de astăzi.

Directorul bibliotecii, Rudo- 
mino Margarita Ivanovna, mul
țumind pentru acest dar, a sub
liniat că el se adaugă fondului 
valoros de cărți românești deja 
existent, ca un mijloc efi
cient de cunoaștere și pătrun
dere a dinamismului • -
al poporului român.

Au fost prezenți 
tanți ai Ministerului .....
al U.R.S.S., precum și membri 
ai Ambasadei române din Mos
cova.

spiritual

reprezen- 
Culturii

ZIUA ROMÂNIEI 
LA TÎRGUL 

DE LA TOKIO
TOKIO 27 (Corespondență de 

la FI. Țuiu). La Tirgul interna
țional de la Tokio a fost sărbă
torită, vineri, ziua României. 
In piațeta centrală din incinta 
tirgului a avut loc, dimineața, 
ceremonia solemnă a înălțării 
drapelului de stat al României 
și a intonării imnului națio
nal al țării noastre. Au fost 
prezenți președintele Comite
tului de organizare a tirgului, 
T. Endo, alte persoane oficiale.

în cursul zilei, pavilionul Ro
mâniei a fost vizitat de direc
tori generali și alți oameni de 
afaceri de la companiile nipone 
cu care întreprinderile noastre 
de comerț exterior întrețin re
lații.

★
BER.LIN 27 (Corespondență de 

la C. Varvara). La Secția de 
limbi romanice a Universității 
„Karl Marx" din Leipzig a fost 
deschisă o expoziție documen
tară de fotografii oglindind as
pecte din viața și opera 1 âr- 
turarului român Nicolae lor- 
ga.

O altă manifestare consacra
tă literaturii române a 
organizată la Lectoratul 
limbă și literatură română 
cadrul Universității „1___
boldt", din Berlin, unde a fost 
deschisă o expoziție care cu
prinde lucrări ale lui Ion Sla
vici, precum și studii despre 
viața și opera scriitorului ro
mân.

fost 
de 

din 
„Hum-

Problema regionalizării" în faza dezbaterilor finale
Una din problemele im

portante, dacă nu chiar 
principala, cu care se con
fruntă în faza actuală a 
activității sale coaliția gu
vernamentală tripartita, 
condusă de premierul Ed
mond Leburton, constă in 
aplicarea articolului din 
Constituția revizuită, care 
se referă la constitui
rea regiunilor. Noua sis
tematizare urmărește să a- 
șeze pe baze noi raportu
rile dintre cele trei comu
nități lingvistice, între care 
apăreau adesea conflicte 
grefate pe contradicții ge
nerate de inegala dezvolta
re social-economică. Preve
derile principale ale noii 
constituții sint următoare
le : Belgia este împărțită 
in trei cantoane unilingvis- 
tice — Walonia, Flandra și 
anumite zone din Est — 
ale căror limbi oficiale sint 
respectiv franceza, flaman
da și germana — plus ca
pitala Bruxelles — bi
lingvă.

Discuția amplă ce se des
fășoară in actuala etapă

angajează aspecte ca mări
mea și definirea precisă a 
conturului regiunilor admi
nistrative, rolul și compe
tențele organelor regionale, 
mijloacele financiare de 
care vor dispune.

O comisie parlamentară 
mixtă, creată în scopul cău
tării mijloacelor de trans
punere in fapt a prevede
rilor constituționale amin
tite, a ținut pină in prezent 
patru reuniuni, în cadrul că
rora au fost supuse dezba
terii patru scheme posibile 
propuse de guvern și res
pectiv de Partidul comu
nist. gruparea F.D.F. — 
R. w. li;
Bruxellez. Discuțiile 
cadrul comisiei vor fi re
luate în curind.

Ce se înțelege aici prin 
regionalizare ? Potrivit de
clarației guvernamentale, 
cele trei regiuni ce urmea
ză să se creeze trebuie să 
fie considerate ca entități 
politice și administrative. 
Aceasta nu înseamnă că 
regiunile ar urma să se 
închidă în frontiere econo-

gruparea _____
și Partidul Liberal 

in

mice. Prin intermediul or
ganelor reprezentative, lo
cuitorii acestor entități ar 
dobîndi posibilități mai efi
ciente de a acționa în do
menii în care competențele 
au caracter regional.

Asupra acestor două prin
cipii, definind regiunea și 
rolul său, există consensul 
unanim al diferitelor parti
de politice. Divergențele 
încep însă din momentul 
in care se pune problema 
delimitării teritoriale a re
giunilor, diferitele scheme 
înaintate comisiei parla
mentare relevînd, in aceas
tă privință, optici diferite.

Astfel, schema guverna
mentală propune să se ob
țină mai întil avizul comi
siei parlamentare asupra 
ariei geografice a regiunii 
bruxelleze, precizind că in 
cazul în care nu s-ar ajun
ge la un acord, regiunea să 
rămînă în limitele actuale 
ale așa-numitei „aglomerații 
bruxelleze". Intre propune
rile cuprinse în schema 
prezentată de gruparea 
F.D.F. — R.W. figurează 
posibilitatea fixării limite-

lor ca urmare a consultării 
populației la inițiativa a ceJ 
puțin 15 Ia sută din alegă
tori. Ideea unor consultări 
populare pentru definirea 
opțiunii față de apartenen
ța la o formulă sau alta de 
împărțire administrativă a- 
pare și în propunerile Par
tidului liberal. Propunerile 
Partidului comunist prevăd 
posibilitatea transferării u- 
nei comune dintr-o regiune 
in alta, prin consultarea 
populației, implicînd res
pectul ferm pentru decizia 
majorității. Trebuie adău
gat că, paralel cu aceste 
scheme oficiale depuse spre 
discutare, partidul Volksu- 
nie, singurul partid politic 
care nu a acceptat să par
ticipe la lucrările comisiei 
parlamentare, susține for
mule proprii în materie de 
regionalizare. Guvernul și 
partidele Iși vor confrunta 
cu prilejul reuniunilor ce 
se așteaptă, punctele de ve
dere și in celelalte compo
nente ale problemei.

N. Popescu- 
BOGDANEȘTI
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