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RODUL HĂRNICIEI- 

prinos adus de omul muncitor 
marii sărbători a muncii

INDUSTRIA CAPITALEI. 
Dcsfășurind o intensă activitate in 
toate domeniile vieții economice și 
^octale pentru înfăptuirea angaja
mentului asumat de organizația de 
partid a Capitalei de a realiza ac
tualul cincinal in patru ani și ju
mătate. muncitorii, inginerii si teh
nicienii din unitățile industriei 
bucurestene raportează realizarea 
prevederilor planului pe primele 
patru luni alo acestui an cu trei 
zile mai devreme. Acest succes 
creează posibilitatea ca. pini la 
sflrșitul lunii, sâ se obțină o pro
ducție globală suplimentară eva
luata la peste 430 milioane lei. iar 
producția marfă realizată peste 
plan sa se ridice la 400 milioane 
lei.

In această perioadă, industria 
Capitalei a furnizat economiei na
ționale peste plan 660 tone lami
nate finite din oțel, 10 000 anvelo
pe, motoare electrice cu o putere 
totală de 13 000 kW. 1 io pompe 
centrifugale. 8 000 mc prefabricate 
din beton. 355 000 mp țesături, 63 000 
tricotaje, tio 000 perechi încâ’țâ- 
mir.tc. 1 900 tone ulei comestibil și 
alte însemnate cantități do produ
se industriale si bunuri de larg 
consum. Au fost, do asemenea, de
pășite. cu peste 30 milioane lei 
valută. sarcinile la cxnort.

Acordind o atenție deosebită mo
dernizării producției. întreprinde
rile bucurestene nu introdus in fa
bricație, numai in primul trimes
tru. produs» noi sj rcproiectatc in 
valoare do 4 miliarde lei. Prin re
ducerea consumurilor specifice de 
materii Drimc și materiale s-au c- 
ronoinîsit, in aceas<ă perioadă, 
2 690 tone meta'. 10 947 tone com
bustibil. peste 25.4 miUoan? kWh e- 
ncrgic electrică și 447 mc material 
lemnos.

BRAȘOV. întreprinderile in
dustriale ale județului Brașov șl-au 
îndeplinit sarcinile de plan pe pri
mele 4 luni ale anului înainte de 
termen. In felul acesta s-au creat 
condiții să se producă suplimentar, 
plr.ă la sfirșitul lunii, o producție 
globală în valoare de 150 milioane 
lei și o producție marfă în valoa
re de 100 milioane lei. De remar
cat că realizările primelor 4 luni 
din acest an sint cu 15 la sută su
perioare aceleiași perioade a anu
lui trecut. Vor fi produse peste 
prevederi 400 tone oțel. 21 000 bu
căți rulmenți, 12 000 kW motoare 
electrice. 2 300 tone ciment, 1 5C0 
m.c. prefabricate din beton armat, 
750 ton? prafuri de turnare, mo
bilă în valoare de 4 milioane lei 
etc.

SIBIU. Oamenii muncii din
industria județului Sibiu — români.

germani, maghiari — raportează un 
nou șl prestigios succes in cinstea 
zilei de 1 Mai : îndeplinirea, la 
28 aprilie, a planului la producția- 
marfă pe primele patru luni ale 
anului. Sint create condițiile ca, 
pină la finele lunii, să se obțină o 
producție suplimentară în valoare 
de 55 milioane lei, concretizată, 
printre altele, in 1 800 tone acid 
sulfuric, 400 tone negru de fum, 
200 tone utilaje tehnologice pentru 
industria materialelor de construc
ții, industria alimentară și industria 
ușoară, 50 000 bucăți tricotaje, con- 
fecții-textile in valoare de 610 000 
lei si altele.

ILFOV. Colectivele întreprin
derilor județului Ilfov raportează 
că la data de 26 aprilie a.c. au 
realizat prevederile planului la 
industria globală si marfă ne pri
mele patru luni ale acestui an. 
Se prelimină că. oină la sfîrgitul

acestei luni, se va obține o pro- 
ducție-marfă suplimentară in va
loare de circa 45 milioane lei. Prin 
aceasta s-au croat condiții să se 
livreze suplimentar importante 
cantități de țiței și gaze de sondă, 
732 mc prefabricate din beton ar
mat, mobilă in valoare de 811 mii 
lei, 1 142 hectolitri lapte și produse 
lactate, 464 tone conserve de carne, 
16 tone preparate din carne, 85 tone 
brinzeturi, 950 tone furaje combi
nate și multe alte produse.

CARAȘ-SEVERIN. Colec“- 
vele de oameni ai muncii — ro
mâni, germani, maghiari, strbi și 
de alte naționalități — din între
prinderile industriale ale județu
lui Caraș-Sevcrin au realizat 
sarcinile de plan stabilite pentru 
primele 4 luni din acest an. Va- 
loareă producției globale și marfă 
care se va da suplimentar pină ia 
1 Mai este de peste 35 milioane

Pe șantierul naval din Giurgiu se scriu primele pagini din biografia unui nou vas

lei. între principalele produse care 
se vor realiza in plus amintim : 
10 500 tone oțel, 6 500 tone fontă, 
8 000 tone laminate finite, 600 tone 
cocs metalurgic, 2 000 tone cărbu
ne cocsificabil, 3 motoare Diesel 
de 1 250 CP și 2 motoare Diesel de 
2100 CP, precum și 1 200 mc de 
cherestea.

SUCEAVA. Angajate intr-o 
Insuflețitoare întrecere socialistă, 
in cinstea marii sărbători a mun
cii, harnicele colective din unități
le industriale ale județului au În
deplinit ieri planul de producție pe 
primele 4 luni al? anului. Pe a- 
c’eastă bază, după cum rezultă din 
preliminările statisticienilor. se 
va obține o producție suplimenta
ră în valoare de 45 milioane lei, 
reprezeniind, intre altele. 4 500 me
tri cubi lemn de celuloză, 5 100 me
tri cubi de cherestea de rășinoase, 
mașini-unelte in valoare de 2 mi
lioane lei, 50 000 bucăți tricotaje, 
mobilă In valoare de peste 3 mi
lioane lei, conserve de carne, le
gume șl fructe ș.a.

COVASNA. Oamenii muncii 
din întreprinderile județului Co- 
vasna — români și maghiari — 
raportează îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe primele patru luni ale 
anului cu 2 zile Înainte de ter
men. Conform calculelor direcției 
județene de statistică, pină la sfir- 
șitul lunii, prevederile planului pe 
primele patru luni ale anului ia 
valoarea producției marfă vor fi 
depășite cu 10,9 milioane lei. La 
realizarea acestui succes au con
tribuit colectivele din uzinele tex
tile ..Oltul" Sf. Gheorghe. între-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Recorduri care 
nasc recorduri 
Exigența exemplară probează spiritul 

revoluționar

Imagina ți-vă o „piesă" 
formată din 125 de tron
soane. Circumferințe mari, 
dintr-un oțel special. Cu 
grosimi pină la 53 de mi
limetri. Adică de aproape 
un lat de palmă. Asambla
te — vor alcătui un tunel 
lung de 750 de metri. Dia
metrul acestei artere sub
terane ? Trei metri și ceva.

Aceasta este galeria for- 
țată destinată hidrocentra
lei Mărișelu de pe Someș. 
Blindajul de oțel se află in 
lucru la „Independența"- 
Sibiu. Oamenii din forma
ția d? lucru a comunistului 
Ion Moga ..forțează" tim
pul. se silesc să termine 
și să livreze primul tronson 
— și cel mai greu — pină 
la 1 Mai. în cazangcrie, 
flăcările galben-albastre ale 
aparatelor de sudură cu 
acetilenâ ard la tempera
tura umană a acestei com
petiții. intr-un anume fel, 
neobișnuit Rațiunile ei 
imediate ? Unul dintre su
dori le Înfățișa astfel : 
„Ne-am luat angajamentul 
să terminăm blindajul cu 
două luni mai devreme. 
Dar și constructorii iși au 
ș; ei angajamentul lor. Au 
străpuns muntele mai re
pede și, acum, ne așteaptă 
pe noi. Se-nțelege că nu-i 
putem lăsa astfel..."

Așadar, un record gene
rează un altul, ca o super
ba „reacție în lanț", de
clanșată In spațiul creator

V

al muncii, al întrecerii pen 
tru mai repede și mai bine, 
pentru tezaurizarea in lu
cruri durabile a acestui 
timp de mar; edificări so
cialiste. Faptul a devenit 
obișnuit. Mai puțin obiș
nuite sint. poate. împreju
rările in care a debutat lu
crul la noua galerie. Sudo
rul Ion Stimeriu no spune : 
„Exista ideea ca lucrarea 
asta, de răspundere, să fie 
încredințată și altei uzine. 
Atunci noi am zis : «Nu se 
poate, nouă ni se cuvine. 
Nouă, care avem in spate 
Lotrul».

Lotrul „în spate" ?
Este vorba tot de galeria 

forțată. După părerea unui 
inginer, cea mai dificilă 
probă profesională. O ade
vărată ..probă de foc" — 
cum se spune. „încheiată 
cu 90 de zile mai devreme 
și cu mulțumiri". Dar lu
crarea n-a însemnat numai 
termene devansate, flori și 
mulțumiri. „Cind un lucru 
merge bine, toată lumea 
z.ce câ e simplu. Nu mai 
răscolește nimeni dincolo 
de „normalul" care se sta
tornicește ; rar se intîmplă 
să fie calculată energia 
cheltuită pentru acest lu
cru ..simplu". De altfel, 
cine are timp de aceasta ?“

Ilîe TANASACHB 
Nicolae BRUJAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

„Gulliver" 
la Rogojelu

Gorjenii se mîndresc cu 
o nouă performanță in
dustrială : cel de-al doilea 
coș de fum de la Termo
centrala Rogojelu, termi
nat in aceste zile cu un 
avans de o jumătate de 
lună față de grafic. El mă
soară 220 metri. Primul 
coș de fum s-a înălțat la 
200 metri. El domină pu
ternic împrejurimile. Ca 
o superbă coloană care 
anunță biruințele muncii 
și in această străveche 
vatră de țară. în reporta
jele care s-au scris de la 
Rogojelu se anunțau me
reu cotele la care au ajuns 
temerarii care durează, 
aici, unul din cei mai'pu
ternici piloni industriali ai 
județului Gorj. S-au re
levat cu exactitate actele 
de dăruire, de abnegație 
comunistă. Și astfel, pri
mul coș de fum la Rogo
jelu. coloană de beton și 
oțel, a urcat pină la 200 
de metri in văzduhul nu
mai ecouri industriale. 
După această performanță, 
acum, cel de-al doilea coș 
care urcă pină la 220 de 
metri.

După relatările ingine
rului Marcel Tamaș, con
ducătorul lotului care a e- 
xecutat cele două coloa
ne din oțel și beton, nu 
Înălțimea este însă lucrul 
cel mai spectaculos la a- 
ceastă lucrare, deși repre
zintă unul din „virfurile" 
de acest fel din țară. Pină

la cota 92 m, coșul are ro
lul de stilp de susținere 
pentru platforma suspen
dată a cazanului de 1 035 
tone abur/oră, cel mai 
mare din țară de acest 
tip. De altfel, această so
luție. de a-1 folosi și ca 
stilp de susținere, este u- 
nică in lume. Aflăm că, 
între cotele 92 și 220. a 
fost nevoie să se ridice 
2 772 mc beton, 401 tone 
oțel-beton, 82 tone lami
nate.

Zilele acestea, la Rogo
jelu a început excavarea 
fundației ia cel de-al trei
lea coș de fum avind, de 
asemenea, 220 m. Și aici 
se remarcă ingeniozitatea 
proiectanților, soluțiile u- 
nice aplicate, de mare efi
ciență. Iată una dintre 
ele : la cota 150 m a vii
torului coș de fum s-a 
prevăzut montarea brațu
lui unei macarale care va 
ridica și va așeza in operă 
1 700 tone utilaje pentru 
cazanul suspendat intre co- 

• tele 45 și 92 metri.
Printre constructorii alo 

căror nume merită să fie 
gravate drept semnătură 
pe aceste coloane din be
ton și oțel se numără și 
Dumitru Maria. Ion Drun- 
cloie, Nicolae Croirii, Ion 
Dorobanfu, Gheorghe Po
pa.

Mihai DUMITRESCU
corespondentul „Scînteii-

LUCRĂRILE AGRICOLE
în cel mult trei zile — 

40 OOO ha 
de floarea-soarelui !

Aceasta este suprafața care mai trebuie însămînțată, 
aceasta este sarcina pentru a cărei îndeplinire 
trebuie făcut totul, îndeosebi în județele: Olt, 

Teleorman, Ialomița ți Buzău
IN PAGINA A III-A

Buchete pentru 
anul 2000

Veșnic, noi, locuitorii a- 
cestor meleaguri româ
nești, am avut, avem și 
vom avea cu siguranță și 
în viitor o uriașă foame 
de pădure.

Nu demult, intr-un re
portaj despre oamenii pă
durii, Încercam și explica
țiile fenomenului : „pădu
rea templu ; pădurea lea
găn : pădurea doină ; pă
durea lege ; pădurea mi- 
racol-orografic, cosmic ; 
pădurea industrie și pădu
rea școală". într-un cuvint : 
pădurea viață.

Anul trecut, un locuitor 
de pe nisipurile oltene, 
devenite grădină, îmi spu
nea că om care și-a 
împlinit rostul este acela 
care s-a achitat bine de 
trei datorii. Datorii moște
nite : și-a durat o casă, a 
crescut un copil și a plan
tat un pom.

în primăvara aceasta au 
fost și sint milioane de 
oameni despre care putem 
spune că au început să-și 
împlinească sau să-și con
tinue rostul. Citez din 
„Scinteia" : „Și-au realizat 
integral planul, pe semes
trul I. inspectoratele silvi
ce Arad. Botoșani. Brăila. 
Constanța, Dolj Galați, Ia
lomița, Iași. Ilfov, Mehe
dinți, Olt. Teleorman, Tul- 
cca, Vaslui. Avansate sînt 
lucrările și în județele Bi
hor. Careș-Severin. D:m- 
bovița, Satu-Mare, Sălaj, 
Vrancea". Sau. în același 
număr al ziarului : „In 
cooperativele agricole de

producție din întreaga țară 
au fost plantate 2 400 ha 
de livezi in masiv, iar ac
țiunea continuă. Reînvie 
faima pomiculturii în toa
te județele din zona sub
carpatică. In Argeș au 
fost create 225 ha livezi 
noi. Olt — 490 ha, Vilcea
— 135 ha. Bistrița Năsăud
— 160 ha, Bihor — 225 ha".
Milioane și milioane de
pionieri, elevi, muncitori,
studenți au plantat pină
în preajma acestui 1 Mai 
milioane și milioane de
arbori. Tinerețea pădurii 
își găsește corespondent in 
tinerețea oamenilor.

Va trece timpul. Anii, 
unul după altul, se vor a- 
dăuga vîrstei de acum a 
celor care au înfimpinat 
1 Mai 1973 cu buchetele 
hectarelor de plantații. A- 
ceiași ani vor adăuga sem
nul perfecțiunii si vîrstei 
pomilor, a arborilor. Tul- 
pinîle vor ciștîga cerc 
după cerc, luierii își vor 
ridica coroanele către lu
minile viitorului. Peste 27 
de ani. 1 Mai al anului 
2000 va fi sărbătorit la 
umbra copacilor cu rădăci
nile in 1973. Vom fi pre
zinți. Toți, Tinerii. mai 
al?s. Dar și noi. ceilalți. 
Am sădit un pom. în
seamnă că ne-am împlinit 
rostul, înseamnă că rămi- 
nem, că vom putea parti
cipa la toate Sărbătorile 
întiiului de Mai de aici 
înainte. La toate.

Mircea BUNEA
__________ J

„Așa se călește oțelul". Imagine de la Combinatul siderurgic Galați 
Foto : S. CristianOnorarea contractului economic 

nu este citași de puțin 
onorifică

Este cunoscută stăruința cu care conducerea partidului nostru a subliniat 
importanța respectării stricte a disciplinei de plan și contractuale pentru 
buna desfășurare a activității economice. înțelegerea temeinică a acestei ce
rințe esențiale se impune cu atit mai mult in acest an cu cit, pentru majo
ritatea covîrșitpare a colectivelor de fabrici și uzine, anul 1973 este un an mal 
scurt. îndeplinirea planului înainte de termen impunind o punctualitate 
riguroasă, neînduplecată in onorarea prevederilor contractuale. Măsurile apli
cate in ultimul timp in economie, pentru îmbunătățirea structurilor organi
zatorice ale unităților economice, au creat un cadru mai bun pentru evitarea 
tărăgănărilor birocratice, a schimbului de adrese inutile intre întreprinderi 
în domeniul aprovizionării tehnico-materiale ; dar aceasta impune, cu și mai 
multă stăruință, concentrarea eforturilor spre îndeplinirea integrală și la 
termen a clauzelor contractuale, in așa fel incit activitatea productivă să se 
desfășoare ritmic, in cit mai bune condiții.

Respectarea riguroasă a disciplinei contractuale, ca latură principală a 
disciplinei socialiste, trebuie deci să caracterizeze întreaga noastră viață eco
nomică. Dacă, pe bună dreptate, conducerile întreprinderilor nu pot și nu 
trebuie să admită acte de indisciplină în interiorul unităților, în folosirea ca
pacităților de producție și a timpului de lucru. în aplicarea tehnologiilor 
de fabricație, cu atit mai mult asemenea manifestări nu au ce căuta in rela
țiile cu alte fabrici și uzine, cu șantierele de investiții.

Faptele demonstrează că orice a- 
batere de la disciplina economică se 
repercutează nefavorabil asupra co
lectivelor altor întreprinderi, cum se 
poate vedea și din cazul concret la 
care ne referim in cele ce urmează. 
Este vorba de uzina „Vulcan" din 
Capitală, de modul în care aceasta 
își îndeplinește obligațiile contrac
tuale față de unii beneficiari de 
investiții. Ancheta de azi pornește 
de la situația onorării contractelor 
economice existentă Ja începutul 
lunii aprilie a.c. Din nou intilnim 
restanțe ; din 235 de contracte sca
dente în trimestrul I sau in anul 
trecut nu au fost realizate 73, a că
ror valoare trece de 4G milioane lei. 
între utilajele nelivrate la vreme ar 
putea fi amintite aparate de evapo
rare ce trebuiau să fie expediate pe 
adresa Fabricii de zahăr Roman, 
șase preîncâlzitoare de păcură pen
tru C.E.T. Govora. întreprinderea c- 
lectrocentrale Brazi, C.E.T. Piteșli- 
sud, un cazan de 20 de tone pentru 
Combinatul chimic din Arad, un ca
zan de 25 gigacalorii pentru între
prinderea eleclrocenfrale Craiova. 
Așadar, un număr important de uti
laje ..cheie" erau încă așteptate pe 
șantiere, spre a fi montate. Conse
cințele : stadii fizice de montaj intir- 
ziate care periclitează respectarea 
termenelor de intrare în funcțiune 
a unor capacități de producție.

Bunăoară, la Fabrica de zahăr din 
Roman, o cauză a restanțelor in în
deplinirea planului de investiții in 
anul curent constă — după cum, ne 
informează corespondentul județean 
al ziarului nostru, Ion Manea — in 
lipsa unor importante utilaje ce tre
buiau să fie montate sau să se afle 
intr-un stadiu de montare avansat. 
Se poate aprecia cu certitudine că 
intirzierile de la 1 la 3 luni înre
gistrate in momentul de față la 
unele instalații se datoresc, in cea 
mai mare parte, răminerii in urmă in 
livrarea unor utilaje in valoare de

circa 20 milioane lei, ce trebuiau fa
bricate iacă de anul trecut de „Vul
can". Pină acum, producătorul aces
tor utilaje a plătit beneficiarului pe
nalizări in valoare de 800 000 lei pen
tru nelivrarea Ia termen a comenzi
lor. De asemenea, constructorul — 
neavind utilaje — pentru a nu opri 
execuția a fost nevoit să-și reorgani
zeze tehnologia de montaj, ceea ce 
atrage scumpirea investiției cu circa 
600 000 lei. In plus, unele utilaje a- 
flate în stoc nu pot fi montate fără 
cele de la „Vulcan". Deci, un întreg 
cortegiu de implicații. în situația in 
care se află astăzi investițiile , pe 
șantierul din Roman există prea pu
ține garanții că fabrica și — îndeo
sebi — sectorul de rafinare a zahă
rului vor putea să la parte la cam
pania de prelucrare a sfeclei de 
zahăr din toamna acestui an.

Așadar, care sini cauzele neonoră- 
rii de către uzina bucureșteană a o- 
bligațiilor contractuale ? Am recon
stituit și de această dată drumul me
talului, prin prisma transformărilor 
sale succesive la întreprinderile care 
colaborează pentru fabricarea uti
lajelor termoenergetice. După cum 
.ne-a comunicat corespondentul ju
dețean al ziarului nostru. Sabin Io- 
nescu, Combinatul siderurgic Hune
doara nu numai că și-a onorat in 
bune condiții obligațiile contrac
tuale, dar a livrat in primul trimes
tru in avans -11 700 tone laminate, 
din care 6 000 tone au fost expediate 
unităților care fabrică utilaje tehno
logice. în urma p-imirii la t-ermen 
a metalului de la Hunedoara, unită
țile Centralei do prelucrări metalur
gic? și' îndeosebi, uzina dn țevi „Re
publica" din Capitală au putut, la rin- 
dul lor. să fabrice țevile necesare 
producției cazane și utilaje termo
energetice de la „Vulcan". Producția

Cornelia CAV. AN 
Ad 4POPESCU

(Continuare in pag. all-a)
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FAPTUL
DIVERS
de
plasma

Banca

începlnd din această primă
vară. Stațiunea experimentală a- 
gricolă dm Suceava dispune dc o 
bancă" proprie in care sint 

conservate cele mai valoroase 
soiuri de porumb autohton. In 
acest scop, cercetătorii stațiunii 
— după cum nc-a relatat dr. 
ing. Mihal Cristea — au colec
tară 
luri. ____
tr-o Încăpere ________ _
care plasma germinativă poate 
fi păstrată timp de 15 ani in de
pline condiții de integritate bio
logică. Așadar. amelioratorii 
pot veni acum să împrumute de 
Ia banca de gene a stațiunii su
cevene soiurile de porumb ce-i 
interesează.

in ultimii ani, din întreaga 
peste 500 de asemenea so- 
Acestea sint introduse in- 

frigorifică, in

Magazinul
din... canistre

în drum spre serviciu, pluto
nierul Constantin Fetele, din 
cadrul serviciului circulației al 
Inspectoratului județean Olt al 
Ministerului de interne, și-a o- 
prit pentru o clipă privirile asu
pra a două mașini care-i ieși
seră in cale; un autoturism fi 
autocamionul 32—B—3730 (TIR). 
1 s-a părut că ambii șoferi ou 
ceva de discutat și s-a decis să-i 
întrebe ce au de impărțit. La 
controlul efectuat cu acest pri
lej. in cauciucurile de rezervă 
ale autocamionului amintit, pre
cum și in niște “ 
de benzină au 
măși, bijuterii, 
turi, umbrele 
in valoare de 
Conducătorul 
nu era altul decit cel ce trebuia 
să fie șoferul de schimb de pe 
autocamion. Așa stind lucrurile, 
cei doi conducători auto. Con
stantin Băjenaru și Gheorghe 
Petrache, sălariațl ai Autobazei 
nr. 6 București, au tras „pe 
dreapta". Și pentru multă 
vreme.

așa-zise canistre 
fost găsite... că- 
seturi de cuver- 
ji alte mărfuri, 
circa SO 000 lei. 

autoturismului

Nero
din Berzunti*

întors acasă după ce a consu
mat o cantitate apreciabilă de al
cool la restaurantul din Livezi, 
Ștefan Ardeleanu, din comuna 
Berzunți (Bacău), voia neapărat 
să „se distreze" in continuare. 
Drept pentru care a intrat in 
grajd și— a aruncat un chibrit 
aprins in fin ! După aceasta, a 
pornit „la plimbare" prin sat. 
Să vadă și el ce fac ceilalți oa
meni cind o gospodărie e ame
nințată de foc. Nu se știe la ce 
concluzie 
vind un 
Cert este 
săteni ai __ __ ________
prompt și au localizat incendiul. 
In ceea ce-1 privește pe Șt A., 
abia de-acum începe... dis
tracția !

o fi ajuns Șt. A. pri- 
asemenea spectacol, 

că vecinii și alți con- 
săi au intervenit

După
expediție

Munții Câlimanl — Poiana 
Stampei — Dorna Cindrenilor 
— Rarău. Pe acest traseu a 
pornit nu demult la drum, in 
cadrul fazei republicane a con
cursului „Expedițiile Cutezăto
rii", echipajul pionieresc „Arca
șii lui Ștefan-4 de la Școala ge
nerală de aplicație nr. 3. Su
ceava. Timp de 14 zile, sub con
ducerea profesorului Vasile 
Franciuc. pionierii plecați în ex
pediție au studiat flora și fauna 
acestei zone, luind măsuri pen
tru protejarea speciilor rare, au 
efectuat cercetări de etnograjie 
și folclor, au participat la dife
rite întreceri sportive Cu elevi 
din localitățile vizitate. După 
întoarcerea acasă, in urma pre
zentării rezultatelor spre „omo
logare", membrii echipajului au 
obținut trofeul „Busola de aur". 
O performanță de prestigiu la 
care ,-Arcașii lui Ștefan"' 
hotărî ți să 
expedițiile

tint 
adauge altele ți după 
viitoare.

Sub pază
Intr-o noapte, de la magazi

nul din comuna Bălășești (Ga
lați) a dispărut un butoi in 
care se aflau 200 litri de ulei 
comestibil. A doua zi dimineața, 
paznicul de serviciu Gheorghe 
Cotirleț dădea neputincios din 
umeri. Pur și simplu, dumnea
lui nu era in stare să priceapă 
„cum s-a putut intimpla o ase
menea minune1*. Lucrătorii pos
tului de miliție din- comună nu 
au putut fi convinși Insă cu un 
asemenea argument. La scurt 
t.mp, in urma verificărilor în
treprinse, butoiul cu ulei a fost 
găsit intr-o groapă din curtea 
casei sale. Cum se rostogolise 
pină acolo ? întrebarea iși aș
teaptă acum răspunsul in fața 
instanței de judecata. Pină a- 
tuncl insă, paznicul a trecut... 
sub pază.

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCO3
Gheorghe DAVID 

fi corespondenții „Scinteii'

IN CEL MULT TREI ZiLE 400U0 HA OE FLOflBEfl SDfiRELUI!
Aceasta este suprafața care mai trebuie însămințată, aceasta este sarcina pentru a cărei îndeplinire trebuie făcut 

totul, îndeosebi in județele: Olt, Teleorman, Ialomița și Buzău
Pinâ la 27 aprilie au fost însâmînțafe 98 la sută din suprafețele 

prevăzut® a »• cultiva in întreprinderile agricole do stat și 91 la 
suta in cooperativei® agricole de producție. La sfirșitul săplâminii 
care a trecut mai erau de însâmînțat circa 40 000 hectare cu floa
rea-soarelui, cel® mai mari suprafețe restante fiind in județele Olt, 
Teleorman, Brăila, Ialomița și Buzâu. Corespondenții noștri județeni 
au solicitat unor direcții agricole amănunte în legătură cu măsurile 
car® se iau pentru realizarea integrală a suprafețelor prevăzute a 
se însămința cu floarea-soarelui. lată răspunsurile primite.

'"A OLT *
în județul Olt, ca urmare a 

timpului nefavorabil din ultima 
perioadă, lucrările agricole dc pri
măvară sint rămase în urmă. Cele 
mal mari restanțe se Înregistrea
ză la semănatul floril-soarelui. 
Pină acum au fost realizate 
13 890 ha, din cele 25 000 prevăzu
te a se însămința cu plante olea
ginoase. Semănatul florii-soarelul

trebuia Încheiat pină acum — ne 
spune ing. Vasile Cluciu, directo
rul direcției agricole județene. 
Dar in această primăvară. în cim- 
pia Boianului, pe Cirbunaru ele., 
din cauza excesului de umiditate, 
nu am putut executa toate lucră
rile de sezon în perioada timpului 
optim. în aceste locuri mai avem 
importante suprafețe de arat care, 
pe întregul județ, se ridică la cir
ca 19 000 ha. Această stare de lu
cruri a fost analizată de biroul co
mitetului județean de partid și s-a

hotărlt reamplasarea culturii dc 
floarea-soarelui. După ploile din 
ultimele zile, în unitățile agricole 
din sudul județului se poate intra 
pe teren mult mal repede docît 
în mijlocul și nordul județului, 
unde sint soluri mal grele și, 
deci, umiditatea persistă mai mult. 
Bazați pe această realitate am re- 
amnl.i'at, după un plan bine sta
bilit, din unitățile nordice In cele 
din sud 3 975 ha. Schimbul de să- 
mințâ se face operativ, fiecare uni
tate cunoscind ce cantitate șl de 
unde o procură. Avind in vedero 
măsurile luate din momentul In 
care se poate lucra, in 2—3 zile se 
va încheia semănatul acestei cul
turi pe toate suprafețele rămase, 
realizind Integral planul.

în cooperativele agricole din ju
dețul Argeș s-a prevăzut cultiva
rea, In acest an, a unei suprafețe

de 5 600 hectare floarea-soarelui, 
față dc 1 500 ha in 1972. După cum 
ne-a relatat ing. Traian Dumitraș- 
cu. director adjunct al direcției a- 
gricolc, pină acum au fost insă- 
mințate 3 550 ha. Există deci o 
restanță de 2 000 ha. Faptul că 
pină la această da'.ă se putea rea
liza o suprafață mai mare, susține 
interlocutorul nostru — o dovedesc 
rezultatele unor cooperative agrico
le care au încheiat semănatul : Râ- 
tești, Recea, Negrași și Rociu — 
cite 100 ha, Gllganu — 50 ha. Sint 
alte unități — Mozăcenl, Ungheni, 
Hirseșli, care, fie din cauza timpu
lui nefavorabil, fie din cauza unor 
defecțiuni organizatorice, au insă- 
mințate cu floarea-soarelui supra
fețe infime. Ce se face pentru re
cuperarea restanței ? In momentul 
de față lucrarea nu se desfășoară 
din plin pentru că a plouat citeva 
zile și nopți în șir. Cind terenul 
va deveni practicabil, avem asigu
rate toate condițiile ca restanța să 
fie recuperată In cel mult 2 zile. 
Terenul e pregătit și sămlnța asi

gurată, dispunem de utilaje sufi
ciente. In plus, specialiștii direc
ției sint prezcnțl in cooperativele 
care au suprafețele cele mai mari 
neinsămințate cu floarea-soarelui.

BUZĂU Ml
In zona sudică afectată de ex

cesul de umiditate, lucrările din 
campanie sint intlrziate — ne re
lata ing. Fcrdinan^ Pătrașcu, di
rector adjunct al direcției agricul
turii — dificultățile sporind și mal 
mult prin precipitațiile căzute în 
această săptămînă. Față de plan, la 
ora actuală avem restanțe la se
mănatul florii-soarelui circa 2 700 
ha. Direcția agricolă împreună cu 
specialiștii șl consiliile de condu
cere ale unităților cooperatiste au 
analizat situația creată, stabilind 
o seamă de măsuri operative pen
tru recuperarea acestei rămîneri

in urmă. Astfel, planul la cultura 
florii-soarelui și a sfeclei de zahăr, 
de altfel, a fost modificat, majo- 
rlndu-se suprafețele destinate a- 
cestor plante in unitățile consilii
lor intcrcooperatlste Balta Albă, 
Ziduri, Poșta Cilnău, Puieștl, Rm. 
Sărat. Aici a fost asigurată sâmin- 
ța necesară, iar din cooperativele 
din sudau fost aduse 40 de trac
toare cu întregul set de utilaje : 
grape, discuri, semănători. Ritmul 
do lucru s-a intensificat, urmărin- 
du-se îndeaproape finalizarea grab
nică a insămlnțărllor La aceste cul
turi. Avind In vedere timpul îna
intat, necesitatea unor lucrări de 
înalt nivel calitativ pentru a asi
gura producții sporite, specialiștii 
direcției agricole au fost reparti
zați cu precădere in unitățile ce 
au de Insămințat suprafețe mari 
cu plante tehnice pentru a asigura, 
alături de inginerii cooperativelor, 
asistența tehnică și controlul lu
crărilor.

A fost dată în folosință 
NOUA PIAȚĂ RAHOVA
In cinstea zilei de 1 Mal, 

edilii Capitalei au dat In folo
sință un nou obiectiv de larg 
interes cetățenesc : Piața Raho- 
vei, complet renovată și moder
nizată. Pe terenul fostului local 
a fost construit un nou com
plex, cu etaj, (fotografia din 
stingă) în interiorul căruia 
s-au amenajat numeroase ma
gazine și unități de prestări- 
servicii. Interiorul sălii princi
pale a fost organizat după un 
sistem care asigură condifil 
superioare de servire a cumpă
rătorilor (fotografia din mijloc). 
Și o altă noutate : pe platoul 
pieței au fost ridicate copertine, 
co protejează tarabele din be
ton destinate vînzării produse
lor agricole de către producăto
rii individuali (fotografia din 
dreapta).

j Foto : S. Cristian

ONORAREA CONTRACTULUI
ECONOMIC

(Urmare din pag. I)

contractată de țevi a fost livrată 
chiar înainte de scadența convenită. 
Au fost satisfăcute și unele solicitări 
suplimentare. Și, totuși, ing. Coslin 
Morărescu, șeful serviciului de apro
vizionare al uzinei „Vulcan", nu se 
declară mulțumit de colaborarea cu 
furnizorii.

— O parte din cauzele nerealizării 
utilajelor prevăzuLe a fi fabricate în 
primul trimestru se regăsesc in sfera 
aprovizionării — a precizat interlocu
torul. Să mă opresc la un caz : uzina 
de țevi „Republica" nu ne livrează 
țeava la dimensiuni fixe sau mul
tiple. Astfel, se pierde o importan
tă cantitate de metal, prin tăierea 
capetelor de țeava, care contează ca 
livrată in cadrul obligațiilor contrac
tuale. Chiar recent, din această cau
ză am fost nevoiți să solicităm su
plimentar 20 de tone de țevi, pentru 
care am primit repartiția tirziu și nu 
am putut să realizăm la vreme unele 
utilaje destinate obiectivelor de in
vestiții de la Roman și Govora.

— Dacă, in urmă cu doi anî, li
vrarea produselor noastre nu se pu
tea face la dimensiuni fixe, acum, 
datorită dotărilor pe care le avem 
sînlern in măsură să asigurăm uzi
nei „Vulcan" țevi la dimensiunile do
rite. conform cataloagelor de preț in 
vigoare — răspunde, in replică, tov. 
Gheorghe Popa, directorul comer
cial al Centralei de prelucrări me
talurgice. Cu o singură condiție : să 
ni se ceară acest lucru. In colabora
rea cu „Vulcan", cu sprijinul foru
rilor de resort trebuie soluționate și 
alte probleme. Intîi, să ne fie tri
mise din timp specificațiile pentru 
materialele de care au nevoie. Apoi, 
să se renunțe la practica de a se co
manda direct uzinei cantităti submi- 
nlmale de 50—100 de kg in zeci de 
sortimente și tipodimensiuni. care 
perturbă programul de fabricație.

Afirmații divergente care reflectă, 
în fapt, neînțelegerile existente intre 
furnizor și beneficiar. Dacă luăm 
,.ad literam" părerile exprimate de 
cei doi interlocutori, soluția îmbu
nătățirii relațiilor de colaborare, in
tre cele două unități din Capitală a- 
pare simplă : să se intilneascâ și să 
se pună de acord, din moment ce 
există posibilități practice de rezol
vare. Numai că reprezentanții uni
tăților respective au discutat nu o 
dată problemele aflate In suspensie, 
fără să ajungă Insă la un rezultat. 
Iar pină una alta, din această cauză, 
suferă producția, unii din benefi
ciarii de investiții nu primesc uti
lajele de care au nevoie. întrucij 
sint la mijloc interese majore ale 
economiei, care nu trebuie să fie a- 
fectate de relațiile economice dintre 
cele două întreprinderi, se impune 
să se caute cu maximă seriozitate 
cea mai potrivită rezolvare — nu 
numai de către uzinele respective, 
ci șl de forurile lor de resort.

In discuția pe care am avut-o cu 
ing. Ion Constantin, directorul uzinei 
„Vulcan", am urmărit să desprindem 
și alte cauze ale restanțelor In fabri
carea utilajelor.

— O cauză reală pentru noi, ne-a 
spus directorul, o constituie nepri- 
mirea de la unii furnizori străini a 
anumitor p:ese și subansamble. în 
plus, au intirziat livrările și de la 
producători din tară. cum ar fi 
U.C.M. Reșița și Combinatul siderur
gic din Galati, care ne-au pus în im
posibilitate să respectăm termenele 
contractuale.

Indiscutabil, fără a trece cu ve
derea o serie de neajunsuri interne,

care au împiedicat colectivul uzinei 
„Vulcan" să-și onoreze iniegralrcon- 
tractele economice de livrare in 
primul trimestru — neritmici taica 
accentuată a producției, opririle ne
prevăzute la utilajele de bază ș.a. — 
aprovizionarea ritmică cu materiale, 
piese și subansamble rămîne jnsă 
problema nr. 1 a uzinei. Și aceasta, 
in pofida măsurilor speciale luate 
pentru livrarea cu prioritate a mate
rialelor ce concură la fabricarea uti
lajelor programate a fi montate in 
acest an pe multe șantiere. De vină 
sint și beneficiarii de investiții, care 
nu au asigurat din timp documenta
ția de execuție a utilajelor, dar și 
producătorul, uzina „Vulcan", deoa
rece nu a prelucrat cu rapiditate a- 
ceastă documentație, in vederea în
tocmirii grabnice a specificațiilor de 
materiale necesare încheierii contrac
telor de aprovizionare pentru primul 
semestru al acestui an. Această a- 
preciere, desigur, nu privește utila
jele restante de anul trecut, care nu 
au fost fabricate nici pină in pre
zent.

Citeva concluzii se impun. Intîi de 
toate, colectivul uzinei „Vulcan", in 
frunte cu comuniștii, trebuie să în
lăture grabnic deficiențele interne, 
să-și intensifice eforturile pentru a 
încheia fabricația utilajelor restan
te și a le livra neintîrziat benefi
ciarilor. Pentru aceasta, toate u- 
nitățile colaboratoare trebuie să spri
jine in mod deosebit uzina „Vulcan", 
trccind peste divergențele de păreri 
existente încă la ora actuală. Apoi, 
este necesar ca organizația de partid, 
conducerea uzinei, să tragă învăță
mintele cuvenite din modul în care 
s-a desfășurat producția uzinei „Vul
can" în primul trimestru și, mai ales, 
din felul in care a decurs aprovizio
narea tehnico-materială, pentru a se 
axlopta operativ soluțiile optime de 
colaborare cu furnizorii, in spiritul 
intereselor majore ale economiei. 
Centrala industrială de utilaje ener
getice din care face parte uzina 
„Vulcan", forurile de resort care au 
sarcini deosebite, în acest an, in ce 
privește urmărirea fabricării și li
vrării utilajelor pe șantierele de in
vestiții, sint datoare să nu piardă 
nici un moment din vedere obliga
țiile pe care le au. 6â intervină 
operativ pentru rezolvarea proble
melor care depășesc competențele 
uzinei „Vulcan", ale unităților pro
ductive colaboratoare — in așa fel 
incit în cel mai scurt timp utilajele 
rermoenergetice restante să fie ex
pediate șantierelor.

Investițiile realizate In 
ultimii ani in diferite ra
muri ale economiei jude
țului. au, determinat, cum 
era și normal, apariția și 
la sate a unui amplu pro
ces de înnoiri pe toate pla
nurile.

Acest proces, de la un an 
la altul mai cuprinzător, 
înlesnește in mare măsură 
activitatea consiliilor popu
lare, a cadrelor de specia
liști, privind sistematizarea 
rurală. Luind drept ghid 
indicațiile partidului, cuvin- 
tarea tovarășului Nicolae 

! Ceaușescu la prima Confe-
i rință pe țară a secretarilor

comitetelor de partid și a 
președinților consiliilor 
populare comunale, activi
tatea noastră, a cadrelor de 
specialiști, s-a îndreptat — 
in primul rind — spre ela
borarea studiilor, a schițe
lor și ridicărilor topografice 
necesare sistematizării. Co
mitetul executiv al consi
liului popular județean a 
luat măsuri operative de 

! dezvoltare a capacității de 
proiectare, creind astfel po
sibilitatea ca, într-un timp 
foarte scurt, activitatea de 
sistematizare să fie elabo
rată aproape în totalitate 
In cadrul județului. Ca re
zultat al acestei acțiuni, 
dispunem în prezent de mai 
multe studii și schițe care 

; prevăd dezvoltarea imedia
tă și de perspectivă, cum 

j sint : studiul teritorial al
județului, studiul privind 
deplasarea și rezerva forței 
de muncă, dezvoltarea re
țelei de localități, potenția
lul industrial al județului șl 
altele. Am reușit, de ase
menea, să asigurăm aero- 
fotografierca unui număr 
de 46 de comune și să ela
borăm 24 de schițe de sis
tematizare, iar pentru alte 
17 localități proiectele se 
găsesc intr-un stadiu avan
sat de elaborare.

Discutarea și elaborarea 
schițelor s-a făcut pretutin
deni cu participarea masei 
largi a cetățenilor. Astfel, 
la dezbaterea schițelor de 
sistematizare pentru comu
nele Gura Foii, Bârbulețu, 
Cornești, Gura Șutii, Nucet, 

V _ _ _

Pietroșița, Produlești, Run- 
cu, Sălcioara și Văleni-Dim- 
bovița, precum și a centre- 
Jor civice din, corpunele 
Corbii Mari, Potlogi, ' Vir- 
furi, Vișinești, participarea 
cetățenilor, nivelul discuții
lor, calitatea propunerilor 
ne-au demonstrat încă o 
dată justețea indicațiilor 
date de către conducerea

Caragiale, Nucet, Potlogi și 
Vișina.

Ce s-a realizat și cum 
vor arăt^.ațe^tj^ localități ? 
Dezvolta'rea- &e- pîh&- adum 
a comunei1' PiefroȘițâ, - una 
dintre cele care pot servi 
drept exemplu, situează a- 
ceastă localitate în rîndul 
viitoarelor centre urbane. 
Aici există deja o rețea

va cunoaște două etape. în 
prima se vor construi clă
diri cu unul sau două nive
luri. Comuna, dispunind de 
un edificiu arhitectonic re
cunoscut de mare vUloare 
— palatul Brîncovenesc — 
l.și va circumscrie armonios 
construcțiile în jurul său. 
Cea de-a doua etapă a sis
tematizării prevede con-

pe drumul
urbanizării

O Datări edilitar-gospotlărești cu nimic mai prejos decît cele de 
la oraș ® Calitatea propunerilor făcute de cetățeni demonstrează 
marea utilitate a consultării lor o Schițele și proiectele de siste

matizare prind contur la scară naturală

partidului de a ne consulta 
cu masele in toate acțiunile 
pe care le întreprindem.

Vecinătatea unor obiecti
ve industriale, a unor cen
tre de producție meșteșu
gărească sau agricolă, cu 
dotările aflate in zonă (ali
mentarea cu apă. energia 
electrică, canalizarea, încăl
zirea termică, dotările pen
tru invățămint, cultură și 
sănătate) a determinat și 
consolidat propunerea ca 
mal multe localități, cum ar 
fi Bucșani, Pietroșița, Ră- 
cari, Voinești etc, să fie 
trecute Ia categoria de cen
tre economice și sociale cu 
caracter urban, iar comu
nele Doicești, Gura Ocni- 
ței, Valea Mare și altele, în 
categoria de centre econo
mice în zona de polarizare 
a unor orașe. In perspecti
vă, cu scopul de a deveni 
centre urbane, se dpzvoltă, 
dc asemenea, localitățile 
Bczdead, Bilciurești, I. L.

dezvoltată și modernizată 
de unități de producție ale 
cooperației meșteșugărești. 
Comuna dispune de com
plexe comerciale, școală cu 
două niveluri, cămin cultu
ral, brutărie, baie populară, 
casă de nașteri, dispensar, 
electricitate și o rețea de 
apa potabilă. Schița de sis
tematizare și proiectele în
tocmite prevăd, printre al
tele, alături de dotările e- 
xlstcnte, un hotel turistic, 
încă o grădiniță de copii, 
extinderea rețelei de apă 
potabilă, amenajarea dru
murilor de acces Ia soseaua 
națională etc. înfăptuite, 
aceste prevederi conturea
ză Pietroșița ca un veritabil 
centru urban, o microsta- 
țiu.ne climaterică.

Sint gata schițele și pla
nurile și pentru comuna 
Potlogi. Discuțiile cu cetă
țenii le-au corectat și le-au 
adus adăugiri. Practic, aici 
sistematizarea a început și

strucția altor 130 de aparta
mente dispuse in vile și 
blocuri. în centrul comunei 
se află in construcție un că
min cu două niveluri șl, po
trivit schiței, in curind ur
mează să se construiască o 
fabrică de conserve și un 
han turistic, un complex 
care va grupa laolaltă toți 
meșteșugarii, o baie popu
lară, o casă de cultură. Pot- 
logiî, cu dotările existente 
— 5 școli noi, 3 grădinițe de 
copii, 2 ateliere-școală, In 
fiecare sat cămin cultural 
nou, un complex comercial 
cu două niveluri, 25 de sec
ții de prestări de servicii 
pentru populație, electrifi
care totală — va deveni în 
viitorii ani un important 
centru economic și social 
urban cu caracter agrar.

Puternice acțiuni de ur
banizare cunosc in prezent 
și celelalte localități ale 
județului nostru. Fondurile 
de invesliții alocate de stat

șl contribuția bănească șl 
in muncă a cetățenilor au 
fost orientate spre sporirea 
gradului de dotări cdilitar- 
gpspodăreștî. La Comișani, 
Bczdead, Brăhești, Dobra, 
Moțăeni, Nucet, Voinești, și 
nu numai aici, au fost con
struite și date în folosință 
școli cu spații suficiente de 
școlarizare, iar la Gura Oc- 
niței, Razvad. Băleni, Dăr- 
mănești. Matăsaru, Bucșani 
și Vaiea Mare. complexe 
comerciale și grădinițe de 
copii, cu nimic mai prejos 
decit cele existente in ora
șe. Numai în anul trecut au 
fost construite și date în fo
losință 29 săli de clasă, 3 
grădinițe de copii, 4 unități 
sanitare, 5 cămine culturale 
și săli de festivități, s-au 
impietruit 106 km de dru
muri, 30,2 km de trotuare, 
3 000 mp pavaje, 4 000 mp 
spații verzi. S-au construit 
44 de poduri, iar populația, 
rcspectind prevederile sis
tematizării localităților, a 
ridicat 1 041 locuințe.

Pe parcursul elaborării 
schițelor și proiectelor de 
sistematizare, practicăm o 
strinsâ legătură intre comi
tetul executiv județean și 
consiliile populare subordo
nate, intre proiectanți șl 
celelalte organe colabora
toare. Atunci cind soluțio
nările par mai dificile, or
ganizăm dezbateri cu carac
ter profesional in cadrul fi
lialei Uniunii arhitecților 
din Tirgoviște, cerem spri
jinul specialiștilor. Acestei 
activități, consiliul popu
lar județean i-a consacrat o 
sesiune, care a dezbătut în 
mod critic activitatea con
siliilor populare comunale 
în acest domeniu și a sta
bilit măsuri concrete de în
deplinire, potrivit. planifi
cării sarcinilor izvorite din 
directivele Conferinței Na
ționale a partidului, pri
vind sistematizarea terito
riului, a orașelor și satelor, 
dezvoltarea lor armonioasă, 
economică și socială.

Ing. I. MĂRAȘESCU 
vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Con
siliului popular județean 
Dîmbovița

A fost inaugurată
SALA SPORTURILOR H ORAȘUL SE GHEORGHE
SrîNTU-GHEORGHE (Corespondentul „Scînteii", Tomori Geza). — 

Sîmbăfă, 28 aprilie, în noul cartier de locuinje „Simeria’ s-a inau
gurat o frumoasă sală de sport, care va îmbogăți zestrea edilitară 
a orașului Sf. Gheorghe. Aici se vor putea organiza diferite com
petiții naționale și internaționale, la handbal, volei, baschet, tenis 
de cimp, gimnastică etc. Sala dispune de circa 1 500 de locuri, ves
tiare, anexe. Noul edificiu a fost proiectat de Institutul județean de 
proiectări Covasna și a fost executat de întreprinderea județeană de 
construcfii-montaj. După festivitatea de inaugurare au avut loc jocuri 
demonstrative de handbal și de lupte greco-romane.

Foto : E. Dichiseanu
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salutăm sărbătoarea internațională a muncii!
UN MARE SUCCES PE ȘANTIERUL 

HIDROCENTRALEI DE PE LOTRU

A FOST STRĂPUNSĂ GALERIA 
JIDOAIA — VOINEȘIȚA

RM. VTLCEA (corespondentul „Scînteii", Ion 
Stanciu) : In acțiunea „Bătâiia pentru apă" — ge
neric sub care se execută In acest an lucrările pe 
șantierele hidrocentralei de pe Lotru — s-a obți
nut ieri un ncu și prestigios succes : stră
pungerea galeriei Jidoaia-Volneșița, din zona cap
tărilor nord. Desfășurate pe parcursul a 2 ani și 
4 luni, lucrările de excavați! pe acest important 
tronson lung de 2 455 ml au fost realizate cu 15 
zile mal devreme, ele Incununtnd eforturile or
tacilor din schimburile conduse de frații Ion și 
Teodor Paloșanu și Nicolae Tălmaciu. In primele 
4 luni ale acestui an, constructorii de aici au de
pășit sarcinile planLficate In medie cu 50 ml. La 
acest succes, pe care constructorii hidrocentralei 
de pe Lotru il închină zilei de 1 Mal, se adaugă și 
devansarea lucrărilor la barajul JidoaLa, precum 
și la castelul de echilibru și conducta forțată — 
obiective de a căror finalizare depinde Îndreptarea 
mal devreme a cursurilor de apă din această zonă 
spre lacul de acumulare de la Vidra.

LA UZINA „1 MAI" DIN PLOIEȘTI.

CU TREI ZILE MAI DEVREME

CEA DE-A 1305-A INSTALAȚIE 
DE FORAJ A IEȘIT DE PE BANCUL 

DE PROBĂ
PLOIEȘTI (corespondentul „Scînteii", C. Că

prarul. Ieri, In preajma marii sărbători a muncii, 
constructorii de utilaj petrolier de la uzina ..1 Mai" 
Ploiești au s< os de pe bancul de probă, cu trei 
zile mai devreme, o instalație de foraj de tip 2 DH 
— 100. Este cea de-a 1 305-a de cind in unitatea plo- 
ieșteană a Început să se fabrice utilaj pentru fo
raj. „Din 1952, cînd s-a realizat aici la noi prima 
instalație , Jt — 2 500“, ne spune dLrectorul uzinei, 
lng. Gheorghe Dinu, s-a făcut un salt uriaș In 
ceea ce privește tehnicitatea produselor noastre. 
Inginerii, proiectanțli, specialiștii, muncitorii plo- 
lesteni au realizat, după concepție proprie, origi
nală, 16 tipuri de instalații In mai multe varian
te. cunoscute in exploatare In nu mai puțin de 25 de 
țări de pe glob. De Ia modesta „R—2 500“ am ajuns 
astăzi să fabricăm și să livrăm In U.R.S.S., 
Algeria, R.P. Chineză, Brazilia, India și in alte 
țâri, instalații de foraj cu marca U.P.E.T.R.O.M., 
care forează la adincimi de pînă la 7 000 m, avînd 

performanțe tehnlco-funcționale la nivelul celor 
fabricate de firme străine cu îndelungată tradiție 
în utilaj petrolier. Acum, la noi, se naște „F—500", 
instalație de foraj care va ajunge să sape ia adin
cimi și moi mari, de pînă la 10 000 m, și pe oare 
avem posibilitatea să o adaptăm șl pentru forajul 
marin. întreaga documentație de proiectare și de 
execuție este gata și, In prezent, se lucrează la 
pregătirea tehnologiei de fabricație. In anul 1974 
vum realiza prima instalație de acest gen și avem 
certitudinea că va reprezenta un nou succes al in
dustriei românești de utilaj petrolier.

LA TIRGOVIȘTE

0 NOUĂ FABRICĂ DE PÎINE
Tirgovlștc (corespondentul „Scînteii", Constantin 

Soci). La „salba" de obiective productive din ora
șul Tirgoviște s-a mai alăturat recent Încă unul. 
Erie vorba de inaugurarea și intrarea In producție 
a Fabricii de piine din Tîrgoviste, obiectiv care 
produce cu 3 luni mai devreme față de termenul 
planificat. Procesele de producție din noua fabri
că slnt complet mecanizate și permit, prin utilaje
le de Înaltă tehnicitate montate — de fabricație ro
mânească — să se realizeze. In 24 ore, 4ff tone de 
pline, atît cît produceau pînă In prezent toate cele 
6 unități similare existente în oraș, și să se asigu
re consumul a 75 000 locuitori.

LA BISTRIȚA

PATRU PRODUSE REALIZATE 
IN PREMIERĂ ÎN ȚARĂ

Bistrița (corespondentul „Scînteii", Ion Anghel) : 
Muncitorii, inginerii și tehnicienii de la fabrica de 
textile nețesute ..Ne’tex" din Bistrița Intîmpină 
ziua de 1 Mai cu un succes deosebit : introduce
rea In fabricație, de la începutul lunii aprilie și 
pînă acum, a 4 produse, realizate pentru prima 
dată în industria textilă din țara noastră. Este 
vorba de textile nețesute, înlocuitoare de furnir, 
utilizate la finisarea mobilelor, textile nețesute ln- 
sonorizante și textile pentru supralustruirea meta
lelor lăcuite, două produse destinate industriei de 
autoturisme „Dacia" 1 300, precum și de mochete 
nețesu’.e utilizate la acoperirea parchetelor. în ul
timul schimb, din ziua de 28 aprilie, muncitorii de 
la „Nettex" au reușit să fabrioe cel de-al 100 000- 
ica m.p din noile produse realizate prin tehnolo
gia textilelor nețesute, ceea ce reprezintă o canti
tate dublă față de angajamentul asumat In între
cerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mal.

PRODUCȚII SUPERIOARE 
PREVEDERILOR

• Peste prevederile de plan pe 4 luni : 2 800
tone de oțel aliat, 1 000 tone de oțel lingou, 2 200 
tone de utilaje tehnologice pentru liniile de ci
ment, peste 150 de tone piese turnate din oțel. A- 

ccste rezultate le-a obținut harnicul colectiv de 
muncă al Uzinei do mașini grele București. Expri
mate valoric, cantitățile de produse amintite echi
valează cu depășirea sarcinilor de plan la produc- 
ția-marfă cu peste 4 milioane lei.

• Unitățile aparținlnd Centralei industriale de 
rafinării șl petrochimie din Ploiești au livrat a 
50 000-a tonă de produse peste prevederile planu
lui, ceea ce reprezintă aproape 70 la sută din va
loarea angajamentului Inițial asumat pentru 1973.

• Hidrocentrala de la Porțile de Fier a livrat 
suplimentar, de la începutul anului șl pînă în pre
zent, 125 milioane kWh energie electrică. Astfel, In 
cinstea zilei de 1 Mai, colectivul de'muncitori, in
gineri și tehnicieni este in măsură să raporteze de
pășirea angajamentului anual asumat în întrecerea 
socialistă pentru devansarea cincinalului.
• In plus, față de plan, o producție-marfă de 15 

milioane lei s-a angajat să obțină, pînă la 1 Mai, 
colectivul întreprinderii de cabluri și materiale 
electroizolante din Capitală. Calculele arată că a 
fost realizată o producție care, exprimată valoric, 
depășește 15 milioane lei, ceea ce echivalează cu 
50 la sută din angajamentul anual al întreprinderii.

• întreprinderea de industrializare a laptelui și 
fabrica de conserve „Mureșeni", ambele din jude
țul Mureș, raportează îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor de producție pe primele 4 luni 
ale anului. Colectivul întreprinderii de industriali
zare a laptelui va realiza, pînă la sfîrșitul lunii 
aprilie, suplimentar, 50 tone unt. 60 tone brînzeturi, 
200 tone lapte praf, 9 000 hectolitri produse lacta
te. La rîndul lor, lucrătorii fabricii de conserve 
„Mureșeni" au realizat, încă dg pe acum, 50 la 
sulă din prevederile angajamentului anual privind 
producția-marfă.

JUDEȚUL BIHOR A ÎNCHEIAT 
ÎNSĂMÎNȚATUL PORUMBULUI
ORADEA (corespondentul „Scînteii", Dumitru 

Gâță). Mecanizatorii șl cooperatorii din județul Bi
hor au raportat, ieri, 28 aprilie, terminarea însă- 
mlnțatului porumbului pe întreaga suprafață de 
63 000 hectare destinată acestei culturi. Succesul 
coincide cu acordarea Ordinului Muncii clasa I or
ganizației județene de partid pentru rezultatele 
deosebite obținute in anul 1972 în îndeplinirea prin
cipalilor indicatori de plan în agricultură, repre- 
zentind o înaltă cinste pentru hărnicia lucrătorilor 
de pe ogoare, un puternic imbold spre obținerea de 
rezultate și mai bune.

Terminarea insămlnțării porumbului intr-un 
timp scurt se datorește măsurilor stabilite de bi
roul comitetului județean de partid, de organele de 
specialitate, care au fost aplicate cu hotărire șl 
operativitate de toți lucrătorii din agricultura jude
țului. Printre altele, se pot aminti : redistribuirea 
mijloacelor mecanice din zona Bihariei, Diosigului, 
Săcuienilor, in zonele de colină de la Sacadat, Ti- 
leagd, Aleșd, Beiuș și altele, care, datorită condi
țiilor de climă, au început semănatul porumbului 
mal tlrziu ; organizarea reparării utilajelor pe timp 
de noapte de către echipe speciale, transportul și 
depozitarea ierbicidelor și semințelor la marginea 
loturilor destinate Insămlnțării porumbului ș.a.

în prezent, In județ se desfășoară cu intensitate 
lucrările de întreținere a culturilor. La peste 5 000 
hectare lnsămințate cu sfeclă de zahăr, 3 000 hec
tare cu cartofi timpurii și 450 hectare cu legume 
li s-a executat prima prașilă.

Frumoasă patrie 
în Mai

Frumoasă Patrie, în luna Mai, gătită
Să-fi lauzi bucuria de-a porni pe rod
Tot ce-i pămînt și gînd, tot ce palpită 
In graiul trandafirului și-a piinii din norod,

Tu ești întîiul prag, întîia bucurie dreaptă 
Și tot ce va urma, puternic, înainte I 
Așa, încit, chiar luna Mai te-așteaptă 
Cu flori, îmbrățișîndu-te fierbinte.

Și, cum Carpații par sub stele Feți-frumoși, 
Chiar Dunărea-i îndrăgostită, către mare, — 
In Mai, pe cerul Țării, fără greș 
Ard arcurile vremii viitoare.

Ion CRÎNGULEANU
Desen de AL. BARTOȘ

OAMENI CU CARE NE MÎNDRIM (Urmare din pag. I)

Oameni! muncii din întreprin
derea „Electrobanat", angajați In 
traducerea in fapte a hotar: rilor 
Congresului al X-lea, ale Conferin
ței Naționale și ale plenarei C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1972, și-au 
propus realizarea planului cincinal 
in patru ani și jumătate. Pentru a- 
ceasta, colectivul întreprinderii și-a 
luat următoarele angajamente in 
depășirea sarcinilor de plan pe anul 
1973 : depășirea pianului la produc
ția globală și marfă cu 6 la sută, 
ceea ce reprezintă 50 milioane lei

peste plan la producția globală și 50 
milioane lei la producția-marfă, 
prin depășirea producției fizice in 
mașini și produse electrotehnice, 
produse ale tehnicii vidului, apa
rate electrice de uz casnic, 400 mii 
corpuri de iluminat industrial, 15 
mii corpuri iluminat cu vapori 
mercur și 50 mii lanterne suplimen
tar. Aceasta concomitent cu crește
rea peste plan a productivității 
muncii cu 1 500 lei pe salariat. Pon
derea produselor noi și moderni
zate va reprezenta 65 la sută din

producția întreprinderii. Și în do
meniul tehnicii noi sint raportate 
realizări recente : asimilarea a 10 
produse peste prevederile planului 
tehnic. Economii insemnate sint în
registrate la utilaje și instalații : 
2 500 mii lei valută și realizarea 
peste plan a unor mașini, instalații 
și agregate in valoare de 2 milioa
ne lei.

In fotografie vă prezentăm pe 
cițiva dintre cei mai destoinici mun
citori ; strungarul Vasile Cipău,

strunjind un tub dispersor pentru 
lampa autoexplozivă. Doina Pe
trescu, chimistă, specialistă in mase 
plastice, Lucreția Mihai, efectuind 
controlul tehnic la galvanizarea re
flectoarelor corpurilor de iluminat 
industrial, Ion Ivan, operator la li
niile crom controlînd calitatea ra
melor pentru far, Aurora Danciu, 
executind operația de montare a 
duliilor pentru farurL

Foto : S. Cristian

Rodul hărniciei
(Urmare din pag. I)

prinderea minieră Căpeni. Fabrica 
de amidon și Fabrica de șuruburi 
din Tg. Secuiesc.

DEVA. Angajate activ in lupta 
pentru îndeplinirea înainte de ter
men « actualului cincinal, colec
tivele de muncă din întreprinderi
le județului Hunedoara au rapor
tat ieri îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe primele 4 luni ale anu
lui în acest timp, pe ansamblul 
județului s-a obținut o producție 
industrială mai mare cu 345 mi
lioane lei decit cea realizată in 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Avansul ciștigat dă posibilitate 
oamenilor muncii din Județul Hu
nedoara ca peste planul celor 4 
luni să realizeze : 76 milioane
kWh energie electrică, 9 800 tone 
fontă, peste 13 000 tone oțel, 10 000 
tone laminate finite, 1 000 mc che
restea, 2 600 mc prefabricate din 
beton și multe alte produse.

BRĂILA. Antrenate in entu
ziasta Întrecere socialistă, colec
tivele din întreprinderile indus
triale ale județului Brăila rapor
tează îndeplinirea planului pe 4 luni

cu 3 zile mai devreme la producția- 
rnarfa. Aceasta a permis obținerea, 
in aceeași perioadă, a celui de-al 
80-lea milion lei producție supli
mentară, concretizat in următoa
rele produse fizice : 500 tone oțel 
brut, 30 tone mașini și utilaje pen
tru industria metalurgică, 4 400 mp 
pl.'ci aglomerate din lemn, peste
3 600 tone laminate finite, aproape 
300 tone celofibră, 70 tone rețele 
cord, 600 tone ciment și alte pro
duse industriale și alimentare.

ARAD. Colectivele de oameni 
ai muncii din unitățile industriale 
ale județului Arad, puternic anga
jate in entuziasta întrecere socia
listă închinată măreței sărbători 
de 1 Mal, raportează îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de plan la 
producția industrială pe primele
4 luni ale acestui an. Peste preve
derile planului a fost produs in 
această perioadă un bogat sorti
ment de mărfuri, dintre care a- 
mintim : 3 vagoane de călători, 
mobilă in valoare de peste 10 mi
lioane lei. 390 000 mp țesături din 
bumbac. 2 200 ceasuri, 420 tone 
came, 500 tone conserve, peste 
700 000 bucăți cărămidă și blocuri 
ceramice și altele.

Se îndeplinește programul complex de mecanizare 
a lucrărilor in subteran

PETROȘANI (corespondentul 
„Scînteii", Sabin Ioncscu). — La 
Exploatarea minieră Vulcan, din ba
zinul carbonifer al Văii Jiului, a in
trat in probe tehnologice un nou și 
important obiectiv : este vorba de 
puțul cu schip de mare capacitate 
care — fiind complet mecanizat — 
rezolvă integral transportul pe ver
ticală a cărbunelui extras și va Îm
bunătăți substanțial aprovizionarea 
fronturilor de lucru din subteran. 
De menționat este faptul că noul 
puț — care face parte din programul

complex de mecanizare a lucrărilor 
din subteran, întocmit pe baza indi
cațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceausescu cu prilejul vizitei de lu
cru făcută in Valea Jiului — răs
punde, In același timp, cerințelor 
producției de cărbune, impuse la 
nivelul creșterilor prevăzute în pla
nul cincinal șl în continuare. Intra
rea noului obiectiv în producție, după 
efectuarea probelor tehnologice, va 
influența direct și creșterea produc
tivității muncii pe mină.

PENTRU VIITOARELE PĂDURI

Au fost plantați 220 milioane puieți de arbori
Pînă la data de 28 aprilie au fost 

'împădurite peste 55 600 hectare, ceea 
ce reprezintă 92 la sută din supra
fața stabilită pentru campania de 
primăvară. Un număr de 23 inspec
torate silvice și-au realizat integral 
sarcinile care le-au revenit in cam
pania de primăvară, iar 4 inspecto
rate silvice — Botoșani, Iași, Pra
hova. Vaslui — și-au realizat sarcinile 
de plan anuale. Merită menționat 
faptul că, in această campanie, cul

turile speciale producătoare de lemn 
pentru celuloză au fost extinse cu 
peste 13 500 hectare. De asemenea, 
s-au realizat, in această perioadă, 
refaceri de arborete degradate pe o 
suprafață totală de 17 000 hectare. 
In total, in cadrul lucrărilor de îm
păduriri s-au plantat peste 220 mi
lioane puieți. în perioada următoare, 
lucrările de împăduriri continuă cu 
toată intensitatea In zona montană.

(ing. Cornel Gocleanu, șeful 
secției cazangerie).

Chiar : ce se află dincolo 
de acest „normal" ?

Acum, fiecare muncitor 
din formația de lucru a Iui 
Ion Moga știe exact „cum 
se taie un cot", cu cită a- 
tenție trebuie decupat me
talul de-o asemenea rezis
tentă încit să țină piept, în 
duelul cu apa, sute de ani ! 
L-am văzut pe Ion Stime
riu fixindu-și cu răbdare a- 
paratul de sudură, incit 
tăietura la tronsonul pentru 
Mârișelu să respecte rigu
ros un anumit unghi, „cal
culat drăcește". Unghi difi
cil, pe care insă, fiul lui, 
Vasile, ucenic in anul doi, 
unul dintre paslonații aces
tei lucrări deosebite, a și 
început să-1 prindă. Nu-i 
mai puțin adevărat că are 
și șansa de a lucra lingă 
un adevărat as al sudurii : 
tatăl său.

Aceeași rigoare profesio
nală se observă și la „croi
torul galeriei", Nicolae Co- 
man, omul care înseamnă 
cum să fie decupată foaia 
de oțel. Și la unul și la al
tul se afirmă „școala" Lo
trului. La Stimeriu,- plus o 
specializare în străinătate. 
„La specializare am fost 
cițiva. Ne-am Întors și tot 
ce-am știut am dat celor
lalți. Așa cum se intîmplă 
mereu aici, la noi : cind 
unul se află in fața unei 
probleme tehnice dificile, Ii 
sar cu toții în ajutor. Ex
periența muncii, a meseriei 
e făcută să circule, să folo
sească, nu să se siringă 
grămadă și fără rost".

Ni se enumără, în conti
nuare, problemele puse de 
galeria Lotrului : electrozii 
și fluxul de sudură se a- 
duceau din import. „Oare 
n-am putea să... ?“ întreba
rea, destul de timidă, se 
înșurubase in mintea ingi
nerului Mircea Breazu. 
Muncă de cercetare, expe
riențe („cu această ocazie 
ne-am făcut și un nou la
borator" — M.B.) și, azi, 
Traian Covașe, Llviu Sără- 
țeanu și toți ceilalți sudori

care zoresc Ia tronsonul 
nou pentru Mărișelu folo
sesc electrozi și flux româ
nesc, iar lingă toate aces
tea am mai adăuga un a- 
mănunt care, pentru ingi
nerul Mlrcea Breazu, nu-i 
chiar „amănunt" : zilele a- 
cestea își susține teza de 
doctorat. Dar ce legătură 
are una cu alta ? Are. Tema 
tezei este tocmai conducta 
de pe Lotru. Evocarea tu
turor problemelor tehnice 
devenite acum experiență. 
Evocarea tuturor impasuri

metru. Cineva va face un 
semn cu creta că totul e 
In regulă și vor urma, la 
rind, episoadele transpor
tului și fixării în galeria 
tăiată în munte. Dar nimeni 
n-a scris cu creta cît și-au 
bătut capul inginerii loan 
Tănase și Liviu Bera pen
tru a găsi cel mai potrivit 
mijloc de control tehnic de 
calitate. Trebuia ca fiecare 
părticică din structura oțe
lului să fie investigată. Ra
zele Roentgen n-au mulțu
mit în măsura cuvenită.

Recorduri care 
nasc recorduri
lor trecute pini la urmă cu 
bine. Intr-un anume fel, 
s-ar putea spune că teza a- 
ceasta s-a scris singură. 
Participant pasionat la 
munca de construcție a 
conductei, In căutare de 
soluții tehnice, inginerul a 
descoperit un vast mate
rial documentar „pe viu" 
care se cere cristalizat In
tr-o dizertație.

Acum, virolele uriașe prin 
care va fulgera cascada 
albă a Someșului, de mii și 
milioane de metri cubi, sint 
tratate termic Intr-un cup
tor special, sint egalizate 
la un strung carusel care 
ocupă cițiva zeci de metri 
pătrați din hală. Cuptorul 
s-a construit „tot cu ocazia 
Lotrului", iar caruselul a 
fost adus, la fel, direct din- 
tr-un tirg internațional, la 
solicitarea uzinei.

La ora cind apar aceste 
rînduri, circumferințele de 
oțel pentru Mărișelu — 
este vorba de cele care al
cătuiesc tronsonul pregătit 
pentru livrare — sint con
trolate milimetru cu mili

Era nevoie de un ochi și 
mai exact, care să pătrundă 
in molecula intimă a oțe
lului, să „raporteze" ce se 
„vede", să avertizeze asupra 
unui posibil defect din a- 
dinc. Așa s-a ajuns la ul
trasunete, care au cutre
ierat întregul blindaj de 
oțel al galeriei de la Lotru, 
înainte ca acesta să fie așe
zat în inima muntelui.

— Ați fost la Lotru ? — 
l-am întrebat pe inginerul 
Mircea Ereazu.

— Am fost. Cind s-a ter
minat montarea lui 214. Ul
timul tronson.

— L-ați văzut în locașul 
lui?

— N-aveam cum. Dar 
știam că se află acolo. In 
adine.

în adine, unde ia naștere 
fluxul de lumină care arde 
și aici, în hala înaltă a ca- 
zangeriel.

— Patru zile am lucrat și 
eu la Lotru, aflăm de la 
Ion Stimeriu. Cineva tre
buia să supravegheze, la 
fața locului, cum se fac ul

timele suduri. Am fost tri
mis eu.

Așadar, execuția unei lu
crări de asemenea răspun
dere, chiar dacă s-a înche
iat „mai devreme cu 90 de 
zile și cu mulțumiri", a 
cerut concentrarea unei 
imense energii umane pen
tru Învingerea dificultăților 
ivite. A presupus, după 
cum afirma cineva, nu nu
mai inițierea unor măsuri 
tehnice deosebite, dar și 
o exigență exemplară, pe 
toate planurile, înrădăcina
rea ideii că, o dată așezat in 
straturile geologice ale 
muntelui, blindajul nu mai 
are cum să fie scos pentru 
eventuale greșeli de con
strucție, ci trebuie astfel 
croit, din capul locului, In
cit să înfrunte veacurile.

L-am întrebat pe sudorul 
Ion Stimeriu :

— După atitea obstacole 
lntimpinate la galeria pen
tru Lotru, ce anume v-a 
făcut să cereți execuția u- 
nei noi galerii, cea de la 
Someș—Mărfșelu ?

— Răspunsul e subînțe
les : noi ne-am obișnuit să 
trecem peste greutăți. Nu 
ne obișnuim cu ele, ci cău
tăm să le învingem. Cam 
asta e.

Cit timp a cerut execuția 
betonierei-prototip aici, la 
„Independența" ? Aproxi
mativ un an și jumătate. 
Dar aspersoarele pentru i- 
rigații ? Circa un an de 
zile. Dar asimilarea electro- 
filtrelor ? Alte luni de con
centrare maximă a ener
giilor, de „exigență exem
plară, pe toate planurile", 
Izvorîtă din adincul con
științei profesionale, con
științei muncitorești.

Avea dreptate Ion Sti
meriu. Deprinsă cu vocația 
luptei, clasa noastră mun
citoare probează zilnic u- 
riașele ei energii, știe să 
subordoneze toful țelului 
înalt al edificării socialiste. 
Știe să se dovedească la 
înălțimea misiunii sale, de 
ctitor al istorici. E zestrea 
morală cea mai de preț, 
care-1 definește tăria, efor
tul, spiritul revoluționar.
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Deceniul excepționalului
Madrigal Maeștrii unei• • arte milenare

Cunnxrută și iubită de masele 
melomanilor dtn Întreaga 

setată peste hotare de un 
numeros public, de mari persona
lități ale vieții muticele și artis- 
t.c<\ formația corală de _ . 
„Madrigal**, condusă de artistul e- 
merit Marin Constantin, iși ani- 

in aceste zile împlinirea 
de activitate in slujba 

cintului coral românesc, artă de o 
bogată tradiție in tara noastră. Cele 
peste 300 de concerte 
țară și peste hotare, 
impresionant dc 45 de 
luate peste granițele 
zența — la noi

cameră

susținute in 
un număr 
turnee cfec- 
pa trial. pre- 

in 50 de centre 
urbane și rurale apoi, realizarea — 
in colaborare cu casa Elcctrecord** 
— a 13 ediții discograficc, turnarea 
a 5 filme de scurt-metraj, in afara 
altor imprimări sau emisiuni orga
nizate de Radioteleviziunca Româ
nă sau alte posturi de 

toată aceas-
ac tivita le

i exem- 
artis-

radio și te-

varoa în țarfi si peste hotare a 
culturii muzicale românești in 
creație și interpre’are. Sint dc pă
rere — iar aceasta este o conside
rație ce se acreditează tot mai 
mult in zilele noastre — câ ansam
blul coral trebuie privit ca un In
strument capabil să execute, după 
specificul, după structura sa. muzi
ca aparținind celor mai diferite 
epoci sau genuri corale. în conse
cință. am abordat cu egală impor
tanță muzica evului mediu, a Re
nașterii — cea mai înfloritoare pe
rioadă a muzicii corale, muzică de 
Mozart sau cea aparținind secolu
lui XX, lui Anton Webern. de 
exemplu, creațiile folclorice din li
teratura noastră, creații corale ro
mânești clasice și contemporane. în 
plus, s-a creat un veritabil climat 
de frăție — privind relațiile 
crcator-lnterpret — in procesul de

ția „Madrigal", condusă do un di
rijor de geniu ca Marin Con>L.n- 
lin*.

★

leviziune, 
tâ asiduă i 
susținută cu 
piară prestanță 
tică contribuie, de 10 
ani. la diversificarea 
peisajului muzical ro
mânesc, la creșterea 
prestigiului internațio
nal al culturii noastre.

,.Dcsfășurindu-ne activitatea In 
spiritul efortului comun întreprins, 
în etapa actuala, de întregul nostru 
popor, intenționăm să marcăm prin 
muncă aniversarea a 10 ani de ac
tivitate a formației noastre", nc-a 
declarat conducătorul acesteia, di- 
r.jorul MARIN CONSTANTIN. „Pe 
lingă concertul dat vineri la Ate
neul Român vom mai susține în 
Capitală un concert de muzică ro
mânească, încluzind lucrări dedica
te in exclusivitate corului „Madri
gal". Vom participa, de asemenea, 
în continuare, la seria concertelor 
educative adresate studenților, con
certe organizate in această stagiune 
ce către conservatorul bucureștean. 
Acordăm o atenție aparte vizitelor 

racier muzical-artistic in uni- 
care dispun de formații co

și anume „Univers'tatea" si 
Institutul Politehnic din București, 
uzinele „23 August" sau „Vulcan". 
Dar munca noastră nu se reduce 
numai la prezența in Capitală ; ur
mează importante turnee la Timi
șoara, în cadrul Festivalului mu
zica) de primăvară, la Arad. Lugoj, 
Suceava. Buzău, Brașov, Cluj. Iași, 
Tg. Mureș și in sate ca : Chizătău, 
Buteni, Siria. Cenași, Costești. în 
egală măsură considerăm de dato
ria noastră să participăm la intil- 
niri cu corurile de cameră ce fiin
țează in unele dintre aceste cen
tre. Ne continuăm activitatea inter
națională prin participarea, in lu
nile ce urmează, la festivaluri mu
zicale internaționale de mare 
prestigiu, cum sint. „Primăvara la 
Praga". Festivalul de la Istanbul, 
cele de Ia Dubrovnik, Ohrid, Baal- 
beck, Berlin, Festivalul internațio
nal „G. Enescu" de la București, 
concerte in Belgia si Italia, 
U.R.S.S. si in alte țăn'.

Vurbindu-mi despre primele mo
mente ale închegării formației, di
rijorul Marin Constantin a mărtu
risit : „Inițiativa organizării unui 
cor de cameră a fost rezultatul 
unei personale frămintări de ordin 
profesional ; mă refer la activita
tea mea desfășurată pe lingă an
samblul U.T.C., iar apoi la conser
vatorul bucureștean, unde, devenind 
profesor, am pus bazele actualei 
formații, alături de vechi colabo
ratori, de studenți sau foști membri 
al corului Palatului pionierilor. 
Din 1963, anul inființării, pină 
in 1969, cind existența forma
ției a fost oficializată pe lin
gă conservatorul bucureștean. co
rul „Madrigal" a activat ca ansam
blu de amatori. Liniile directoare 
ale activității noastre au fost tra
sate, chiar de la început, in cola
borare cu maestrul cântului coral 
românesc, compozitoml loan Chi- 
rescu ; este vorba despre promo-

,,Nu am mal ascultat niciodată un cor de o aseme
nea perfecțiune ca formația „Madrigal* (Elisabeth- 

Schwartzkopf)

făurire a lucrărilor noi in muzica 
românească contemporană".

Vorbind, in continuare, despre 
specificul muncii in acest ansam
blu. dirijorul Marin Constantin a 
spus : „Spiritul colectiv rămine 
definitoriu muncii noastre. Mem
brii formației sint capabili de 
multă abnegație. ; disciplina rigu
roasă, dîrzenia le sint caracteristi
ce. Ținem seama de o ri
guroasă selecție a vocilor. în 
afară dc aceasta, membrii formației 
dispun d? o inteligență muzicală 
pronunțată, de memorie, de sensi
bili* tio. Inicnționcz ca experiența 
colaborării meJe cu corul „Madri
gal" să o consemnez in paginile 
unei cârti dedicate, in parte, unor 
aspect? inedite din arta dirijatului, 
problemelor t?hn:?ii dirijorale prin 

muzicale de o 
anumită facturi".

Discutând atunra locului și 
lului pe care corul „Madrigal* 
dobindit in mișcarea noastră 
rală, artistul emerit Marin 
stantin a continuat : „încercăm cu 
toții un sentiment de legitimă 
nundrie patriotică gindindu-ne că, 
prin munca noastră, am inaugurat 
in țară activitatea corală in 
meniul muzicii de cameră, 
cind-o la un apreciabil nivel 
tistic. în ultimii ani, in întreaga 
țară au luat naștere numeroase 
formații similare ; sprijinirea a- 
cestora, schimbul de experiență 
constituie pentru noi împlinirea 
unei datorii patriotice. Rod 
ciîic al climatului creator in 
iși desfășoară activitatea 
gul nostru popor, corul 
drigal" a primit un sprijin im
portant din partea Ministerului 
Educației și Invățămintului, a 
U.T.C., a U.A.S.C.R., foruri ce au 
contribuit ]a consolidarea sa orga
nizatorică. De 
sonalități ale 
cale, dirijorul 
compozitorul 
și alții, au 
activitatea noastră. Acestora li se 
adaugă aprecierile deosebit de 
călduroase venite din partea unor 
mari personalități ale vieții muzi
cale contemporane.' compozitorii 
Andră Jolivet, Pancio Vladighe- 
rov. Andrd Marescotti, Rolf Lie
berman, Nadia Boulanger, Henri 
Gagnebin. muzicologul Marc Pin- 
cherle. dirijorii Leopold Stokowski. 
Kurt Adler și mulți, mulți alții".

Pe ultima filă a jurnalului for
mației. marea cintărcață Elisabeth 
Schwartzkopf a notat, in aceste 
zile. la București : „Nu am 
mai ascultat niciodată un cor de 
o asemenea perfecțiune ca forma-

ro- 
• le-a

cc- 
Con-

asemenea, mari per- 
vieții noastre muzi- 

George Georgescu, 
Paul Constantinescu 

Încurajat și sprijinit

Susținut sub marea cupolă a A- 
teneului Român, concertul prezen
tat de corul „Madrigal", condus de 
dirijorul Marin Constantin, a in
dus pagini dintre cele mac dragi 
publicului, pagini din repertoriul 
renascentist și creații românești 
aparținind lui Marțian Negrea, 
Tudor Jarda, Paul Constantines, u, 
Mihai Moldovan și Alexandru 
Faacanu.

Pe lingă perfecțiunea tehnică, lu
minozitatea sonoră impecabilă, a- 
tlt de uimitor echilibrată timbral, 
transpare în cîntul madrlgaliștllor 
— cu o evidență aparte — devo- 
țiunca și cuviința in valorificarea 
marilor creații ale artei .muzicalo.’ 
Impresionantă prin ea însăși, a- 

ccastă punere în lu
mină devine elocventă 
șl sensibil viabilă, nu 
atit prin scrupulozita- 
tea restaurărilor mu
zeale (mă refer la re
pertoriul renascentist), 
ci. în primul rind. 
prin autenticitatea u- 

mană, întotdeauna actuală, a ros
tirii muzicale. Și nu este oare a- 
cesta scopul suprem către care tin
de un interpret care are de comu
nicat ceva important publicului 
său ? Iar dirijorul Marin Constan
tin — în compania ansamblului 
„Madrigal" — este un asemenea ar
tist al comunicărilor elocvente, în
cărcate de semnificații.

în partea a doua a concertului, 
Orchestra de cameră „București’* 
condusă de remarcabilul violonist 
Ion Volcu — noul director al Fi
larmonicii de Stat „G. Enescu" — 
a prezentat, 
a aparițiilor 
incluzând muzică de Haendel 
Schubert. Apreciatul violonist 
împlinit astfel, 
mația de cameră 
gest de afectuoasă colegialitate ar
tistică, menit să omagieze presti
giul interpretativ al tinerilor ma- 
drigaliști.

in obișnuita ținută 
sale, un program 

Și 
a 

împreună cu for- 
i „București", un

Spectacolele circului 
din Șanhai la București

„Istoria circului" în
chină un substanțial 
capitol modalităților 
cu care artiștii chinezi 

numerele 
. Fiecare 

nume- 
are o 

a sa 
gindire

iși execută i 
lor originale, 
dintre aceste 
re. in parte, 
„arhitectură** 
proprie, o 
care impune prin rafi
nament, subtilitate, 
perfecțiune.

Nouă, spectatorilor 
români, arta circului 
chinezesc ne este cu

noscută de mai mulți 
ani. Am aplaudat 
in citeva rinduri pe 
excepționalii mesa
geri ai unei arte stră
vechi, cu adinei rădă
cini populare, care s-a 
impus in întreaga lu
me prin performan
tele sale. Și iată, zi- 

■ lele acestea, ne întîl- 
nim din nou cu cir
cul chinezesc, la o a- 
devârată sărbătoare a 
arenei.

Ceea ce se remarcă

do la bun început in 
spectacol sint geome
tria, desenul in spa
țiu al exercițiilor, 
concepute parcă de un 
adevărat proiectant : 
sub ochii noștri ui
miți se desfășoară ca
valcade ale unor for
me superbe, ce în
fruntă legile firești 
ale echilibrului, gra
vitației, zborului. Re
gia spectacolului ține 
așadar de o gîndire 
artistică precisă, care

nu aduce in fața spec
tatorilor decit acele 
numere, care, prin fi
nisare, cizelare, amin
tesc, ele insele, dc su
perba artă chineză a 
porțelanurilor, a gra
vurii, a incrustat iilor 
și jadului. Stiliza
rea, prin acest gen, a 
unor îndeletniciri ma
nuale, a unor gesturi 
legate de ri-tualul u- 
nor meserii străvechi 
vădește și mai 
rădăcinile ] 
ale acestei i 
țara prietenă.

Programul 
mare ansamblu de 
circ chinezesc, așa 
cum este acesta din 
Șanhai, conține unele 
numere, devenite cla
sice, ca intr-un balet 
clasic, variațiile ți- 
nind mai mult dc per
sonalitatea interpre
tului, de dăruirea sa. 
Și circul din Șanhai 
vădește același ului
tor travaliu asupia 
fiecărui număr in 
parte, o inventivitate 
adeseori stupefiantă 
în planul rafinamentu
lui artistic, al epui
zării tuturor posibili
tăților de a desăvir- 
și o scenă. Ceea ce se 
urmărește nu e in 
primul rind obținerea 
unor efecte ieftin 
spectaculoase, ci o e- 
moție care ține de ac
tul artistic autentic, 
în acest fel, spectaco- 

o
a 

in-

mult 
populare 
arte in

iul se prezintă ca 
adevărată paradă 
unor proeminente 
dividualități.

Cei peste 60 de
tiști posedă nu numai

„taina" fiecărui număr 
in parte, nu numai 
capacitatea de a par
ticipa și la numere 
de ansamblu, ci și vă
dite aptitudini core
grafice, o ținută cor
porală pregnantă, mi
mică, umor de alea
să calitate. „Dansul 
leilor" pare decupat 
de pe o stampă de e- 
pocă, are grație, cu
loare, dar, in același 
timp, in afara poe
ziei insolite pe care o 
degajă, demonstrează 
mari virtuți echlli- 
bristice. Farfuriile in- 
virtitoare, clasica jon
glerie cu bețe de bam
bus, seamănă cu un 
uriaș buchet de flori 
de lotus; acrobații pe 
prăjini par intr-ade
văr — așa cum spune 
și titlul numărului — 
„Rindunele in zbor** ; 
un duet acrobatic cu 
balans de obiecte fra
gile se intitulează 
„Pagoda de castrona- 
șe“, iar un grup nume
ros care plutește pe... 
roțile unei biciclete 
este denumit „Coada 
de păun". Efectele vi
zuale sint întocmai !

Ar fi foarte greu să 
remarci pe un artist 
in parte, atit de su
dat și omogen mi se 
pare ansamblul, de la 
jongleri la presti
digitatori, de la amu
zant ii ..imitatori vo
cali** la echilibriștii și 
la susținătorii pasaje
lor comice de o mare 
finețe ca umor și in
terpretare. Am aplau- 
.dat in acest fel 
colectiv care știe 
îmbine tradițiile

etanul și avintuj re
voluționar al marelui 
popor chinez.

Arta circului, 
piscurile sale, 
flă optimism, 
abnegație, e un elo
giu aț calităților fizi
ce, îndrăznelii, exerci
țiului și perseverenței, 
un elogiu al omului. 
Jată pentru ce este iu
bit circul in lume de 
maturi și copii, de cel 
care redevin in arenă, 
eu toții, de virsta mi
nunată a adolescen
ței, cuprinși de 
leași emoții în 
curajoșilor care 
fruntă pericole 
greutăți.

Am petrecut o 
ră deosebită 
artiștii „Circului chi
nezesc din Șanhai", 
intr-un decor trans
lucid, de delicate acua
rele, aplaudând nu
merele acompaniate de 
o muzică pregnantă, 
sugestivă și am vă
zut — in prezența a- 
cestui spectacol ta 
București — și un va
loros schimb de expe
riență cu circul român.

î.i fiecare seară ră
sună ropote de apla
uze pentru tinerii in
terpret! chinezi ai u- 
nei arte milenare ! 
Spectatorii aduc ast
fel elogiul lor unei 
arte remarcabile, ridi
cată la perfecțiune 
de un colectiv pentru 
care, evident, altitu
dinea interpretativă 
esle un țel niciodată 
dezmințit.

prin 
insu- 
curaj.

ace- 
fața 
in-

Și
sea- 

printre

Dumitra AVAKIAN

un Ulm de GHEORGHE VITAN1D1SROMÂNIA-FILM" prezintă în curind

CIPRIAN PORUMBESCU

I

ar-
Alecu POPOVIC!

29 aprilie
Herring

Mic : După cădere

30 aprilie
,,George

prezintă la sorți

Spune 
Vint de

(valoarea autoturismului, maj puțin 
contribuția de 5 000 lei).

Titularilor libretelor de economii 
care in cursul unul an premergător

se . 
termen de

,,C. I. Nottara” (sala 
Bună seara, domnule 

....................... 15.30, 
19,30. (sala Studio) :

Ciștigătorilor care nu
la filialele C.E.C. in _____
30 de zile de la data tragerii 11 se 
vor plăti ciștigurile în numerar

tragerii ___ ___ __
au cumpărat autoturisme, ciștigu- 

' rile li se achită în numerar.

satiric muzical „C. Tâ- 
(sala Savoy) : Revista are 

19.30, (sala din Calea

19,30.
evreiesc de stat : Un 
pe placul tuturor —

• Filarmonica de stat _____ _
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Concert dat dc „Quartetul 
Muzica" — 20.
• Teatrul de operetă : Ana Lu- 
gojana (spectacol televizat) — 20.
• A.R.I.A. prezintă 
latului) : Concert 
susținut de Glanni 
formația „Phoenlx"
• Teatrul Național

da sala Pa- 
extraordinar 

Morandl șl 
— 17; 20.
(sala Come- 

Dulcea pasăre a tinereții 
— 20, (sala Studio) : Despre une
le lipsuri, neajunsuri șl deficien
țe în domeniul dragostei — 20.
• Teatrul de comedie : Fata Mor
gana — 20.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — io. Cel șase — 19,30.
• Teatrul Gluleștl : Comedie cu 
olteni — '—
• Teatrul 
Mazeltov
19,30.

Opera Română : Albert 
11, Turandot — 19,30.
Teatrul de operetă : 

inimioară, spune — 10,30, 
libertate — 19,30.
• A.R.I.A. prezintă (la Sala Pa
latului) : Concert extraordinar 
susținut de Giannl Morandl și for
mația „Phoenlx" — 20.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 10,30. Zodia Taurului
— 20. (sala Studio) : Despre unele 
lipsuri, neajunsuri și deficiențe în 
domeniul dragostei — 10,30, Jocul 
de-a vacanța — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
10,30, Mutter Courage — 20.
« Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Valentin și Valentina
— 10: 15, A douăsprezecea noapte

a Teatrul
19,39,
• Teatrul
Magheru) : ------- ----- ,
Wilde — 10. Adio Charlie 
Cel șase .__________ .
Bărbați fără neveste — 16. Sora 
cea mare — 20.
• Teatrul Gluleștl : Omul care a 
văzut moartea — 15, Casa care a 
fugit pe ușă — 19,30.
O Teatrul „Țăndărică" (sala <lin 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 11, (sala din str. Academiei) : 
Punguța cu doi bani — n.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 10, Nota zero la purtare
— 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Culo
rile nemuririi — li, Nathan înțe
leptul — 19,30.
• Studioul I.A.T.C.. „I. L. Cara- 
giale" : Autorul moare azi — u.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvlntul — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos pălăria 1 — 
11; 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Mitică Popescu
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La porțile dorului — 
19,30.
a Circul „București" : Spectacol 
prezentat de Circul chinezesc din 
Șanhai — 19,30.

Dialoguri : Fânuș Neagu ; imaginea : Ovidiu Gologan, Aurel Kosfrakiewicz muzica : Richard Oschamtzky ; (la vioara : Ștefan Ruha) ; accoruri : arh.
Radu Călinescu ; costume : Hortensia Georgescu ; sunetul : Dan lonescu ; montajul : Magda Chișe.

Cu : Vlad Râdescu, Tamara Crețulescu, Emanoil Petrul, Emilia Dobrin, Sebastian Papaiani, Dan lonescu, Cloay Bertoia, Dina Cocea, Ioana Bulcâ, Toma 
Caragiu, Aurel Tudose, Amza Peltea, Emil Coșeru, lurie Darie, Carmen-Maria Strujac, Constantin Rauțchi.

TRAGEREA LA SORTI PENTRU9 TRIMESTRUL 1/1973
Numărul Numărul Numărul NumărulNr. libretului libretului libretului libretuluicrt. ciștigător crt. ciștigător ciștigător ciștigător

Cite un autoturism 52 724-104-22087 109 752-1-42468 166 715-1-833
DACIA-1 300 in valoare 53 708-1-8693 110 753-1-4613 167 715-1-53618

34 708-215-815 111 757-1-2195 168 715-1-75831
*55 710-206-193 112 739-213-645 169 715-1-90851

57 710-119-3401 114 731-103-30050 171 754-1-13626
1 752-1-37334 58 715-1-4527 115 731-106-32966 172 711-102-9782
2 703-1-19638 , 59 715-1-54716 116 761-205-19615 173 716-1-24541
3 709-401-214 60 715-1-76371 117 761-203-22418 174 716-1-44199
4 714-109-316 61 715-1-91320 118 761-201-4184 175 716-282-658
5 731-106^30703 62 718-1-5075 119 766-1-14330 176 724-633-149
6 764-208-8827 63 754-1-14235 120 766-201-7199 177 748-1-9143
7 ' 702-1-40521 64 711-102-10237 121 762-1-32095 178 717-1-13276
8 760-206-17717 65 716-1-25370 122 7C2-201-20292 179 717-1-37456
o 759-1-115014 66 716-1-44644 123 734-103-19862 180 717-216-3098

10 755-210-333 67 716-287-18 124 734-103-40925 181 713-194-3973
11 716-1-19800 68 724-639-552 125 763-139-2951 182 751-1-1548
12 715-1-35361 69 748-1-9756 126 764-1-16291 183 730-201-992
13 760-1-52302 70 717-1-14739 127 764-208-6253 184 719-1-4297
14 736-202-10296 71 717-1-38069 128 759-1-45873 185 719-201-9769
15 741-1-7931 72 717-216-3856 129 759-1-87087 186 719-203-10227
16 715-1-82042 73 713-194-4459 130 759-1-111020 187 717-171-704
17 719-1-14227 74 751-1-2416 131 759-1-129181 183 727-1-28173
18 721-251-263 75 730-201-1831 132 759-1-142221 189 727-204-967
19 743-1-30495 76 719-1-5893 133 764-202-6504 190 763-203-1149
20 731-106-15305 ■ 77 719-201-10271 134 759-207-6624 191 741-201-16544
21 709-1-57413 78 719-203-10630 135 760-1-38226 192 714-711-42
22 734-103-36597 79 717-171-1751 136 760-206-3145 193 754-270-180
23 80 727-1-28396 137 760-207-10560 194 750-1-16636
24 759-1-45726 81 727-204-1588 138 760-201-2472 195 750-211-10590

711-277-62 82 763-203-1766 139 760-202-17084 196 734-1-7109
26 717-1-38899 83 741-201-17022 140 709-1-2515 197 734-260-671
27 709-1-40093 R4 714-815-176 141 701-1-7330 198 712-708-30
28 717-205-1275 85 718-430-84 142 701-201-4537 199 736-202-5384
29 736-210-2616 86 750-1-17949 143 702-1-23988 200 710-204-2354
30 748-1-10625 87 750-211-11094 144 702-1-44422 201 736-1-38904
31 731-1-3973 88 734-1-8243 145 702-221-251 202 736-1-55761
32 766-1-18476 89 734-271-61 . 146 735-400-316 203 736-212-17130
33 701-1-7797 90 714-203-317 147 735-1-21835 204 704-804-236
34 723-525-98 91 736-202-6640 148 735-202-237 205 741-1-12039
35 702-1-24899 92 719-102-495 149 703-1-23938 206 710-621-169
36 702-1-44912 93 736-1-39545 150 703-823-112 207 745-2-11249
37 702-222-223 94 736-1-56179 151 706-102-3539 208 723-103-7715
38 735-400-939 95 736-212-17636 152 732-1-27675 209 743-1-33302
39 735-1-22425 96 758-201-1482 153 732-1-44226 210 743-1-54355
40 735-254-46 97 741-1-12715 154 721-111-283 211 743-1-67583
41 703-1-24377 98 710-721-30 155 709-1-17762 212 743-209-10028
42 703-203-1123 99 745-2-11781 156 709-1-49252 213 747-1-3618
43 706-102-4112 100 723-103-8089 157 709-1-65863 214 755-202-30G9
44 732-1-28433 101 743-1-34150 158 709-208-4457 215 728-1-7933
45 732-1-44659 102 743-1-54852 159 709-218-2958 216 752-1-2^1379
46 721-116-61 103 743-1-67947 160 724-104-21641 217 752-1-42111
47 709-1-19285 104 743-209-10421 161 708-1-7785 218 753-1-3945
43 709-1-49961 105 747-1-4881 162 703-213-73 219 757-1-1598

’ 49 709-1-66268 106 755-202-3751 163 710-1-17069 220 739-212-319
50 709-208-4907 107 723-203-323 164 733-1-1563 221 723-205-1526
il 709-218-3413 108 752-1-24427 165 710-119-2164 222 731-103-29663

au mal cîștigat sau

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 
ciștigător

Nr. 
ort

Numărul 
libretului 
ciștigător

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 
ciștigător

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 
ciștigător

223 731-106-32515 284 742-1-6896 345 759-1-73920 405 727-1-33829
224 761-205-18644 285 736-210-2745 346 759-1-102771 406 722-201-1254
225 761-208-21273 286 717-205-1100 347 759-1-122953 407 711-397-1
226 761-201-2838 237 717-1-30937 348 759-1-137415 408 741-212-3622
227 766-1-12951 288 717-1-46061 349 759-205-9648 409 756-1-6943
228 766-201-6797 289 713-102-7266 350 733-103-21750 410 750-218-121
229 762-1-31612 290 724-1-14992 351 760-1-25507 411 750-1-25123
230 762-201-19909 291 749-1-9298 352 760-1-48916 412 750-211-14838
231 734-103-18302 292 731-1-4192 353 760-206-20394 413 734-1-14605
232 734-103-40479 293 719-217-1034 354 760-209-4760 414 740-1-7463
233 763-139-2326 294 719-202-1325 355 760-202-10188 415 728-420-210
234 764-1-15705 295 711-255-635 356 765-201-192 416 736-202-11654
235 764-208-5248 296 727-1-20282 357 701-200-772 417 7.36-1-15777
236 759-1-43570 297 727-1-38441 358 706-1-9S8 418 736-1-44926
237 759-1-85982 298 726-802-34 359 701-141-1635 419 736-1-59377
238 759-1-110416 299 741-201-9015 360 702-1-31830 420 736-212-21024
239 759-1-128673 300 741-262-21 361 702-1-48591 421 758-217-159
240 759-1-141805 301 756-213-726 362 752-205-1176 422 741-1-17485
241 764-202-6095 302 745-1-6844 363 713-206-631 423 758-1-4897
242 759-207-5965 303 750-211-167 364 735-1-26538 424 745-2-15176
243 760-1-37430 304 706-201-2822 365 703-1-11231 425 743-1-2643
244 7C0-113-536 305 734-1-20093 366 703-254-613 426 743-1-41100
245 760-207-9869 306 740-1-12715 367 703-429-11 427 743-1-58894
246 737-113-5066 307 746-1-8237 368 706-164-922 428 743-207-3119
247 760-202-16C80 308 736-251-830 369 732-1-33783 429 745-269-83
248 736-1-27287 309 736-1-29638 370 732-237-54 430 747-1-10965
219 701-2C5-2102 310 736-1-50788 371 707-1-2390 431 755-201-42
250 719-212-2517 311 736-212-9463 372 709-1-30798 432 752-228-135
251 702-1-11356 312 736-279-6574 373 709-1-55243 433 752r1-31424
252 702-1-38454 313 704-523-5212 374 709-1-69568 434 752-202-3663
253 702-206-29 314 741-215-206 375 709-213-772 435 753-1-8685
254 713-1-4766 315 745-2-1066 376 724-104-3658 436 739-259-6
255 735-1-14261 316 723-102-5226 377 724-151-458 437 723-1-2885
256 735-1-30619 317 743-1-21423 378 708-1-13999 438 731-103-15677
257 703-1-18524 318 743-1-47607 379 710-1-3449 439 731-106-16843
258 703-809-5341 319 743-1-63301 380 738-1-685 440 731-111-7256
259 706-414-241 320 743-209-3811 381 733-201-10959 441 761-205-25759
260 732-1-16559 321 722-1-1851 382 710-120-3914 442 761-208-29390
261 732-1-39333 322 747-16-95 383 715-1-27148 443 762-207-7934
262 705-1-6450 323 755-1-3213 384 715-1-62064 444 766-1-22599
263 707-513-93 324 752-1-614 385 715-1-81143 445 762-1-14567
264 709-1-40696 325 752-1-37610 386 715-1-94594 446 762-1-35658
265 709-1-60886 326 752-234-2 387 710-515-42 447 762-210-9C66
266 709-201-1524 327 704-1-7828 388 754-1-17823 448 731-103-28223
267 709-217-6429 328 . 739-1-6799 389 711-142-236 449 763-1-5649
268 724-104-15365 329 723-1-9627 390 716-1-32098 450 763-201-3793
269 ’721-251-1239 330 731-103-24177 391 716-1-48175 451 764-1-20053
270 708-204-97 331 731-106-26484 392 716-203-5024 452 764-208-11032
271 710-1-11890 332 731-111-13516 393 748-202-1541 453 759-1-59710
272 728-201-2449 333 761-205-30569 394 748-1-13678 454 759-1-94725
273 710-113-5475 334 761-208-35510 395 717-1-23388 455 759-1-116605
274 710-127-243 335 762-207-15805 398 717-1-41862 456 759-1-133143
275 715-1-42187 336 766-1-283G5 397 717-265-79 457 759-1-145253
276 715-1-68892 337 762-1-24854 398 724-1-8348 458 738-103-15380277 715-1-86105 338 762-201-12249 399 749-1-2044 459 759-207-10491278
279

715-1-98556
754-1-1675

339
,340

762-210-15176
734-103-34994 400 730-1-900 460 760-1-43651

280 754-203-5736 341 763-1-15007 401 719-1-12876 461 760-206-14656
281 716-1-10448 342 764-1-454 402 719-218-572 462 760-208-5415
282 716-1-38831 343 764-203-9364 403 711-1-4820 463 760-201-11492
283 716-209-2283 344 759-1-15606 404 727-1-10417 464 765-1-10766

• Teatrul
nașe* 
cuvlntul __ __ _ ___
Victoriei nr. 174) : Trăsnltul meu 
drag — 19,30,
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Maiestății Sale HIROHITO
împăratul Japoniei

Plecarea președintelui
TOKIO

Sărbătoarea națională a Japoniei, tiua de naștere a Maiestății Voas
tre. îmi oierâ plăcutul prilej de a vâ adresa, din partea Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România și a mea personal, cordiale felici
tări și cele mai bune urări de sănătate. de prosperitate poporului ja
ponez-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialist* România

Primire la C. C. al P. C. R
Simbătă, 28 aprilie, tovarășul Cor

nel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar a) 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a primii delegația 
Uniunii Studenților dm R.S.F. Iu
goslavia. condusă dc tovarășul Dra
gan Kalin ic, președintele Uniunii 
Studenților Iugoslavi, care efectu
ează o vizitâ in țara noastră, la in-

v ’ația Con<’liulut Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România.

La intilnlrea. care s-a desfășurat 
Intr-o 
neascâ 
Traian 
a) C.C. 
tină,

atmosferă cordială, priete- 
•u participat tovarășii Ion 

Ștcfftnescu. prim-sccrvtar 
al U.T.C., Constantin Bo.ș- 
președinte al Consiliului 

V.A.S.C.R.. Nicu Ceaușescu. vice
președinte al Consiliului U.A.S.C.R.

Congresului Național African (A.N.C.)
din Africa de Sud

Simbătă după-amiază a părăsit Ca
pitala Oliver Tambo, președinte ni 
Congresului Național African (A.N.C.) 
d n Africa de Sud. care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a făcut o vizită 
de prietenie in țara noastră.

Oaspetele a fost salutat de tova
rășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar nl C.C. «1 P.C.R,, 
și Ștefan Andrei, secretar al C.C. nj 
P.C.R.

(Agerpres)

11

Comerțului Exterior 
din Finlanda a părăsit Capitala

Simbătă dimineață « părăsit Capi
tala delegația Ministerului Comer
țului Exterior din Finlanda, condu
că de Jussf Llnnamo, ministru, rare 
a făcut o vizită in țara noastră.

La plecare, pe. aeroportul Oto
peni, erau prezentI Ion Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului ac Mi
niștri. ministrul comerțului exterior, 
și alți membri ni conducerii ministe
rului.

A fost prezent Pentti Marlin Suo- 
mola. ambasadorul Finlandei la 
București.

P. C. ROMÂN Șl P. C. FINLANDEZ
HELSINKI 28. — (De la trimisul 

nostru, D. Tlnu). Simbătă, 28 aprilie, 
la Helsinki nu luat sfirșil. convorbi
rile dintre delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizll, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., și dele
gația Partidului Comunist Finlandez, 
condusă de tovarășul Aarne Saari
nen, președintele partidului.

(
La încheierea convorbirilor, pre

ședintele P. C. Finlandez a transmis 
din partea conducerii partidului, se
cretarului general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți conducători ai 
partidului nostru, un mesaj tovără
șesc de salut.

Cele două delegații au convenit ca, 
In legătură cu convorbirile avute, să 
dea publicității un comunicat comun.

Simbătă la amiază a fost semnat 
la București un acord intre guver
nele Republicii Socialiste România și 
Statelor Unite ale Amcricii privind 
garantarea investițiilor firmelor par
ticulare americane in România și ale

Acordul a fost semnat din partea 
română dc Nicolae M. Nicolae, mi
nistru secretar dc stat la Ministerul 
Comerțului Exterior, iar din partea 
americană de Leonard C. Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București.

Simbătă s-a deschis In Capitală 
Simpozionul internațional de amba
laje organizat de Ministerul Aprovi
zionării Tehmco-Materiale și Contro
lului Gospodăririi Fondurilor Fixe, in 
'elaborare cu unele ministere și or
ganizații centrale economice, 
auspiciile Federației europene 
ambalare.

La deschiderea lucrărilor, în 
mele guvernului Republicii Socialiste 
România, ministrul aprovizionării 
lehnico-materiale și con (rolului gos
podăririi fondurilor fixe. Maxim 
Bergbianu. a adresat participanților 
un călduros cuvînt de salut și a 
urat succes deplin simpozionului, re
levind că organizarea sa la București

sub 
de

nu-

se Înscrie pe linia promovării ferme 
și consecvente de către statul român 
a colaborării și cooperării multilate
rale cu toate țările lumii.

Participanții la lucrări au fost sa
lutați, de asemenea, de Sergio Mu- 
litsch di Palmcnberg. președintele 
Federației europene de ambalare.

Avînd ca temă „Raționalizai ea 
consumului de ambalaje și materia
le pentru ambalare", simpozionul 
reunește, timp de două zile, circareunește, timp de două zile, circi 
400 de speqiaiiști români și de peste 
hotare. Cu acest prilej vor fi pre
zentate peste 40 de comunicări și re
ferate de specialitate.

(Agerpres)

Ziarele „Dobrogea Nouă", organ al 
Comitetului județean Constanța al 
P.C.R. și al consiliului popular ju
dețean. și „Flamura Prahovei", organ 
al Comitetului județean Prahova al 
P.C.R. și ol consiliului popular ju
dețean, au aniversat un sfert de 
veac de la apariție.

Pentru __ ____________ 1
făptuirea pojHlcii partidului și sta
tului de construire a socialismului 
în jiatria 
plinirii a , .
primelor lor numere, prin decrete ale 
Consiliului de Stat, celor doua ziare 
le-a fost conferit „Ordinul Muncii" 
clasa I.

înaltele distincții au fost înmînate 
In cadrul unor festivități ce au avut 
loc la Constanța și Ploiești.

★
în numele Consiliului dc Stat, 

personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Vasile Vilcu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
a adresat colectivului redacției zia
rului „Dobrogea Nouă" calde felici
tări, urări dc succes in îndeplinirea 
sarcinilor de cronicari ai marilor 
realizări din acest județ.

Colectivul redacțional al ziarului 
„Dobrogea Nouă" a fost de aseme
nea felicitat de reprezentanți ai U- 
niunii ziariștilor, ai vechilor colabo
ratori ai ziarului, precum și ai pu
blicațiilor constănțene, revista „To- 
mis" și ziarul „Portul".

Pentru merite deosebite în muncă, 
cu prilejul aniversării ziarului, un 
număr de 15 colaboratori și muncitori 
tipografi au fost distinși cu ordine și 
medalii. Colectivul redacției ziarului 
„Dobrogea Nouă" a trimis o telegra
mă Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care exprimă profunde 
mulțumiri și recunoștință pentru 
Înalta prețuire acordată muncii lor.

întregul colectiv, cu sprijinul acti
vului larg de colaboratori și cores
pondenți voluntari, al cititorilor — se 
spune în telegramă — va lupta ne
contenit pentru ca ziarul să devină

contribuția adusă la in-

noastră, cu prilejul Jm-
25 de ani de la apariț a

tot mal mult o tribună militantă, re
voluționară. in slujba idealurilor so
cialismului și comunismului, să con
tribuie zi de zi la edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
in scumpa noastră patrie.

★
La Ploiești, înalta distincție acor

dată ziarului „Flamura Prahovei" a 
f st inminată de tovarășul Gheorghe 
Stoica, membru al Consiliului de 
Stat, care, In numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a adresat calde 
fclioitărl colectivului redacțional, 
urări de noi și însemnate succese 
în activitatea rodnică ce o desfă
șoară.

Colectivul redacțional a fost feli
citat, de asemenea, de tovarășul Ion 
Catrincscu, prim-sccretar al Comi
tetului județean Prahova al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, de reprezentanți ai Uniunii 
ziariștilor, ai Consiliului județean 
Prahova ai sindicatelor, precum și 
ai unor publicații.

în același cadru festiv, unui nu
măr de 15 colaboratori ai ziarului 
și muncitori tipografi le-au fost in- 
minate ordine și medalii pentru me
rite deosebite in muncă.

în încheierea adunării, Intr-o at
mosferă entuziastă, colectivul zia
rului „Flamura Prahovei" a adre
sat o telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu. in care 
se scrie :

Vă asiguram, iubite tovarășe se
cretar general, de devotamentul nos
tru și vă incredințăm că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a ne 
ridica continuu calificarea profesio
nală, pentru ca munca noastră să 
fie la nivelul mărețelor sarcini ce ne 
revin in opera dc făurire a omului 
nou, omul societății comuniste de 
miine, in mobilizarea tuturor energii
lor creatoare la opera de înflorire 
continuă a scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

★
în timpul vizitei in țara noastră, 

ministrul comerțului exterior al Fin
landei a avut convorbiri cu Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului ex
terior, in cadrul cărora au fost ana
lizate stadiul actual și posibilitățile 
de dezvoltare in continuare a rela
țiilor economice și tehnice dintre 
România și Finlanda.

Cele două părți și-au exprimat 
acordul pentru intensificarea și di
versificarea schimburilor comerciale 
reciproce pe o bază echilibrată, pen
tru găsirea de noi posibilități, in 
vederea extinderii cooperării econo
mice, industriale și tehnice, bilatera
le, precum și pe terțe piețe.

La încheierea convorbirilor s-a 
convenit un Aide-memoire, in care 
sint menționate problemele care au 
făcut obiectul tratativelor.

(Agerpres)

Cronica ziSei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitcc, a primit din partea 
președintelui Parlamentului Republi
cii Populare Bangladesh, Muhammad 
Ulla, o scrisoare prin care mulțu
mește pentru felicitările 
prilejul alegerii sale 
funcție.

adresate cu 
in această

(Agerpres)

C O M U
cu privire la

N I C AT
vizita delegației

Român in Finlanda

vremea
Timpul probabil pentru zilele^ de 

30 aprilie, 1 si 2 mai. In (ară : Vre
me in general frumoasă, mai ales in 
prima parte a intervalului. Cerul va 
Ii variabil cu innorărl mai pronun-

țate în nord-vest. unde local se vor 
semnala averse de ploaie. în rest, a- 
verse izolate. Vint potrivit. Tempe
ratura in creștere. Minimele vor fi 
intre 2 și 12 grade, iar maximele in
tre 16 și 26 grade, pe alocuri mai 
ridicate. In București : Vreme relativ 
frumoasă mai ales in primele zile. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii 
de scurtă durată la sftrșitul interva-

parca acum
In aceste zile au fost puse în vîn- 

zare mere mari și frumoase de par
că acum au fost culese din pom. Ele 
au fost păstrate, peste iarnă, in si
lozul de la Bistrița pe baza unei

BU-

GLORIA — 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 
21.30, TOMIS — 8,30; 11; 13.30; 16; 
lfl.30; 21.
s Poveste din Louisiana — 14, 
Timp in soare — 16,30; 13,30, Dra
goste de după-amiază — 20,30 :
CINEMATECA (sala Union).
q Capcană pentru general : 
ZEȘTI - 15.30; 18; 20,15.
© Organizația : DACIA — 0:

29 aprilie
PROGRAMUL I

9.00 G.mnastjca pentru toți.
6,10 Pentru sănătatea dumnea

voastră : Cum recunoaștem 
infarctul miocardic.

1,20 Cravatele roșii.
9,50 Viața satului.

11,00 Emisiune In limba
12,30 De strajă patriei. 

DUMINICAL.
13.00 „Doi și dragostea 

morul”.
13.10 Duminică... duminlcâ. Clntă 

Anca Agemolu.
13,20 Teatru ae buzunar : „Călăto

rului ii șade bine cu drumul" 
după Al. I. Brâtescu-Vol- 
nești.

13,37 „Mult n-.i-e dragă primăva
ra". Cîntece din Dolj.

12,50 Un zimbet pe 16 mm. Sem
nează pentru autenticitate, 
Marin Traian.

14,00 Tenis de masâ. Campionii 
mondiali la București ! Selec- 
ț-.uni înregistrate din lntilnl- 
rea România — R. P. Chi
neză.

14.45 Interludiu muzical cu forma
ția condusă de Alexandru 
Imre.

15,00 Antologia 
„Traviata

maghiară. 
ALBUM

lor... u-

TV :umorului
_________  1388“.

15 15 Jurnal de călătorie: 
antică (Ollmpul).

15.30 In lumea lui Neptun. 
curs internațional de 
!n piscina „Crystal Palace
din Londra.

19.10 Doi lnterpreț! : Norina Alexia 
șl Dorin Anastasia.

16,25 Jocuri de copii. Film de An
drei Brădeanu.

16,35 Reportajul faptului divers de 
Ar.stlde Buhoiu.

16,45 Autograf muzical : Connie 
Francis.

17.10 Film serial pentru tineret • 
Tunelul timpului. Episodul IV 
— „Orașul pustiu”.

18.00 Cintare patriei — concurs 
coral interjudețean.

19.20 1001 de seri.
16.30 Telejurnal. • Săptămîna po

litică internă și Internaționa
lă in imagini.

20 10 Reportaj TV. : „Un loc pen
tru flăcări". Un film despre 
constructorii celei mai man 
turbine și a celui mal pu
ternic cazan din țară.

20.30 Film artistic : „Adio, dom- 
r.u’e Chips", producție a stu
diourilor engleze.

22.50 Arhitectura japoneză — pro
ducție a studiourilor de filme 
documentare din Tokio.

23.10 TelejurnaL
23.20 Duminică sportivă. Fotbal 7 

Ungaria — Austria (prelimi
nariile Campionatului Mon
dial). Selecțiunl Înregistrate 
de la Budapesta.

Greci»

Con- 
natație

re. dansuri, muzica popu
lară.

9.30 Emisiune pentru copil 
11,00 Desene animate.
11.30 Flori de maL Concert 

muzică populară.
12.30 Oameni ai zilelor noastre. 12 

ore din viața Eroului Mun
cii Socialiste N. Dogaru.

12.45 în parc fanfarele cintau...
13.15 Antologia umorului româ

nesc o „Petițiune” de I. L. 
Caragiale — „Rațe cu repeti
ție” de Gh. Brâescu • ,,Me
tamorfoză” de I. Al. Brătes- 
cu-Volnești © ,,In vizită" ele 
Gh. Brâescu • „Un figzlo- 
nomist" — după D. D. Pâ- 
trâșcanu e „Tușa Joița" — 
după Teleor.

14.20 Magazin sportiv.
14.50 în arena circului.
15.15 Rapsodii de primăvară. Spec

tacol cu public.
16.15 Telerama.
16.45 Dans și muzică de pretutin

deni.
17.20 Tragerea de amortizare 

ADAS.
17.30 Man șantiere ale agricultu

rii. Filmul documentar „Sa
dova — Corabia II", produc
ție a studioului cinemato
grafic „Al. Sahla".

17.40 Să cinte tinerețea. Speranțe 
ale muzicii ușoare.

18,25 Pagini de umor : Aventuri 
in epoca de piatră.

19.15 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • In ajunul ma

rii sărbători — 1 Mal 1973.
20.10 1 Mai, elogiu muncii. Montaj 

de cîntece șl versuri.
20.50 Roman foileton : „Femeia 

in alb”. Episodul I.
22.10 Imagini din Olanda.
22.20 24 de ore.
22.40 Autografe muzicale.

_ ... . 11.15;.
13.30; 16; 18.15; 20.30. LIRA — 15.30; 
13; 20,15. ARTA — 15: 17.45: 20.30. 
o Fata care vinde flori : FEREN
TARI — 10: 12,15: 15,30; 13; 20.15. 
e Atentatul : BUCEGI — 15,30;
18; 20.30.
o Lupul mărilor ; Răzbunarea i 
PACEA — 15,45: 19.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : UNIREA — 15.30; 
20,15.
e Zestrea : VITAN — 15,30; 
20,15.
o Alfred cel Mare : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Bariera : MUNCA — 16; 18; 20.
• Cowboy : GIULEȘTI — 10;
15.30; 18: 20,30, VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18,15; 20,30, MIORIȚA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30.

30 aprilie

PROGRAMUL II

11 00 — 13.00 Concertul orchestrei 
Filarmonicii ..George Enescu-.

30,10 Eroi Îndrăgiți de copii : 
.Năzdrăvanii $i soarele”, cu 

iurte Darie și Mihaela.
?0.40 Program de circ.
21.00 Caleidoscop cultural-artistic.
21.25 De p* scenele lirice aîe tă

rii : .Răscoala”. operă de 
Gheorghe Dumitrescu (partea 
a II-a a spectacolului).

22.05 Telex tehnlco-ștllnțiflc.
22.25 Parada vedetelor
22.50 Film serial ..Mannix”.

30 aprilie
Programul I

t W Patrie, mîndrla mea. Pro
gram de cîntece revoluționa-

Programul II

>0,10 Seară de operetă : ,.Ana Lu- 
gojana" de Filaret Barbu. 
Transmisiune directă de la 
Teatrul de operetă din Bucu
rești.

cinema
29 aprilie

• Veronica : PATRIA — 10; 12,30; 
16; 18,15; 20,30, CAPITOL — 9,30; 
11,45; 14: 16; 18; 20,15, GRIVIȚA
— 9; 11.15; 13.30; 16: 18,15; 20,30.
• Misterul din Insula Balfe :
SCALA — 8.30; 11; 13,30; 16;
18.30; 21.
• Neamul Șolm&reștllor : CEN
TRAL — 9: 12,30; 16; 19.30.
• Ce se Intlmplâ, doctore 7 : 
FESTIVAL — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
13,30; 21.
• Tecumseh : LUMINA — B;
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20.45, EX
CELSIOR — 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;
19JO, 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 — 8,43; 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; lfl; 18,15; 20,30.
• Lampa lui Aladln : TIMPURI 
NOI — 9—20,15 in continuare.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45; 
17,45.
e Marea evadare : DOINA — 11; 
14,30: 19.30.
a Iakov Bogomolov t ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,16.
• Țara sălbatici i MELODIA —

in pom

I
1

metode puse la punct de Institutul 
de cercetări și proiectări pentru con
strucții hortiviticole. Este vorba de 
metoda de -păstrare a merelor îrj 
„atmosferă controlată". ,.Atmosfera’ 
controlată" are un conținut ridicat 
în azot și bioxid de carbon și re
dus in oxigen. Totodată se mențin 
o temperatură și umiditate scăzute. 
Ca urmare, toate procesele vitale 
sint încetinite, iar durata de păs
trare a fructelor se prelungește cu 
cel puțin 2 luni față de metoda la 
frig, iar pierderile în greutate și 
stricare sint reduse la jumătate. Me
rele se pot menține după această 
metodă pină in lunile mai—iunie. 
Metoda s-a dovedit foarte eficace și 
calculele economice făcute dove
desc că investiția suplimentară care 
se face față de păstrarea la frig se 
amortizează in circa 2 ani și Jumă-

★
La invitația Asociației 

in zilele de 23—29 aprilie a. c., ne-a 
vizitat țara președintele federal al 
Asociației sașilor din R. F. Germa
nia, dr. Erhardt Plesch, împreună cu 
soția.

Oaspetele a avut convorbiri cu 
membri ai conducerii asociației 
„România", la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, la conducerea 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană din Republic^ 
Socialistă România, la redacțiile re
vistei „Tribuna României"' și • zia
rului ,,Neuer Weg“.

Vizita s-a desfășurat intr-o at
mosferă prietenească, de înțelegere 
și înteres reciproc pentru' dezvoltarea 
relațiilor de colaborare dintre cele 
două asociații.

★
Delegația Institutului federal pen

tru prețuri din R. S. F. Iugoslavia, 
condusă de Viekoslav Latckovic, di
rectorul institutului, care a .făcut o 
vizjtă in țara noastră, a. părăsit sim
bătă după-ămiază Capitala. .»

Oaspeții au avut convorbiri Ta Co
mitetul de Stat pentru Prețuri și au 
vizitat întreprinderi din București, 
Pitești și Brașov.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Gheorghe 
Gaston Marin, președintele Comite
tului de Stat pentru Prețuri, precum 
și de Bozidar Bukumiric, însărcina
tul cu afaceri jtd-intgrim al R. S. F. 
Iugoslavia

„România",

la București.
★

a avut loc în orașul Sf. 
județul Covasna. festivi- 
” ■ bustului lui Mihaf

Simbătă 
Gheorghe. , 
tatca dezvelirii 
Lazăr, militant din ilegalitate al miș
cării muncitorești.

(Agerpres)

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Finlandez, o 
delegație a Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Paul Nl- 
culescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C C. al P.C.R., a făcut o vizi
tă in Finlanda, In perioada 24-29 a- 
prilie a.c. Din delegație au făcut par
te tovarășii Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Laurean 
Tulai, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Sălaj al P.C.R., Ion Cârje, di
rector general-adjunct al „Ager- 
pres", redactor-șef ai revistei „Lu
mea".

In timpul vizitei, delegația româ
nă a luat cunoștință de activitatea 
Partidului Comunist Finlandez, a vi
zitat întreprinderi economice și in
stituții de cultură.

între delegația Partidului Comu
nist Român și o delegație a Parti
dului Comunist Finlandez au avut 
loc convorbiri, la care, din partea 
Partidului Comunist Finlandez, au 
participat tovarășii Aarne Saarinen, 
președintele partidului, Viile Pessi, 
președinte de onoare al partidului, 
Olavi Hannlnen, vicepreședinte al 
partidului, Arvo Aalto, secretar ge
neral al partidului, Oiva Lehto și 
Urho Jokinen, membri ai Biroului 
Politic, Olavi Poikolainen, secretar 
cu probleme internaționale al C.C. al 
P.C. Finlandez.

In cursul convorbirilor, delegațiile 
s-au informat reciproc asupra situa
ției 6ocial-politice din cele două 
țari, asupra activității și preocupă
rilor actuale ale celor două partide, 
au discutat probleme ale dezvoltării 
relațiilor bilaterale și au efectuat un 
schimb de păreri in probleme de in
teres comun, ale situației Internațio
nale, ale mișcării comuniste și mun
citorești.

Cele două delegații șl-au expri
mat satisfacția pentru relațiile de 
colaborare tovărășească statornicite 
intre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Finlandez șl au 
exprimat hotărirea partidelor lor 
de a dezvolta, în continuare, cola
borarea reciprocă, schimburile de 
vederi, experiență si informații In 
folosul ambelor popoare, al unității 
mișcării comuniste și muncitorești, 
al catizej păcLÎ' și socialismului în 
lume.

Apreciind în mod pozitiv raportu
rile dintre România și Finlanda, e- 
voluția lor ascendentă, delegațiile 
au reafirmat voința celor două par
tide de a contribui și in viitor la 
extinderea relațiilor româno-finlan- 
deze pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural, turistic ai 
in alte domenii.

Reprezentanții celor două partid® 
au relevat fenomenele pozitive in
tervenite in evoluția situației inter
naționale In ultimii ani, care des
chid noi perspective luptei comune a 
forțelor democratice, antiimperialiste 
și iubitoare de pace din Întreaga lu-

Etapa a XXII-aDivizia AFOTBAL

• Ciprian Porumbescu — Spec
tacol de gală — PATRIA — 10; 
13,30; 17; 20,30.
• Veronica : PATRIA — 8, CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,13, BUZEȘTI — 16; 18; 20, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
21.
q Acea pisică blestemata : LU
CEAFĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, BUCUREȘTI — 8.30; 11; 
13,30; 16; 18.30: 21.
• Fata bâtrinâ :
9.30; 11,45; 14; 16,15; 18.30;
• Grăbiți apusul soarelui :
ROVIAR — 9: .............. ■"
MELODIA — 9 
MODERN - 9;
• Tecumseh :
11,15; 13,30; 16; 
GA — 8.45; 11;
20,30, TOMIS — 
18,30; 21.
• Misterul 
SCALA — 
18,45; 21.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,30;
17.15.
• Adio, Petersburg !
10,45; 13: 15,15: 18.30;
• Ce se Intimpiă,
FESTIVAL — 9; 11.15;
18,15; 20.30, 1------------
11,15; 13,30; 16;
VORIT — 9,15;
18,13; 20,30.
• Love story : 
14; 16.30.
• Andre! Rubliov : COTROCENI 
— 19.
• Trăind in libertate : TIMPURI 
NOI — 9—18 In continuare.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 20,15.
• Post sezon — 10; 12: 14: Drif
ters ; Clntecul Ceylonului ; Poș
ta de noapte — 16,30; Dragoste 
de după amiază — 13,30; 21 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Cu mlinile curate : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20.30.
• Explozia : RAHOVA — 16,30;
18t 20,15.
• Țara sălbatică : GRIVIȚA - 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Structura cristalului : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18: 20.
o Nici un moment de plictisea
lă : GLORIA - 8.30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 20.43, MIORIȚA — 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20.30.
• Bariera ; UNIREA — 15,30; 18;
20.15.
s Atentatul : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15.30: 18: 20,15.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, ei
nu aude ; BUCEGI — 15,30; 18;
20.15. GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15.

CAPITOL — 
20,43. 

FE- 
19,30. 

. 19,30,
■9,30.

12,30; 16;
; 12,30; IC 
12,30; IC; ’
LUMINA — 4;

18,30; 20,45, VOL- 
13,15; 15.45; 18,15; 
8,30; 11; 13.30; 16;

din insula Balfe : 
9,15; 11,30; 13,45; 16,15;

— DOINA 
20,30.
doctore 7 : 

»; ii.io; 13.30; 16; 
EXCELSIOR — 9; 

; 18.15; 20,30, FA- 
11,30; 13,45; IC;

COTROCENI

• Universitatea Craiova în continuare pe primul loc • F.C. Argeș — o serie impresionantă : 13 
puncte din 14 posibile I © Dinamo, victorioasă la Brașov, iar Steaua, învinsă la București
• C.S.M. Reșița — pe locul al IX-lea ! ® Un nou succes și Sportul studențesc a prins din urmă

plutonul I

REZULTATE TEHNICE

C.F.R.-JIUL : 3—1 (1—1). Au marcat : Adam (min. 35, din lovitură de 
la 11 m), Lupu (min. 59) și Țegean (min. 79). Pentru oaspeți : Rosznai 
(min. 14).
STEAGUL ROȘU-DINAMO : 0—1 (0—0). A marcat : Dumltrache
(min. 59).
F. C. ARGEȘ-A.S.A. TG. MUREȘ : 3—0 (1—0). Au marcat : Roșu (min. 
16), Radu (min. 52), Unchiaș (min. 87 — autogol).

STEAUA-C.S. BACAU : 0—1 (0—0). A marcat Băluță (min. 74). în 
min. 72 Dumitriu IV (Steaua) a fost eliminat din joc.
F. C. PETROLUL-RAPID : 1—0 (0—0). A marcat Ion Constantin
(min. 80)
UNIVERSITATEA CRAIOVA-F. C. CONSTANȚA : 1—0 (1—0). A mar
cat : Oblcmenco (min. 36).
C. S.M. REȘIȚA-U.T.A. : 3—0 (2—0). Au marcat : Ncstorovlci (min. 22),
D. Georgescu (min. 32) și Pirvu (min. 82 — autogol).
SPORTUL STUDENȚESC-UNIVERSITATEA CLUJ : 2—0 (0—0). Au 
marcat : Moldoveanu (min. 54) și Culda (min 79).

CLASAMENTUL

Univ. Craiova 22 11 7 4 35—26 29
Dinamo 22 12 4 6 34—23 28
C.F.R. Cluj 22 9 9 4 25—17 27
F. C. Argeș 22 11 4 7 34—19 26
Steaua 22 9 7 6 30—18 25
S. C. Bacău 22 9 6 7 24—27 24
Jiul 22 9 4 9 30—30 22
F. C. Petrolul 22 8 6 8 17—22 22
C.S.M. Reșița 22 6 9 7 25—28 21
Steagul roșu 22 7 6 9 28—17 20
Rapid 
„U" Cluj

22 5 9 8 21—21 19
22 7 5 10 19—33 19

F. C. Constanța 22 6 6 10 20—27 18
U.T.A. 22 5 8 9 21—31 18
A.S.A. Tg. Mureș 22 8 1 13 26—36 17
Sportul stud. 22 4 9 9 23—37 17

ETAPA
(13

VIITOARE
mai)

F. C. Constanța — F. C. Petrolul ; 
Dinamo — Rapid ; Universitatea 
Cluj — C.F.R. Cluj : Jiul — Univer
sitatea Craiova ; S. C. Bacău — 
U.T.A. ; A.S.A. Tg. Mureș — C.S.M. 
Reșița ; Sportul studențesc — Steaua ; 
F. C. Argeș — Steagul roșu.

S. C.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS. TURNEUL DE LA MA

DRID. — Tenismanul român Ilie 
Năstase s-a calificat in finala tur
neului internațional de la Madrid, 
în semifinale, Ilie Năstase l-a în
vins cu 6—2, 6—2, 7—5 pe jucătorul 
francez Patrick Proisy.

Campionul român urmează sâ se 
Intilnească in finală cu cîștigătorul 
partidei dintre spaniolul Manucl 
Orantes și italianul Adriano Panalta. 

în semifinalele probei de dublu 
Năstase și Norberg (Suedia) au în
trecut cu 6—2 6—3 pe americanii 
Faulk șl Gerken, iar spaniolii Gis
bert și Orantes " ' “ “
6—3 pe Bartlett 
(Mexic).

australianul Rosewal (1), tlnărul ju
cător american Roscoe Tanner l-a 
Învins cu 6—3. 6—1 pe compatrio
tul său Tom Leonard. Mark Cox 
(Anglia) a dispus cu 1—6. 7—6. 6—4 
de Fairlie (Noua Zeelandă). Pentru 
semifinale s-a mai calificat si aus
tralianul Ros Case. Cel de-al patru
lea semifinalist va fi cunoscut după 
desfășurarea meciului Ashe — Rlcs- 
scn.

au eliminat cu 6—2,. 
(Australia) gi Lara

★
Întrecerile turneuluiAu continuat 

international de tenis de la Denver 
(S.U.A.). După ce îl eliminase pe

★
Turneul internațional de teni9 de 

la Gutcborg a programat meciurile 
in cadrul sferturilor de finală. Re
zultatele Înregistrate : Baltrlck (An
glia) — Emerson (Australia) 6—3, 
6—3 (!) ; Alexander (Australia) — Ri
chey (S.U.A.) 6—4. 6—3 ; Smith
(S.U.A.) — Bengtsson (Suedia) 6—2,

6—4 ; Laver (Australia) — Stockton 
(S.U.A.) 7—6. 6—7, 6—2.

SCRIMA. In sferturile de finală 
ale „Cupei Europei" la spadă, con
curs care are loc la Heidenheim 
(R. F. Germania). Ț.S.K.A. Moscova 
a învins cu scorul de 9—2 pe A.C, 
Milan, Pentru semifinale s-au mai 
calificat echipele O.S.C. Budapesta. 
Legia Varșovia și Tauberbischofsheim 
(R. F. Germania). în optimile de fi
nală, Puc Paris a dispus cu sco
rul de 9—7 de Steaua București

mc, pentru destinderea Internațio
nală și securitatea popoarelor.

Examining situația din Europa, 
cele două delegații au constatat cu 
satisfacție că s-au înregistrat evolu
ții pozitive, favorabile securității șl 
colaborării pe continent.

Relevind progresele înregistrate la 
consultările multilaterale de la Hel
sinki, cele două delegații au subli
niat necesitatea de a se intensifica 
eforturile pentru finalizarea acestor 
consultări și începerea Conferinței 
pentru securitate și cooperare euro
peană in perioada imediat următoa
re, cit mai repede posibil.

Cele două delegații au apreciat că 
viitoarea conferință trebuie să con
sfințească, In documentele sale, prin
cipiile fundamentale ale relațiilor 
între state șl anume : respectarea 
independenței și suveranității națio
nale, egalitatea deplină in drepturi, 
neamestecul In treburile interne, a- 
vantajul reciproc, renunțarea la for
ță și la amenințarea cu forț-a- 
Totodată, s-a apreciat că viitoa
rea conferință va trebui să ajungă 
la un acord general asupra creă
rii condițiilor care să favorizeze dez
voltarea amplă, fără bariere și mă
suri discriminatorii, a relațiilor de 
cooperare economică, tehnică și ști
ințifică, intensificarea 'schimburilor 
culturale și în alte domenii intre toa
te țările participante și să-și propună 
instituirea unui organism, cu parti
ciparea tuturor acestor state, care să 
asigure continuarea eforturilor in di
recția securității și cooperării, men
ținerea consultărilor și schimburilor 
de vederi între state.

Apreciind că există o legătură in
disolubilă intre securitate și dezar
mare, cele două delegații s-au pro
nunțat în favoarea unor măsuri con
crete de dezangajare militară in Eu
ropa, care să ducă la consolidarea 
destinderii și, in perspectivă, la des
ființarea blocurilor militare. S-a sub
liniat Însemnătatea creării unor zone 
denuclearizate pe continent și, în 
context, au fost evocate inițiativele 
României și Finlandei privind trans
formarea Balcanilor, respectiv a Nor
dului european, in zone ale păcii și 
colaborării, lipsite de arme nucleare.

Relevind contribuția primordială a 
țărilor socialiste, a altor țări -iubi
toare de pace, a partidelor comuniste 
și muncitorești, a tuturor forțelor 
progresiste și democratice la trans
formările pozitive din viața Europei, 
rezultat al activității și inițiativei a- 
cestora, cele două delegații au subli
niat marea însemnătate pe care o au 
mobilizarea și concentrarea efortu
rilor acestor forțe, a opiniei publice, 
a maselor largi populare, participa
rea activă a tuturor țărilor pentru ca 
•cest curs pozitiv să fie continuat.

Reprezentanții celor două partide 
■-au pronunțat pentru o soluționare 
politică a conflictului din Orientul 
Apropiat, pe baza rezoluției din no
iembrie 1967 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., astfel îneît să se a- 
jungă la retragerea trupelor israe- 
liene din teritoriile arabe ocupate, la 
respectarea independenței și suvera
nității naționale a fiecărui stat din 
zonă, la asigurarea drepturilor legi
time ale populației palestinene.

Cele două delegații au salutat A- 
corduj Ai privire la încetarea războ
iului $i restabilirea păcii în Vietnam, 
precum și Acordul de restabilire a 
păcii și înțelegerii naționale in 
Laos, apreciind că ele au deschis 
perspectiva încetării amestecului 
imperialist in treburile interne ale 
țărilor din Indochina, au creat con
diții ca aceste popoare să-și hotă
rască singure soarta, fără nici o in
tervenție din afară. Ele consideră că 
este necesar ca S.U.A. să pună ca
păt bombardamentelor, oricăror ac
țiuni militare Împotriva Cambodgiei 
și Laosului.

Ambele partide dau o înaltă apre
ciere inițiativelor Partidului mun
cii șl ale guvernului Republicii 
Populare Democrate Coreene pri
vind reunificarea pașnică a Coreei, 
fără nici o ingerință din exterior.

Delegațiile. Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist Fin
landez au reafirmat solidaritatea 
militantă a celor două partide cu 
popoarele din Angola, Mozambic 
Guineea-Bissau, cu toate popoarele 
care luptă pentru scuturarea Jugului 
colonia], împotriva neocolonialismu- 
lui și a rasismului, a politicii impe
rialiste de dominație și dictat

Delegațiile Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist Fin
landez au exprimat hotărirea celor 
două partide de a milita In con
tinuare pentru cauza unității mișcă
rii comuniste și muncitorești inter
naționale, pe baza principiilor mar- 
xlsm-leninismului și internaționalis
mului proletar, ale solidarității, ale 
egalității in drepturi și independen
ței fiecărui partid. Cele două dele
gații au subliniat importanța pe care 
o are colaborarea dintre partidele 
comuniste, socialiste, social-demo- 
crate, dintre toate forțele de stingă, 
ca o contribuție însemnată la suc
cesul luptei pentru interesele vitale 
ale clasei muncitoare, ale maselor 
largi populare, pentru pace, demo
crație și progres social. Delegațiile • 
au relevat însemnătatea consolidării 
forțelor progresiste, antiimperialiste 
de pretutindeni, pentru triumful pă
cii și Înțelegerii intre națiuni.

Vizita delegației P.C.R. in Finlan
da, convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej au contribuit la adin- 
cirea colaborării tovărășești dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Finlandez.

Delegația Partidului Comunist 
Român a invitat o delegație a Parti
dului Comuhist Finlandez să facă o 
vizită în România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.

Numărul următor al ziarului nostru apare în ziua de 

1 Mai



viața internațională_____
EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN INDOCHINA

Este necesară respectarea 
cu strictele a Acordului de la Paris

• DECLARAȚIA M.A.E. AL R. D. VIETNAM
HANOT 28 (Agerpres). — Mints- 

terul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a publica*, vineri, o decla
rație In care sc arată că. deși au 
trecut trei luni de ]a semnarea A- 
cordulul de La Pn’-is, in Vietnamul 
de Mid continuă să se tragă focuri 
de arme, pacea este d'rect amenin
țată și situația dLn Indochina este 
din ce In ce mai încordată. Cauza 
directă a acestei situații sint violă
rile sistemaVce si gravn ale Acor
dului de la Paris de către adminis
trația de la Saigon și guvernul 
S.U.A. Adm-nislrația de la Saigon, 
relevă declarația, a continuat să 
violeze zonele aflate sub controlul 
G R.P.. încâlcind. în același timp, și 
prevederile cu privire la reglemen
tarea situației politice interne din 
Vietnamul de sud. Guvernul S.U.A.,

la rindul său. a adus, sub deghizare 
civilă. 10 000 de militari in Vietna
mul dt? sud. a suspendat deminarea 
apelor nord-vietnameze și a între
rupt unilateral reuniunile Comisiei 
economice mixte R.D.V.—S.U.A. De 
asemenea, aviația americană și-a 
continuat bombardamentele asupra 
Cambodgici și Laosului.

Condamnind aceste încălcări ale 
Acordului dc la Paris, declarația 
subliniază că guvernul R.D. Viet
nam este, in continuare, hotărit să 
Îndeplinească cu seriozitate prevede
rile acordului șl să lupte pentru a 
determina părțile americană și sai- 
goneză să facă același lucru pentru 
menținerea unei păci durabile in 
Vietnam și asigurarea drepturilor 
naționale fundamentale ale poporu
lui vietnamez.

Forțele lunnoliste obligate 
să părăsească alte patru localități
Continuă bombardamentele asupra Imprc/urimilor capitalei
PNOM PENH 28 (Agerpres). — 

Aviația americană a continuat să 
bombardeze. în noaptea de vineri 
spre simbătâ, împrejurimile orașului 
Pnom Penh. Agenția France Presse 
menționează că bombardamentele 
au fost de o intensitate rar atinsă 
pină in prezent, la ele participind 
avioane strategice „B-52“ in formații 
de șase pină la nouă aparate.

Potrivit relatărilor agenției Uni- 
ted Press International, in pofida 
sprijinului aviației, forțele lonno- 
liste au fost obligate simbătă să 
părăsească alte patru localități si
tuate in apropiere de Pnom Penh.

Printre localitățile eliberate de for
țele patriotice se află orașul Setbo, 
la 16 kilometri de capitală.

„S.U.A. trebuie să înceteze implicarea 
lor in războiul din Cambodgia11

„Acțiuni eficace 
în favoarea tuturor 

țărilor în curs 
de dezvoltare"

• Intervenția reprezentantului ro
mân ia sesiunea Consiliului pentru 
comerț și dezvoltare al UNCTAD

GENEVA 28 (Corespondență dc la 
C. Vlad). — Luind cuvintul in ca
drul lucrărilor ccleî de-a V-a sesi
uni a Consiliului pentru comerț și 
dezvoltare al UNCTAD, conducătorul 
delegației României. Mircea Petrescu, 
a subliniat că România, țară socia
listă tn curs de dezvoltare, angajată 
pe calea eliminării decalajului eco
nomic care o separă de țările dezvol
tate, a acordat sprijinul său deplin 
Strategiei internaționale a dezvoltă
rii.

Vorbitorul a arătat, că experiența 
dobindită in primii ani ai celui de-al 
doilea Deceniu al dezvoltării confir
mă faptul că eforturile proprii vizind 
creșterea economică a țărilor în curs 
de dezvoltare pot fi încununate de 
succes numai in condițiile unei ac
țiuni internaționale eficace, în favoa
rea tuturor țărilor in curs dc dezvol
tare, indiferent de sistemul lor so
cial-economic și de zona geografică 
in care se află situate. Pentru a evita 
orice distorsiuni și inechități in rela
țiile economice dintre state este ne
cesar ca măsurile luate pe plan in
ternațional, în sprijinul țărilor in 
curs de dezvoltare, să fie aplicate în 
mod nediscriminatoriu, pe baza cri
teriilor economice.

Reprezentantul României a subli
niat, totodată, necesitatea intensifi
cării contribuției țărilor dezvoltate la 
realizarea unei importante și mai e- 
chitabile diviziuni internaționale a 
muncii.

O. N U.

0 nouă condamnare 
a politicii rasiste
NEW YORK 28 (Agerpres). — Tn 

cadrul Comitetului O.N.U. pentru de
colonizare au luat sfirșit dezbaterile 
cu privire la situația din Rhodesia, 
Zece țări au depus in comitet un 
proiect de rezoluție carp cere guver
nului Angliei sa la măsuri pentru 
acordarea dreptului dc autodetermi
nare' și independență poporului Zim
babwe. A fost depus, dc asemenea, 
un proiect de rezoluție in care se 
subliniază necesitatea imperioasă de 
a se extinde sancțiunile economice 
asupra Republiqii Sud-Africanc și 
Portugaliei, care nu respectă hotări- 
rilc Consiliului de Securitate al 
O.N.U. in problema rhodesiană. Este 
condamnat și faptul că S.U.A. conti
nuă să importe din această țară crom 
și nichel, in ciuda rezoluției Consi
liului de Securitate, care interzice 
comerțul cu regimul rasist al lui Ian 
Smith.

PARTS 28, (Corespondență do la 
P. DLaconcscu). — Ziarul „l’Huma- 
nit6" a publicat simbătă un comuni
cat corpuft in care se arată că la Pa
ris a avut loc recent o intilnire in
tre o delegație a P. C. German, con
dusă de Kurt Bachmann, președin
tele partidului, și o delegație a P.C. 
Francez, condusă do Georges 
Marchais, secretar general al parti
dului.

In cursul convorbirilor s-a făcut un 
schimb de experiență in legătură cu 
mișcarea muncitorească din cele două 
țări și in ansamblu.

De asemenea, cele două partide au 
abordat probleme privind situația in
ternațională, perspectivele pentru noi 
progrese pe calea destinderii șl a co
existenței pașnice, pentru securitate 
și cooperare in Europa.

CHILE

Largă manifestare a sprijinului popular 
față de politica guvernului

• Inckdenîe provocate
SANTIAGO DE CHILE 28. — (Co

respondență de la E. Pop). Tulbu
rările și provocările care au avut 
loc, joi și vineri, în cartierele din 
centrul capitalei chiliene, atrag aten
ția asupra intensificării confruntări
lor dintre puterea populară și for
țele dreptei.

Vineri, la Santiago de Chile a 
avut loc o importantă demonstrație, 
organizată de Centrala Unică a Oa
menilor Muncii, in sprijinul guver
nului. Tn timp ce manifestanții tre
ceau prin fața sediului Partidului 
democrat-creștin au avut loc inci
dente. După cum se arată într-o 
declarație a secretariatului general 
al guvernului, în momentele in care 
forțele de ordine care păzeau acest

de elemente de dreapta
local încercau să impună calmul, 
s-au tras focuri de armă, prove
nind, potrivit versiunilor culese de 
carabinieri, din sediul Partidului 
democrat-'creștin. In urma acestor 
incidente, un muncitor a fost ucis, 
iar altul grav rănit. Intr-o declarație 
a guvernului se subliniază că, in 
pofida provocărilor, oamenii muncii 
și-au menținut calmul și maturitatea 
de clasă. Cit privește sectoarele po
litice care stau în spatele grupărilor 
de dreapta, declarația subliniază că 
acestea trebuie să acționeze în con
cordanță cu principiile pe care le 
afirmă și să-$i asume responsabilita
tea pentru comportamentul membri
lor lor.

ZIUA NAȚIONALĂ A OLANDEI
La 30 aprilie Olanda sărbătorește Ziua națională — ziua dc 

naștere a reginei Iullana. Țară cu o bogată Istorie, cu un popor 
cunoscut și apreciat pentru talentul și hărnicia sa. Olanda con
temporană este angajată în cursa expansiunii Industriale și eco
nomice. fiind in mod firesc preocupată de statornicirea in lume 
a unui climat de pace și cooperare intre popoare.

Relațiile româno-olandeze, cu vechi tradiții, au cunoscut mai 
ales in ultimii ani o linie de evoluție mereu ascendentă, găsin- 
du-șl expresia In lărgirea continuă a schimburilor comerciale, 
în cooperarea economică. industrială. In conlucrarea pe plan 
politic, in interesul păcii și securității in Europa și in lume.

Un moment istoric în evoluția acestor raporturi l-a constituit 
recenta vizită în Olanda a președintelui Consiliului de Stat al 
României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. Primirea deosebit de călduroasă făcută oas
peților români, simpatia și ospitalitatea manifestate de populație 
au dat expresie sentimentelor de prietenie și respect pe care șl 
le nutresc reciproc cele două popoare, dorinței comune dc cu
noaștere și apropiere. Desfășurate intr-o atmosferă de stimă și 
considerație, convorbirile la nivel Înalt, prilejuite de vizită — 
dovedind o dată mai mult că deosebirile de orindulri sociale nu 
constituie un impediment in calea dezvoltării unor bune relații 
interstatale — au creat o bază trainică pentru amplificarea șl 
diversificarea colaborării Intre România și Olanda, în interesul 
celor două popoare, al cauzei securității In Europa și păcii in 
lume. Aceste rezultate pozitive, dialogul la nivel înalt iși vor 
găsi dezvoltarea prin vizita pe care regina Iuliana și prințul 
Bernhard urmează s-o facă in țara noastră, vizită care va oferi 
poporului român prilejul de a-și exprima satisfacția pentru pri
mirea făcută șefului statului nostru.

Cind tenacitatea devine 
trăsătură de peisaj

Dezvăluirile unui raport publicat la Washington
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

Agențiile Associated Press și United 
Press International informează că 
Ia Washington a fost dat publicită
ții. vineri, un raport asupra bom
bardamentelor aviației Statelor Uni
te în Cambodgia. realizat de sena- 
t "rii J. Lowenstein șl R. Moose, 
care au intrepmis in acest scop o 
călătorie de informare la fața locu
lui.

In document se arată că în peri
oada 16 martie-18 aprilie, forțele 
aeriene ale S.U.A. și-au sporit rai
durile de bombardament asupra for
țelor patriotice khmere, pină la 
242 pe zi, dintre care 58 de raiduri 
efectuate de bombardierele gigant 
„B-52" Aceasta reprezintă o inten
sificare de peste nouă ori a opera
țiunilor aeriene față de primele 
două săptămini ale lunii februarie. 
Potrivit cifrelor oficiale ale Penta
gonului. Statele Unite au lansat a- 
supra Cambodgiei, în cursul lunii 
martie, 39 5?9 tone de bombe.

Prezentând documentul, preșe

dintele Subcomisiei senatoriale pen
tru acordurile și angajamentele mi
litare externe ale S.U.A., S Sy
mington, a subliniat că S.U.A. tre
buie să înceteze implicarea în acest 
război. ..care nu are nimic de-a face 
cu securitatea lor".

Dialogul 
interlaoțian

VIENTIANE 28 (Agerpres). — 
Fumi Vongvicit, consilier special al 
delegației forțelor patriotice laoțiene 
și reprezentant plenipotențiar al 
prințului Sufanuvong. a avut, la 27 
aprilie. o întrevedere cu prințul 
Suvanna Fuma, la reședința acestuia 
— relatează agenția Khaosan Pathet Lao.

Fumi Vongvicit a discutat cu prin
țul Suvanna Fuma situația aplicării 
Acordului de restabilire a păcii și 
înțelegere națională in Laos.

agențiile de gireșă transnfțiț *
Fidel Castro,

al C.C, al P.C. din Cuba, prim-mi- 
nistru al guvernului revoluționar, și 
Osvaldo Dorticos, președintele Repu
blicii Cuba, s-au intilnit. la 27 apri
lie, cu Henryk Jablonski, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Po
lone, conducătorul delegației de par
tid și guvernamentale poloneze, 
aflată in vizită oficială la Havana.

Lucrările Congresului 
Partidului Socialist Belgian 
au avut loc simbătă la Bruxelles. 
După ce primul ministru. Edmond 
Leburton, a prezentat un raport a-

supra activității guvernului de coa
liție. din care fac parte, alături de 
premier, și alti reprezentanți ai 
partidului socialist, participanții au 
procedat la alegerea președinților 
partidului. Au fost realeși Andre 
Cob, care va reprezenta comunita
tea franoofonă, șl Jos van Eynde, 
comunitatea flamandă.

TRATATIVELE COMITETULUI DE DEZARMARE DE LA GENEVA

Ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus,-a fost primit, simbătâ, 
de Iadgar Nasriddinova, pre
ședintele. Sovietului Naționali
tăților al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. 'Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă priete
nească..

a încheiat încă o rundă, cu același semn de întrebare: 
PE CÎND REZULTATE'CONCRETE?

Consiliu! Uniunii Inter
parlamentare, aIe cărui lucr5rl 
se desfășoară în capitala Coastei de 
Fildeș, s-a pronunțat in favoarea ad
miterii în uniune a grupului parla
mentar al R.P.D. Coreene — infor
mează agenția France Presse.

O nouă runda de negocieri în ca
drul Comitetului pentru dezarmare 
de la Geneva s-a încheiat in cursul 
acestei săptămini. Oferind din nou 
reprezentanților celor 25 de state 
participante prilej de a examina, in
tr-un cadru multilateral, aspecte ale 
problematicii dezarmării, sesiunea 
actuală a Comitetului de la Geneva 
a confirmat incă o dată tendința pa
radoxală înregistrată de mai mulți 
ani in acest domeniu și anume : 
neabordarea problemelor vitale, esen
țiale, ale dezarmării, o evoluție len
tă a negocierilor, mai direct spus — 
baterea pasului pe loc, contrar aș
teptărilor popoa
relor lumii — con
comitent cu înre
gistrarea unei tot 
mai ridicate cote 
de creștere a înar
mărilor și a chel
tuielilor militare.

In aceste con
diții, nu este de 
mirare că în rîn- 
durile multor de
legații s-a ma
nifestat un senti
ment de vădită 
insatisfacție cu 
privire la mersul lucrărilor co
mitetului. Pornind tocmai de la 
însemnătatea problemei și înalta 
responsabilitate pe care o impune 
aceasta fiecărui stat, delegația ro
mână, împreună cu alte dele
gații au manifestat inițiativă și 
au depus eforturi îndreptate spre de
pășirea actualului punct mort, spre 
realizarea unui reviriment in tratati
vele de dezarmare, in sensul canali
zării lor in direcția atingerii obiecti
vului fundamental, pentru care a și 
fost creat comitetul — realizarea 
de progrese efective in înfăotuirea 
dezarmării generale, in primul rind a 
dezarmării nucleare.

In acest sens, reprezentanții unor 
țări membre au avansat idei și au 
prezentat noi propuneri concrete vi
zind atit programul dezarmării ge
nerale, cit și al unor măsuri colate
rale sau parțiale de natură să pro
moveze destinderea șl încrederea — 
premise esențiale ale negocierilor — 
și gă netezească drumul spre obiec
tive esențiale. Așa, de pildă, memo
randumul prezentat conferinței de 
opt țări nealiniate, membre ale co
mitetului, exprimând „preocuparea 
crescindă față de absența unor pro
grese tangibile în soluționarea dife
ritelor probleme a’e dezarmării" a 
apreciat că „lucrările comitetului, 
negocierile vor trebui să fie axate

asupra problemelor celor mai impor
tante, privitoare la armele nucleare 
și la alte arme de distrugere în masă 
și nu asupra aspectelor mai puțin 
urgente". Cu toate acestea, s-a vădit 
că probleme de cea mai mare în
semnătate, cum sint dezarmarea nu
cleară și dezarmarea generală, care 
figurează pe ordinea de zi întocmită 
cu aproape cinci ani in urmă, nu au 
fost in centrul discuțiilor nici la run
da de negocieri care s-a încheiat, cu 
toate că dețin cea mai înaltă priori
tate intre măsurile de dezarmare. 
Totodată, la încheierea lucrărilor se
siunii s-a putut constata că nici

O „Subscriem in întregime la poziția României privind 
necesitatea imediată a unor programe concrete de dezar- 
marc (reprezentantul Mexicului)

° „Argumentația României în sprijinul realizării nein
tirziate de progrese pe calea dezarmării este puternic con
vingătoare (reprezentantul Japoniei)

chiar in cele două probleme care au 
constituit obiectul unei examinări de
taliate in cadrul sesiunii — prohibi
rea armelor chimice și interzicerea 
experiențelor nucleare subterane — 
nu s-au obținut rezultate concrete.

Eforturile depuse de unele delegații 
pentru depășirea fazei dezbaterilor 
sterile, pentru trecerea de la vorbe 
la rfapte. pe târîmul dezarmării, s-au 
materializat in formularea unor teme 
concrete de negocieri, care ar putea 
contribui efectiv la întărirea securi
tății internaționale. Au fost mențio
nate în acest sens propuneri privind 
elaborarea unor programe unitare de 
acțiune in dpmeniul dezarmării, crca- 
r*a de zone denuclearizate, îngheța
rea și reducerea bugetelor militare 
ale statelor, desființarea bazelor mi
litare de pe teritorii străine, demili
tarizarea completă a fundului mări
lor etc.

In acest context, măsurile ample, 
concrete, vizind Încetarea cursei înar
mărilor și înfăptuirea dezarmării,
formulate in Raportul tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului și prezentate 
în cadrul lucrărilor comitetului
de delegația țării noastre, s-au 
bucurat de o mare atenție șl
un viu interes, întrunind o

înaltă apreciere a participanți- 
lor. O serie de delegați, cu 
care am avut ocazia să vorbim, 
ne-au relevat caracterul util și opor
tun al propunerilor românești, 
spiritul constructiv și realist ce le 
animă. „Subscriem la tot ceea ce re
prezentantul României a declarat în 
discursul pronunțat in acest an in 
comitet în legătură cu necesitatea a- 
doptării neintirziaie a unor progra
me concrete de dezarmare și. în pri
mul rînd, dc dezarmare nucleară" — 
n°-a declarat reprezentantul perma
nent al Mexicului la Națiunile Unite, 
Alfonso Garcia Robles. „Argumenta

ția României în 
snrijintil realiză
rii neîntirziate a 
unor progrese pe 
calea reducerii 
înarmărilor și a 
dezarmării este 
puternic convin
gătoare" — apre
cia. in cadrul unei 
discuții cu repre
zentanți ai presei 
româno. N. Nisi- 
bori. conducătorul 
delegației Japo
niei In lucrările 

conferinței. Presa locală, ca și cea 
internațională, a avut, de asemenea, 
aprecieri pozitive la adresa propu
nerilor românești. Agenția Telegra
fică Elvețiană, evidențiind preocu
parea manifestată de guvernul ro
mân pentru îmbunătățirea • și încu
nunarea cu succes a lucrărilor comi
tetului. a arătat : ..Intervenția repre
zentantului României, ca și memo
randumul țărilor nealiniate, mar
chează consacrarea unei tendințe 
constructive în desfășurarea lucrări
lor conferinței".

La încheierea primei părți a lu
crărilor din acest an al Comitetului 
pentru dezarmare, la Palatul Națiu- 
n;lor se apreciază că organismul de 
negocieri de la Geneva dispune in 
prezent de numeroase idei. propu
neri. inițiative, capabile să orienteze 
pe un făgaș nou, constructiv, efortu
rile de dezarmare. Pentru aceasta, 
așa cum au subliniat mulți vorbitori 
și in cadrul lucrărilor comitetului, 
se impune insă, înainte de toate, ca 
toate statele lumii să manifeste in 
mod clar și hotărit voința politică 
de a-.și asuma responsabilități efec
tive în cimpul dezarmării și de a 
acționa pentru traducerea in viață 
a dezideratului vital al dezarmării.

Cornellu VLAD

Protocol roraSno-ce’io- 
SlOVQC. ° delegație de specialiști 
români in domenr.ul tehnicii de cal
cul, condusă de Dinu Buznea, direc
tor general al Institutului central 
pentru sisteme de conducere cu 
mijloace de automatizare, a făcut o 
vizită in Cehoslovacia, la invitația 
ministrului pentru dezvoltarea teh
nicii. Cu acest prilej, a fost semnat 
un protocol de colaborare tchnico- 
științifică între cele doua țări in 
domeniul utilizării tehnicii de cal
cul.

Patru africani cu fost 
executați prin snînznră- 
toare la Fsslwia.ridicind ,a 211 
numărul celor su.prin■•'ti în acest fel. 
d^ la începutul arului, in Rep.'h’ica 
Sud-Africană. In 1972. !■> Pretoria au 
fost lichidate prin soi izuri-’ 'are 87 
de persoane, apartintnd populației de 
culoare.

Sectorr.’ de stat si cco- 
nerzt’st a prepon
derent în PTO ’crv.-’ națio
nală siriană, dePs?i;id 50 Ia su,i 
din- totalul produ'-ronHzaite :n 
1972. arata oficiul arab de presă 
si documentare din Damasc. Anul 
trecut, producția agricclă a fost d? 
125 la sută in raport cu prevederile 
pionului de dezvoltare a economiei 
naționale, in timp oo nmductin in
dustrială a fost realizată in propor

ție de numai 91 la sută — se arată 
în datele furnizate de oficiul arab 
de presă și documentare din Da
masc.

„Saliut-2", stația 5‘ilnt>fic« 
orbitală sovietică și-a încheiat pro
gramul de zbor — anunță agenția 
T.A.S.S. Principalul scop al- lansării 
stației — efectuate la 3 aprilie 1973 
in U.R.S.S. — a fost experimentarea 
unor soluții constructive perfecțio
nate a sistemelor de bord și a apa
raturii stației, precum și efectuarea 
de experimente tehnico-știi.nțifice in 
spațiul cosmic. In urma zborului 
stației au fost obținute importante 
date experimentale care confirmă 
justețea soluțiilor de proiectare, pre
cum și a caracteristicilor alese pen
tru sistemele de bază ale stației și 
pentru aparatura de bord. Rezulta
tele experimentului vor fi folosite 
Ia construcția unor noi aparate cos
mice.

Președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, Gemal Biedtci, va 
face* o vizită oficială in R.D.G.. la 
mijlocul lunii mai. la invitația pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, informează agen
ția A.D.N.

R.P. Albania și Senega
lul au hotărit să stabilească relații 
diplomatice la rang de ambasadă, în 
vederea dezvoltării relațiilor dc 
prietenie și colaborare.

Președintele guvernului 
P..P. Ungare, Jeno Fock, a 
primit pe senatorii Howard W. Kan- 
non și Frank E. Moss, membri ai 
Comisiei sena to riale americane pen
tru problemele comerțului. Cu acest 
p a fost efectuat un schimb de 
păreri ou privire la relațiile econo
mi1 ungaro-amori-'ane.

’ăi protocol bulgnro-au-
’ :?TC 'n domoniți! cercetărilor 

aplicate, standardizării și metrologiei 
a fost semnat la Sofia. Documentul 
prevede elaborarea in comun a unor 
lucrări in domeniul construcțiilor de 
mașini, electrotehnicii, construcțiilor, 
precum și al problemelor dunărene.

La Roba, în India, a In
trat în funcțiune prâna uzi
nă do aluminiu, cu 0 ca'iac|- 
tate de 200 000 tone de aluminiu pe 
an. construită de societatea de stat 
..Bharat Aluminium Co“.

Ceea ce le este co
mun tukiror olandezi
lor, acest popor care, 
nu mult după Columb, 
a luat in stăpînire 
mările și a făcut din 
secolul al XVII-lea un 
secol de aur al cultu
rii și al expansiunii o- 
mului pe întinderile 
universului terestru, 
are ca .principală tră
sătură tenacitatea și 
spiritul de minuțiozi
tate în orice activi
tate. Dacă ai fost 
Ia Amsterdam, oraș- 
capitală, remarcabil 
prin valorile arhi
tectonice și comorile 
de artă ce le adăpos
tește, încărcat de pito
rescul căilor de apă ce 
il segmentează în 
părți calculate parcă 
cu rigla, dacă ai fost 
intr-o fermă zooteh
nică sau ai călcat iar
ba crudă a pajiștei ne
tede ca in palmă și 
afli că aici te găsești, 
la adăpostul digurilor, 
cu 6 metri sub nivelul 
mării ; dacă ai văzut 
apoi Rolterdamul, cel 
mai mare port al lu
mii, una sau două în
treprinderi industriale 
dezvoltind activități de 
virf in tehnica con
temporană. poți zice 
că ai văzut... Olanda. 
Chiar dacă nu in toată 
aria ei geografică, și în 
toate ipostazele in care 
poate fi surprinsă, in 
orice caz in ceea ce a- 
ceastâ tară are mai 
reprezentativ.

îmi sint incă proas
pete in memorie o- 
biectivele înscrise in 
programul vizitei to
varășului Nicolae 
Ceaușescu in O- 
landa — la uzinele de 
avioane ..Fokker". în
treprinderile „Philips", 
ferma Hoeve de Laar, 
portul Rotterdam și

zona Industriei chimi
ce din raza portului — 
totul relevind, intr-o 
manieră pregnantă, o 
concepție modernă de 
organizare, o producție 
și o productivitate a 
muncii ridicate. Gaz
dele olandeze au cău
tat să arate ceea ce 
au mal bun și și-au 
manifestat dorința vie 
de a coopera cu Româ
nia, țara care, ca și 
Olanda, dar pe căi 
specifice de dezvol
tare, înregistrează rit
muri înalte de creș
tere.

Fapt demn de notat, 
olandezii nu ezită să 
releve și dificultăți cu 
care se confruntă ca 
urmare a dezvoltării 
impetuoase a indus
triei. O mare îngrijo
rare : poluarea. Pri
vind de pe puntea va
sului, apele din marele 
bazin portuar al Rot- 
terdamului, ape ale 
Rinului și Meusei, un 
însoțitor le denumea 
cu amărăciune „noroi 
chimic". Dar oame
nii, care au smuls 
mării pâmintul pal
mă cu palmă și l-au 
făcut să rodească, să 
înflorească, cafe au 
învins vrăjmășia per
manentă a apelor mă
rii. acești oameni, ves
tiți prin pilduitorul lor 
respect pentru curat 
și ordine, se pregătesc 
acum să dea bătălia 
cu pecinginea poluării 
industriale.

Deși se numără 
printre statele relativ 
mici ale Europei, O- 
landa iși afirmă o per
sonalitate proprie nu 
numai pe plan econo
mic. ci și în relațiile 
politice internaționale 
și are puncte de vede
re comune sau apro
piate cu poziția țării

noastre în multe din 
problemele cu care se 
confruntă azi omeni
rea — pacea mondială, 
cooperarea și schimbul 
nestinjenit de valori 
între popoare, înfăp
tuirea securității pe 
continentul european, 

în legătură cu înfăp
tuirea acestui dezide
rat comun Donoarelor 
român si olandez, ca 
și celorlalte popoare 
europene, aci se sub
liniază însemnătatea 
remarcabilă a Declara
ției solemne comune 
semnate ou prilejul 
vizitei tovarășului 
Nicolae Ceausescu — 
document care pro
clamă principiile esen
țiale pe care cele două 
țări înțeleg sâ-și așeze 
atît relațiile reciproce, 
cit și relațiile cu cele
lalte state de pe con
tinent — egalitatea în 
drepturi, respectul In
dependenței și suve
ranității naționale, 
neamestecul In trebu
rile interne, avantajul 
reciproc, abținerea de 
la folosirea forței si 
amenințării cu forța 
— adică acele princi
pii care asigură dez
voltarea unor bune 
raporturi internaționa
le, destinderea și co
laborarea internațio
nală.

Toate acestea ilus
trează multiplele afi
nități dintre cele două 
popoare și țări. Nu 
este de aceea de mi
rare că în Olanda, cu 
oameni harnici și pri
mitori. te simți, ca ro
mân, intr-o țară prie
tenă. Tot așa cum, în
conjurat de căldura 
specific românească se 
simte la noi olandezul.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

OSAKA

TOKIO 28. — (Corespondență 
dc ia FI. Țuiu). — In orașul 
Osaka a luat ființă o filială a 
Asociației de prietenie Japo
nia—România.

La ceremonia dc constituire, 
organizată la casa oamenilor de 
știință, au participat guvernato
rul prefecturii Osaka, Ryokichi 
Kuroda, președintele Asociației 
de prietenie Japonia — Româ
nia. Takeshi Shimura, secretarul 
g ncral al asociației. Shiroo Su
zuki. vieeor marul orașului Osa
ka. T. Ishikawa, rectorul Uni
versității Osaka, Juntaro Kane- 
hara, președintele firmei „Koyo 
Seiko", S. Ikeda și alte persona
lități ale vieții politice, econo- 
mice și sociale ale <> i<’ilui.

Ambasadorul României la 
Tokio, Nicolae Finanța, a salu
tat inițiativa prietenilor țării 
noastre din Osaka — al doilea 
oraș ca mărime din Japonia — 
de a constitui o filială a Aso
ciației de prietenie japono- 
române și a subliniat că acest 
eveniment se înscrie in evolu

ția generală a relațiilor dintre 
cele două țări, care au cunoscut 
in ultimii ani o dezvoltare con
tinuă.

La rindul său, guvernatorul 
R. Kuroda și-a exprimat satis
facția pentru crearea filialei, 
căreia îi revine menirea de a 
contribui la lărgirea relațiilor 
economice și culturale dintre 
Japonia și România.

Președinte al filialei a fost 
ales profesorul universitar Mi- 
chio Kișhimoto, specialist in 
limbi romanice.

Cu prilejul constituirii filialei, 
ambasada română a donat un 
fond de cărți românești din do
meniile politic, economic, social, 
literar, de artă și geografie U- 
n’.versității din Osaka și un alt 
fond noii filiale.

Aceasta este a cincea filială a 
Asociației de prietenie Japonia — 
România cu sediul central la 
Tokio, Celelalte se află la Oka
yama, Kyoto. Nagoya și Kame- 
da, în Hokkaido.

„ROMÂNIA 73"
S U A Bătălia împotriva inundațiilor

• Noi state declarate „zone de dezastru ' « Culturile 
de pe <4: milioane de hectare eu fost distruse

WASHINGTON 28 
(Agerpres). — Preșe
dintele Richard Nixon 
a declarat statele Ar
kansas șl Louisiana zo
ne de dezastru. Ante
rior, fuseseră declara
te zone de dezastru 
statele Mississippi, Mis
souri și Illinois. 1n de
clarația dată publicită
ții de Casa Albă se 
subliniază că în aceste 
regiuni se desfășoară 
„cea mai mare bătălie 
din acest secol împo

triva inundațiilor". 
Președintele Nixon a 
declarat că pentru aju
torarea persoanelor si
nistrate vor'fi puse la 
dispoziție fonduri fe
derale de asistență.

Datorită ploilor to
rențiale, debitul flu
viului Mississippi a 
atins simbătă dimi
neața, la St. Louis, cca 
mai incită cotă — 13.20 
metri și o lățime de 
19,3 km. De-a lungul 
unui traseu de peste

3 200 km, de la lacurile 
din nord, pină la Gol
ful Mexic, au fost e- 
vacuate peste 25 000 
persoane. Apele au dis
trus culturile agricole 
și pășunile de pe o 
iu praf ață de peste 4
milioane hectare. Oră
șelul Hanibal, situat la
nord de St. Louis, a
avut cel mai mult de
suferit. Casa memoria- 
lă a cunoscutului umo
rist american Mark 
Twain a fost inundată.

Simbătă, a fost inaugurat tradițio
nalul Tirg al Parisului, organizat in 
parcul expozițional de la Poarta 
Versailles. Amplă manifestare eco
nomică si comercială, aflată la a 
62-a ediție, tirgul din acest an ocu
pă o suprafață de 214 000 mp. pe 
care expun 2 470 de firme din 66 de 
țâri.

Țara noastră este prezentă cu 
expoziția „România-'73“, care, prin 
importanța și diversitatea produse
lor. precum și prin suprafața de 
expunere — peste 4 500 mp. con
stituie cea mai amplă expoziție 
străina la actuala ediție a tirgului.

Vizitînd pavilionul țării noastre, 
ministrul francez al comerțului, 
Jean Royer, a apreciat Importanța, 
originalitatea și diversitatea expozi
ției românești, remarcind prezența 
unor produse industriale de calitate 
și evocind dezvoltarea fructuoasă a

relațiilor economice, comerciale și 
tehnico-științifice, reciproc avan
tajoase dintre România și Franța. 
Solicitat de corespondentul nostru 
ministrul francez a declarat : „Sint 
foarte bucuros că particip la inaugu
rarea salonului României, care este 
foarte divers, dc foarte bun gust, 
bine prezentat și care pune accentul 
pe produse mecanice, textile, agrico
le. Consider că salonul pe care l-ați 
organizat aici va contribui la bu
nele relații economice dintre țările 
noastre". Deschis pină la 13 mai. 
Tirgul Parisului va prilejui numeroa
se contacte intre oameni de afaceri 
și specialiști, precum și tranzacți1 
comerciale. Printre manifestările ce 
vor avea loc se remarcă, pe data dc 
3 mai, Ziua României.

Paul DIACONESCU
Paris
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