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De ce unele obiective de investiții au intrat în funcțiune mai

devreme iar altele au uitat de datele planificate ? «I

SCRISORI DIN STA 
ȚIUNILE BALNEARE
CIND ȘPANUL AJUN
GE SĂ „DEVOREZE" 
METALUL...
„IES IN GRĂDINĂ SI 
MUNȚII-S LINGĂ 
MINE"
FAPTUL DIVERS
SPORT
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La invitația președintelui Repu
blicii Italiene, Giovanni Leone, 
președintele Consiliului de Stat al 
•Republicii Socialiste România,

Nicolae Ceaușescu, va face. împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită oficială in Republica Ita
liană între 21 și 24 mal 1973.

Primiri la tovarășul

Nicolae Ceausescu

Ambasadorul Republicii Peru

Cheia termenelor este

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a primit, 
la 2 mai. pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Peru la București, Mariano ~ 
Puente, In legătură cu

Pagador 
plecarea

sa definitivă din țara noastră.
La primire a fost de față Mircea 

Malița, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

ORGANIZAREA MUNCII .iwl.

Activitatea pe multe din șantierele obiectivelor de investiții aparți- 
nind Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții 
a atins maximum de intensitate ; este și firesc, dacă avem in vedere 
cerința respectării, in toate cazurile, a termenelor de punere in func
țiune stabilite. Potrivit prevederilor planului de stat, pină la sfirșitul 
primului semestru, in acest sector de o deosebită importanță pentru 
economia națională urmează să fie date in exploatare 29 de capacități 
și obiective industriale noi. Unele dintre acestea s-au încadrat cu 
precizie in graficele coordonatoare do execuție și au început să pro
ducă cu întregul lor potențial. Și totuși.- Un număr destul de mare de 
noi capacități n-au întrunii, la termen, condițiile cerute de punerea lor 
in funcțiune. Care sint problemele tehnice și organizatorice aflate încă 
in suspensie ? Cine și cum trebuie să acționeze neintirziat pentru re
zolvarea lor ? Iată întrebările Ia care am căutat răspuns in cadrul an
chetei de față întreprinse pe șantierele unor obiective industriale din 
această ramură, ținind seama că producția lor contează in mecanismul 
echilibrat al economiei, fiind * * .............................
liotăritor al cincinalului.

cuprinsă in prevederile planului din anul

Din experiența unor 
„inaugurări" cu cîșîlg 

de timp
săO nouă eapacitate a început _

producă, cu 5 luni mai devreme de
cit termenul planificat, la Fabrica 
de ciment din Turda. Această per
formanță in competiția cu timpul 
iși are sorgintea, in primul ri’nd, 
in pregătirea temeinică, sub toate 
aspectele sale, a lucrărilor de pe 
șantier. Cum s-a acționat ?

baze proprii de producție, menite să 
contribuie la desfășurarea in ritm 
susținut a lucrărilor. Totodată, a ac
ționat energic pentru generalizarea 
muncii în acord global — element 
stimulativ, determinant pentru creș
terea productivității muncii la ni
velul tuturor formațiilor de lucru, 
folosirea cu randament superior a 
Întregii zile de muncă șl intensifica
rea preocupărilor menite să ducă la 
sporirea gradului de industrializare 
a lucrărilor.

• La Combinatul de produse din 
ceramică fină din Cluj, utilajele noii 
linii de fabricare a plăcilor de ma- 
jolică lucrează din plin. Examenul 
deosebit de exigent al probelor teh
nologice a fost trecut cu calificativul 
„foarte bine".

• Fabrica de plăci aglomerate din 
lemn emailat de la C.I.L. Caransebeș 
a fost inaugurată in condiții irepro
șabile. „Cheia" succesului : preocupa
rea stăruitoare pentru adoptarea unor 
soluții constructive economice și a 
unor tehnologii de execuție rapide, 
colaborarea rodnică dintre beneficiar, 
proiectant, constructor, măsurile 
luate pentru îmbunătățirea aprovizio
nării șantierului cu materiale, res
pectarea graficelor de lucrări, asigu
rarea unei asistențe tehnice complete 
șl competente.

e Odată cu Intrarea in exploatare, 
la Buzău, a unei noi instalații auto-

Ing. Cristian ANTONESCU 
Dumitru GAȚĂ

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Uzina metalurgica din lași : peste 1 720 tone |evi sudate și profile îndoite 
din otel au fost realizate aici peste prevederile planului in primele patru 
luni ale anului în curs. Totodată, s-au obținut 1,6 milioane lei beneficii su
plimentare — ca urmare a creșterii productivității muncii cu 2,5 la sută 
peste prevederi și a reducerii prețului de cost cu 1,1 milioane lei. în foto
grafie : aspect de la pupitrul de comandă al unei linii de țevi sudate de 

la cunoscuta uzină ieșeană

Constructorul (Trustul de construc
ții industriale din Cluj) : Dispu- 
nind din 'remo de proiectele de 
execuție aferente acestei lucrări, a 
lua; măsuri temeinice în scopul pro- 
curârii materialelor de construcții. în 
cantitățile și sortimentele necesare, 
asigurării la momentul oportun a uti
lajelor, creării și organizării unor

Beneficiarul : De la asigurarea 
mașinilor și utilajelor la montarea 
lor, in ritm rapid, pină la reeepțio- 
narea cu înaltă exigență a fiecărei 
lucrări, acesta a fost omniprezent/ 
pregătit in orice clipă să pună 
„umărul" la soluționarea rapidă a 
problemelor ivite pe parcursul rea
lizării acestei noi capacități de 
producție.

LUCRĂRILE AGRICOLE

Paradoxul
inaccesibilității

gresiv și mai insis
tent decit arta bună, 
care e dintotdeauna 
modestă. Se mai in- 
timplă. de asemenea, 
ca simulacrul să se 
camufleze cu oarecare 
abilitate după concep
tul inaccesibilității ar
tei „modeme". Tot 
ceea ce e neînțeles, 
obscur, greu aborda
bil chiar și pentru ci
titorul avertizat, nu e 
rău scris, râu gindit.

intre
Ple-

P.C.R.

puncte

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit, 
miercuri după-amiază. pe Însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Democratice Sudan, Ta; ’ 
Mohamed Abbas, la

Cu acest, prilej a 
vorbire in cadrul 
abordate probleme 
cerea în viață

. Elsir 
cererea acestuia, 
avut loc o con- 
căreia au fost 
privind tradu- 

a înțelegerilor de

colaborare ,. __ „
stabilite cu prilejul 
făcute in țara 
tele Republicii 
general-maior 
Nimeiri.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială, a partici
pat Vasile Pungan, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat.

și cooperare economică 
” j 1 recentei vizite 
noastră de președin- 
Democratice Sudan, 
Gaafar Mohammed

UNIVERSITATEA
școală superioară a educației

y

revoluționare a tînărului
y

DIN EXPERIENȚA ORGANIZAȚIEI DE PARTID A UNIVERSI 
TĂȚII CRAIOVENE ÎN DESFĂȘURAREA MUNCII POLITICO 

EDUCATIVE

Editorii și criticii li
terari vorbesc de la o 
vreme de o adevărată 
..avalanșă" literară sau, 
in unele cazuri, pseu
do-literară. Cititorii, 
nici ei, nu mai pridi
desc cu lectura, ni
meni de fapt ne- 
maiputind să înregis
treze conștiincios tot 
ceea ce se publică a- 
cum. uneori cu o lipsă 
efe discernămint care 
pune pe ginduri. Pro
blema merită o discu
ție nuanțată, dar fer
mă. intrucit — așa 
cum s-a afirmat cu a- 
titea prilejuri, 
care am aminti 
nara C.C. al
din noiembrie 1971 — 
arta este datoare oa
menilor cu idei nobile, 
cu limpezimea și sim
plitatea comunicării 
lor.

Faptul că se scrie 
mult e un semn al e- 
pocii și fenomenul nu 
are nimic rău, în sine, 
marcind. in principiu, 
o maturizare intelec
tuală. rezultat al unei 
creșteri culturale sen
sibile, pe o arie socia
lă imensă. Gustul lec
turii, crescut și el, in
cită adesea și pe acela 
al scrisului. Imbold 
natural, semn al unei 
vocalii înnăscute, cul
tivată prin lecturi sau 
— alteori — fenomen 
de imitație, de mima
re a celor citite. Nici 
acest aspect nu e re
probabil. a ti ta timp cit 
el nu emite pretenția 
de a dobindi drepturi 
egale cu creația ade
vărată și nu 
s-o concureze 
Se întâmplă insă 
unele contrafaceri să 
se manifeste mai

de vedere

ajunge 
chiar.

ca

a-

ci foarte „nou" și, de 
aceea, „dificil", după 
cum se pronunță cite 
unii. Noutate și inac- 
cesibilitate ar fi, in 
comoda judecată a u- 
nei „estetici" profita
bile pentru nonvaloa- 
re, noțiuni sinonime, 
obligatoriu sinonime. 
Există, așadar, perico
lul ca dificultatea în
țelegerii unei poezii 
(in fond, o chestiune 
veche, ca și virsta ar
tei insăsi. căci n nv-ni 
nu va pretinde că So- 
focle e mai ,.simplu" 
decit un autor con
temporan !) să fie in- 
tervertită in obscuri za
rea deliberată, voită. 
Așa cum imitatorii de 
mobile vechi dau o 
„sfumatura" lemnului, 
pentru a crea iluzia 
patinei vremii, tot ast
fel o anumită „obscu- 
rizare" nu-i decit re
zultatul unei operații 
de contrafacere. Alte-

ori. obscuri zar'•■a poe
mului se explică pur 
și simplu prin inabili- 
tate și inexperiență, 
prin graba cu care 
unii tineri „consumă" 
a~Lul creației, sor.ind 
spre redacții, tipogra
fie, editură. E și 
ușurătatea cu care 
unii iși imaginează 
că poți deveni poet 
numai fiindcă ai pu
blicat o plachetă sau 
ceva mai puțin ; ușu
rătatea, nu mai nevi
novată, a revistelor de 
a accepta o producție 
fără expertiza valorii. 
Teama de-a dreptul 
superstițioasă a unor 
redactori de a refuza o 
anume producție poe
tică pe criteriul neim- 
plinirii ei, vizibilă in 
vagul, in nebuloasa 
suspectă a substanței 
lirice, creează și ea o 
comică complicitate cu 
epidemia „autori icu
lui", foarte virulentă 
in a forța ușile litera
turii. Se manifestă 
uneori un fel de pu
doare de a „refuza". 
Sint redactori care se 
rușinează să rostească 
un categoric NU PU
BLICAM. din falsa 
impresie că ar apărea 
„retrograzi" sau. in oel 
mai bun caz. ..nere
ceptivi" dacă s-ar în
cumeta să pună ză
gaz grafomaniei. Unii 
invocă 
fizică 
funda.

spaima meta- 
de a nu con- 

_____ orintre ma
nuscrisele respinse, o 
bănuită valoare pe 
care viitorul s-ar putea 
s-o confirme ; să

PROGRES HOTĂRÎTOR LA SEMĂNAT
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Specialiștii de miino «I sociclății comuniste se află astăzi pe băn
cile facultăților. Ei au nobila misiune do â se pregăti pentru a deveni 
cadre cit mai competente in profesiunea aleasă și, în același timp, 
militanți de nădejde, devotați trup și suflet cauzei partidului, națiunii 
socialiste. Sarcinile privitoare la îmbunătățirea întregii activități politico 
in rindul studenților, ce decurg nemijlocit din orientările și măsurile 
de o excepțională importanță adoptate de plenara C.C. al P.C.R. din 
1971 și de Conferința Națională a partidului din 1972, din indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în perfecționarea muncii in universități, 
formulate cu prilejul deschiderii anilor de învățămînt, al recentei Con
ferințe a U.A.S.C.R. au învestit instituțiile de învățâmint superior 
cu răspunderi sporite, impun organizațiilor de partid din institute și 
facultăți să-și manifeste cu tot mai multă competență și profunzime 
rolul conducător, să desfășoare o vie muncă politică în rindul studen
ților, să determine o substanțială îmbunătățire, in special po plăn 
educativ, a activității asociațiilor studenților comuniști.

In rindurile de față ne oprim asupra unor aspecte privind activi
tatea organizației de partid dintr-o singură universitate, cea din Cra
iova. Faptele prezintă insă un interes mai larg, de natură să slujească 
și altor organizații de partid universitare, atit prin experiențele pozi
tive conturate, cit și prin aspectele critice sesizate.

Așa cum a reieșit dintr-o recentă 
analiză a.supra stilului de muncă a) 
organizațiilor de partid de la Uni
versitatea din Craiova, ele sint 
preocupate tot mai mult de pro
blemele conținutului procesului in- 
structiv-cducativ, de îmbunătăți
rea activității ideologice, de întări
rea vieții de partid și exercitarea 
dreptului de control asupra întregii 
activități din facultăți și universi
tate. în acest sens, remarcăm faptul

(Continuare 
in pag. a V-a)

Mircea ZAC1U

O călătorie în inima 
țării este, intotdeauna, o 
incursiune in inima unui 
popor. „Ce splendidă țară !“ 
— spun cei de pe alte me
leaguri cunoscind România. 
Aici, la noi, natura parcă 
s-a întrecut pe ea Însăși in 
alcătuirea armoniilor relie
fului, in îmbinarea acelor 
elemente esențiale pentru 
ființa optimă a unei țâri, 
adunind tot ceea ce poate 
face viabil. Ia dimensiuni 
umane, mediul înconjură
tor. „Miorița" nu se putea 
naște decit aici, unde mun
ții sint pe măsura omului, 
unde codrii străvechi au 
crescut incărcați de istorie, 
unde apele sint cind năval
nice, cind potolite, dar pre
tutindeni pline de viață, 
unde cimpiile au fost din
totdeauna mănoase, unde 
cel mat frumos și cel mai 
cintat fluviu european vine 
să-și piardă apele și numele 
in mare. O țară avem, pă- 
mînt străbun, izvor de le
gende de o tulburătoare și 
irepetabilă frumusețe, o 
țară de dor, o țară de 
glorii, o țară hărăzită nouă 
de cei ce-au întemeiat-o. au 
apărat-o și ne-au păstrat-o, 
incredințindu-ne-o spre a o 
transmite urmașilor noștri 
și mai puternică și mai în
floritoare.

Pe drept 
că sufletul 
pe măsura

patrie, care ne face să fim 
noi înșine și să spunem că 
acest pămint, hărăzit nouă, 
noi l-am făcut să infloreas- 
că, să rodească, să arate 
astfel incit cei care ni-1 văd 
și ni-1 cunosc să exclame nu 
numai astăzi ci și in viitor, 
plini de admirație : 
splendidă țară

Dragostea aceasta a ro-

„Ce

vieții omului socialist, pro
tejarea mediului înconjură
tor reprezintă o condiție 
vitală a societății noastre. 
Dezvoltăm multilateral for
țele de producție prin va
lorificarea superioară a re
surselor materiale și uma
ne ale țării și prin folosi
rea din plin a cuceririlor 
progresului tehnico-științi-

grantâ a politicii de stat 
care se cere a fi înfăptuită 
de fiecare cetățean al țării.

Avem de apărat natura, 
prin protecția tuturor fac
torilor mediului înconjură
tor, a apelor, a solului, a 
tuturor formelor de vegeta
ție. a faunei terestre și ac
vatice, a monumentelor na
turii și a așezărilor ome-

In dezbatere publică: PROIECTUL LEGII PRIVIND

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

cuvint se spune 
unui popor este 
țârii pe care o 

stăpinește. Iar poporul nos
tru poartă in sufletul lui o 
dragoste statornica, pătima
șa, de neclintit, față de na
tură. Această dragoste este 
ca un cult ce ne străbate 
legendele, care ne însufle
țește eroii poveștilor, care 
ne determină simțirea de

mânului față de natură nu 
este insă doar contempla
tivă, extaziantă, pasivă. Ro
mânul a înțeles, de mult, că 
natura este pentru el nu un 
„templu", ci un generos a- 
telier in care nu se poate 
comporta altfel decit ca un 
lucrător. Și cind țara întrea
gă devine un vast, atelier al 
dezvoltării, cind pretutin
deni apar șantiere, con
strucții noi, fabrici, uzine, 
orașe în plină expansiune, 
natura are nevoie ma! mult 
ca oricind de ajutorul^ _o- 
mului. ..Trebuie să lăsăm 
copiilor noștri moștenire nu 
numai fabrici și uzine pu
ternice, ci și ape sănătoa
se, un sol mănos, un aer 
pur pentru ca și ci, și copiii 
lor să se dezvolte armo
nios" — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Pentru 
mai completă 
lor materiale 
ale întregului 
tru crearea

satisfacerea tot 
a necesități- 
și spirituale 
popor, pen- 

plenltudinii

fie contemporan, dar facem 
și trebuie să facem lucrul 
acesta nu in conflict, ci in 
consens cu natura, prin o- 
crotirca ei, prin rcvitaliza- 
rca și cultivarea ei. Proiec
tul Legii privind, protecția 
mediului înconjurător, care 
a fost 
publice,

privind protecția

supus dezbaterii 
,_____ , constituie tocmai
esența relației omului so
cialist cu natura, 
sia ansamblului de 
suri a căror aplicare este 
menită să asigure menține
rea și îmbunătățirea me
diului corespunzâtoi cerin
țelor desfășurării armoni
oase a vieții la ace) înalt 
grad de civilizație pe care 
îl reprezintă societatea so
cialistă.

O lege al cărui prim ar
ticol definește, fără echi
voc, faptul că „in Repu
blica Socialistă România 
protecția mediului încon
jurător constituie o proble
mă de interes național", 
face din relația om socia- 
list-natură o parte inte-

expre- 
mă-

nești — dar în fața cui tre
buie s-o apărăm ? In fața 
noastră înșine, a oricăror 
tendințe de prej'udiciere pe 
care le pot crea efectele 
secundare ale expansiunii 
industriale, in fața oricărei 
neînțelegeri a responsabili
tății pe care ne-am asu
mat-o de a ne crea o țară 
pe măsura năzuințelor nu
trite. Tot ce mișcă în țara 
asta, riul, ramul, tot ceea 
ce ii formează pămîntului 
românesc chipul de nease
muită frumusețe, toi ceea 
ce se cere păstrat șl trans
mis viitorului 
demn și pur, ne naște o- 
bligații sacre față de 
înșine și față de cei cărora 
le dăm viață. Avem de în
dreptat, avem de corectat.

sănătos.

noi

avem de extins un trata
ment la scară națională a- 
supra a tot ceea ce ne în
conjoară, asupra noastră 
înșine — căci lupta cu 
multipla poluare prin în
sușirea și aplicarea ecolo
giei înseamnă determinarea 
rolului nostru de creatori 
ai mediului ambiant — 
avem de dus o îndelungată 
și meticuloasă muncă de e- 
ducare a tuturor cetățenilor 
patriei, de la copii la bă- 
trini, pentru ca fiecare să 
poată deveni un factor res
ponsabil in apărarea bunu
lui tuturor : apele țării, 
sănătatea solului, măreția 
codrilor, puritatea aerului.

Din fericire, această mare 
responsabilitate se grefează 
pe sentimentul de dragoste 
pioasă a românului față de 
natură. Din fericire, pro
iectul Legii aflate în dez
batere vine la timpul cel 
mai potrivit, cind mediul 
înconjurător românesc, pe 
ansamblul său, n-a fost 
grav și in mod inevitabil 
afectat, cind poluarea — 
fenomen general al secolu
lui nostru, cu care se con
fruntă unele dintre cele 
mai dezvoltate țări — nu 
și-a arătal colții în așa fel 
incit să poată mușca mor
tal Aven: o țară splendidă 
șl un popoj care iși știe 
menirea Aceea do a-ș) face 
patria nu numai puternică, 
dar și înfloritoare ca o 
grădină.
Ioan GRIGORESCU

că, încă de la începutul anului uni
versitar, organizațiile de partid. îm
preună cu conducerile facultăților 
și universității au acționat pentru 
elaborarea planurilor de integrare a 
invățămintului cu cercetarea și pro
ducția. S-au conturat de pe acum o 
serie de experiențe pozitive, de ana
liză corelată a programelor analitice 
ale unor grupuri de discipline, de 
organizare a asistenței și controlu
lui conținutului unor cursuri, semi- 
narii și lucrări practice. Un rezultat 
nemijlocit al acestei orientări judi
cioase : in prezent, facultatea de 
electrotehnică își desfășoară peste 
50 la sută din activitate pe platfor
ma uzinei ,.Electroputere“ și in alte 
unități industriale. Pină la 31 mar
tie a.c.. 31 discipline cu profil teh
nic, economic și agronomic șl 13 
discipline cu profil umanist s-au in
tegrat in uzine, unități economice, 
stațiuni didactice, unități social-cul- 
turale.

Și in ceea ce privește organizarea 
și conținutul invățămintului ideolo
gic al cadrelor didactice, experiența 
organizațiilor de partid craiovene se 
dovedește fructuoasă. Intr-o enu
merare, obiectiv limitată, putem a- 
minti orientarea expunerilor spre 
problemele cele mai actuale, de larg 
interes pentru toți cei prezenți, cu
noașterea detaliată a aspectelor asu
pra cărora cadrele didactice solicitau 
dezbateri clarificatoare, folosirea ți
nui corp de lectori care sprijină 
munca de propagandă a biroului co
mitetului de partid din universitate, 
constituirea altui grup de lectori 
pentru educarea ateist-stiintifică, ca 
și larga activitate desfășurată de 
un important număr de cadre didac
tice ca lectori ai comitetului jude
țean de cultură și educație socialistă 
și ai consiliului municipal al sindica
telor.

Radu CONSTANTINESCU

(Continuare în pag a IV-a)

viața

internațională

ÎN PAGINA A II-A: PROPUNERI 
LA PROIECTUL DE LEGE

O Un proces progresist 
se afirmă pe toate meri
dianele : Avuțiile naționale 
— în patrimoniul proprii
lor popoare. (Tn pagina 
a 5-a).

® Corespondențe din 
Geneva și Washington. 
(Tn pagina a 6-a).
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Proiectul Legii privind
protecția mediului înconjurător

supus consultării publice
O DEZBATERE DE CEL MAI LARG INTERES

După publicarea proiectului Legii privind proiecția mediului încon
jurător („Scinteia" nr. 9184, din 19 aprilie a.c.). la redacție au început 
să sosească scrisori de la oameni at muncii, specialiști ș.»„ cate ex
primă interesul deosebit față dc prevederile acesteia, formulind propu
neri concrete pentru îmbunătățirea textului, in asn fel Incit aplicare* 
viitoarei legi ai se soldeze cu rele mai bune și cuprinzătoare rezultate.

SUGESTII DIN PARTEA 
UNOR SPECIALIȘTI...

• Probleme din ce in ce mai 
complexe ridică salubrizarea locali
tăților. Referitor la aceasta, proiec
tul de lege prevede la arL 36 d. al. 
2 că depozitarea, aruncarea sau eva
cuarea reziduurilor menajere și in
dustriale in interiorul așezărilor 
omenești fi în jurul acestora sînt 
permise numai In locurile destinate 
acestui scop... în legătură cu aces
tea. consider că ar trebui precizat 
că stabilirea locurilor pc care să se 
efectueze depozitarea controlată a 
•cestor reziduuri să se facă numai 
pe baza unor studii de specialitate. 
Este necesară această precizare, de
oarece alegerea unor astfel de am
plasamente nu poate fi făcută decit 
de cadre de specialiști, pc baza u- 
nor studii hidrogeologice, in scopul 
evitării poluării apelor subterane, 
produsă de exfiltrațiilc cu lichidele 
din materialele depozitate. Totodată, 
o depozitare controlată a deșeurilor, 
efectuată cu respectarea normelor 
tehnice specifice, poate duce la re
cuperarea unor suprafețe de teren 
în prezent neproductive $i la reda
rea lor în circuitul agricol.

Proiectul de lege cuprinde Ia ari. 
36 b și art 37, al. 2.. unele referiri 
și indicații privind organizarea cir
culației si modernizarea căilor dc co
municație. Fenomenul circulației 
este foarte complex si prezintă o 
multitudine de aspecte care trebuie 
luate in considerație la stabilirea 
unor măsuri cu caracter organizato
ric sau la proiectarea unor căi ru
tiere. Aș propune. în acest sens, să 
se legifereze că luarea unor măsuri 
trebuie să se bazeze pe studii de

spccialHntc. elaborate de tehnicieni, 
specialiști în trafic șl circulație, că 
Întocmirea centralizată 
documentații reprezintă o 
calității soluțiilor tehnice 
a unei tratări unitare a 
lor pentru întreaga (arâ.

în legătură cu spațiile 
sublinia doar asj ' * * 
nimalizarea rolului pe care il au 
aceste spații sau perdelele de pro
tecție. fapt confirmat de ușurința 
.«au. mai precis, modul mecanic in 
care se reduc, tăindu-se din proiecte 
(de către beneficiari sau băncile de 
investiții), pentru a micșora valoa
rea investițiilor proiectate. Aș pro
pune ca la art 36, litera d să so 
facă o mențiune referitoare la acest 
tip do lucrări, prcvăzîndu-sc obliga
tivitatea ca spatiile verzi sâ fio cu
prinse în documentații, atunci cind 
este cazul, cu justificarea tehnică * 
roiului proiector po care ii au.

Ca o chestiune mai generală aș 
propune introducerea obligativității 
pentru proicctanți ca, in documen
tațiile tehnice elaborate, să prevadă 
un capitol special intitulat „Măsuri 
de protecție a mediului", în care să 
se arate noxele generate de investi
ția proiectată și modul concret în 
care s-a prevăzut combaterea lor.

AI. MAREȘ
inginer-șef la Institutul de studii 
și proiectări pentru gospodăria 
comunală

a acestor 
garanție » 

adoptate, 
probleme-

verzi, aș 
r aspectul legat de mi- 
rolului pe care 11

• Propun ca în proiectul de Lege 
privind protecția mediului înconju
rător. la capitolul II. art 9. punctul

Șl ALTE OPINII
• La cap. II. secțiunea II, artico

lul 14, alineatul 2. propun o formu
lare diferită față de cea din proiectul 
de Lege și anume : „Este obligatoriu 
ca in proiectul și la construcția uni
tăților industriale care se alimentează 
cu apâ din surse de suprafață, să fie 
dispusa evacuarea apelor uzate epu
rate in amonte de propria lor cap
tare. Organele de specialitate pot sta
bili distanțele dintre captări și eva
cuările apelor uzate epurate*'.

FLlip Andrel-CONSTANTIN 
Reșița

lor verzi prevăzute la cap. n, sec
țiunea VII. art. 36, ca și pentru căl
carea spațiilor verzi, facerea de po
teci, Joaca pc spațiile verzi. rupe
rea florilor, a pomilor, călcarea eu 
autoturisme sau alte vehicule, a- 
runcarea dc gunoaie, resturi de ali
mente, uleiuri, spălarea mașinilor, 
aruncarea de hirtii ș.a. se vor sanc
ționa cu amenzi de la 5—500 lei, după 
caz, ce se vor aplica de organele de 
miliție, ale consiliilor populare, paza 
contractuală, paznici pe loc".

• Propun ca, Ia art. 42, să se pre
vadă expres obligația unităților eco
nomice de a introduce soluțiile teh
nice moderne Ia nivel mondial de 
combatere a poluării. Investițiile să 
fie finanțate dintr-un fond special. 
Această finanțare specială e necesară, 
deoarece unitățile economice, urmă
rind o falsă eficiență, nu vor acorda 
întotdeauna prea mare atenție com
baterii poluării, combatere care ar 
mări cheltuielile de producție. De a- 
semenea, considerăm necesară o ga
mă mai variată dc sancțiuni prin In
troducerea in lege a celor contra
venționale, în finalul capitolului V.

V. TEODORESCU
București

Ion BUDULAN
student ol Facultății de drept 
din București

• La capitolul V. sancțiuni, pro
pun să șe adauge la art 66 un nou 
alineat : „Pentru nerespectarea zone-

• A? propune completarea secțiunii 
a Vll-a. din proiectul de Lege pri
vind protecția mediului înconjurător, 
cu un articol care 6ă prevadă obli
gația expresă a tuturor întreprinderi
lor industriale de a planta in jurul 
lor și in curțile interioare perdele 
masive de esențe mixte (cu port înalt, 
mijlociu și mixt) care să filtreze ae
rul de orice impurități șl să împie
dice, totodată, răspindlrea zgomotu
lui spre cartierele locuite. Cu alte 
cuvinte, aș preconiza o „inundație" 
de verdeață de felul celei de mai sus, 
care cel puțin o parte a anului este 
deosebit de eficientă împotriva noxe
lor amintite. Sint potriviți in acest 
scop plopii, salcimii, unii arbuști șl 
alte esențe repede crescătoare. Pu- 
ieții respectivi pot fi livrați de către 
pepinierele de stat.

Petre DANC1U
Cluj

<------
GALAȚI

Ofensivă pentru frumos
• în numai patru luni. Galațiul 

a urcat noi trepte ale urbanizării : 
de curind au fost date in folosință 
o nouă linie de tramvai (cale du
blă). care faoe legătura intre zona 
industrială de est a orașului si 
Combinatul siderurgic, pe o dis
tantă de aproape 5 km. și o nouă 
grădină de vară, amenajată pe o 
suprafață de 1 500 m d ; de citeva 
zile, gălățenii beneficiază sl de un 
nou magazin universal modern, 
unul dintre cele mai mari din 
tară ; au fost, de asemenea, mo-

t demizate 15 unități comerciale ; 
s-a Inaugurat un complex de ser
vicii pentru populație, aparținind 
opop^ratici meșteșugărești. în zona 
grădinii publice ; au fost constru
ite 426 apartamente proprietate de 
stat și alte zeci de apartamente 
proprietate personală.

• Peste 40 milioane lei repre
zintă valoarea lucrărilor efectuate 
prin muncă patriotică de către gă- 
lâțeni numai in această primă
vară. Au fost plantați peste 200 000 
arbori si arbuști intr-o viitoare 
zonă de agrement a orașului, cit 
si peste 15 000 trandafiri. Impor
tante acțiuni au fost initiate pen
tru amenajarea drumurilor si a zo
nelor verzi din noile cvartale de 
blocuri.

• Nu peste mult timp, gălățenii 
își vor putea petrece timpul liber 
la viitorul lac de agrement Vină- 
tori. unde, in prezent, se lucrează 
intens. Pentru copiii gălătenilor va 
fj amenajat, de asemenea, un că
min in aer liber, intr-o zonă a ora
șului cuprinsă între Țiglina II si 
microraioanele 16 și 16 A. Extinde
rile făcute la plajele Brateș și Co- 
cuța, noile amenajări din pădurea 
Girboavele vor oferi si ele. pe lin
gă un plus de capacitate. un plus 
de utilitate sl frumusețe. Pentru a 
oferi clipe si mai nfăcute locului 
de promenadă a gălățenilor, nu
mărul minirarelor va fi mărit sl 
se vor introduce trăsuri pentru a- 
grement pe faleza superioară a 
Dunării.

loan BEJAN . .
primarul municipiului Galați

k—-------------------

hotel
turistic

la Buzău
(C or p 5 p on d e n -

Un nou

a. în continuare sS se specifice : 
este Interzis a sc amplasa două în
treprinderi in aceeași zonă, dintre 
care una de profil alimentar (fa
brică de conserve, piine, zahăr ș.a.) 
fl alta de profil Industrial cu acțiune 
puternic poluantă, (fabrică de ci
ment, de cărămidă, dc granollt ș.a.), 
eu toate măsurile preventive ce B-ar 
lua. Exemplu concret : in orașul Tg. 
Mureș, cartierul Mureșeni, fabrica de 
conserve și fabrica de cărămidă (în 
cadrul căreia există o instalație de 
granollt. care emană o cantitate enor
mă de pulbere solidă) sint amplasate 
una lingă alta. Produsele fabricii de 
conserve se află in pericol de a fi 
impuriflcate cu pulbere de la insta
lația dc granollt, la fel și atmosfera 
pădurii din apropiere.

Inq. Sabin BOCA
Combinatul de îngrășăminte 
ozotoase din Tlrau-Mures

BUZĂU
Iul „Scintcii", Mih.t Blxu). L. 
Buzău a fost inaugurat noul 
hotel turistic „Pietroasa". Așe
zată în vecinătatea Palatului 
municipal, construcția are 6 ni
vele și închide una dLn laturile 
ansamblului de clădiri care for
mează centrul civic al Buzău
lui.

— Hotelul „Pietroasa" — ne 
spune Vasile Teleanu, directo
rul Oficiului județean dc tu
rism — oferă condiții conforta
bile de găzduire celor aflațl in 
drumeție pe traseele da legătu
ră intre Capitală, litoral, Mol
dova și Transilvania. Hotelul 
dispune de 189 locuri In camere 
cu cite 1 și 2 paturi, de 2 res
taurante, un bar de zi, cofe
tărie.

SCRISORI DIN STAȚIUNILE BALNEARE
Dln diferite stațiuni baLneo-clImatcrlce un- 

de-și petrec concediul, corespondenți voluntari 
ai ziarului nostru no trimit scrisori care se re
feră la modul în care sint primiți și găzduiți, I* 
condițiile de confort, odihnă șl tratament ce le 
sînt asigurate. Ei relatează despre anumite as
pecte pozitive și, totodată, fac și unele observa
ții critice.

„Mulțumiri 
din Mangalia
VASILE PRODA- 

LEA, mecanic de lo
comotivă la Depoul 
C.F.R. Pașcani, ne in
formează că el este 

din cel peste 
de oameni ni

muncii, care au fost 
găzduițl în primele 
luni ale anului la sa
natoriul balnear din 
Mangalia.

„în 
vreau 
miri _____ ....
rilor și personalului 
administrativ pentru 
tot ce au făcut ca 
noi, cei veniți in 
concediu, sâ ne sim
țim bine. 6â ne refa
cem sănătatea. Aceasta 
este nu numai părerea 
mea, ci și a multor 
altor oaspeți din pri
mele luni ale anului".

primul rînd, 
să aduc mulțu- 
medicilor, suro-

Peste 1 000
ei ____
bri cooperatori. Este 
un 
cativ 
realități 
țara noastră, pe care 

” * ‘ ține
in

au fost
dintre 
mem-

aspect semnifi- 
pentru noile 

sociale din
tov.
Să-1 ........ .................
mod aparte : „Iată de 
ce, ne scrie el, in 
condicile de impresii 
ale stațiunii veți găsi 
calde cuvinte do mul
țumire adresate Par
tidului Comunist Ro
mân de către nume
roși lucrători 
goarelor, unii ____
ei veniți pentru prima 
oară intr-o stațiune 
balneară'1.

Prodalea 
remarce

al o- 
dintre

Noi metode 
terapeutice

Un alt corespondent 
voluntar, ION ȘER- 
BANOIU, din Pucloa-

an, ne 
reușita 
de tratamente — prin 
moxicombustie — ini
țiată de către docto
rul Eduard Șerbarj, 
directorul sanatoriului 
din această stațiune.

„Vorbind despre ini
țiatorul moxicombus- 
t'.el — arată citito
rul nostru — aș vrea 
să relev că dlnsui a 
pus in aplicare, cu 
șase luni în urmă, și o 
altă metodă : terapia 
prin curenți 
gularl. cu 
activi aciformi. Și a- 
ceastă metodă a dat 
rezultate bune. Un a- 
semenea interes con
stant pentru perfecți
onarea asistenței me
dicale, acordată celor 
veniți la cură balne
ară, merită să 
consemnat".

despre 
metode

rectan- 
electrozi

tie

La redacție mai pri
mim și unele semnale 
critice, din care rezultă 
că in anumite stațiuni 
balneo-climaterlce mal 
sdnt lucruni de pus la 
punct.

Ilustrata din Tușnad-Băi

„S-au luaî 
măsuri..." Aștep
tăm rezultatele

VICTOR POPA, sa
lariat la S.M.A. Ște
fan cel Mare, ju
dețul Neamț, împreu
nă cu ION GALA- 
ȚEANU, GHEORGHE 
PARASCAN și COS- 
TACHE FLOREA 
na-au relatat o sea
mă de nereguli pe
trecute la Băile Go-
vora, in ce privește 
transportul cu auto
buzele de la gară pină 
în stațiune, condițiile 
de cazare și hrană. 
Consiliul popular al 
județului Vilcea, care 
a cercetat aceste sesi
zări, ne răspunde că 
ele se dovedesc în
dreptățite .și că s-au 
luat măsuri pentru 
remedierea lor. S-a 
mai Introdus un au
tobuz pentru trans
portul cu prioritate al 
oamenilor ce vin la 
tratament ; s-au luat 
măsuri pentru îmbu
nătățirea, In viitor, a 
încălzirii unor vile, 
urmărindu-se, totoda
tă. ca personalul de 
servire să-și facă con
știincios datoria.

unor recepțloneri de 
Ia biroul de cazare 
Geoagiu Bâi, care au 
comis abuzuri in per
ceperea tarifelor de 
cazare. Stîrnește însă 
uimire următorul pa
saj din răspunsul Ofi
ciului județean de tu
rism : „în ceea ce pri
vește traseul autobu
zelor, între stațiunea 
Geoagiu Băi șl condu
cerea autobazei Orăș- 
tie s-a încheiat o con
venție potrivit căreia 
autobuzele care plea
că și se întorc de la 
stațiune trebuie să in
tre pe la gara Orăștie 
pentru a transporta 
pacienții sosiți la tra
tament ; însă șoferii 
nu respectă acest tra
seu. Vom continua să 
intervenim pe lingă 
conducerea autobazei 
să se respecte traseul 
autobuzelor cu intra
rea pe la gara C.F.R. 
Orăștie". Cine sînt de 
vină : șoferii sau con
ducerea autobazei ? Și 
oare este chiar atlt de 
greu ca cele două uni
tăți locale să rezolve 
o dată pentru totdeau
na .................... ...această problemă ?

Paclen|ll.. 
detectivi

în gară 
la Orâșile

Dintr-o altă scrisoa
re, sosită din Bazna, 
aflăm despre o me-

țeahnă care se mal tn- 
tllnește la unii anga
jați al stațiunilor bal
neare : încercarea de 
a sustrage din hrana 
celor veniți la odihnă. 
O meteahnă care se 
cere stîrpită din rădă
cini, cu contribuția 
chiar a oaspeților a- 
tențl la ceea ce se 
petrece In jurul lor.

Procedînd astfel. 
IULIAN BĂNICĂ și 
EUGEN CRISTEA, ca- 
re-și petreceau aici 
concediul de odihnă, 
au găsit într-o zi o 
sacoșă plină cu carne, 
abandonată in spatele 
bufetului din stațiune. 
Au făcut pe „detecti
vii" și, nu peste mult 
timp, n apărut și cel 
ce-o lăsase acolo. Nu 
era altul decit măce
larul Gheorghe Lim- 
bășan. Prins asupra 
furtului, cu citeva ki
lograme de pulpă de 
porc sustrasă din ra
ția pacienților, Gh. 
Limbășan le-a oferit 
celor doi suma de 
1 500 de lei, ca sâ-i 
dea sacoșa și să nu-1 
denunțe. Numai că a- 
ceștia lulnd banii s-au 
dus cu ei direct Ia mi
liție. Și acum, după 
cercetările de rigoare, 
dosarul faptelor lui 
Limbășan a luat dru
mul procuraturii.
citeva dintre scrisorile

'FAPTUL! 
IDIVERSi 
I I

Trafic
I în „undă 
| verde“

I
De diva timp, șoferi! auto- I 
vehiculelor oare circulă pe stra- 1 
da Știrbei Vodă din Capitală I 
IJipre Academia Militară nu o F 
surpriză plăcută. Menținind f 
constant viteza de 50 km pc . 
Ioră, el au In permanență... I 

cale liberă. Explicația ? Locul I 
semafoarelor obișnuite a fo^t ’ 
luat de un dispozitiv pentru I 

I dirijarea vehiculelor „In undă I
verde", datorită căruia, res- I 
peotind condiția de mai sus, a 

I conducătorul autovehiculului în- I
tllnește in ambele sensuri, la | 
fiecare intersecție. numai cu- . 

Iloarea verde. Realizare a unui I 
grup de specialiști de la Instl- I 
tutui de cercetări și proiectări 1 
pentru automatizări (Marcel I 

IHascal, D;m Negreanu, Dumi- I 
tru Sibana). dispozitivul asi- 8 
gură organizarea traficului in . 

Iundă verde, pe baza unui cir- I 
cuit logic, indiferent de distan- / 
ța dintre intersecții. Brevetate 
de Oficiul de Stat pentru In- | 

I vențit și experimentată in zona I 
I amintită mai sus, invenția aș- 1 
I teaptă să capete „verde" și pe 
| alte artere de circulație,

„Nicovala**
' a făcut 

explozie

Nereguli similare 
ne-au fost semnalate 
și de la Geoagiu Băi, 
într-o scrisoare sem
nată de ALEXANDRU 
ȚINTARU, din comu
na Tlrnava, județul 
Sibiu. Oficiul județean 
de turism Hunedoara 
ne-a comunicat că a 
luat măsuri împotriva

Am prezentat mai sus ____  ___ _ „_____
și sesizările primite din stațiunile balneare. Cre
dem că ele Ilustrează, măcar in parte, interesul 
cititorilor pentru buna organizare și soluționa
rea corespunzătoare a diverselor probleme de 
care depinde ca flecare din oamenii muncii sÂ 
se simtă „ca acasă" în timpul cind se află ia 
odihnă sau tratament. „Cheia" unei bune, acti
vități este, pretutindeni, aceeași : atenția și con
trolul — exigent, cotidian — al organelor locale 
de partid șl do stat.

Rubrică realizată de 
Aurelia GOLIANU

ORAȘELE NOASTRE 
au chipul primăverii

BACĂU

Cu sprijinul cetățenilor, 
pentru cetățeni

• Au fost realizate și date în 
folosință, de la începutul anului 
pină acum, 184 dc apartamente 
proprietate de stat si personală, cu 
44 mai multe decit prevedea pla
nul. La acestea se vor adăuga, in 
curind. 500 de apartamente care se 
află in prezent in diferite stadii 
de execuție și care vor fi date în 
folosință pină la sfîrșltul acestui 
trimestru. De asemenea, se află in 
probe de presiune o nouă conductă 
de aducțiune in lungime de circa 
8 km. care va alimenta cu apă 
noul cartier de locuințe ..Creme
nea" si zona Industrială Bacău-sud. 
La stația de captare a apel Ghe- 
răleșii se află in plină construcție 
un nou rezervor de inmagazinare 
cu o capacitate de 5 000 m c. care 
ia fi dat in folosință cu o lună 
de zile mal devreme fată dc olan. 
S-au realizat pină in prezent 25 000 
m p reparații pe străzi și trotuare.

Nici dotările sociale nu au ră
mas mai prejos. Astfel, s-au ter
minat lucrările si sint in curs de 
receptionare două cămine a cite 
309 locuri flecare pentru cazarea 
elevilor de la Grupul școlar pentru 
construcții de mașini. De aseme
nea. se află intr-un stadiu avan
sat de execuție și vor fi date in 
folosință, cu 4 luni Înainte de ter
men, o creșă și o grădiniță cu 340

Al|i primari de orașe și municipii răspund la ancheta 
noastră :

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

• CARE A FOST CONTRIBUȚIA CETĂȚENILOR LA REALI
ZAREA LOR ?

© LA CE LOCURI NOI DE AGREMENT Șl SPORT INVITAT! 
POPULAȚIA IN ACEASTA PRIMĂVARĂ ?

locuri la fabrica de pielărie și În
călțăminte ..Partizanul".

• Cetățenii jnuniclpiului Bacău 
și-au adus o contribuție deosebită 
la săparea și astuparea conducte
lor de apă, la nivelarea terenului, 
construcția atelierelor școlare de 
Ia Liceul nr. 3 șl Școala generală 
nr. 28. la săpături șl umpluturi pe 
noua arteră de ocolire a centrului 
orașului, la extinderea parcului 
Gherăiești cu încă 8 ha șl la plan
tarea a peste 50 000 pomi fructi
feri. arbori sl arbuști. Au fo.st a- 
menajate spații verzi in jurul 
blocurilor nou construite, in supra
față de peste 10 ha. s-au construit 
noi terenuri de tenis el volei la 
ștrandul tineretului, dc insula de 
agrement si in parcul Gherăiești.

• Pe malul lacului uzinei hidro
electrice Bacău II s-a dat în fo
losință un nou debarcader si s-a 
dotat baza nautică cu noi șalupe. 
Amenajări speciale s-au făcut și la 
ștrandul tine-etului fi’ :n n-’-cul 'te 
distracții pentru copii din com
plexul sportiv 23 August.

Pentru turismul preorășenesc se 
va da în folosință, în curind, un 
modern motel situat intr-un ca
dru natural frumos, pe dealul Mă
gura. De asemenea, a fos-t extins 
campingul din parcul Gherăiești 
cu încă 50 de locuri șl s-au ame
najat terenuri pentru sport — fot
bal. volei, tenis de clmp și un ba
zin de înot. La ștrandul tineretu
lui sînt în curs de execuție lu
crări de modernizare a plajei.

Ioan ICHIM
primarul municipiului Bacău

SLOBOZIA

Noutăți intr-un 
oraș nou

• In primele patru luni ale anu
lui. 110 familii s-au mutat In lo
cuințe noi. Pină la sfîrșltul lui

'73 se vor mai muta încă 1 000. 
Foarte de curind am dat în folo
sință un magazin de mobilă, unul 
alimentar cu autoservire și o far
macie la parterul unui nou bloc, 
în curind vom Începe construcții 
de noi spații comerciale, care vor 
ocupa o suprafață de 2 500 mp. 
Construim in prezent un hotel cu 
6 etaje și o școală cu 8 săli de 
clasa, casa de cultură a sindicate
lor care va avea o sală de 600 
locuri, bibliotecă, săli de lectură. 
In această primăvară ne-am preo
cupat in mod deosebit de extinde
rea alimentării cu apă a orașului, 
reușind astfel să triplăm capacita
tea existentă.

• Lucrările executate pină la 15 
aprilie prin muncă patriotică se 
ridică la peste 14 milioane lei. Ce
tățenii orașului au amenajat in 
timpul liber 90 000 mp de trotuare, 
nu ajutat la Întreținerea și repara
rea drumurilor.

• încă din luna februarie, cu 
sprijinul populației, am declanșat 
o vastă acțiune pentru plantarea a 
37 00P pom1 șl arbușl* (pin, ienu
păr sălcii brac argintiu șl alte 
specb di pom ornamentali) 6 000 
rr. do gard viu Ur maro volum 
de muncă s-a depus și pentru În
treținerea șl amenajarea de noi 
locuri de agrement. E vorba de 
extinderea spațiilor verzi, cu Încă 
25 de hectare, de construirea a 4 
noi baze sportive ele,

Cheorqhe Gl.ODEANU 
primarul orașului Slobozia

ORADEA

Cind gospodarii 
pun umărul...

• Numărul familiilor care s-au 
mutat în locuințe noi, construite de 
stat, în acest an, se ridică la 120. 
Acestora li se adaugă alte 190 de 
familii care și-au construit aparta
mente proprietate personală cu 
sprijinul statului. Se lucrează la 
extinderea școlii generale dtn car
tierul Iosia. iar in cartierul Cante- 
mir se ridică, prin contribuția popu
lației, o grădiniță cu 240 de locuri.

în rindul lucrărilor gospodărești 
executate in această primăvară 
menționăm modernizarea unei ap
tere principale, Insumind o lungime 
do 4.5 km, precum și a altor străzi, 
in lungime de 3 km, in curs de exe
cuție. Totodată, au fost balastaîa 
70 de străzi și s-au executat lu
crări de întreținere pe 60 000 mp ar
tere de circulație.
• Ca și in anii precedent’, și în 

acest an cetățenii municipiului 
și-au unit eforturile pentru a face 
orașul nostru tot mai frumos. în 
parcuri, in gospodăriile locuitorilor 
s-au sădit, in această primăvară, 
aproape 150 000 de arbori și ar
buști, aproape 25 000 de pomi fruc
tiferi și peste 12 000 fire de viță de 
vie. Rețeaua de spații verzi s-a 
lărgit cu incă 6 hectare amenajate 
in cartierele noi : Splaiul Crișanei 
și Velența.
• Se afla in stadiu avansat de exe

cuție o platformă de parcare asfal
tată, cu tronsoane ce vor însuma 
20 000 mp, capabilă să asigure par
carea a circa 520 autoturisme. 
Odată cu terminarea amenajării 
unu: drum asfaltat in lungime de 
4 km ce traversează zons Viilor 
din juru* Oradei s-a deschis ac
cesul sprt pădure? Saldabagiului, 
renumită zonă de agrement pentru 
sezonul estival ; s-a Îmbunătățit, de 
asemenea, alimentarea cu apă a 
complexului de ștranduri al muni
cipiului — inclusiv a noului ștrand 
termal cu valuri, construit prin 
munca patriotică a cetățenilor.

Ștefan SZANTO
primarul municipiului Oradea

Din vremea războiului, Ion I 
Negrea din comuna Suraia. ju- I 
dețul Vrancea, păstra, pe lingi ’ 

Icasă. un proiectil pe care il io- | 
losea drept... nicovală ! Adesea | 
il lua la clmp și bătea coasa I 

Ipe el. Zilele trecute. Rădița > 
Negrea a pus pe foc. In curte, j 
un cazan cu apă. Și, pentru I 
mai multă siguranță, l-a spri-

I finit.,, tot cu ajutorul proiecti- I 
lului ! De data aceasta, impru- j 
den^n n-a rămas fără consecin- ■ 

Ițe; Cind focul s-a încins, pro- | 
iectilul a explodat, rănind-o I 
grav pe gospodină.

| Păcăleală 
fără haz

' în luna martie a.c.. consiliul ■ 
Ide conducere al cooperativei a- I 

gricole de producție din satul | 
Bogdănești (Vilcea) a solicitat .

■ un vagon de superfosfați de la I 
I Uzina de îngrășăminte chimi- I 
I ce din Năvodari. Pe la începu- .

tul lunii aprilie, vagonul a so- I 
sit în stația Rm. Vilcea. Dar, în I 
locul îngrășămintelor chimice 1 
comandate, el era încărcat cu... j 
argilă caolinoasă. Păcăleală de I 
1 aprilie ? Nu știm dacă la Nă- * 
vodari s-a făcut haz de ea. Cert i 

Ieste insă că Arbitrajul de stat, |
căruia i s-a cerut să rezolve a- I 
cest caz, va pune capăt păcă
lelii.

Albinele
la start

înflorirea salcimilor se apro- I
pie. Conform prognozelor. in- I
tre 5 și 24 mai ea se va pro- •
duce — pe zone — in toată ța- i
ra. Odată cu aceasta va lua I
„startul" și stupăritul pasto- 1
ral. După cum aflăm de la Aso-

I ciațla crescătorilor de albine, I
I pădurile de salcim din jude- I
1 țele Dolj, Mehedinți. Bihor, JI- II fov, Brăila și Galați vor găz- ■

dui aproximativ 800 000 de I

stupi. Măsurile luate din vrei- |

Ime — repartizarea riguroasă a . 
teritoriilor ce urmează a fi ex^' I 
ploatate, precum și atentul con- I 
trol de primăvară al familiilor I 
de albine — promit o recoltă 1 
bogată și... dulce.
Din nou 
chibriturile! 1 

într-una din zilele trecute, în I

I
 gospodăria lui Ștefan Șerban * 

din comuna Ceptura (Prahova) | 
a Izbucnit un puternic incen- | 
diu. Limbile de foc au mistuit,

I
in scurt timp, casa cu cele 4 | 
camere, un grajd și alte depen- I 
dințe. Cercetările au stabilit că * 
incendiul a izbucnit din joaca i 
a doi copii in virată de 3 | 
și respectiv 5 ani, nesuprave- | 
gheați. Găsind o cutie de chi- . 
brituri, de altminteri pusă de I 
părinți la vedere, ei au început | 
să aprindă cu ele paiele și co-

1 cenii din grajd. Deci din nou : I 
I atenție la chibrituri ! I

I Adevărul 
despre .

I actele false
ILiviu Pircălăbescu, salariat 1« | 

Combinatul de prelucrare a ’

I lemnului din Drobeta Turnu- i 
Severin, cheltuia in ultima vre- I 
n:e mai mult decit ciștiga. Un J 
buget-mlnune ? Cercetările e-

Ifectuate au demonstrat că nu. I 
L. P. mai avea o sursă de ve- | 
nituri... extrabugetară. în caii- 1 
g fate de responsabil financiar I 

I in cadrul comitetului sindica- I 
| tului de la fabrica de mobilă, I 

dumnealui și-a însușit din co- > 
Itizațiile pe care le primea „pe | 

încredere" aproape 40 000 lei, | 
pe care a încercat apoi să-i a- 

Icopere cu acte false. Firește, I 
încercarea o. dat greș. Acum il I 
așteaptă „remunerația" de ri- 1 
goare.

’ Rubrică redactată de

I
Dumlhii TÎRCOB 

Cheorqhe DAVID •

■ ti corespondenții
„Scînfefi^J
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LUCRĂRILE AGRICOLE

PORUMBUL O SĂPTĂMÎNĂ ÎN CARE
TREBUIE SĂ REALIZĂM

UN PROGRES HOTĂRÎTOR LA SEMĂNAT
In aceste zile, principala sarcină a oamenilor muncii din agricultură 

și a specialiștilor este încheierea insamințării porumbului pe toate supra
fețele deșt < na te acestei culturi. Ploile abundente din săplâmina care a 
trecut au încetinit rumul lucrărilor. Pină la 1 mai au fost Incămințate 
1 473 000 hectare, ceea ce reprezintă 63 la sută din suprafețele prevă
zute a sc cultiva in întreprinderile agricole de stat și 58 la sulă in 
cooperativele agricole de producție. In județele Satu-Marc, Bihor, Con
stanța, Tulcea, Galați. Alba s-a încheiat semănatul porumbului, lucră
rile continuind pe terenurile cu exces de umiditate situate în lunca 
Dunării.

In schimb. In unele Județe în care cultura porumbului are o mare 
pondere — Teleorman, Olt, Buzău — insămințările sint foarte întîrziate 
In Județul Teleorman, din cele 129 000 hectare prevăzute a se cultiva 
In cooperativele agricole nu au fost însămlnțate decit 20 000 hectare. De 
asemenea, aici mai trebuie făcute arături pe circa 50 000 hectare de teren. 
Această situație impune ca. in aceste zile, toate tractoarele șl mașinile 
agricole să se utilizeze la lucrările de pregătire a terenului și la semă
nat. Recuperarea intirzierii presupune, de asemenea, ca ministerul să 
dirijeze spre Teleorman forțe mecanice din județele limitrofe — Dolj 
și Ilfov — unde lucrările sint mai avansate.

La ministerul de resort a avut loc o ședință de lucru la care au 
ncrticipat oameni de știință și cercetători din stațiunile exoerlmen- 

"lale : pornindu-se de la situația actuală a insămințării porumbului și 
a stării solului, au fost stabilite o seamă de măsuri tehnice. Pe baza 
informațiilor furnizate de Institutul de meteorologie și hidrologie rezultă 
că, in următoarele zile, vremea se va încălzi simțitor. Aceasta impune 
ca in toate unitățile agricole să se depună eforturi pentru încheierea 
lnsamințării porumbului in timpul cel mai scurt.

După cum se știe, hibrizii cu perioada de vegetație mai lungă — hi
brizii tardivi din grupa 400 — dau cele mal mari recolte, fapt pentru 
care numeroase unități agricole au hotârit să cultive intr-o proporție mal 
mare hibrizi tardivi și semitardlvi. Dar aceștia trebuie însămințați cu 
prioritate, pentru a avea timp să beneficieze, in cursul perioadei de 
vegetație, de temperatură, lumină și umiditate. Intrucit în unele unități 
nu s-a putut încheia insămințatul porumbului — există încă terenuri cu 
exces de umiditate — este absolut necesară schimbarea hibrizilor care 
vor fi folosii-. La minister se precizează că există suficientă sămință din 
hibrizi mai timpurii pe care unitățile agricole trebuie să și-o procure in 
timpul cel mai scurt.

Se cere ca toți oamenii muncii și specialiștii din agricultură să depună 
eforturi sporite pentru a încheia in această săptămină semănatul porum
bului. urmărindu-se, totodată, executarea unor lucrări de bună calitate, 
care să asigure obținerea unor recolte mari.

TIMIȘ
De 3 zile, peste cîm- 

pia bănățeană, soarele 
strălucește puternic. In 
aceste zile In cooperati
vele agricole din Jude
țul Timiș au fost semă
nate cu porumb aproape 
16 000 ha. ZIua de 1 mal 
a fost o zi obișnuită de 
lucru, mecanizatorii și 
țăranii cooperatori dind 
zor să recupereze cit 
mai urgent rftmlnerile 
în urmă cauzate de 
ploi. „Timpul frumos 
care se anunță și in 
continuare — ne spune 
ing. Ioan Gheorghiu, 
directorul direcției a- 
gricole județene — va 
fi folosit la maximum 
pentru ca cel tirzlu pină 
simbătă 5 mai să în
cheiem complet semă
natul porumbului pe 
cele 92 500 ha. Miercuri 
s-au însămlnțat 7 524 ha. 
Ne-am propus Insă să 
sporim viteza zilnică la 
semănat. In acest scop 
tractoarele și semănălo- 
rile vor lucra de la ră
săritul soarelui pină 
seara *ără întrerupere".

Intr-adevăr, peste tot 
In județ cuvlntul de 
ordine 11 constituie în
cheierea cit mai grab
nică a semănatului. De 
la unitățile care au ter
minat această lucrare 
sint deplasate operativ

•pre cooperativele ră
mase mai în urmă trac
toare și semănători. 
Astfel, de la secțiile de 
mecanizare aparțlnînd 
S. M. A. Topolovățul 
Mare, Bethausen ctc. aU 
fost dirijate spre Căr- 
pihiș, Varia? și alte 
zone circa 50 de trac
toare șl semănători. în 
cursul zilei de ieri a 
Început transferul altor 
120 de tractoare ți 
mănători.

se-

COVASNA „Vremea rea"
dar și organizarea...

Cooperativele agricole din județul 
Covasna vor cultiva cartofi pe mai 
bine de 11 700 ha. La această supra
față se mai adaugă și cele ale 
I.A.S.-urilor, însumind 1 600 ha. La 
data de 1 mai, întreprinderile agri
cole de stat au terminat plantarea 
cartofilor, in timp ce cooperativele 
agricole de producție au plantat doar 
cu puțin mai mult decit jumătate 
din suprafața destinată acestei cul
turi— o situație deloc mulțumitoare. 
Este drept că in primăvara acestui an 
excesul de umiditate (ploile abunden
te și zăpada) au îngreunat desfășura
rea normală a lucrărilor campaniei 
agricole de primăvară, dar chiar și in 
aceste condiții se putea face mai 
mult Drept dovadă sint rezultatele 
întreprinderilor agricole de stat care, 
printr-o bună organizare a lucrărilor, 
prin folosirea „ferestrelor" de timp 
frumos, au reușit să termine planta
rea cartofilor pe toată suprafața.

în numeroase cooperative plantatul 
cartofilor este mult rămas in urmă. 
Astfel, C.A.P. Brăduț a plantat doar 
85 ha din cele 300, C.A.P. Brateș — 
250 ha din cele 500. C.A.P. Moacșa — 
120 ha din cele 320, C.A.P. Poian — 
66 ha/ din cele 310, C.A.P. Turia — 
doar '321 ha din cele 620 ha. Aici au 
fost condiții mai grele, solul a avut 
umiditate mai mare ? Desigur, multe 
C.AP.-urî • • •'

suprafețe pe care nu se poate Intra 
cu tractorul, dar in condițiile actuale 
— după cum ne spunea tov. Veres 
Ladislau, directorul general al direc
ției agricole, „locul specialistului este 
pe cimp, el trebuie să aleagă acele 
suprafețe pe care se poate lucra". De 
exemplu, C.A.P. Tg. Secuiesc in cî- 
teva zile va termina plantatul carto
filor. in timp ce cooperativele din 
Turia și Ccrnat — avind suprafețe 
vecine cu cele ale cooperativei din 
Tg. Secuiesc — mai au de plantat cu 
cartofi peste 400 ha.

Nu in toate locurile este folosit In 
întregime parcul de mașini de plan
tat. Astfel, la C.A.P. Lemnia pe 
data de 1 mai au lucrat doar 2 ma
șini din cele 4 existente. „Din lipsă 
de tractoare" — spunea inginerul șef 
al cooperativei — pentru că 3 trac
toare sint defecte. La C.A.P. Sînzieni 
și C.A.P. Turia — 2, respectiv, 4 ma
șini de plantat nu au lucrat pentru 
că sămința de cartofi nu era pregă
tită.

In ultimele zile timpul s-a amelio
rat și in județul Covasna. Se impune 
deci grăbirea ritmului plantării — 
lucrare a cărei încheiere nu mai su
feră nici o aminare.

mai au și la ora actuală
TOMURI Geza
corespondentul „Scînteii'

SIBIU Să mintă
entru 15

NEAMȚ
„Ritmul intens 

care s-a desfășurat ... 
ultimele zile însămîn- 
țatul porumbului — ne 
6punea Ing. Anton 
Luca, director al direc
ției agricole județene 
Neamț — a creat toate 
condițiile pentru ca, 
pină la sfirșitul acestei 
săptămini, semănatul să 
fie încheiat pe întreaga 
suprafață planificată de 
36 000 ha". Intr-adevăr, 
în decurs de numai 4 
zile, in unitățile agri
cole din acest Județ 
8-au însămințat cu po
rumb peste 15 000 ha. 
Astfel, ca urmare a bu
nei organizări a mun
cii, cit și utilizării cu 
eficientă a întregului 
parc de tractoare și a 
timpului de lucru, in 
multe cooperative agri-

paș, Cornățel, Șelimbăr, Cristian^ 
Birghlș, Alma ș.a. — cu nerealizâri 
de zeci de hectare. „Volumul maro 
al restanțelor, determinate in cea 
mal măre parte de lipsa de sămință, 
va fi totuși recuperat in cel mult 
3—4 zile — ne-a spus ing. Ion Năs- 
tase, director general adjunct al di
recției agricole județene. Printre 
măsurile luate în acest scop amin
tesc : peste tot, acolo unde sint ră
mineri în urmă, în aceste zile se or
ganizează schimburi prelungite 
cite 10—12 ore ; concentrarea, 
redistribuire, a cite 4—5 mașini
plantat în unitățile cu suprafețe mal 
mari ; acolo unde se face simțită lip
sa de sămință, loturile destinate prin 
acord global membrilor cooperatori 
sint plantate cu cartofi proprii, ur- 
mind ca sămința să li se restituie în 
toamnă".

Pe teren am avut prilejul să fa
cem cunoștință și cu alte măsuri me-

de 
prin 

de

in 
in

cole, ca cele din Dul- 
cești, Ghigoești, Rediu, 
Urechenl șl altele, vi
teza zilnică de semănat 
a ajuns să fie aproape 
dublă față de preve
deri. Pentru a se asi
gura un front de lucru 
la semănat au fost lua
te măsuri ca toate trac
toarele rutiere de la 
S.M.A. să participe la 
pregătirea terenului. 
S-a ajuns ca zilnic să 
se asigure un avans de 
circa 2 000 ha teren 
pregătit față de nece
sarul stabilit in func
ție de numărul mașini
lor de semănat.

In vederea folosirii 
cit mai eficiente a tu
turor utilajelor, înce- 
pînd de ieri, 15 mașini 
SPC 6 de la coopera
tivele agricole din 
Dumbrava Roșie, Pia
tra Neamț, Roznov șl 
Săvlnești, care au ter
minat semănatul po
rumbului, au fost diri
jate operativ spre uni
tățile de pe raza con
siliului Lntercooperatist 
Zănești. O analiză a- 
mănunțită a situației 
din teren, făcută de că
tre specialiștii direc
ției agricole Județene, 
arată nevoia 
rli vitezei 
lucru care să ____
încheierea insămințăril 
porumbului pină la 
sfirșitul acestei săptă- 
mini.

2 000

crește- 
zLlnice de 

asigure

nite să grăbească ritmul plantării 
cartofilor. La Cristian, de pildă, elevi 
din comună și din municipiul Sibiu 
lucrau la înlăturarea ultimelor. -pt- 
chiuri de apă care mai frineazâ ope
rațiunile de pregătire 
Ritmul rămlne însă 
In multe cooperative 
tificarea cea mai des 
tot 
vărat, deficitul de cartofi de 
mință se evidențiază pe Județ pen
tru o suprafață de 1 500 ha. Dar în 
cooperativele agricole Racovița, Or- 
lat, Poplaca, Șelimbăr și altele, unde 
există sămință pentru 20 pină la 40 
ha, lucrările erau încetinite din cauza 
slabei organizări a muncii, a nume
roaselor defecțiuni la mașinile 
plantat.

a terenului, 
nesatisfăcător 
agricole, jus- 
intilnită fiind 

„lipsa de sămință". E ade- 
să-

Intre căile principale de gospodă
rire rațională a metalului, promo
varea largă a tehnologiilor moderne, 
înlocuirea celor care determină con
sumuri suplimentare nejustificate, 
diminuarea adaosurilor de prelucra
re și prevenirea rebuturilor ocupă 
un loc aparte. Asemenea căi sint 
folosite cu succes in multe Între
prinderi din Capitală, a căror preo
cupare de căpfttii vizează micșora
rea gabaritelor mijloacelor tehnice, 
concomitent cu menținerea sau chiar 
sporirea performanțelor acestora, 
ceea ce conferă metalului un grad 
tot. mal ridicat de utilizare.

I^i Fabrica do maslnl-unelte și
agregate din București, do pildă, la 
multe produse Indicele de ulllizaro 
a metalului oslo 
deosebit dc ridi
cat ; acesta sg ci
frează la 95 la 
■sulă la strungul 
Carusel de 1 600 
mm. Totuși, nu 
de puține ori, in 
alte situații, co
eficientul (le uti
lizare a metalu
lui este scăzut : 
65 la sută la ma
șina de rectifi
cat universală cu 
diametrul de 100 
mm ; 67 la sută 
la freza longitu
dinală portală de 
1 000 mm și 69 la 
sută la aceea de 
1 600 
alte 
treia 
metalul din 
se obțin 
selc respective se 
elimină în cursul 
turnărilor, forjă
rilor, prelucrări
lor mecanice, de- 
termlnind un plus 
de consum de 
manoperă, ener
gie și scule și 
chiar uzura pre
matură a utilaje
lor.

Așa stind lu
crurile, discuția 
cu tov. Octavian 
Cocora, șeful a- 
tclierului de pro
iectare tehnolo
gică a produselor 
noi, a pornit de 
ce se consumă

— Este vorba, intii de toate, de 
unele deficiențe ale noastre, ne-a 
răspuns interlocutorul. Aș aminti, 
do pildă, faptul că forjarea in ma
trițe scmideschise, procedeu 
asigură o importantă economic 
metal, se aplică in prezent la nu
mai circa 20 la sută din reperele ce 
s-ar putea executa in acest mod. 
Extinderea metodei depinde numai 
de noi. întreprinderea noastră fiind 
aceea care trebuie să execute ma
trițele necesare. In acest sens, ne 
avantajează și faptul că. acum, s-a 
stabilit cu precizie unitatea cu care 
vom coopera pentru realizarea forjă
rii reperelor respective și nu vom 
mal fi trimiși de colo pină colo — 
cum s-a întimplat pină de curind. 
Putem, de asemenea, să reducem 
pierderile de metal prin folosirea 
unor metode moderne de debitare, 
care pot fi aplicate in condițiile or
ganizării centralizate, existente la 
noi, a operației respective. Calculele 
arată că, pe această cale, anual se 
pot economisi peste 42 tone lami- 

1nat&t Cu o singură condiție: să se 
monteze incă cinci ferăstraie cu 
f)îhză continuă, care „produc" o 
cantitate de șpan de 4—5 ori mai 
mică decit ferăstraiele clasice, fo
losite în prezent.

(Iată în fotografia de jos efectele 
utilizării ferăstraielor cu pinză con
tinuă. comparativ cu cele clasice ; 
cantitatea de șpan este de multe ori 
mai mică Ia debitarea aceleiași can
tități de laminate).

Am întrebat : ce vă împiedică să 
achiziționați fierăstralele cu pinză 
continuă ?

— Pinza continuă pentru 
răstraie se aduce din Import.

economla de metal c« se obține în
trece cu mult valoarea acestor pînze.

— Mult șpan rezultă și Ia operația 
de prelucrare prin așchiere a lami
natelor. Cum explicați acest lucru ?

— Desigur, sint și cazuri de aba
tere de la disciplina tehnologică. In 
ceea ce ne privește, acționăm sus
ținut pentru reducerea consumului 
de laminate. Astfel, s-au stabilit 
normativele referitoare la consumul 
din debitare șl prelucrare și care 
prevăd limite sub standardele (le 
stat. Pe baza acestora, prolectanțtl 
și tehnologii stabilesc dimensiuni 
minime ale adaosului de prelucrare. 
Rămine însă ca ele să fie respectate.

Cum se vede, posibilități de redu
cere substanțială a consumului do

de
cu
din județul Sibiu, pir.ă ieri.

PROGNOZA
AGROMETEOROLOGICĂ

mm. Cu 
cuvinte, a 
parte din 

care 
produ-

Față
cultiva
gricole ...
2 mai, se plantaseră doar 4 000 ha.
Așadar — o restanță care însumează

6 540 ha prevăzute a se 
cartofi in cooperativele a-

mai bine de o treime din suprafața 
planificată. O imagine și mai com
pletă a acestei situații ne-o dă faptul 
că la această dată mai sint incă nu
meroase cooperative agricole — Ar

$. 
8^ <■

Potrivit aprecierilor institutu
lui meteorologic, in luna mai 
temperaturile medii vor fi cu
prinse intre 14—17 grade. în 
privința precipitațiilor, cantită
țile ce vor cădea se vor silua 
in limite normale, variind între 
35—45 litri pe metru pătrat in 
Dobrogea și 70—90 litri pe me
tru pătrat în Transilvania și 
Maramureș. Nu este exclusă 
posibilitatea ca In Oltenia, 
Muntenia, Dobrogea și aproape 
în întreaga Moldovă, cantitățile 
medii lunare să fie pe alocuri 
depășite. De remarcat că cea 
mai rece perioadă din luna mai 
se prevede a fi intre 10—15 ale 
lunii, cind în nordul extrem al 
țării temperaturile vor cobori 
pină la zero grade.

Cu excepția terenurilor afec
tate de umiditate, regimul hi- 
drotermic al solului și al aeru
lui in cursul lunii va favoriza 
un ritm energic de creștere a 
culturilor agricole. Trebuie re-

0 E B O fl E a
(Urmare din pag. I)
matizate pentru producerea geamuri
lor securit, este rezolvată nu numai 
problema acoperirii necesităților eco
nomiei naționale la acest produs, ci 
sint create și largi disponibilități la 
export. Tot aici, peste puțin timp, 
urmează să aibă loc o nouă „pre
mieră" industrială. Este vorba de 
punerea în funcțiune a Secției de 
piese presate din sticlă, la care lu
crările de construcție și montaj teh
nologic au intrat in etapa finală.

Deocamdată, 
doar producție.

de justificări
din

In unitățile agricole se folosesc, la plantatul cartofilor, mașini de mare 
randament

Prima linie de plăci ondulate 
azbociment, din cadrul Combinatului 
industrial pentru lianți șl azbociment 
Alcșd, n-a Intrat in funcțiune, așa 
cum a fost stabilit, la 31 martie a.c. 
Cauza ? Nc-livrarea utilajelor con
tractate. Restanța cea mai mare, ca 
volum și număr de utilaje, se loca
lizează la atelierele „9 Mal" din 
București. Astfel, colergamul pentru 
defibrarea azbestului, deși avea, po
trivit contractului, termen do livrare

«ă mărească precizia de turnare — 
ne explică Ing. O. Cocora. Rezulta
tele 9lnt Încă nesatisfăcâtoarc. De 
regulă, au fost invocate motive teh
nologice. Cu toate acestea, noi con
tinuăm «A credem că, punindu-se lu
crurile la punct, se poate tumn cu 
adaosuri minime. Avem și dovezi, 
în perioada de asimilare a unor pro
duse noi, pe bază de licență, am pri
mii de la furnizorii străini piese 
brute cu adaosuri do turnare ccl 
puțin de două ori mai mioi decit 
cclo ale reperelor livrate de colabo
ratorii noștri din țară.

— In primul rind, trebuie făcută o 
precizare — ne spune tov. Mlrcea 
Drftgulin, Inglnerul-șef al fabricii de forja(e dirt cadrul 

uzinei „23 Au
gust". în compa
rație cu anul 
trecut, în trimes
trul I a.c. piese
le rebutate la 
F.M.U.A. B„ din 
cauza unor defec
te de turnare, au 
scăzut de la 11,5 
la sută la 8,8 la 
sută. Nu ne pu
tem lăuda prea 
mult cu acest re
zultat, pentru că 
procentul de re
buturi este incă 
ridicat. Socotesc 
însă că scăderea 
acestuia este o 
dovadă a seriozi
tății cu care ne 
ocupăm de solu
ționarea proble
mei. Pentru a re
duce In continua
re rebuturile tre
buie să se asigure 
condiții mai bune 
de lucru in turnă
torie. Cind spun 
aceasta mă refer, 
în mod deosebit, 
la terminarea — o 
dată pentru tot
deauna — a in
vestiției mereu a- 
minate de prepa
rare a nisipului 
rece și Ia adopta
rea unor măsuri 
de Încadrare mai 
bună a lucrători
lor din turnătorie, 
în vederea stabi

lizării acestora, sporirii Interesului 
lor pentru ridicarea calificării tehnl- 
co-profcsionale.

— Acestea ar fl singurele cauze *
— Nu, desigur, deși este foarte 

Importantă rezolvarea problemelor 
pe care le-am amintit. Sint și cauze 
care depind de noi. De pildă, există 
cazuri de abatere de la disciplina teh
nologică, unele din tehnologiile de 
turnare a anumitor piese, mai ales 
a celor care se fabrică cu o frecven
ță mai redusă, nu sint puse la punct. 
La atelierul de modelărie, unde lu
crează mulți tineri, modelele de 
turnare nu au încă precizia dorită și, 
de aici, unele adaosuri de prelucrare 
mari. In ultimul timp am luat mă
suri hotărite de întărire a controlului 
și supravegherii procesului de turna
re, îndeosebi la operațiile „cheie", 
cum ar fi uscarea formelor și ridi
carea temperaturii de turnare. Cred 
că și beneficiarii ar putea remedia o 
parte din defectele constatate în 
cursul prelucrării. La ora actuală, 
tehnica pune la dispoziție procedee 
moderne de remediere, cum ar fi 
cele de sudură, care, fapt cert, nu 
diminuează nimic calitățile jMfcseL1' 
lor. S-ar 6vîta, astfel, retopifeii a 
zeci de tone de metal, s-ar economisi 
manoperă.

Despre colectivul de la fabrica de 
piese turnate șl forjate din cadrul 
uzinei „23 August" ne-am mai notat 
că și-a propus un obiectiv clar de 
economisire a metalului : prin creș
terea indicelui de utilizare a meta
lului cu 2,6 la sută, în acest an se 
va obține o producție suplimentară 
de 200 tone produse turnate. în
treprinderea vecină, cu care co
laborează, Fabrica de mașini- 
unelte și agregate, a finalizat in a- 
ceste zile acțiunea de revizuire a 
normelor de consum, urmărind să 
realizeze pe această cale o econo
mie de peste 110 tone de metal.

Gospodărirea rațională cu maximă 
grijă a metalului trebuie să devină 
o preocupare stăruitoare a specialiș
tilor, a muncitorilor și tehnicienilor 
din cele două întreprinderi, să se 
situeze pe același plan cu eforturile 
pentru îndeplinirea planului de 
producție, ridicarea caracteristicilor 
tehnico-funcționale și sporirea com
petitivității mijloacelor tehnice. A- 
ceasta este o sarcină economică de 
primă însemnătate, pentru înfăptui
rea căreia trebuie să militeze perse
verent, zi de zi, comitetele de partid 
din cele două uzine, intensificind 
munca politico-educativă pentru dez
voltarea spiritului gospodăresc și de 
răspundere în utilizarea metalului, 
pentru reducerea continuă a consu
murilor. combătind cu intransigență 
orice ’
orice 
si rea

piesa turnate și

Cind șpanul
ajunge

sa „devoreze"
meta/u/...

o LA UNELE PRODUSE - INDICELE DE UTILIZARE A ME
TALULUI ESTE SCĂZUT © PIERDERILE POT FI REDUSE 
PRIN EXTINDEREA TEHNOLOGIILOR MODERNE © VICII 
DE TURNARE Șl ADAOSURI DE PRELUCRARE EXAGERATE 

i • UN ANGAJAMENT CARE OBLIGĂ

Ancheta „Scînteii" in două mari unități industriale 
din Capitală

la întrebarea : De 
atît metal ?

care 
do

metal există cu prisosință la 
F.M.U.A. — București. Punerea lor 
in valoare depinde, in cea mal mare 
măsură, de însuși colectivul fabri
cii, de răspunderea cu care este ur
mărit fluxul metalului in întreprin
dere, este controlată fiecare opera
ție de prelucrare. Vizităm secțiile 
fabricii împreună cu ing. Constantin 
Niculescu, șeful biroului C.T.C. Ni se 
spune că, in trimestrul I, cantitatea 
de piese rebutate la prelucrările me
canice a însumat 15,4 tone, iar la 
tratamentul termic — 1,2 tone, răs
punderea pentru aceste pierderi de 
metal și manoperă revenind în ex
clusivitate celor care le-au prelucrat 
Vedem și noi asemenea piese care 
poartă inscripția „rebut". Aflăm însă 
că o altă parte din piese și, îndeo
sebi, repere de dimensiuni mari, tre
buie expediate la retopit — adeseori 
după ce s-au executat un număr im
portant de operații de așchlere, s-a 
consumat multă manoperă — din 
cauza unor vicii de turnare la semi
fabricate livrate de uzina „23 Au
gust", Uzina de construcții de mașini 
Reșița ș.a. Maistrul Gheorghe Cojo
carii, de' la’ secția uzlnaj mașini 
grele; ne arată cițiva asemenea co-i 
loși de metal, deveniți inutilizabili.' 
Este vorba de o traversă de la strun
gul Carusel de 3 200 mm, in greutate 
de 4 tone (fotografia de sus), de doi 
montanți AF 85, fiecare cîntărind 
1 350 kg. In acest an, 180 tone de 
piese turnate, de la uzina „23 Au
gust", au trebuit să flc refuzate. Dar 
maistrul Cojocaru ne atrage atenția 
asupra altui fapt. Prezentindu-ne o 
carcasă cap de frezat FLP 1 000, ne 
spune că, înainte de prelucrare, a- 
ceasta a cintărit un sfert de tonă 
mal mult.

— Am cerut, în repetate rinduri, 
tuturor unităților cu care colaborăm

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii
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ținut tnsă că în cea mal mare 
parte a Munteniei și a Olteniei, 
cu excepția Bărăganului de sud- 
est, in sudul Banatului și al 
Transilvaniei, iar local în Mol
dova, pe lunci, se va menține 
excesul de umiditate, ceea ce 
impune continuarea acțiunilor 
de înlăturare a apei în vederea 
insămlnțării eșalonate și a aces
tor terenuri. In restul zonelor 
agricole umiditatea solului la 
nivelul sistemului radicular al 
plantelor se va menține in li
mite apropiate de cerințele 
optime.

Condițiile agrometeorologice 
ale lunii mal permit terminarea 
în scurt timp a insâmințărilcr 
și Impun asigurarea unui ritm 
susținut al lucrărilor de îngri
jire a culturilor, ca și controlul 
acestora pentru depistarea dău
nătorilor și aplicarea cu eficl- 

. ență maximă a măsurilor de 
prevenire și de combatere.

(Agerpres)

atitudine de automulțumire, 
manifestare care duce la iro- 
acestei materii prime.

Cornellu CARLAN 
Foto ; M. Andreescu

la sfirșitul anului trecut, a sosit pe 
șantier abia de citeva zile.

Aceste informații ne-au fost fur
nizate de directorul tehnic al combi
natului, ing. Constantin Ilristu. In
terlocutorul a omis însă un lucru 
esențial : că o anumită parte de răs
pundere, pentru modul in care se 
derulează livrarea utilajelor tehno-

dovadă. Constructorul mai are de 
executat un volum apreciabil de lu
crări — la platformele de depozitare 
a produselor finite și, ce e mai grav, 
chiar pe locui unde urmează să fie 

‘ montate o parte din utilaje. O situa
ție acceptată cu prea mare ușurință 
de beneficiar, care a reprogramat 
foarte repede unele termene, sau a

Măsuri mai ferme 
pentru recuperarea 

restanțelor
deLa Combinatul de materiale 

construcții din Cimpulung urmează 
să producă o linie de fabricare a ci-

ORGANIZAREA MUNCII
logice revine chiar beneficiarului. 
Cine,' dacă nu acesta, este cel mal 
Interesat in procurarea tuturor ma
șinilor ce condiționează intrarea in 
producție a noii capacități ? §1 cine, 
dacă nu tot beneficiarul, trebuia să 
Intervină energic și insistent pe 
lingă furnizorii săi, pină la rezolva
rea completă a acestei probleme ?

Cu nimic nu poate fi diminuată 
Insă răspunderea constructorului 
— întreprinderea de construcții și 
montaje din Oradea — pentru "încăl
carea graficelor de execuție. Ia 14 •

recepționat o serie de lucrărirecepționat o serie de lucrări de 
slabă calitate. In cursul acestui tri- 

................... să 
de 
pe

mestru, noua capacitate trebuie 
producă și să livreze 325 000 mp 
plăci ondulate din azbociment. 
care economia națională contează. 
Rezultă, in consecință, că data pu
nerii in funcțiune a noii linii tehno
logice trebuie grăbită, orice ciștig în 
acest sens, chiar și de citeva zile, 
avind o valoare deosebită. Vor în
țelege In sfîrșit constructorul, bene
ficiarul și titularul investiției acest 
lucru î

meniului, cu o capacitate anuală de 
sute de mii de tone. Punerea ei in 
funcțiune este condiționată aproape 
in exclusivitate de activitatea con
structorului, care are de recuperat la 
principalele lucrări, respectiv, la mo
rile de făină, turnul cicloanelor, cup
toarele rotative și platformele de 
coacere, rămineri in urmă evaluate 
la circa 2 luni față de graficele de 
execuție.

O nouă capacitate pentru produse 
ceramice se află in construcție la fa
brica din Odobeștl. Neajunsul princi
pal, care grevează asupra lucrului

de pe acest șantier, H constituie lip
sa frontului de montaj tehnologic. 
Un volum considerabil de utilaje 
„zac" in stoc de luni de zile ; de 
necrezut, montorii stau șl ei. Situația 
necorespunzătoare devine alarmantă, 
dacă ne gindim că termenul de pu
nere in funcțiune a expirat de aproa
pe o lună, iar probele tehnologice au 
o durată de cel puțin 3 luni.

Incertitudinile legate de intrarea în 
producție a liniei tehnologice din ca
drul lucrărilor de dezvoltare a între
prinderii de prefabricate din beton 
Iași pot fi Înlăturate cu o singură și 
hotăritoare condiție : beneficiarul, 
împreună cu unii din furnizorii săi, 
să pună la punct benzile transpor
toare, dovedite necorespunzătoare in 
timpul primelor probe, și să incheie 
cit mai repede cu putință probele, de 
la stația de abur comprimat și cen
trala de betoane.

La lucrările de dezvoltare a Fabri
cii de produse ceramice din Iași da
torită defectării preselor de coame, 
probele tehnologice au fost sistate. 
Cine, ci nd si cum va acționa pentru 
depășirea cit mai grabnică a acestor 
deficiențe ? — iată întrebarea cea. 
mai acută cu care sint confruntați 
factorii de răspundere de pe acest 
șantier.
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și munțn-s lingă mine PROGRAMUL I

SI,35 Roman foileton „Clntec la 
apusul soarelui" după roma
nul lui Lewis Gibbon. Ulti
mul episod — „Cintecul".

22,20 Cfntece șl jocuri populare in
terpretate de ansamblul fol
cloric „Miorița" din Cluj.

UN REVOLUȚIONAR
ÎNFLĂCĂRAT

Maramureșul este o vofrd etnografică $i folclo
rică fabuloasă. Elementele artei populare de aici 
au influențat și continuă să se regăsească in arta 
multora dintre artiștii noștri plastici. Așadar, in ce 
măsură aceste izvoare limpezi înriuresc creația 
unui marc sculptor contemporan 7 Cum reflectea
ză. ce reține — printr-o selecție profundă — din 
atari date, pentru ca opera sa să fie. pe planul 
angajării sociale, a sugestiei și emoției estetica cit 
mai puternică, pentru ca — daca e posibil — să 
ciftige aprecierea unanimității ?

Asupra acestor aspecte de permanentă actuali
tate am discutat cu artistul poporului Vida Gheza. 
Sint. draltminteri, teme abordate cu preferință 
de artist.

— Mi «-a propus, cu ani 
!n urmă — și-a început de 
data aceasta confesiunile — 
să locuiesc in Capitală. 
(Ride). Intr-o vilă din Co- 
troceni. Un prieten mi-a 
adus cheia. Dar ce să fi 
căutat eu acolo ? Nu pot 
sculpta decit acasă, in Ma
ramureș. unde m-am năs
cut, unde trăiesc. Bineîn
țeles că propunerea aceea... 
am luat-o ca pe o glumă. 
Stea cine-o vrea in Cot re
cent.. Nu poți muta 
munții pe Calea Victoriei 1 
Pe cind așa, ies in grădi
nă și munții-s lingă mine. 
Baza artistului este locul 
unde s-a născut și pe care 
trăiește. Asta ar trebui să 
Înțeleagă tineretul, 
„țara Maramureșului' 
dă de fiecare dată 
nou. îmi dă „pita" inspira
ției. Aici m-a format me
diul. Eu sint o expresie. o 
reflectare a universului in 
care trăiesc.

...De curlnd. sculptorul a 
împlinit 60 de ani. Prin 
viața și activitatea de pină' 
acum — dc artist comunist, 
patriot înflăcărat, luptător 
voluntar, alături de mulți 
alți fii al României, Împo
triva fascismului pe fron
tul Republicii Spaniole, de 
neobosită prezență in acti
vități politice, de stat 
obștești — T” ‘ ~
dezvăluie cu 
înalte însușiri 
civice.

— în tot ce 
și sculptez.

cum este o vorbă din bâ- 
trini : de la opincă pină la 
vlădică. Dacă osie con
cepută exclusiv pentru un 
cerc mărunțel, care cel 
mai adesea duce lipsă de 
profunzime și de cunoaș-

că rd înrudiți sufletește, 
referindu-nc la sculptorii 
români ?

— Am mai spus-o și al
tădată : cu Brâncuși. Sin- 
tem din acecnși matrice și, 
mai cred, că și in multe 
alte privințe alo meșteșu
gului. preocupărilor...

— Vă considerați un ar
tist pe deplin realizat ?

(Ride. Din nou ride).
— Uite ce e : cu fiecare 

nouă lucrare, trag nădej
dea să realizez sculpturi cit 
mai frumoase, mai dens 
exprimate.

Răsfoim 
album 
grafie 
mamă 
ricită, 
virstâ

împreună un 
de familie. O foto- 
tare de demult : o 
tinără, frumoasă, fe- 

lingă fiul ci in 
de cinci ani. Sculp-

Convorbire cu sculptorul
Vida Gheza

Mie 
îmi 

ceva

___ și 
Vida Gheza 

i statornicie 
morale și

fac, gindesc 
imi spune, 

vreau să slujesc cit mai 
bine patriei mele, Româ
niei socialiste. Sculptez 
chipul pămintului natal, cu 
oamenii, cu obiceiurile și 
cu preocupările lor mai 
vechi și mai r.oi... Ceea ce 
spun. nu-i o descoperire 
de-a mea. dar in fiecare 
lucrare a vieții caută să te 
întrebi : pentru cine o faci 
și cui folosește ? Iar arta 
adevărată trebuie să fie 
înțeleasă de toată lumea.

terea vieții, cu bucuriile ei 
mari, cu umbrele, dar mai 
ales cu luminile ei strălu
citoare. atunci... acea ..artă" 
e sortită să piară, sâ dispa
ră ca o modă trecătoare. 
De ce ? Pentru că este lip
sită de esențial — de sarea 
pămintului.

— Deci, prin artă mo
dernă presupuneți... ce ?

— Ceea ce dăinuie ; e 
dorul de a exprima — co
respunzător fiecărei epoci 
— simțămintele oamenilor 
prin operă; în chipul cel 
mai limpede și emoționant. 
Trebuie multă muncă : nu
mai cu talent nu ajungi la 
sinteză. Arta creatorilor 
populari — in tot ce are 
mai valoros — a rămas cea 
mai durabilă in dorul ei de 
frumos. în acest nesecat 
tezaur, artistul cult și con
știent de menirea actului 
său creator, indiferent ce 
este : pictor, scriitor, mu
zician, va găsi oricind clo
rofila inspirației sublime. 
Chestiunea cea mai impor
tantă în artă rămine omul 
cu problemele lui. Cum 
vei da răspuns la această 
chestiune ? Iată arta mo
dernă !

— Din această perspecti
vă, cu cine apreciați dv.

nos-torul o privește cu 
tălpic.

— Mama și... eu.
Alte două fotografii : un 

băiețandru viguros, sportiv 
la lupte greco-romanc.

— Dintotdeauna mi-au 
plăcut luptele ; intîi m-am 
luptat să cresc mare, apoi 
in sport ; apoi au fost al
tele, tot mai grele...

— Se spune despre dv. 
câ preferați îndeobște 
sculptura in lemn.

— E adevărat. Lemnul, 
după credința mea, are cel 
mai autentic caracter ro
mânesc. Lemnul este cel 
mai apropiat sufletului po
porului nostru. Și in legen
de, și in doine, și in viață, 
dintotdeauna am trăit cu 
pădurea și pădurea cu noi. 
Eu cred că tocmai de aceea 
ne exprimăm atit de bine 
prin lemn. In această ordi
ne de idei, vreau să reali
zez un ciclu mai amplu cu 
forme inspirate din 
tele țărănești din 
mureș.

— Care vă sint temele 
preferate ?

Sculptorul nu se grăbește 
cu răspunsul. Privește in 
jur. Interiorul bibliotecii — 
in totalitate opera lui, 
sculptură inspirată din mo
bilierul țărănesc. Dincolo, 
în sufragerie, e la

unel- 
Mara-

— îmi pui o întrebare 
grea. Tot ce-i legat dc via
ța omului mă interesează. 
Trăiesc intr-o 
vechi tradiții de 
de corhănit, do 
Meșterii lemnari ... 
sint vestiți in toată 
Mă interesează, prin 
mare, tonte aceste lucruri, 
mitologia lor. In aceeași 
măsură, mă pasionează is
toria, lupta pentru liberta
te socială și națională a po
porului nostru.

— V-aș ruga să dafi cl- 
teva exemple.

— Iată fotografia asia 
veche. Eram intr-un lagăr 
din Franța, după infringe- 
rea Republicii Spaniole. 
Acolo am cioplit bustul lui 
Horea, marele conducător 
al răscoalei din Transilva
nia. din 1784. Tn lagăr am 
realizat și alte lucrări. 
Unele s-au pierdut, „Sire
na — 1933" datează de pe 
atunci. Sint apoi lucrările 
de dimensiuni mal mari : a 
ostașului român, do la Că
rei ; a minerului, din fața 
institutului de subinginori 
din Baia Mare ; a partiza
nilor moroșenl — de la 
Moisei, pe care recent am 
transpus-o in piatră. Sint 
și altele, pe teme din mito
logia acestui nord : „Omul 
nopții", „Fata pădurii", 
„Vilva minerilor". „Pricu- 
liciul minei", „Cușma dra
cului", „Sfatul bâtrinilor"...

— La ce altă nouă lu
crare vă gindiți in prezent ?

— Am întocmit și am 
prezentat proiectul unui 
mare monument dedicat 
martirilor noștri pentru li
bertate națională și socia
lă : Horea, Cloșca și Cri- 
șan. Va fi in piatră, la 
Mesteacăn, județul Hune
doara.

— Cind veți organiza o 
nouă expoziție la Bucu
rești ?

— Anul acesta, in octom
brie, va fi o retrospectivă 
mai amplă. Voi aduce acolo 
și „Pădurea vorbește". Să 
fim sănătoși pină atunci. 
Hai mai bine să-ți poves
tesc o intimplare 
Intr-una din zile intră 
mine in 
vîrstnic. 
„Dumneata ești acela 
faci tot felul de 
nii ?“. „Eu", 
le vinzi ?“. , 
să le 
re-mi 
că le

zonă cu 
minerit, 
păstorit, 

de aici 
țara, 

ur-

veselă : 
la 

curte un țăran 
Mă întreabă : 

de 
_ _. tricoze- 
, răspund. ..Da’ 
„Ba !". „Bată-le 

bată norocul, că ta- 
plac. Eu credeam 

vinzi...".

E II
PENTRU TINERET

Tn următoarele luni din acest an, 
aproximativ 2 milioane de tineri de 
ia orașe și sate vor avea posibili
tatea sâ participe la numeroasele șl 
variatele acțiuni organizate pentru 
ei. de Biroul de turism pentru tine
ret Studiindu-se preferințele tineri
lor se vor organiza, in continuare, 
ciclurile de activități turistice „Tineri 
— să ne cunoaștem patria socia
listă", „Floarea de colț" și „Firul A- 
riadnei", iar împreună cu Comitetul 
Executiv al Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România — 
ciclul intitulat „Studenți pe meleagu
rile patriei". Prin intermediul acestor 
excursii, numeroși elevi, studenți, ti
neri muncitori de la orașe și sate 
vor avea posibilitatea să viziteze di
ferite localități și așezăminte cultu
ral-istorice. mari obiective econo
mice, să cunoască obiceiuri și tradi
ții specifice diferitelor județe. Ei vor 
putea cunoaște, de asemenea, renu
mite zone turistice — Țara Moților, 
Valea Prahovei, Valea Oltului, nor
dul Moldovei și Olteniei, Maramureș,

Delta Dunării, litoralul Mării Negre. 
Alte excursii au ca obiect culegerea 
unor date Istorice, geografice, geo
logice, folclorice, etnografice etc., ne
cesare pentru alcătuirea proiectelor 
de diplomă, unor lucrări științifice 
sau pentru realizarea unor filme do
cumentare. Alte itinerare au ca te
matică: „Pagini de glorie din istoria 
patriei" ; „Luminile socialismului" ; 
„Urme și cetăți daoo-romane" ; „O- 
rașe și cetăți medievale din Moldova 
și Transilvania". Sint organizate, de 
asemenea, excursii utile orientării 
profesionale a școlarilor. Ele includ 
vizite in mari centre economi
ce, științifice, culturale și de invăță
mint, cum sint: București, Iași, Cluj, 
Timișoara, Brașov, unde elevii vor 
merge in șooli postliceale. grupuri 
școlare profesionale, facultăți, labo
ratoare studențești de lucrări prac
tice. săli de curs și biblioteci, se vor 
întilni cu cadre didactice, tineri 
muncitori și absolvenți ai învățămln- 
tului superior.

r
(Urmare din pag. I)

Acest stil de muncă al organiza
țiilor de partid se reflectă nemij
locit in activitatea ideologică și 
educativă in rindul studenților. 
Astfel, ni se pare semnificativ șă 
consemnăm faptul că ea se desfă
șoară pe baza unui plan comun de 
măsuri concrete, in care sint pre
văzute activități complexe, menite 
să contribuie la formarea multila
terală a studenților. Sub directa 
conducere a organizațiilor de par
tid, aici iși desfășoară activitatea 
10 cercuri de studiere a Statutului 
P.C.R.. care contribuie la pregătirea 
poiitico-ideologicâ a studenților din 
rindul cărora se recrutează tineri 
membri de partid. Sint organizate, 
de asemenea, 10 cercuri de studiere 
a operelor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. La facultatea de horti- 
cultură funcționează cu bune rezul
tate un club al dezbaterilor politice.

Fără îndoială, șirul exemplelor 
pozitive s-ar putea înmulți ; iniția
tive și realizări notabile pot fi 
identificate la mai toate facultățile 
craiovene. Tot atit de adevărat este 
insă și faptul că, alături de aseme
nea exemple pozitive, in agenda vie
ții de partid universitare există incă 
suficiente resurse de îmbunătățire 
și perfecționare. Munca de partid 
la Universitatea din Craiova nu a 
atins întotdeauna cotele unei ma
xime eficacități. După cum faptele 
probează, activitatea organizațiilor 
de partid a fost adesea necuprin- 
zătoare, a adoptat formule și mo
dalități șablon, fără a apela la for
me inedite și atractive de propa
gandă. Studenții nu au fost intoț- 
deauna atrași intr-un număr cit 
mai mare la organizarea nemijlo
cită a acțiunilor politico-educative.

Una din principalele deficiențe 
ale stilului de muncă al organiza
țiilor de bază a constituit-o insu
ficienta urmărire a aplicării in 
practică a hotăririlor proprii adop
tate. Analiza concretă, la fața lo
cului. demonstrează că unele orga
nizații consumă mult timp pentru 
discutarea diferitelor probleme.

pentru elaborarea diferitelor pla
nuri și programe de măsuri, dar că 
mai puțin se ocupă de transpune
rea acestora în viață, 
s-a discutat

De pildă, 
extrem de mult in 

adunările generale ale organizații
lor de bază din facultăți despre 
programele de integrare ale învă- 
țămintului cu producția. Progresele 
sint insă lente, nu pe măsura 
îndelungilor dezbateri aprinse. Ast
fel, deplasarea cursurilor și lucră
rilor facultății de electrotehnică 
in cadrul uzinei „Electroputere" 

, mai intimpină rețineri din partea 
cadrelor didactice ; uneori, cursu-

9,00 Curs dc limba franceză. Lec
ția a 53-a.

9.30 Prietenii lui Așchluțft.
10,00 Telex.
10,05 Publicitate.
10.10 Reportaj TV : „Un loc pentru 

flăcări".
10.30 Tcleclncmateca. Ciclul „Fil

me mari — genuri cinemato
grafice diferite" : „Sparta- 
cus",

13.10 Teleobiectiv.
13.25 Telejurnal.
16,00 — 17,00 TeleșcoalA • Biologie 

(anul III liceu). Fiziologia 
Inimii • Chimie : Cancerul 
metalelor « Economie poli
tică. Productivitatea muncii 
șl factorii creșterii el in eco
nomia țării noastre. Prezintă 
conf. univ. dr. Dumitru 
Ciucur.

17.30 Emisiune în limba maghiară.
18.30 Telex.
1A35 Publicitate.
18,40 Univers beethovenian — film 

de inițiere muzicală.
19,03 Artă plastică. Clasicitatea 

sculpturii : Corndiu Medrea 
— 85 de ani de la naștere.

19.20 1001 de seri.
10.30 Telejurnal » Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Cintecul săptămînli : „Țărăn
cuță. țărăncuță" dc Ion Va
silescu. Interpretează Doina 
Moroșanu.

20.05 Omul de lingă tine. Eroul 
Muncii Socialiste Mihai Btag 
din Țara Moților. Emisiune 
de Alexandru Stark.

20.20 Comici vestiți al ecranului — 
Charlie Chaplin în : „Char
iot la bfli". „Chariot se în
toarce tirziu acasă".

21.10 Tinerii despre ci înșiși. An
cheta „Capcana" de Anca 
Arlon.

21,50 Intermezzo coregrafic pe mu
zică de G. Enescu, Gluck, 
Liszt, Salnt-Saens.

22,05 24 de ore a Din țările socia
liste : R.S.F. Iugoslavia — 
„Banja Luka".

22,35 Lumea de miine : Medicină 
(partea a

cinema
• Clprlan Porumbcscu : PATRIA
— 10; 13.30; 17; 20,30.
• Veronica ; CENTRAL — 9-
î,1,1?1 13,30 • 13,45 : 10; 2P.15. BU- 
ZEȘTI - 16; 18; 20. FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30: 16; 10,15; 21.
• Acra pislcâ blestemata ; LU- 
,c1e'5FArul ~ 0,30: 11; is.so; ie: lf>,30: 21, BUCUREȘTI — 6,30; ii • 
13,30; 16; 111,30; 21.
• Fata bAtrtiiA ; CAPITOL _
9,30: J.1.?.5' 11'■ 16,15; 1B-™: wa*.• GrAblțl apusul soarelui : SALA 

-' - LUI _ 17 (seria de bl-
4502) ; 20,30 (seria de bl- 
4583), FEROVIAR — 

■* 19,30, MELODIA —
19.30. MODERN —

PALATULUI 
Iote - -----
lele 
12.30; 16;
12.30; 16; ....
12,30; 16; 19,30.
• Tecumseh ;
11.15; 13.30; 16; 
GA — 8,45; 11 
20,30, TOMIS -
18.30; 21.
• Misterul
SCALA — 
18.45; 21.
• Program dc desene animate
pentru copil : DOINA — 9,30;

© Adio, Petersburg I ; DOINA — 
10,45; 13: 15.15: 18.30; 20,30.

doctore 7 : 
13; 15; 17; 

FESTIVAL — 
9; 11.15; 13,30;

9;
LUMINA — 9-
18.30; 20,45, VOL-
13.15; 15,45; 18,15;
8.30; 11; 13,30; 16;

(Un Insula Balfe : 
9.13; 11,30; 13.45; 16,15;

dc

pentru anul 2001 
Ill-a).

PROGRAMUL II

17.30 Agenda.
17.40 Pagtnt muzicale 

popularitate din
de mare 

____ operele lui 
Verdi. Interpretează : Teo
dora Lucaclu. Cornel Stavru, 
Vasile Martinoiu. Mugur 
Bogdan, Emilia Aron Catană. 

18,10 Film serial pentru tineret : 
„Tunelul timpului". Episodul 
„Orașul pustiu".

18.58 Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului. Tema : Sta
giunea estivală bucureșteană.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal o Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. Diri
jor Emanuel Elcnescu. în 
program : Simfonia a Il-a de 
Beethoven : Concertul pen
tru pian și orchestră de Cor
nel Țăranu (primă audiție) 
— solistă Liana Șerbescu ; 
Uvertura fantezie ..Romeo și 
Julieta" de Ceaikovski. In 
pauză : filmul documentar 
„Lumini în întuneric" — pro
ducție „Al. Sahia".

• Ce se IntlmplA, 
FESTIVAL — 9; 11;
19; 21, GRADINA ~
20. EXCELSIOR - . ...................
16; 18,15; 20.30, FAVORIT — 9,15- 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
q Love story ; COTROCENI — 
14; 16.30.
• Andrei Rubliov : COTROCENI
— 19.
• Trăind tn libertate : TIMPURI 
NOI — 9—18 în continuare.
• Program de filme documen
tare : TIMPURI NOI — 20,15.
• Oscar — io; 12; 14. Furia
— 16,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Cu mtinile curate : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,30.
• Explozia : RAHOVA 
18; 20,15.
O Țara sălbatică : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13.30: 16; 18.15; 20,30,
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15. ARTA — 15.30; 18; 20,30.
• Structura cristalului : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
o Nici un moment dc plicti
seală : GLORIA — 8.30; 11; 13.30; 
16; 18.30; 20.45, MIORIȚA — 9;
11.15: 13,30; 15.45; 18; 20.30.
<9 Bariera : UNIREA — 15.30; 18;
20.15.
O Atentatul : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15.30; IC; 20,15. 
o Eu nu văd, tu nu vorbești, cl 
nu aude : BUCEGI — 15.30; 18;
20.15. GIULEȘTI — 15,30: 18; 20,15.
© Copilul sălbatic : VIITORUL
— 15,30; 18; 20,15.
® Neamul Șoimăreștllor : MUN
CA — 16; 19.
© Cowboy : DACIA — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20,30.
o Cine cîntă nu are gînduri 
rele : MOȘILOR — 16.30; 18;
20.15.
• Organizația : FERENTARI — 
15.30; 18; 20,15, POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
• Ucldcțl oala neagră : COSMOS
— 16; 18; 20.
O Marca evadare : LIRA — 15,30; 
19.

15,30;

Vechea noastră mișcare socialistă 
numărat printre militanții ci 

de valoare
a
numeroși intelectuali __ ______
care, animați de înaltul ideal al li
chidării exploatării omului de către 
om, 6-au dăruit cu abnegație 
luptei revoluționare a clasei mun
citoare. Intre aceștia 6-a aflat șl 
Ion Dicescu-Dic, de la a cărui naș
tere se împlinesc astăzi 80 de ani.

Născut la 3 mai 1893 in București, 
in familia unui muncitor zugrav. Ion 
Dicescu a dat dovadă do aptitudini 
deosebite pentru învățătură. In 1910 
absolvă cu succes Școala superioa
ră de comerț din Capitală. Pentru a 
se întreține la facultate se angajea
ză ca funcționar contabil.

Viața plină de privațiuni. Înclina
țiile sale spre studiu, educația 
muncitorească primită în casa ta
tălui 6ău, simpatizant al mișcă
rii socialisto, au " "
tuziastul tinăr un 
element Înaintat, 
receptiv la ideile 
progresiste ale 
vremii, la idea
lurile socialismu
lui. Chiar din 
primele momen
te ce au urmat 
refacerii Parti
dului Social-De
mocrat din Ro
mânia, in 1910, 
el a intrat in rândurile acestuia, 
dună ce. începind din octombrie
1909. făcuse parte din Uniunea So
cialistă din România.

Ion Dicescu s-a afirmat în mod 
deosebit in această perioadă prin 
activitatea sa publicistică. Condu
cerea mișcării socialiste i-a 
crcdințat, in 1910, sarcina de 
dactor, iar mai tirziu, de redactor- 
șef adjunct la gazeta „România 
muncitoare", organul de presă cen
tral al social-democrației române. 
In această calitate, a putut cunoaște 
îndeaproape realitățile fabricilor și 
ale satului, profundele nedreptăți so
ciale, pe care le-a înfățișat cu as
cuțime in coloanele gazetei. Ex- 
primindu-și încrederea în forța șl 
vigoarea mișcării socialiste, ta
lentatul gazetar scria in 1910 că 
„avem dreptul să fim optimiști" : 
nu e departe timpul cind mase
le, prin lupta lor organizată, vor a- 
junge să conducă destinele patriei. 
Capitalismul — arăta el — „a atras 
(lupă sine și deșteptarea maselor 
proletare, care, începind să cugete 
prin ele însele, au ridicat steagul 
dezrobirii și progresului, steagul so
cialismului, al lumii noi ce va să 
vină".

Concomitent cu activitatea labori
oasă desfășurată in cadrul redacției 
„României muncitoare". Ion Dicescu 
editează. în anii (1911—1913. revista 
militantă ateistă „Rațiunea", in pa
ginile căreia publică numeroase ar
ticole din domeniul științelor natu
rii, filozofiei și sociologiei.

făcut din en-

Ion Dicescu n-a afirmat si ca un 
bun orator. Conferințele sale ținute 
in sălile cluburilor muncitorești a- 
trăgeau întotdeauna un numeros pu
blic — muncitori, meseriași, funcțio
nari. intelectuali, liberi profesioniști. 
Publicistica sa materialist-militantă 
și ateistă a avut ecou și peste ho
tare. ’
Biroul federației 
liber ci; '"7:2 
Bruxelles.

In anul 1914, cînd a izbucnit pri
mul război mondial. Ion Dicescu-Dic 
a devenit corespondentul militar al 
ziarului „Adevărul", calitate in care 
a publicat o serie de materiale de 
înfierare a războiului dezlănțuit do 
marile puteri imperialiste. Odată cu 
Intrarea României in război a fost 
incorporat cu gradul de sublocote
nent și trimis pe front. La începu
tul anului 1917, - •

detorminind cooptarea sa in
Internaționale al 

cugetătorilor, cu sediul la

80 de ani de la nașterea
lui Ion Dicescu-Dic

in- 
re-

fiind rănit, a fost 
evacuat la Pe
trograd. Educat 
de mișcarea so
cialistă din tară in 
spiritul interna
ționalismului pro
letar. militantul 
român participă 
cu însuflețire la 
evenimentele re
voluționare din 
Rusia. „In apri
lie 1917 am in- 

------ partidului bolșo- 
— relata in autobiografia sa — 

și am început să colaborez la „Prav

din 
Ion 

socia- 
Gărzii

trat in rândurile 
vie

da" și la alte publicații sovietice"'.
Marea Revoluție Socialistă 

Octombrie il găsește pe 
Dicescu-Dic alături de alți 
liști români, in rândurile 
Roșii din Petrograd. Deoarece. încă 
la sfirșitul anului 1917, din rinduri- 
le zecilor de mii de români aflati in 
evacuare in sudul Rusiei începuseră 
a se constitui unități internaționa
liste în sprijinul revoluției. Ion Di
cescu-Dic pleacă In februarie 19181a 
Odeșa in mijlocul revoluționarilor 
români. Aici a fost ales secretar al 
Comitetului militar-revoluționar ro
mân, in care calitate a participat 
nemijlocit la lupta impotriva dușma
nilor Puterii sovietice.

Remarcat de către factorii de 
răspundere ai Puterii sovietice pen
tru abnegația cu care slujea revo
luția i s-au încredințat in anii 1918— 
1920 o serie de sarcini de mare răs
pundere, ca activist al Comisariatu
lui poporului pentru Afacerile Ex
terne. corespondent militar al gaze
tei „Pravda" ne frontul de luptă 
contra lui Kolceak, comisar politic 
al frontului din Turkestan. In a- 
ceastă calitate din urmă a fost pri
mit de V. I. Lenin, a cărui amintire 
o va păstra pină la sfirșitul vieții. 
Pentru faptele sale de eroism pe ba
ricadele revoluției. Ion Dicescu-Dic 
s-a numărat printre acei remarca
bili revoluționari străini cărora sta
tul sovietic le-a conferit ordinul 
„Steagul roșu"

Ion Dicescu a continuat în toți a- 
cești ani să se simtă strins legat de 
patrie, considerindu-se român pe 
baricadele revoluției. Peste câțiva 
ani, evocind, la o întrunire la Mosco
va, lupta revoluționarilor români cu 
arma in mină pentru sprijinirea 
Revoluției din Octombrie, Ion Di
cescu-Dic arăta : ....putem fi cu toții
mindri, tovarăși, că noi atunci 
ne-am îndeplinit datoria".

După terminarea războiului civil 
și a intervenției străine. Ion Dices
cu-Dic s-a stabilit în U.R.S.S.. unde 
a desfășurat o laborioasă activitate 
didactică și de cercetare pe profil 
economic în diferite instituții sovie
tice de invățămint superior. A ur
mărit cu cel mai viu-interes lupta 
revoluționară a poporului român. A 
murit in Uniunea Sovietică, in îm
prejurări tragice. în anul 1937.

Spiritul solidarității internaționa
liste, cauza solidarității cultivate de 
Partidul Comunist Român, idealul 
„lumii noi ce va să vină", des
pre care Ion Dicescu scria în ar
ticolele sale in 1910, și-au găsit, in 
zilele noastre, deplina împlinire in 
realitățile României socialiste.

Gh. UNC

y

Sever UTAN

(Agerpres)
Liliacul

școală superioară a educației

Spectacol

,.Rapsodia 
dorului —

evreiesc de stat : Un 
pe placul tuturor —

de revistă și comedie 
Vasilescu" : Doctor fără

predarea lor 
contribuie la 

argumentată a 
teoretic. Ară-

i" (sala G. 
comemorativ 

Dirijor : Gr.

.ROMÂNIA-FILM" prezintă. PISICĂ BLESTEMATA

PRODUCțlE A STUDIOURILOR WALT DISNEY. Regia : Robert Stevenson. Cu s Hayley Mills, Dean Jones, 
Dorothy Provine

sprijine inițiativele asociațiilor, să 
creeze acel cadru propice pentru 
intervenții pline de substanță ale 
studenților inșiși. Analizind din a- 
ceastă perspectivă munca organiza
țiilor de partid de la Universitatea 
din Craiova ies in evidență o sea
mă de inconsecvențe. Deși, după 
cum arătam, rezultate bune nu lip
sesc, la cea mai mare parte a fa
cultăților practica studenților nu se 
desfășoară pe baza unor programe 
unitare complete, in care să fie sta
bilite meseriile, operațiile și activi
tățile care trebuie insușite in în
treaga perioadă a studiilor. Din a-

tăm acest lucru, deoarece el ilus
trează un punct de vedere greșit, 
după care educația politico-ideo
logică a studenților revine numai 
cursurilor de științe sociale. Desi
gur, o asemenea poziție trebuie a- 
bancTonată, iar comitetul de partid 
va trebui să organizeze, împreună 
cu rectoratul, cu conducerile facul
tăților, analize care să asigure o 
ridicare a conținutului științific și 
ideologic al tuturor disciplinelor, o 
creștere a rolului lor educativ.

Este, de asemenea, necesar de 
acționat cu fermitate ca modalită
țile de propagandă șablon să fie

din organizațiile studențești de an. 
Fără îndoială, ele ar trebui să con
stituie o școală de formare politico- 
ideologică a studenților. Ce se in- 
timplă insă în realitate ? Participa
rea la un număr însemnat de adu
nări ale A.S. de an a permis să 
observăm o angajare cu totul insu
ficientă a studenților in dezbaterea 
temelor supuse discuției. Factorul 
esențial care a influențat această 
situație il constituie caracterul ab
stract, de prea mare generalitate, al 
referatelor (din nou referate !) su
puse discuției, care nu au stimulat 
interesul studenților. De asemenea,

UNIVERSITATEA
rile din uzină se desfășoară in ace
lași mod ca in amfiteatrul univer
sității, cu creta la tablă (cazul dis
ciplinei „materiale electrotehnice") 
deși ele se pot preda direct in ate
lierele și laboratoarele uzinei. Pină 
in prezent, mutarea unor discipline 
in intreprinderi industriale și agri
cole nu a avut drept urmare și an
gajarea cadrelor didactice in acti
vități concrete, cu responsabilități 
precise de producție sau cercetare. 
De asemenea, cadrele didactice nu 
s-au angajat mai activ in cerceta
rea și proiectarea unor probleme 
prioritare ale unităților, in cadrul 
unor colective mixte cu specialiști 
din producție și cercetare, la care 
să fie antrenați și studenții.

La recenta Conferință a U.A.S.C.R. 
s-a subliniat cu toată hotărirea ro
lul sporit ce revine asociațiilor stu
denților comuniști in rezolvarea 
sarcinilor privind legarea școlii su
perioare de producție. Această ac
țiune are implicații directe in des
tinul viitorilor absolvenți. Organi
zațiile de partid sint datoare să

ceastă cauză, studenții participă de 
regulă la activități ocazionale, care 
nu contribuie cu efect optim la pre
gătirea practică in specialitate. De 
asemenea, in universitate sau în 
intreprinderi și instituții nu s-au 

.............. producție 
studenți, 

didactice, 
proiectări, 
să ca nai i- 
realizarea

organizat unități de 
servite in întregime de 
sub conducerea cadrelor 
centre studențești de 
cercetări sau studii care 
zeze eforturile lor spre . 
unor bunuri materiale sau soluții 
tehnico-științifice concrete.

O atenție similară va trebui a- 
cordată in continuare de către or
ganizațiile de partid întregului pro
ces de invățămint, tuturor laturilor 
sale și, in primul rind, conținutului 
său politico-ideologic. Pină in pre
zent. in universitate nu s-a făcut 
o analiză profundă care să pupă 
in evidență suportul materialist
dialectic al unor discipline științi
fice. modul in care 
in fața studenților 
evidențierea clară, 
acestui fundament

înlăturate, ca pătrunderea noului, 
a formelor vii. atractive, în munca 
de partid să se realizeze cit mai 
puternic. îndeosebi in activitatea 
ideologică și educativă desfășurată 
in rindul cadrelor didactice și al 
studenților se simte nevoia unei se
rioase .șl sistematice perfecționări. 
De pildă, la cercurile de invăță
mint ideologic ale cadrelor didacti
ce s-ar dovedi utilă, pe lingă for
mele utilizate pină acum, organiza
rea unor dezbateri directe, fără re
ferate scrise (metodă generalizată 
în prezent la toate cercurile), ceea 
ce ar duce la creșterea caracteru
lui activ al schimbului de opinii. 
De asemenea, o soluție, care cre
dem că ar putea fi luată in con
siderație. este utilizarea, ca propa
gandiști ai unor cercuri ideologi
ce. și a unor cadre didactice de 
la alte discipline decit cele de ști
ințe sociale, desigur cadre cu bună 
pregătire politico-ideologică. '

în termeni aproximativ asemă
nători se poate discuta și despre 
felul cum se desfășoară dezbaterile

„cuplarea" dezbaterii ideologice cu 
discutarea pregătirii sesiunii de e- 
xamene a determinat canalizarea 
discuțiilor spre probleme mai ales 
administrative. Asemenea situații 
pot fi lesne corectate printr-o 
participare mai activă a cadrelor 
didactice la adunările asociațiilor 
studențești (menționăm că prezen
ța acestora la cea mai mare parte 
a adunărilor a fost extrem de re
dusă), printr-o intervenție energică 
a organizațiilor de partid in vede
rea înlăturării rutinei și formalis
mului. Ele au datoria să coordone
ze îndeaproape in această perioadă 
activitatea depusă de asociațiile 
studenților comuniști, să stabileas
că cele mai bune principii de ac
țiune și apoi să urmărească reali
zarea lor de către asociații. In ca
drul acestei metodologii vor trebui 
stabilite responsabilități concrete și 
pentru unii membri de partid și 
cadre didactice, va trebui lărgit 
mult activul asociațiilor la toate 
nivelurile.

Desigur, un rol deosebit in pre-

gătirea politică a studenților revi
ne științelor sociale. Activitatea 
desfășurată de aceste catedre, te
matica unor cursuri, modalitățile de 
predare a cunoștințelor, conținutul 
seminariilor de științe sociale etc. 
vor constitui, de aceea, obiectul u- 
nui viitor articol.

O reevaluare a stilului de muncă 
trebuie să înceapă cu reducerea 
analizelor multiple care se fac în 
paralel — atit in adunări generale 
ale organizațiilor de bază, cit și in 
consiliile profesionale — asupra ac
tivității educative a cadrelor didac
tice. De asemenea, este necesară o 
sporire a exigenței față de aseme
nea analize, pentru a nu se mai re
peta cazuri ca cel de la organizația 
de bază a facultății de horticultura 
unde, neexlstind nici o referire cri
tică concretă, adunarea nici nu a 
hotărît aproape nimic, avind o efi
ciență minimă.

O adevărată si rodnică muncă 
politică a organizațiilor de partid 
din institutele de invățămint supe
rior presupune un control cit mai 
competent asupra întregii activități 
din facultăți, o dezvoltare a muncii 
in toate organismele (senat și con
silii pe facultăți), ca și in toate do
meniile vieții universitare. Intr-un 
cuvint — și aceasta este concluzia 
principală pe care trebuie să și-o 
însușească și comitetul de partid al 
Universității din Craiova — este 
necesar să se asigure o participare 
activă a organizației dc partid la 
toate etapele muncii universitare, 
începind cu elaborarea deciziilor si 
încheind cu înfăptuirea acestora. 
Alături de aceasta, o suită d- ma
suri organizatorice ce se impun 
(intre care amintim : organizarea 
unor schimburi de experiență intre 
birourile organizațiilor de bază, 
lărgirea activului comitetului de 
partid, eliminarea paralelismelor, 
antrenarea largă a studenților în 
munca de partid) pot contribui la 
crearea unor condiții optime pen
tru o activitate de partid bogată, 
variată, cu profunde rezonante in 
conștiința studenților.

• Opera Română i
L9,30.
• Conservatorul de muzică „Cl- 
prian Porumbescu’ 
Enescu) ; Concert 
George Enescu. 1 
Iosub — 20.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Un flu
ture pe lampă — 20, (sala Stu
dio) : Prizonierul din Manhattan 
— 20.
@ Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : A douăsprezecea noap
te — 20.
• Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara- (sala 
Magheru) : O, Memphis 1 — 19,30, 
(sala Studio) : Schimbul — 20.
• Teatrul Giuleștl ; ...Eseu —
19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Tea
trul Ciulești)- : Copilul și ciocir- 
lia — io, (sala din Calea Victo
riei) : Povestea timpului pierdut
— 17, (sala din str. Academiei) : 
Un băiat isteț șl un rege nâtăfleț
— 15.
• Teatrul 
Mazeltov 
19,30.
• Teatrul 
„Ion 
voie — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos pălăria !
— 19,30.
• Ansamblul artistic 
Română" : La porțile 
19,30.

• Circul „București" : 
prezentat de Circul chinezesc din 
Șanhai — 19,30.
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Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre și Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România pentru felicitările amabile transmise cu pri
lejul zilei mele de naștere și vă adresez, la rindul meu, cu cordialitate 
rele mai bune urări.

Excelentei Sale NICOL AE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Vă rog să acceptați cele mal sincere mulțumiri pentru caldul mesaj 
• dresat de Excelența Voastră cu prilejul alegerii mele ca președinte al 
Republicii Populare Bangladesh.

Exprimtnd la rindul meu aceleași amabile sentimente. folosesc acest 
prilej pentru a transmite cele mai bune urări dc sănătate și fericire 
Excelenței Voastre, de prosperitate și bunăstare poporului României.

ABU SAYEED CHOUDHURY
Președintele Republicii Bangladesh

A apărut revista

//MUNCA DE PARTID"
nr. 9 — mai 1973

5 Recentul număr aj revistei se 
deschide cu editorialul ..Impe
rativele economico-sociale ac
tuale, subrtanț» vie. fertilă a 
propagandei, a întregii munci 
politice-. Se publică, de aseme
nea. articolul ..Revoluția bur- 
ghero-dcmocratică de la 18ÎS — 
moment de răscruce in lupta 
pentru eliberarea socială ți na
țională a poporului român", 
precum și un amplu grupaj dc 
informații despre manifestările 
dedicate, in diferite județe ale 
țării, celei de-a 125-a aniver
sări a acestei fi ie glorioase 
Istoria României.

Sub genericul „Cum se 
făptuiește rolul conducător
organizațiilor de partid", revis
ta inserează, in continuare, ar
ticole despre Îndrumarea com
petentă a cooperativelor agri
cole, orientarea activității con
siliului de control muncitoresc

din

In
al

vremea
Ieri in țară: vremea s-a menținut 

frumoasă. Cerul a fost variabil, mai 
mult senin in cursul dimineții. Vin- 
tul a suflat In general slab. Tempe
ratura aerului ]a ora 14 oscila Intre 
16 grade la Sulina și Mangalia și 25 
grade la Chișineu-Criș, Gurahonț și 
Țebea. Izolat, in primele ore ale di
mineții s-a produs ceață în Transil
vania și nordul Moldovei. In Bucu
rești: vremea a fost frumoasă, cu

Paradoxul inaccesibilitătii
J

(Urmare din pag. I)

repete, adică, erori fla
grante înregistrate de 
istoria literară. Dar ac
ceptarea de-a valma a 
unei producții poetice, 
numai din atare su
perstiție, n-a adus ni
mănui vreo glorie lite
rară, cit mai degrabă 
goala vanitate a in
competenței. Critica 
py.te să greșească, să 
s < înșele. Există, in
discutabil, asemenea 
pride istorice. Dar cri
tic autentic e numai a- 
cela care-și formează o 
concepție unitară, in 
funcție de care judecă, 
aelecteazâ. respinge 
eau acoeptă. O critică 
neselectivâ, dispusa să 
dea bilet de parcurs 
pentru toate experi
mentele și formele e- 
vident hipertrofice, 
alături de reușite fla
grante, nu e o funcție 
socialmente necesară, 
ci un aparat de cata- 
grafiere amorfă sau un 
birou particular de 
plasare. Riscul de a 
greși este in orice caz 
extrem de redus, față 
dc- acela de a îngădui 
sau, și mai rău, de 
a da gir pseudo-va- 
lorii. Chestiunea nu 
ține, cum s-ar lăsa 
aă se înțeleagă, de 
„gust", ci de bună pre
gătire teoretică, este
tică. de sagacitatea, 
discernămintului cri
tic, indici obligatorii 
nu numai pentru criti
cul profesionist, dar și 
pentru adevăratul re
dactor de revistă sau 
de editură. Căci îna
inte de toate se cere 
limpezirea unor ter
meni cu care operam 
foarte frecvent, con
fundați adesea. Există 
astfel tentația de a i- 
dentifica obscuritatea 
unei poezii cu supozi
ția unei adincimi de 
gindire. Dar profunzi
me nu înseamnă 
inaccesibilitate. Emi- 
nescu e un poet pro
fund, dar nu inaccesi
bil. Contemporani mi
nori ai poetului Lucea- 
iărului erau realmente 
obscuri, ceea ce semni
fică altceva. Țesutul 
ner.’os al poemului 
poate să fie complicat, 
dar niciodată lipsit de 
sens, de înțeles. Erme
tismul doctrinar, deli
berat, avea — in parte 
— o justificare esteti
că și istorică pentru e- 
poca in care s-a mani

festat ; dar a-1 pastișa 
astăzi n-are sens, e 
semn de anemie, de 
neputință ; ca orice 
pastișă, poezia zisă 
„încifrată" nu are 
viața proprie, ea se 
hrănește din procedee 
și locuri comune cal
chiate după o creație 
cu legile ei și cu indi
vidualitatea ei proprie. 
Iar orice imitație, se 
știe, e indiciul unei 
depersonalizări. în alte 
cazuri, „dificultățile" 
poeziei trădează o in- 
experiențâ juvenilă 
sau — pur și simplu — 
lipsă de har. Un mare 
poet nu poate fi in nici 
un caz obscur, ci doar 
dificil, fiindcă solicită 
participarea cititorului 
la o lectură activă, 
ceea ce e altceva decit 
absența ideii ?i dezor
dinea conceptuală. 
Multe poezii actuale, 
invocind dreptul liricii 
ia un limbaj al său, nu 
sint decit viori fabri
cate dintr-un lemn fă
ră rezonanță. Deși 
creator al unui limbaj 
liric propriu. Tudor 
Arghezi nu e un poet 
„obscur", ci un gindi- 
tor-poet, • profund și 
original. Desigur că 
granițele intre poemul 
arghezian, barbian, 
blagian etc., cu struc
turile lor particulare, 
vădind o puternică vi
ziune personală, sint 
o chestiune ginga
șă, dar ele se diso- 
c ază net de mime
tismul abil al con
trafacerilor. Dacă <?- 
xistă astăzi in lume 
o probl-'-mă «ninossă, 
a falsificatorilor de 
tablouri. in poezie 
falsul nu e nici el mai 
puțin o industrie ce 
amenință să înece 
creația autentică. Fi
rește. cei dinții care 
ar trebui eă sesizeze 
pericolul ar fi poeții 
înșiși. O demnitate 
de breaslă e drept să 
se ridice Împotriva ce
lor ce o dezonorează.

Obscuritatea e si o 
„boală a copilăriei" în 
poezie. Marii creatori 
își limpezesc lirismul, 
pe măsură ce expe
riența vieții, maturi
tatea concepției si 
slăpin’rea uneltelor se 
desivirșesc. Poemele 
g'^etheer.e înregistrea
ză o adevărată accen- 
siune a limpezirii. 
Sensurile lirismului 
arghezian devin tot 
mai clare in momen

HIROHITO
împăratul Japoniei

3i 2 comisiilor pc domenii, pre
cum și prima parte a mesei 
rotund'' : ..Organizația dc partid 
— forța dinamică a perfecțio
nării activității întreprinderii"

O suită de articole semnate 
de secretari ai unor comitete do 
partid relevă preocupări înscri
se pe agenda de lucru pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie- 
martie 1973, pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen.

Același număr al revistei con
ține obișnuitele rubrici : „In a- 
jutorul noilor birouri nle orga
nizațiilor de bază", „Munca po- 
lltico-educativă la nivelul exi
gențelor actuale". .,învățământul 
do partid și propaganda prin 
conferințe" (consultații, planuri 
tematice), note critice, răspun
suri la întrebările cititorilor, 
poșta redacției — la sesizarea 
redacției.

cerul mai mult senin. Vîntul a su
flat slab. Temperatura maximă a 
fost de 25 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
4. 5 șl 6 mal. In țară: vreme căl
duroasă. Ceru] va fi variabil, cu 
innorări mai pronunțate in jumă
tatea de nord-vest a țării, unde se 
vor semnala ploi locale. Vint slab, 
pină ]a potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 8 și 18 
grade, iar maximele intre IR și 28 
grade, pe alocuri mai ridicate la în
ceputul intervalului. In București: 
vreme călduroasă. Cer variabil, mai 
mult senin, la începutul intervalului. 
Vint slab, pină la potrivit. Tempe
ratura se menține ridiaată.

tul cind — extrem de 
exigent cu sine însuși
— poetul decide să 
iasă in arena literară 
cu ale sale Cuvinte 
potrivite. Universul 
poetic al lui Lucian 
Blaga se ordonează și 
se clarifică in ultima 
etapă a creației sale. 
Măsoare cineva dis
tanța ce separă ima- 
gismul difuz al lui 
Iiarie Voronca de tul
burătorul mesaj al 
celeilalte jumătăți a 
poeziei lui. cind di
recțiile (și intime, și 
sociale) capătă organi- 
citatea și transparen
ța confesiunii. De a- 
semenea, impresio
nantul drum parcurs 
dc lirismul lui Eugen 
Jebeleanu, de la Inimi 
sub săbii (cu erme
tismul lor rezultat 
dintr-un context isto
ric altul) ia densul 
volum Hanibal, recent 
apărut.

Mulți poeți tineri ar 
trebui să tragă învă
țăminte din acest 
..ars longa" al marilor 
voci ale secolului nos
tru. S-ar vedea a- 
tunci, mai bine, că 
poezia „inaccesibilă" e 
mai „accesibilă" inex
perience:. grabei, ar
derilor incomplete, sau 
pur și simplu făcăto
rilor de poezie. Și am 
înțelege, de asemenea, 
că critica e datoare să 
rostească un decisiv 
„înlături !“ producție! 
de mică „negustorie 
literară". La timpul 
s iu, Maiorescu a avut 
și curajul, și con
știința, și umorul să 
dezbare literatura vre
mii lui de o pletoră 
deleteră, care nu s-a 
mal putut reface, ri
sipită de loviturile de 
ridicol și de sentințele 
casante ale criticului. 
Noi de ce n-am avea 
nu curajul — fiindcă 
de ce ne-am teme ?
— dar umorul măcar. 
6-o facem cu „moda" 
obscurității liricoide ? 
De ce, cititor, șl cri
tic. să ne complăcem 
in situația paradoxală 
a unor „surori de 
ocrotire" ? Azi. cind 
mai mult ca oricind 
arta trebuie să fie o 
artă a omului, pentru 
om. Iar pentru aceas
ta — să vizeze intot- 
d-auna profunzimea 
ideii și a sentimentu
lui, gindul umanist, 
și nu obscuritatea fără 
ecou.

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Giieorghe Maurer, 

a primit pe ambasadorul R. P. Chineze
Președintele Consiliului de Miniș

tri al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, a 
nrim.'t. miercuri la amiaza. w Cian 
Hai-fun. ambasadorul R. P. Chineze 
la București. in leg ft tură cu pleca

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Paul Niculescu-Miz.il, 

vicepreședinte ai Consiliului de Mi
niștri. a primit, miercuri după- 
amiazft, pe Ludwig von Manger Kii- 
nig. secretar de stat la Ministerul 
Federal al Familiei. Tineretului ți 
Sănătății al R.F. Germania, care se 
află in vizită in țara noastră.

Delegația Ministerului Federal al 
Familiei. Tineretului șl Sănătății din 
R. F. Germania, condusă de Ludwig 
von Manger Kdnig. secretar de stat, 
care a făcut o vizită in țara noastră 
la invitația Ministerului Sănătății, a 
părăsit, miercuri seara, Capitala.
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CICLISM

„CURSA MUNȚILOR11 
ÎNCEPE azi, ea sinaia
Peste 60 de cicliști din România. 

R. D. Germană, Cehoslovacia și 
U.R.S.S. se află de aseară la Sinaia, 
fiind gata pentru startul celei de-a 
XlV-a ediții a „Cursei munților". 
Tradiționala competiție pe etape — 
organizată de clubul Dinamo Bucu
rești. in cadrul manifestărilor prile
juite de împlinirea a 25 de ani de la 
înființarea sa — va dura trei zile. 
Caravana ciclistă va străbate astăzi 
un traseu de 120 km pe ruta Sinaia- 
Brașov-Chichiș și retur ; miine se 
va îndrepta, cu plecarea tot din Si
naia. către Cimpina-Băncști (și re
tur). iar poimiine — plecarea din Si
naia spre București, sosirea urmind 
a avea loc pe' velodromul Dinamo.

„Cursa munților" din acest an con
stituie pentru alergătorii noștri frun
tași un ultim prilej de verificare (pe 
care am dori-o cit mai concludentă) 
înaintea participării la binecunoscuta 
competiție internațională de lung ki
lometraj „Cursa păcii". Cum in acest 
început de sezon reprezentanții noii 
generații de alergători s-au eviden
țiat în mod special prin combativi
tate. este de așteptat ca acum apor
tul lor la dinamizarea intrecerii să 
fie cit mai vizibil. Cicliștii de peste 
hotare — mai puțin cunoscuți, dar 
tocmai de aceea dornici de afirmare 
— se anunță a fi Intr-o bună condiție 
fizică. Profilul traseului și kilometra
jul — subliniau antrenorii — sint 
pe măsura forțelor...... Cursa munți
lor" va ti. așadar, interesantă, spec
taculoasă, la start, pe traseu, ca și la 
sosire, la sprintul final, publicul a- 
vind posibilitatea să remarce frumu
sețea acestui sport.

PRONOEXPRES

NUMERELE EXTRASE LA TRA- 
CEREA DIN 2 MAI 1973.

FOND GENERAL DE ClȘTIGURI : 
1 517 991 lei.

EXTRAGEREA I : 24 12 6 18 5 17 
EXTRAGEREA a Il-a : 39 4 19 25 21.

Evenimente recente — cum au fost 
sesiunea specială de La Ciudad de 
Panama a Consiliului de Securitate, 
care a adoptat rezoluția cu privire 
la drepturile suverane ale țărilor din 
America Latină asupra bogățiilor na
ționale, concluziile similare ale dez
baterilor Comisiei economice a 
O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.), sau preluarea controlu
lui complet dc către Iran a industriei 
sale petroliere — au pus din nou in 
evidență unul din procesele care se 
aiirmâ cu tot mai multă putere in 
epoca noastră. îndeosebi in viața 
tinerelor state independente. Este 
vorba de preluarea avuțiilor naționa
le de sub controlul monopolurilor 
străine, valorificarea lor in vederea 
promovării propriei dezvoltări.

Se știe că, in trecutul nu prea în
depărtat, rezistența opusă acestor acte 
de foștii stăpinitori a atins praguri 
din cele mai inalxe. S-a ajuns chiar 
pină la dezlănțuirea de războaie, 
respectiv războiul purtat împotriva 
Egiptului in 1956. după preluarea de 
către statul egiptean a Companiei 
Canalului de Suez sau alte operații 
militare dc anvergură, cum ar fi cele 
legate de secesiunea katangheză. in 
care forțele de mercenari au dobin- 
dit o tristă faimă. Desigur, faptul eă 
asemenea acte de forță și intervenții 
directe nu 8-au mai produs nu în
seamnă o „imblinzire" a monopolu
rilor ; în această evoluție, un rol ho
tărâtor a avut noul raport creat pe 
plan mondial intre forțele socialis
mului și progresului, pe de o parte, 
și forțele imperialismului și rcacțiu- 
nil, pe de altă parte. Sporirea numă
rului de tinere state dornice să-și 
consolideze independența și suvera
nitatea. activitatea tot mai intensă 
a statelor mici și mijlocii in apăra
rea intereselor naționale, intensifi
carea ritmului transformărilor pro
gresiste. iată tot atiția alți factori 
de mare importanță care au dus la 
îngustarea tot mai evidentă a posi
bilităților de ripostă ale monopolu
rilor.

Și pe plan juridic s-a impus cu o 
forță tot mai mare teza deplinei le
gitimități a actelor de preluare a 
avuțiilor naționale din miinile pro
fitorilor străini. Semnificative in a- 
cest sens sint asemenea documente 
internaționale ca rezoluția Adunării 
Generale a O.N.U.. artootată anul 
trecut la inițiativa unui grup de țâri 
în curs de dezvoltare, intre care și 
România, sau rezoluția Conferinței 

rea definitivă a «cestuia din țara 
noastră.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă prietenească, a luat parte 
NicoJae Ghenea, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

(Agerpres)

La întrevedere, desfășurată Intr-o 
atmosferă cordială, au luat parte 
acad. Theodor Burghele, ministrul 
sănătății, precum și membri ai Am
basadei R. F. Germania la Bucu
rești.

★

La plecare, pc aeroportul Otopeni, 
erau prezenți acad. Theodor Bur
ghele. ministrul sănătății, precum și 
reprezentanți ai Ambasadei R. F. Ger
mania la București.

(Agerpres)

RUGBI:

Timișorenii au învins pe Dinamo, 
iar Steaua s-a „antrenat" cu Gloria

Teri, un eveniment sportiv mai 
puțin obișnuit pentru mijlocul de 
supt&mina : etapa (incompleta) de 
rugbi. In Capitală, două partide, din
tre care una. adevărat derbi : Dina
mo—Universitatea Timișoara. Timi
șorenii, deținători (încă) ai titlului, 
și-au fructificat in întregime șansele, 
in fața unei formații puternice, dar 
care n-a știut — sau n-a putut 
— să folosească trei-sferturîle, ofen
siva cu pase lungi Ja mină. Anga- 
jindu-se in lupta corp la corp cu re
lativ scunzii, insă foarte vin joșii 
înaintași ai echipei timișorene, 
rugbiștii de ia Dinamo au ratat o- 
cazia de a cuceri o victorie posibi
lă. întregul meci avea să se des
fășoare in partea centrală a terenu
lui (intre liniile de 22 m). ceea ce, 
desigur, nu a avut darul să contri
buie la frumusețea jocului. Atacu
rile cu liniile dinapoi — puține, insă 
interesante și foarte aproape de a 
fi duse la bun efîrșit. Universitatea 
și-a asigurat victoria prin cele trei 
puncte rezultate din transformarea

Echipa feminina de tenis & 
României s-a calificat in sfer
turile dc finală ale „Cupei fe
derației internaționale", compe
tiție care se desfășoară in a- 
ceste zile in localitatea ves>'.- 
gennană Bad Homburg. în op
timile de finală, formația Ro
mâniei a întilnit selecționata 
Suediei, pe care a invins-o cu 
scorul de 2—1. Virginia Ruzici 
a invins-o cu 6—3. 8—6 pe 
Christine Sandberg, iar Iudit 
Dibar-Gohn a pierdu; cu 3—6, 
6—3, 3—6 meciul susținut cu 
Ingrid Bentzer. în partida de 
dublu, decisivă pentru califi
care, cuplul Mariana Simiones- 
cu—Iudit Dibar-Gohn a întrecut 
cu 6—4, 2—6, 7—5 perechea In
grid Bentzer—Marie Witzestedt.

Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (UNCTAD) — care afir
mă că astfel de acte sint expresia pu
terii suverane a statelor.

în ultimii ani. numărul actelor de 
preluare de către tinerele state a re
surselor naturale a crescut, iar 
formele de recuperare s-au di
versificat. O dirză bătălie încununată 
de succes s-a desfășurat in domen'ul 
petrolului. Monopolurile internațio
nale au fost nevoite să sporească 
redevențcle plătite țărilor -tlin Golful 
Persic, renunțind la faimoasa clauză 
de 50 la sută („fifty-fifty") și sporind 
cota care revine acestor țări la 55 la 
sută. în altă regiune, unde se află ză- 

Un proces progresist se afirmă pe toate meridianele:
AVUȚIILE NAȚIONALE- 

in patrimoniul propriilor popoare
câminte importante, in Africa de 
Nord. Algeria, a procedat la preluarea 
parțială a acțiunilor societăților pe
troliere străine ce operează pe teri
toriul său. in așa fel incit cota de ac
țiuni a statului nigerian a devenit de 
51 la sută. Succese importante asupra 
monopolurilor petroliere in privința 
redevențelor și a impozitelor plătite 
au dobindit și alte țări exportatoare, 
demonstrind că au apus vremurile 
cind monopolurile petroliere iși pu
teau impune voința și interesele prin 
măsuri de represalii sau acțiuni de 
intimidare.

Noutăți pozitive s-au semnalat tn 
ultimul timp și in domeniul altor re
surse naturale — de la fosfați la dia
mante sau de la cupru la bauxită — 
și toate acestea în condiții in care nu 
s-au mai produs invazii ale merce
narilor sau bombardamente efectuate 
de avioane „necunoscute".

Realitățile vieții internaționale ■- 
rată că procesul de recuperare a a- 
vuțitlor naționale cuprinde mereu 
zone geografice noi. Dacă numai cu

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialisto Româ
nia, Ștefan Voitec. a primit din 
partea președintelui Camerei Re
prezentanților a Congresului S.U.A.. 
Carl Albert, o scrisoare prin care 
mulțumește pentru mesajul de feli
citare adresat cu prilejul realegerii 
sale in această funcție.

(Agerpres)

Vizita redactorului șef 
al ziarului „Trybuna LudtT

Tovarășul Iosef Barecki, membru 
al C.C. al P.M.U.P., redaetor-șef al 
ziarului „Trybuna Ludu". oaspete al 
ziarului „Scinteia", și-a continuat că
lătoria dc documentare in țara noas
tră. A fost vizitat Combinatul petro
chimic de la Brazi. De asemenea, 
oaspetele a avut o întrevedere cu to
varășul Constantin Cirțină, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secrct-ar al 
Comitetului municipal de partid Bra
șov, și intîlnlt. in cursul zilei de 
ieri, cu cadre de conducere din presa 
centrală, întâlnire care a prilejuit un 
util schimb dc experiență.

Cu ocazia prezenței in București a 
tovarășului Iosef Barecki. ambasado
rul R. P. Polone la București, tova
rășul Jaromir Ocheduszlco, a oferit 
ier! seară un cocteil, la care au parti
cipat numeroase cadre de conducere 
ale ziarelor și periodicelor din Ca
pitală.

unei lovituri de pedeapsă (In mln. 
35) de către Duță.

Steaua, lidera autoritară a clasa
mentului, s-a lansat intr-o serie lun
gă de încercări, dovedindu-se cea 
mai eficientă formație din actualul 
campionat. Liderii (care, acum cî- 
teva zile, înregistraseră scorul re
cord : 106—15 cu C.S.M. Suceava) au 
învins ieri pe Gloria cu 76—6 ! Să 
facă oare elevii antrenorului Cos- 
miinescu exerciții intense in vede
rea partidei de la 20 mai (Ia Bucu
rești) cu rugbiștii din Timișoara ?

Celelalte rezultate din restanțele 
disputate ieri : Știința Petroșani— 
Precizia Săcele 27—3, C.S.M. Sucea
va—Politehnica Iași 10—24. Rulmen
tul Birlad—Sportul studențesc Bucu
re ti 10—6.

Tn clasament. după 18 etape, 
Steaua conduce detașat (52 puncte), 
urmată de Universitatea Timișoara 
(46 p). Dinamo (41 p). Știința Petro- 
șani (39 p).

I. D.

• A Început turneul internațional 
de tenis de la Florența^în primul tur. 
Ilie Năstase și Ion Tiriac au repurtat 
victorii scontate : Năstase l-a în
vins pe italianul Mario Caimo (6—2, 
6—2). iar Țiriac pe suedezul Svens
son (6—1. 6—1).

BASCHET. — în sala Floreasca 
din Capitală, s-a disputat aseară în
tâlnirea internațională de baschet 
masculin dintre reprezentativa Israe
lului și formația Steaua București. 
Baschetbaliștii din Israel au termi
nat învingători cu 106—86 (51—40).

FOTBAL. — La Sofia s-a desfășu
rat meciul dintre . selecționatele Bul
gariei și Portugaliei, contind pentru 
preliminariile campionatului mon- 
"dLal de fotbal (grupa a 6-a). Fotba
liștii bulgari au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (1—0).

cițivi ani în urmă acest proces se 
desfășura îndeosebi in Africa și Asia, 
in prezent cele mai semnificative ac
țiuni de acest tip au loc în zona A- 
merlcii Latine. Ele se încadrează, de 
fapt, intr-un curent mal larg de re
forme progresiste, dc reorientări în
noitoare, care vădesc că țările latino- 
americane au intrat intr-o nouă e- 
tapâ a dezvoltării lor independente. 
Semnificative sint, in acest sens, 
transformările revoluționare din Chi
le. in cadrul cărora un loc dc sea
mă îl ocupă trecerea in proprieta
tea statului chilian a bunurilor de
ținute de cele două mari monopoluri 
nord-americane „Kennecott Copper", 

care deținea zăcămintele de cupru 
ale țării, și „International Telephone 
and Telegraph". Monopolurile res
pective au încercat să reacțio
neze, după cum se știe, prin pre
siuni exercitate din afară asupra 
economiei chiliene, prin încurajarea 
manevrelor subversive ale reacțiunii 
interne, ca și prin subterfugii dc or
din juridic, așa cum a procedat 
„Kennecott Copper" care a cerut și 
a obținut, in septembrie 1972, din 
partea unui tribunal francez, institui
rea embargoului asupra unei încăr
cături de cupru expediată pe mare 
d-.- statul chilian. Deosebit de intere
sant este faptul că riposta dirză pe 
care guvernul și poporul chilian au 
dat-o acestei masuri juridice abuzive 
a primit un larg și puternic sprijin 
pe plan internațional : guvernele și 
parlamentele a numeroase țâri la; 
tlno-amerlcane, partidele politice și 
organizațiile obștești de diferite o- 
rientări din mai multe țări, un mare 
număr de .«Indicate, reunite recent 
intr-o adunare internațională, Consl-

[Maț peșțehotare
R. P, D. COREEANA

în cinstea zilei de 1 Mai, în locali
tățile R.P.D. Coreene s-au desfășu
ra 1 adunări festive, spectacole șl ma
nifestări sportive.

La adunarea festivă de la Phenian, 
organizată la Palatul «porturilor, au 
luat parte Kim Ir, membru al Comi
tetului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, premierul Con
siliului Administrativ al R.P.D. Co
reene, alți conducători de parlid și de 
stal, conducători sindicali și ai orga
nelor orășenești de partid, cadre aie 
armatei, reprezentanți ai organizații
lor obștești.

CURA
Cu prilejul festivităților organizata 

la Havana de 1 Mai. primul ministru 
Fidel Castro a rostit un discurs. In 
care a relevat succesele obținute de 
poporul cubanez pe calea construc
ției socialiste. Trectnd in revistă, 
totodată, evenimente ale vieții po
litice internaționale, el s-a pronunțat 
pentru crearea unei noi organizații 
regionale, exclusiv latino-americanc, 
care să militeze pentru afirmarea 
intereselor naționale ale popoarelor 
din aceasta zonă, împotriva agresiu
nii imperialiste.

R.D. VIETNAM
în ajunul zilei de 1 Mal, la Hanoi 

a fost deschisă, in prezența premie
rului Fam Van Dong, a altor condu
cători de partid și de stat ai R. D. 
Vietnam și a ministrului de externe 
al Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud. Nguyen Thi Binh. aflat în vi
zită la Hanoi, o expoziție consacrată 
victoriilor obținute de poporul viet
namez in tonte domeniile, in cursul 
anului 1972.

CHK E
La Santiago de Chile a avut loc o 

marc adunare populară cu ocazia 
sărbătoririi zilei de 1 Mai. Luind 
cuvintul la miting, președintele Sal
vador Allende a adresat poporului 
chilian un apel la unitate, pentru a 
continua procesul de transformări de
mocratice din țară, pentru a împie
dica elementele fasciste să-și atingă 
obiectivele.

REPUS» »CA

AFRiCA CENTRA» A

In capitala Republicii Africa Cen
trală au fost organizate, cu prilejul 
zilei de 1 Mai. o paradă militară și o 
demonstrație a oamenilor muncii. în- 
tr-un mesaj difuzat de postul de ra
dio național, secretarul general al 
Uniunii oamenilor muncii, Jean- 
Richard Sandos, a chemat Întregul 
popor muncitor să depună eforturi 
sporite pentru lichidarea stării de 
înapoiere economică moștenite de la 
regimul colonial.

BELGIA
Celebrarea zilei de 1 Mai In Bel

gia a avut loc prin demonstrații la 
care au participat mii de oameni ai 
muncii in marile orașe, în ciuda 
ploilor persistente. La Anvers a avut 
loc, totodată, o demonstrație a do
cherilor. care aveau înscrise pe pa
nouri revendicările sociale cc au stat 
la baza desfășurării, in ultima peri
oadă, a unor mișcări revendicative 
de mare amploare. Politia a interve
nit, împrăștiind pe demonstranți.

R. A. EGIPT
Cu prilejul zilei de 1 Mai, în cen

trul industrial de la Mehalla El Ku- 
bra a avut loc un miting al munci
torilor. la care au luat parte șeful 
statului. Anwar Sadat, membri ai 
guvernului, ai Adunării Poporului, 
precum și ai Uniunii Socialiste Ara
be. A luat cuvintul președintele 
Anwar Sadat.

FRANȚA
Cu ocazia zilei de 1 Mai, în capita

la Franței a avut loc o mare de
monstrație a oamenilor muncii. Zeci 

liul internațional al țărilor exporta
toare de cupru, s-au solidarizat cu 
poziția legitimă a Republicii Chile, 
cerind respectarea drepturilor sale 
suverane, de a-și recupera bogățiile 
naționale și a le folosi in interesul 
propriei sale dezvoltări.

în același cadru se înscrie și pro
cesul de preluare a avuțiilor na
turale din miinile monopolurilor s’.ră- 
îne, care are loc in Peru — un exem
plu fiind, de pildă, naționalizarea so
cietății „International Petroleum 
Company". în același sens al afirmă
rii intereselor naționale se orientează 
și activitatea „Paotului andin" (la 
care participă Chile, Peru, Columbia.

Bolivia și Ecuador și la care a ade
rat recent și Venezuela) in vederea 
aplicării unei politici comune de li
mitare a investițiilor străine și de 
trecere treptată sub control național 
a intreprinderilor depinzind in pre
zent de capitalul străin.

Cel mai nou domeniu asupra căruia 
tot mai multe state iși revendică sau 
iși precizează suveranitatea este acela 
al apelor maritime teritoriale, cu bo
gate zone de pescuit. în această 
privință acționează nu numai ti
nere țâri in curs de dezvoltare, 
dar și țări de mult constituite ca 
state independente, ca Islanda șl Sue
dia, care iși dau seama câ vreme în
delungată au lăsat la discreția străi
nilor un important sector al avuției 
naționale.

Țara noastră, care a cunoscut in 
trecut, vreme îndelungală, exploata
rea avuției naționale de către asu
pritorii străini, privește cu simpatic 
și susține cu căldură eforturile tine
relor state ale lumii și. in general. 
t.l« tuturor popoarelor, pentru recu

dr mil de muncitori șl funcționari, 
precum și intelectuali au străbătut 
principalele aratere ale oapitalei 
franceze, purtind pancarte pe care 
erau scrise cuvinte chemlnd la uni
tatea dc acțiune a forțelor «lingif 
pentru sprijinirea programului co
mun al P.C.F. și P.S.F. Printre par
ticipant sr aflau secretarul general 
a) Partidului Comunist Francez. 
Georges Marchais, uiți conducători 
ai P.C.F.. ai Partidului Socialist 
Francez și ai sindicatelor oamenilor 
muncii.

R. F. fi.
Partidul Soc lai-Democrat din Re

publica Federală Germania a orga
nizat, împreună cu sindicatele, două 
mari demnostrații — la MUnchen și 
Frankfurt pc Main. Au luat cuvintul 
vicepreședintele P.S.D.. Helmut h 
Schmidt, ministru al finanțelor, șl 
președintele uniunii sindicatelor. 
Heinz Oskar Vel ter.

GUINEEA
Președintele Guineei, Seku Ture, 

a participat, la Conakry, la mani
festarea prilejuită de sărbătorirea zi
lei do 1 Mai. Festivitățile, organizate 
de Confederația Națională a Oameni
lor Muncii din Guineea, s-au desfă
șurat sub deviza sporirii producției 
in diferite sectoare de activitate și a 
creșterii productivității muncii.

INDIA
La chemarea Congresului Indian 

al Sindicatelor. 1 Mai a fost sărbăto
rit in întreaga Indie ca zi a solidari
tății tuturor forțelor progresiste și 
democratice ale țării în lupta pentru 
dezvoltarea social-economtcă a țării. 
La Kanpur, (statul Uttar Pradesh) a 
luat cuvintul, la o mare adunare 
populară, primul ministru *1 Indiei, 
Indira Gandhi.

PANAMA
Oamenii muncii panamezi au săr

bătorit ziua de 1 Mai printr-o amplă 
demonstrație și un miting popular 
organizate la Ciudad de Panama. 
Președintele țârii. Demetrio Lakas, 
a făcut o trecere în revistă a eveni
mentelor politice interne și externe 
pe care le-a cunoscut Republica Pa
nama in ultimul an. relevind pune
rea in aplicare a noului cod al mun
cii. creșterea și consolidarea rolului 
sindicatelor in viața politică a țării, 
necesitatea creării unui front popu
lar. democratic și antiimperialist în 
Panama.

S.U.Ă.
Oamenii muncii din Statele Unite 

au organizat, cu prilejul zilei de 1 
Mai, mitinguri și demonstrații in ca
drul cărora s-au pronunțat în fa
voarea îmbunătățirii condițiilor lor 
de muncă și viață, pentru stăvilirea 
inflației etc. La mitingul din New 
York, la care au fost prezenți re- 
prți^ențanHi, unui mare număr__de
organizații progresiste cu' 
politic și obștesc, a luat cuvintul 
Gus I-Iall, secretar general al P.C. 
din S.U.A.

SUEDIA
La Stockholm a avut loc o mare 

manifestație, organizată în comun d* 
Partidul Social-Democrat (de guver- 
nămint) și Confederația Generală a 
Muncit. Au luat cuvintul primul 
ministru, Olof Palme, și Chea Saj), 
ministrul justiției in Guvernul Regat 
de Uniune Națională al Cambod- 
giei. In Suedia, ziua de 1 Mai a foet 
marcată prin aproximativ 300 de ma
nifestații și mitinguri.

TANZANIA
în ajunul zilei de 1 Mal. la Dar Es 

Salaam a avut loc un miting al do
cherilor. la care a luat parte Rashid 
Kawawa, primul ministru și al doi
lea vicepreședinte al Tanzaniei. El * 
apreciat hotărîrea muncitorilor tan- 
zanieni de a sprijini mișcările afri
cane de eliberare in lupta lor împo
triva colonialismului și rasismului de 
pe continent.

perarea bogățiilor lor și folosirea 
acestora in propriul interes, pentru 
consolidarea independenței lor poe
tice și economice. In cuvlntările to
varășului Nicolae Ceaușescu, in alte 
documente ale partidului nostru se 
subliniază cu tărie că unul din cele 
mai stringente Imperative ale vre
murilor noastre il constituie respec
tarea riguroasă a dreptului fiecărui 
popor de a fi stăpin pe bogățiile ță
rii sale și a Ie folosj în vederea pro
gresului său economic și social. Dind 
din nou expresie poziției consecven
te, principiale, a României socialiste 
de solidaritate activă cu lupta po
poarelor împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismuiui, 
împotriva oricăror forme de domina
ție și asuprire, secretarul general al 
partidului arăta in cuvintarea rosti
tă la marea adunare populară din 
Capitală cu prilejul zilej de 1 Mai : 
„Extindem colaborarea cu tinerele 
slate independente, cu țările in curs 
de dezvoltare, sprijinim eforturile 
acestora de consolidare a suveranită
ții naționale, dc valorificare in inte
res propriu a bogățiilor lor, de pro
pășire economică și socială".

în acest spirit, reprezentanții Ro- . 
mâniei la O.N.U. și in alte organiza
ții internaționale au susținut stator
nic dreptul fiecărei țări de n dis
pune de resursele sale naționa
le. in folosul propriei sale dez
voltări. De asemenea, țara noas
tră sprijină afirmarea acestui drept 
prin acordurile și Înțelegerile econo
mice pe care le încheie cu țările in 
curs de dezvoltare, prin trimiterea 
de experți și tehnicieni in multe din 
aceste țări, prin ajutorul pentru for
marea de cadre specializate, prin 
multiple alte forme.

Tendința de recuperare a avuțiilor 
naționale constituie una dintre cele 
mai pregnante trăsături ale epocii 
noastre. Această tendință, in plină 
afirmare, prezintă, in mod evident, o 
mare însemnătate pentru dezvoltarea 
forțelor de producție șl ridicarea ni
velului de trai al țărilor in curs dc 
dezvoltare, pentru micșorarea deca
lajului existent intre aceste țări și 
cele avansate din punct de vedere 
economic, pentru promovarea unei 
largi colaborări și cooperări Interna
ționale. pe bază dc egalitate și avan
taj reciproc, intre toate statele, pen
tru accelerarea proceselor progresis
te in întreaga lume.

Dr. Constantin RAPCEA
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Convorbirile multilaterale Vizita delegației P. C. R.
de la Helsinki

HELSINKI î. — Corespondență 
de la Dumitru Ținu : Activitatea de 
pregătire a conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa in ca
drul reuniuni; multilaterale do la 
Helsinki cunoaște o amplă desfășu- 

' ' derare. Astfel, in cursul zilei 
miercuri, grupul de lucru care 
ocupă de problemele capitolului al 
IlI-lea al ordinii de zi a viitoarei 
conferințe generale — cooperarea 
culturală — a trecut la redactarea 
preambulului acestui punct. După-

amiază, și-au continuat activitatea 
grupul de redactare pentru măsurile 
de aplicare in practică a principii
lor relațiilor dintre statele partici
pante și grunul ce examinează as
pectele militare ale securității eu
ropene.

Paralel, experții In probleme fi
nanciaro au analizat diversele pro
puneri cu privire ]a modalitățile 
repartizare a cheltuielilor legate 
ținerea conferinței.

de 
de

în Danemarca
PRIMUL MINISTRU DANEZ

CU ȘEFUL
A AVUT O ÎNTREVEDERE

DELEGAȚIEI

După ciocnirile

Dezvoltarea cooperării industriale 
intereuropene

O ANALIZĂ A COMISIEI 
PENTRU

ECONOMICE A O.N.U. 
EUROPA

COPENHAGA 2 (Agerpres). — De
legația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Miron Constan- 
tinescu. membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a fost primită, miercuri, de 
Anker Jocrgcnsen, primul ministru al 
Danemarcei, cu care a avut o între
vedere cordială. Cu acest prilej au 
fost abordate probleme privind dez
voltarea relațiilor pe multiple pla
nuri dintre România și Danemarca.

Delegația P.C.R. a avut, de ase
menea. o întilnire cu Ejnar Haugaard 
Cristiansen, secretar general al Parti
dului Social-Dcmocrat din Danemar
ca, in cadrul căreia s-a procedat la

o informare reciprocă asupra princi
palelor preocupări actuale ale color 
două partide, precum și cu privire 
la raporturile dintre P.C.R. și P.S.D. 
din Danemarca.

In după-amiaza aceleiași zile, de
legația română a avut o întrevedere 
pentru discuții finale cu o delegație 
a Partidului Socialist “ 
Danemarca, formată 
Omann, președintele 
Petersen, Jons Maigaard și Anders 
Uhnskov, membri ai Comitetului 
Executiv al P.S.P. Cele două delega
ții au convenit să dea publicității un 
comunicat comun.

Popular din 
din Siguard 
P.S.P., Gert

GENEVA 2 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor a fost dat publici
știi raportul analitic asupra coope
rării industriale dintre țările membre 
ale Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa.

Documentul, elaborat de secretarul 
executiv al comisiei, subliniază că 
..în cursul ultimilor, zece ani. for
mele do relații economice dintre ță
rile membre ale Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa și. mai ales, 
între țâri cu sisteme economice și 
sociale diferite, s-au dezvoltat și 
diversificat intr-un ritm rapid ; co
merțul internațional — forma cea 
mai tradițională a acestor relații — 
a sporit mai repede decit producția". 
Raportul evidențiază, in context, 
preocuparea crescindă a statelor eu
ropene de a căuta și încuraia forme 
de relații economice capabile să le 
asigure avantaje optime din dez
voltarea _ diviziunii internaționale a 
muncii, in condițiile accelerării pro
gresului tehnic.

Dorința statelor europene de a ex
tinde gama relațiilor lor economice 
s-a materializat, totodată, in înche
ierea. in ultimii ani, a numeroase 
acorduri interguvernamentale bilate
rale și multilaterale în domeniile 
cooperării științifice, tehnologice și 
industriale. Rclevînd dinamismul 
cooperării industriale In Europa, ra-

portul informează că, potrivit eva
luărilor secretariatului comisiei, in 
prezent, între statele continentului 
se află in vigoare circa 600 de acor
duri de cooperare industrială, din 
care aproximativ o treime au fost 
încheiate în ultimii 2—3 ani. Propor
ția schimburilor Est-Vest, care re
zultă din cooperarea industrială, este 
încă redusă, apreciază raportul, dar 
ca înregistrează o creștere rapidă ; 
în anumite ramuri. îndeosebi in in
dustria mecanică, ea reprezintă deja 
10—15 la sută din exporturile țărilor 
răsăritene in cele occidentale ale 
continentului.

Raportul secretaruluj executiv al 
Comisiei Economico pentru Europa 
a O.N.U. formulează o serie de su
gestii vizind intensificarea colaboră
rii industriale intre statele europe
ne ; conținutul acestora urmează să 
fie examinat in cadrul celei de-a 
28-a sesiuni a comisiei, care se va 
deschide la 8 mai.

În sprijinul independenței Namibiei
UN RAPORT AL SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 2 (Ager
pres). — Secretarul general a! O.N.U.. 
Kurt Waldheim, a cerut Consiliului 
de Securitate să se pronunțe asupra 
oportunității continuării contactelor 
cu reprezentanții Republicii Sud- 
Africane in problema Namibiei, ți- 
nind cont de rezultatele neînsemnate 
obținute în cursul recentelor întreve
deri pe care el le-a avut, la Geneva, 
cu ministrul de externe sud-african, 
Hilgard Milller.

Intr-un raport dat publicității, 
marți, la New York. Kurt Waldheim 
reamintește consiliului că „vor fi ne
cesare trecerea unei anumite peri
oade de timp și discuții prelungite

pentru realizarea unui progres oare
care" In această chestiune. „Poziția 
guvernului sud-african, se arată în 
raportul lui Waldheim, citat de agen
ția France Presse, este încă departe 
de a coincide cu punctul de vedere 
exprimat in rezoluțiile Consiliului 
de Securitate asupra Namibiei". Se
cretarul general apreciază că decla
rațiile autorităților sud-africane „nu 
clarifică in întregime și fără echivoc 
politica Pretoriei privind autodeter
minarea și independența Namibiei, 
așa cum prevede rezoluția adoptată 
la 6 decembrie 1972 de către con
siliu".

BEIRUT 2 (Agerpres). — Consiliul 
Securității interne al Libanului s-a 
reunit, în ședință extraordinară, 
pentru a examina situația croată ca 
urmare a ciocnirilor care au avut loc, 
miercuri dimineața, între forțele ar
mate libaneze șl unități ale mișcării 
palcstincne de rezistență — anunță 
agențiile dc presă. La reuniune au 
luat parte Suleiman Frangieh, pre
ședintele Libanului, Kamal al Assad, 
președintele parlamentului, premie
rul Amin El Hafez și ministrul de 
interne, Bechlr El Awar.

Ministerul Apărării a dat publici
tății un comunicat în care arată că 
ciocnirile au izbucnit în timp ce se 
desfășurau negocieri pentru elibe
rarea a doi soldați libanezi reținuți 
ca ostatici do palestineni. in schim
bul a trei persoane arestate săptă- 
mina trecută de forțele de ordine pu
blica pe aeroportul internațional din 
Beirut, asupra cărora a fost desco
perită o cantitate de exploziv. Ele
mente înarmate — precizează comu
nicatul — au atacat mai multe pos
turi militare, forțele armate fiind 
obligate să riposteze. Ciocnirile în
tre armata libaneză și forțele rezis
tenței palestinene s-au extins în 
împrejurimile taberelor comandou
rilor. situate în afara capitalei — la 
Shattila, Sabra și Bir Hassan, provo
ci nd. potrivit primelor informații, 
moartea a 10 soldați libanezi și răni
rea altor 29. S-au înregistrat victime 
și în rindul populației civile.

în urma tratativelor care au avut 
loc între Yasser Arafat, liderul Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, și autoritățile libaneze — rela
tează agențiile France Presse și Reu
ter — cei doi soldați libanezi reținuți 
ca ostatici au fost eliberați, iar 
ciocnirile au încetat.

Ministrul de interne libanez a fă
cut cunoscut că armata a fost însăr
cinată să asigure securitatea inter
nă. La Beirut și în principalele 
orașe au fost introduse restricții de 
circulație.

2 (Agerpres). —
, , _ Y.J. _ al

Miniștri, ministrul

WASHINGTON _
Emil Drăgănc.scu, vicepreședinte 
Consiliului de ‘.i, ...l.Z..... .
transporturilor și telecomunicațiilor 
al Republicii r'—” ‘ ?
care, la invitația ministrului 
porturilor a| 
vizită oficială 
convorbiri cu

Socialiste România,
— ■■■ ' ■ trans-

S.U.A.. întreprinde o 
in această țară, a avut 
Claude Brinegar, mi-

nistrul transporturilor al S.U.A. Au 
fost abordate probleme bilaterale ale 
colaborării și cooperării americano- 
române in sfera transporturilor. 
Cele două părți au trecut in re
vistă realizările obținute in acest 
domeniu și și-au exprimat dorința 
continuării cursului favorabil al aces
tor relații in interesul ambelor țări.

Un fructuos si util schimb
de opinii"

SEMINAR PRIVIND POSIBILITĂȚILE DE EXTINDERE 
A RELAȚIILOR ECONOMICE DINTRE ROMÂNIA Șl S.U.A.

Date privind traficul de
persoane și vehicule intre
cele două state germane

După 
A.D.N., 
pină la începutul ultimei săptămini 
a lunii aprilie au vizitat R.D.G. un 
număr dc 967 062 de cetățeni din 
R.F.G., dintre care numai în aprilie 
421 891 persoane. în aceeași perioadă 
151 323 de cetățeni ai R.D.G. au în
treprins vizite particulare in R.F.G., 
d.ntre care 18 236 in probleme fami
liale urgente.

Tot in perioada amintită, au vizitat 
R.D.G. 951 979 de persoane cu domi
ciliul permanent în Berlinul occiden
tal : in același timp 89 262 de cetă
țeni ai R.D.G. au întreprins vizite 
particulare in Berlinul occidental, 
dintre care 2091 in probleme familiale 
urgente.

în fine, traficul de tranzit dintre 
R.F.G. și Berlinul occidental a înre
gistrat in perioada 1 ianuarie — 23 
aprilie a.c. 1 102 838 de autovehicule.

cum transmite agenția 
de la începutul anului și

agențiile de presă transmit
Convenție româno-ceho- 

slovacă. Pra§a a fost sem_ 
nată recent Convenția între Institutul 
Național de Informare și Documen
tare Științifică și Tehnică (I.N.I.D.) 
din România și Centrul dc Informare 
Științifică, Tehnică și Economică 
(U.V.T.E.I.) din Cehoslovacia privind 
colaborarea in domeniul informării, 
documentării științifice, tehnice și e- 
conomice pe o perioadă de 5 ani.

Un acord de colaborare 
turistică intre România și 
Cipni 3 fost semnat la Nicosia. 
Din partea guvernului român, acor
dul a fost semnat de însărcinatul cu 
afaceri a.i. in Cipru, Ion M. Anghel, 
iar din partea guvernului cipriot, de 
directorul general al M.A.E., Chr. 
Veniamin.

Premierul japonez, Kaku,,i 
Tanaka, a vizitat, miercuri diminea
ța, Tirgul internațional din Tokio. La 
pavilionul țârii noastre, el a fost in- 
timpinat de ambasadorul României 
in Japonia, Nicolae Finanțu. Premie
rul nipon a manifestat interes pentru 
mărfurile românești expuse. îndeosebi 
pentru garniturile de mobilă, 
ciindu-le calitatea.

Necesitatea unirii tuturor 
forțelor progresiste dLn t*r4 
pentru apărarea intereselor oamenilor 
muncii in fața ofensivei capitalului 
monopolist — a fost subliniată într-o 
declarație a C.C. al P.C. din Dane
marca. Declarația relevă că marele 
capital beneficiază, in condițiile apar
tenenței Danemarcei la Piața comu
nă. de posibilitatea de a obține profi
turi dintre cele mai mari, in timp ce 
efectele social-economice ale aderării 
la C.E.E. se materializează pentru 
oamenii muncii în creșterea prețuri
lor și scăderea nivelului de trai.

Președintele Nixon “ nu_ 
mit temporar pe Leonard Garment 
in postul de consilier prezidențial cu 
problemele juridice, pe care l-a ocu
pat pină în prezent John Dean, demi
sionat ca urmare a implicării 
„afacerea Watergate".

sale in

produs
Nord.

Noi incidente s-au
marți noaptea in Irlanda de __
La Londonderry 12 soldați britanici 
au fost răniți in cursul unor ciocniri 
cu elemente extremiste protestante. 
In aceeași localitate au fost avariate, 
ca urmare a exploziei unor bombe, o 
școală, două biserici și un magazin. 
In apropiere de Belfast, forțele de 
ordine au descoperit cadavrul unui 
tinăr ucis de persoane neidentificate.

Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Clu 
En-lai, a primit, miercuri, pe mem
brii misiunii petroliere canadiene, 
condusă de D. S. MacDonald, mi
nistrul energiei minelor și resurselor 
al Canadei — informează agenția 
China Nouă.

Un tribunal din S.U.fi. 
a hotărit ca Hermine Braunsteiner 
Ryan, acuzată de crime de război, 
să fie extrădată autorităților din 
R.F. Germania. Hermine Braunstei
ner, aflată actualmente în închisoare 
in S.U.A.. este acuzată, între altele, 
de participarea la „selecționarea" 
pentru camerele de gazare a peste 
2 000 de femei și copii în lagărul din 
localitatea poloneză Majdanek, in 
timpul celui de-al doilea război mon
dial.

GENEVA

FOTOCRONICĂ Ultimii „ostași" ai lui Lon Noi

soarta conform propriilor aspirații. 
Această voință a ieșit pregnant in 
evidență cu ocazia recentei vizite 
întreprinse in zonele eliberate ale

Miting al tineretului

Ascultînd un discurs ol șefului statului, Norodom 
Sianuk

Defilare in fața armelor capturate

DIN CAMBODGIA
ZI de zi. agențiile internaționale 

de presă aduc noi și noi vești des
pre marile succese ale forțelor pa
triotice din Cambodgia. Controlind 
nouă zecimi din teritoriul țării, pa- 
trioții khmeri desfășoară in prezent 
o puternică ofensivă asupra capi
talei. Pnom Penh, ultima redută 
mai importantă a șubredului regim 
lonnolist. In strinsoarea cleștelui de 
foc al patrioților, panica și de
ruta din rindul guvernanților de la 
Pnom Penh se amplifică tot mai 
mult. O imagine elocventă pentru 
degringolada trupelor lonnoliste o 
redă fotografia alăturată : in fața 
refuzulu. populației de a se inrola 
in armata lui Lon Noi, autoritățile 
recrutează ,.ostași" din rindul copii
lor. cărora, in locul jucăriilor, li se 
pun in miini armele morții.

Succesele patrioților cambodgieni 
demonstrează voința de neinfrint a 
întregului popor khmer, sub condu
cerea Frontului Unit Național al 
Cambodgiei și a Guvernului Regal 
de Uniune Națională, de a-și făuri

țării de către șeful statului cam
bodgian, prințul Norodom Sianuk. 
Iată două secvențe elocvente din 
timpul acestei vizite :

Trofee ale combatanților khmeri

Președintele ales al Ar
gentinei, Hoctor 
urmează să-și asume prerogativele 
funcției supreme la 25 mai, s-a în
tors. miercuri, la Buenos Aires, 
după consultările avute, la Madrid, 
cu liderul mișcării justițialiste, 
Juan Peron.

Campora, care

Viitura de pe apele flu
viului Mississippi, 31 cirui 

nivel maxim a atins cifre record în 
cursul acestei săptămini, a ajuns in 
Golful Mexic. Comisia specială care 
studiază efectele provocate de inun
dații a făcut cunoscut că 11 milioane 
de acri (circa 6 milioane ha) de pă- 
mint productiv se află încă sub ape. 
In statele Illinois și Iowa calamitățile 
au atins punctul culminant in zilele 
de luni și marți. Pină în prezent, pa
gubele provocate de inundații, în cele 
șapte state declarate zone de deza
stru, au atins suma de 320 milioane 
de dolari, iar producția de bumbac de 
anul acesta a fost serios compromisă.

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
„Posibilități in comerțul cu România 
și legislația privind investițiile in a- 
ceastă țară" au format temele semi
narului organizat de „Corporația a- 
mericană pentru investiții particulare 
in străinătate" (O.P.I.C.), la sediul a- 
cesteia din Washington. La seminar 
au participat conducătorii a nume
roase firme comerciale, industriale 
și bancare americane, printre care 
„Boeing Corporation". „Control Data 
Corp.", ..Chase Manhattan Bank", 
„Comsat", „General Tire Corp.", 
„Offshore Company". „Owen-Corning 
Fiberglass Corp.", „Combustion En
gineering", „U.S. Steel «Corp." și al
tele. reprezentanți ai Consiliului 
pentru comerțul Est-Vest, ai Depar
tamentului de stat și Departamentu
lui comerțului. Au luat parte, de a- 
semenea, ambasadorul român in 
Statele Unite, Corneliu Bogdan, și 
șeful agenției economice a țării noas
tre în S.U.A., N. Fodor.

împărtășindu-ne impresiile asupra 
lucrărilor seminarului, președintele 
O.P.I.C., Bradford Mills, Hugh Do
nahue, vicepreședintele companiei 
„Control Data Corporation", și Ed. 
Segal, șeful Biroului Europa Răsări-

teană din Departamentul de Stat, au 
declarat că intilnirea a constituit un 
fructuos și foarte util schimb de opi
nii asupra posibilităților existente și, 
în special, a pirghici acțiunilor de 
cooperare economică, pentru extin
derea relațiilor economice și comer
ciale româno-americane. „O.P.I.t!. — 
a spus Bradford Mills — este gata 
oricine! să sprijine, prin posibilitățile 
de care dispune, acțiunile de coope
rare economică cu România, (ară 
care s-a dovedit a fi un exemplu de 
felul cum își îndeplinește contractele, 
angajamentele comerciale și economi
ce internaționale".

„Dezvoltarea relațiilor economice și 
comerciale amerlcano-române pe 
baze de deplină egalitate și avantaj 
reciproc — a declarat Ed. Segal — 
este o firească urmare a bunelor re
lații existente între cele două țări. 
Avem convingerea că in viitorul a- 
propiat — cînd va fi aprobată in 
congres cererea președintelui Nixon 
de a i se acorda depline puteri pen
tru a negocia cu statele socialiste pro
blema clauzei națiunii celei mai favo
rizate — relațiile comerciale Est- 
Vest, inclusiv cele româno-amcrîca- 
ne. vor marca o lărgire semnifica
tivă".

I

Un nou domeniu 
de utilizare

a energiei atomice

CARACAS 2 (Agerpres). — La în
cheierea misiunii sale la ~ 
ambasadorul României, 
Bărbulescu, a fost primit de 
ședințele Venezuelei, Rafael Caldera. 
Cu acest prilej a fost trecută în re
vistă evoluția relațiilor româno-vene- 
zuelene și noile posibilități de dez
voltare a acestor relații.

Președintele Rafael Caldera a 
transmis un mesaj de prietenie pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu.

Caracas, 
Octavian 

pre-

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Comisia pentru energia atomică a 
Statelor Unite a fixat, pentru data 
de 17 mai. experiența „Rio Blanco", 
destinată punerii la punct a unui 
sistem de recuperare a rezervelor 
subterane de gaz natural, ce nu pot 
fi exploatate prin mijloacele tehnice 
actuale. Experiența se va desfășura 
in statul Colorado și va consta din 
plasarea unor explozive nucleare, 
avind o putere de 30 kilotone, la a- 
dincimi de peste 2 000 de metri ; ele 
vor provoca deplasări ale terenului 
și deschiderea pungilor de gaze. Ex- 
perții comisiei au dat asigurări că, 
datorită măsurilor luate, este exclus 
pericolul de radiații.

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:

Economia europeană 
in oglinda 0. M U.

Industria Romăniel și-a menținut ritmul de creștere 
cel mai rapid"

la 
din

acestea, 
Palatul Națiunilor 
Geneva a fost difuzat 
tradiționalul raport a- 
nual al Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pen
tru Europa, consacrat 
situației economice a 
statelor europene in
ultimele 12 luni și 
perspectivelor de evo
luție pe anul in curs.

Prima secțiune a ra
portului, care se ocu
pă de situația econo
mică din țările Euro
pei occidentale, relevă 
că, in 1972, ritmul de 
creștere a producției 
in țările situate in 
această zonă a fost, 
în ansamblu, „relativ 
moderat", marcind un 
oarecare progres față 
de anul 1971 (3,8 la 
sută față de 3 la su
tă), dar răminînd în 
continuare sub cifra 
medie înregistrată in 
cursul deceniului pre
cedent (de 4,7 la su
tă). în 1972 — conti
nuă raportul — creș
terea prețurilor în Eu
ropa occidentală-a în
registrat același ritm 
susținut, care s-a fă
cut simțit și în 1971, 
fapt apreciat ca „pre- 
ocupant".

Dacă, in ce privește 
producția, anul 1972 a 
fost, totuși, ----
majoritatea 
vest-europene 
bun decit 1971, utili
zarea forței de muncă 
a înregistrat in ace
eași perioadă un re
gres in toace aceste 
țări (cu excepția Fran
ței și Austriei). Nu
mărul șomerilor a 
crescut.

Consacrind cea de-a 
doua parte a sa situa
ției economice din ță
rile socialiste din Eu
ropa, raportul subli
niază că in aceste țări

pentru 
țărilor 

mai

venitul național a spo
rit in 1972, in ansam
blu, cu 4,9 la sută 
(România, se arată 
in document, a rea
lizat o creștere anua
lă a venitului na
țional de 10 la sută). 
Industrializarea ră- 
mine piatra unghiula
ră a politicii de dez
voltare a tuturor tari
lor socialiste europene 
— subliniază rapor
tul, remarcind atenția 
crescindă acordată 
dezvoltării intensive a 
producției industriale 
și preocuparea sporită 
pentru extinderea cu 
deosebire a unor sec
toare ca industria chi
mică, mecanică și a 
bunurilor de consum. 
„Creșterea industrială 
rămine principalul 
factor al dezvoltării e- 
conomice in cea mai 
mare parte a acestor 
țări". In 1972, produc
ția industrială brută 
a țărilor socialiste diri 
Europa a sporit, po
trivit aprecierilor, cu 
7 la sută, ritmurile 
cele mai înalte de 
creștere fiind obținute 
In ramura construcți
ilor mecanice și de 
prelucrare a metalelor 
și in industria chimică.

In cadrul analizei 
situației industriale pe 
fiecare țară, docu
mentul relevă că „in
dustria României și-a 
menținui ritmul de 
creștere cel mai rapid, 
producția industrială 
brută sporind cu a- 
proape 12 la sută, iar 
productivitatea muncii 
cu 7,1 la sută".

în domeniul agricul
turii. țările socialiste 
din Europa au înregis
trat ritmuri de creș
tere a producției de 
3,6—9 ]a sută. „Rezul
tatele au fost remar-

cabilc in mod deosebit 
in România, unde 
producția a depășit cu 
25 la sută media în
registrată in 
—1970".

Comerțul 
informează . ..... _ _, 
s-a dezvoltat puternic 
in 1972, cea mal mare 
parte a țărilor socia
liste din Europa inre- 
gistrind ritmuri de 
creștere superioare ci
frelor anuale medii 
de dezvoltare pe pe
rioada 1961 — 1975. 
(Creșterea a fost in 
medie de 10,5 la sută 
în ansamblu ; in ceea 
ce privește România, 
notează raportul, 
mul a fost do 14 
sută).

Referindu-se la mă
surile luate de țările 
socialiste europene 
pentru perfecționarea 
vieții economice, do
cumentul consemnează 
că „in cursul anului 
1972 România a pro
mulgat noi legi, des
tinate să amelioreze 
eficacitatea sistemului 
de planificare și fi
nanțele publice". Tot
odată, raportul subli
niază că „în România 
problemele planifică
rii, dezvoltării sociale 
și economice au fost e- 
xaminate in iulie 1972; 
cu acest prilej au fost 
adoptate directive vi
zind accelerarea reali
zării obiectivelor pla
nului cincinal".

Sint atestări 
aici cu viu 
ale progreselor 
cabile obținute 
porul român ..... 
munca sa harnică, ale 
realizărilor ce sporesc 
continuu prestigiul in
ternațional al Româ
niei.

anii 19G6
exterior, 
raportul,

Tit
lu

privite 
interea 
remar- 
de po- 

prin

Cornellu VLAD

WASHINGTON

Vizita cancelarului Brandt
în £ U. A.

Vizita cancelarului 
Brandt la Washington 
— care a început du
minică — întrevede
rile cu președintele 
Nixon suscită un deo
sebit interes în cercu
rile politice și de 
presă.

Potrivit relatărilor 
presei, aspectele com
plexe ale relațiilor 
S.U.A. cu statele vest- 
europene au consti
tuit obiectivul cen
tral al discuțiilor de 
la Casa Albă — ceea 
ce era de altfel de aș
teptat. la o săotămină 
după publicarea pro
iectului expus de 
Henri Kissinger, con
silierul 
pentru 
securității 
privitor la ideea unei 
noi ..Carte atlantice". 
O primă luare de po
ziție vest-germană cu 
caracter oficial a fost
— înaintea actua
lei vizite — cea a 
liderului grupării par
lamentare a P.S.D., 
Herbert Wehner, care 
a apreciat propune
rile Iul Kissinger 
drept ..nerealiste".

Este semnificativ 
după prima rundă 
convorbiri Nixon 
Brandt, purtătorul 

vest-german. 
Wechmar, a 

declarat că în ce pri
vește dialogul S.U.A.
— Europa occidentală, 
nu este neapărat ne
voie să se ajungă la o 
nouă „Cartă 
că". denumire 
deraia în fapt 
proprie.

Pe de altă 
după cum _ _______
France Presse. can
celarul Brandt a pre
cizat in toastul rostit 
cu prilejul dineului o- 
ficial că relațiile din
tre S.U.A. și țările 
vest-europene trebuie 
stabilite ca între ..par
teneri egali in drep-

prezidențial 
problemele 

naționale.

că 
de

cuvânt 
R. von

de

atlanti- 
con.si- 

ca im-

parte,
subliniază

turi". și a ținut să 
pună în evidență nece
sitatea unei mai mari 
„corcsponsabilități" in 
cadrul unei coope
rări pe picior egal in
tre EuroDa de vest și 
S.U.A. „Observatorii — 
scrie agenția citată — 
interpretează in ge
neral această noțiune 
de «coresponsabilitate 
mondială» a vest- 
europenilor ca o res
pingere politicoasă a 
planului Kissinger, ți- 
nind seama că 
„Cartă atlantică' 
putea să apară 
tentativă de a 1 
rolul Europei 
dentale la acela al li
nei grupări regionale 
sub hegemonie ame
ricană". în același 
sens se înscriu și alte 
luări de poziție vest- 
europene. Danemarca 
a arătat că nu este dis
pusă să-și asume alte 
angajamente atlantice; 
ministrul de exter
ne britanic. Douglas 
Home, a criticat mai 
multe puncte ale pla
nului Kissinger, in 
timp ce la Paris au 
fost semnalate „reti
cențe din cele mai se
rioase" (France Presse). 
Tată de ce. observa
torii consideră că a- 
titudinea cancelarului 
Brandt este. în mod fi
resc. influențată de 
ambianta politică a- 
nărută in alte capita
le europene direct in
teresate.

La toate acestea tre
buie adăugată opinia, 
larg generalizată în 
rindurile popoarelor, 
că imperativul major 
al actualității nu este 
„reformarea" pactelor 
militare, ci întreprin
derea de pași concreți 
in direcția lichidării 
acestor anacronisme 
ale vieții internațio
nale.

Pe agenda convor
birilor a fost înscrisă

noua 
ar 

ca o 
limita 

occi-

și problema prezen
ței trupelor S.U.A. ( n 
Europa occidentală . i, 
in legătură cu aceașfa, 
cererea adresată ob 
S.U.A. aliaților vest- 
europeni de a-si spori 
in mod substantial 
contribuția financiară 
la întreținerea aces
tor trupe (acordul de 
doi ani asupra stațio
nării forțelor S.U.A. în 
Europa occidentală ex
piră la sfîrșitul lunii 
iunie a.c.).

Conferința general- 
europeană, contactele 
preliminare de la Vie- 
na, relațiile Est-Vest, 
problem? financiare și 
comerciale dintre 
S.U.A, si Piața comu
nă au figurat, de ase
menea. pe ordinea de 
zi a convorbirilor.

C.ALEXANDROA1E
★

WASHINGTON 
(Agerpres). 
convorbirile 
președintele 
Unite, Richard 
xon, și cancelarul 
R.F. Germania, Willy 
Brandt, s-au încheiat.

Vorbind în fața zia
riștilor la National 
Press Club, cancela
rul vest-german a a- 
firmat că. în ce Dri- 
vește reducerea for
țelor armate in Euro
pa, ,.a sosit mo
mentul obiectiv să 
se procedeze la o re
ducere treptată a ce
lei mai mari acumu
lări de armamente și 
de trupe pe care Eu-» 
ropa occidentala a cu
noscut-o vreodată. 
Guvernul de la Bonn, 
a asigurat cancelarul, 
va juca. în acest scop, 
un rol activ la confe
rința general-euro- 
peană pentru securita
te și cooperare, pre
cum și în negocierile 
asupra reducerii for
țelor".

1
Miercuri, 

dintre 
Statelor 

Ni-
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