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NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL BACĂU

a continuat ieri, incluzînd obiective de primă importanță 
pentru economia națională, o gamă largă de preocupări

Rezonanta profundă pe care o 
are in conștiința națiunii româ
ne vasta și prodigioasa activitate 
a tovarășului Nicolae Ccaușescu, 
convingerea intimă a tuturor oa
menilor muncii că marile înfăp
tuiri de după Congresul al 
X-lea sint legate indisolubil de 
contribuția sa personală, de spi
ritul înnoitor promovat de secre
tarul general al partidului in 
întreaga viată social-economică 
a patriei, poporul nostru a ex
primat-o sugestiv : ..Masa sa de 
lucru — întreaga suprafață a 
țării", aleasă apreciere de stimă 
și considerație.

Simbătă, 5 mai. ..masa de lu
cru" a secretarului general al 
partidului a fost suprafața În
tregului județ Bacău. După vizi
ta de vineri după-amiază. im
portante obiective economice — 
fabrica de hirtie „Lctea", Uzina 
de mașini-unelte din Bacău, 
combinatele platformei petrochi
mice de la Borz^ști. com
plexele zootehnice din comuna 
Nicolae Bălcescu șl din orașul 
Sascut, precum și localitatea 
Siânicui Moldovei — au contu
rat traseul deplasărilor de lucru 
ale secretarului general el 
partidului.

O zi densă de activitate. In 
rare au fost «analizate la fața 
locului probleme de o deosebită 
importanță pentru -dezvoltarea 
economică a județului Bacău, 
p-'ntru valorificarea în planuri 
superioare a rezervelor de ma
terie primă și de producție, a 
posibilităților existente in dome
niile industriei și agriculturii, al
(Continuare in pag. a Il-a)

în toate unitățile vizitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu este primit cu dragoste și căldură

Consacrînd întreaga zi analizării în conti
nuare, la fața locului, a problemelor activității 
și dezvoltării economice a județului Bacău, 
secretarul general al partidului a cuprins în 
programul său de lucru unități de producție 
industrială și agrozootehnică, șantiere de inves
tiții, centre urbane, de odihnă și îngrijire a 
sănătății.

în ambianța de satisfacție și bucurie gene
rată de întîlnirea cu conducătorul iubit, stimat

și prețuit, au fost discutate probleme de 
semnificație majoră, care au prilejuit obser
vații și aprecieri substanțiale, recomandări de 
imediată utilitate.

Pretutindeni, sfatul binevenit a fost însoțit 
de îndemnul însuflețitor spre mai bine, spre 
o muncă mai rodnică, pentru ca aportul 
Bacăului la îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen să crească, să devină tot mai 
consistent.

• Pe scurt, din țară •

LA GALAȚI:

ÎNCĂ UN MARE 
OBIECTIV INDUSTRIAL 
INTRĂ ÎN FUNCȚIUNE 

9

Pe Platforma siderurgică de la Galați a fost pusă în funcțiune 
prima baterie a Uzinei cocsochimice. Cantitatea de cărbune 
încărcată, .simbâtă la amiază, in cele 62 de camere de cocsificare 
ale agregatului se ridică la 1 230 tone. Evenimentul anticipează 
cu 24 de ore momentul elaborării primei șarje de oocs mcialur- 
gic. Noul obiectiv se integrează fluxului tehnologic siderurgic, 
contribuind la sporirea eficienței activității economice a mare
lui combinat de pe Dunăre, prin reducerea hnporturiâor ce 
cocs.

Productivitatea muncii 
la cotă superioară. Bi_ 
lanțul activității de producție 
din primele 4 luni ale anului evi
dențiază, în unitățile industriale 
din județul Hunedoara, o creștere 
simțitoare a productivității mun
cii, indicator care a fost superior 
prevederilor de plan cu 759 lei pe 
fiecare salariat. îndeosebi, pe a- 
coastă cale, pe ansamblul județului 
s-a realizat o producție industrială 
suplimentară in valoare de peste 
98,4 milioane lei. Siderurgiștli hu- 
nodoreni, de pildă, au trimis in 
circuitul economic peste plan 
17 585 tone oocs, 10 422 tone fontă, 
mai mult de 15 000 tone oțel și 
10 714 tone laminate finite pline, 
In timp ce minerii din Valea Jiului 
au extras in plus peste 6 500 tone 
cărbune net.

La parametrii proiectați 
înainte de termen.IntraU in 
producție la începutul acestui an, 
Țesâtoria de bumbac din Baia 
Mare, prima unitate economică a 
industriei ușoare din județul Mara
mureș, a atins parametrii proiec
tați prevăzuți a fi realizați in tri
mestrul trei al acestui an. Datori
tă acestui fapt, cit și montării in 
avans față de grafic a 50 de 
războaie de țesut, tinărul colectiv 
băimărean va realiza, pină la sfîr- 
șitul anului, peste prevederile de 
plan, circa 200 000 metri pătrați de 
țesături.

Un mare poligon de pa
nouri din beîon, rarc va pr°- 
duce anual 12 000 mc elemente pre
fabricate pentru 800 de aparta
mente și diferite alte construcții 
social -cui turaJe (școli, grădinițe, 
internate etc) a intrat in func
țiune la Satu-Mare. El este în
zestrat cu utilaje moderne, asigu- 
rindu-so o creștere substanțială a 
gradului de industrializare și de 
calitate a lucrărilor in construcții. 
La poligonul sătmărean va fi in
trodus un sistem automatizat de 
control și reglare a procesului de 
tratament termic, prin care se va 
obține reducerea duratei de for
mare a panourilor!

ÎN JUDEȚUL ARAD

Record minieresc. Bln-' 
cunoscuta inițiativă „Două cicluri 
ia plus pe luna", pornita de bri
gada Eroului Muncii Socialiste Pe
tre Constantin, de la mina Lupeni, 
a ciștigat adeziunea altor colective 
de nădejde, care au preluat-o și 
aplicat-o cu entuziasm. Printre 
acești entuziaști se numără șl mi
nerii din brigada lui loan Sălăjean, 
dc la sectorul IV al minei Lupeni. 
în marea întrecere pentru îndepli
nirea înainte de termen a cincina
lului, această brigadă a Încheiat 
luna aprilie cu realizarea a 7 ci
cluri de producție In plus, ceea ce 
se concretizează in peste 4 200 tone 
cărbune. Acest rezultat strălucit 
constituie încă un record in minele 
din Valea Jiului.

Bun venit în casă nouă. 
In noile zone de locuințe din TI
MIȘOARA — Circumvoluțiunii, 
Balta Verde șl Stadion — a în
ceput recepția unui nou lot de 
apartamente, cu 60 mai multe de- 
c.t prevedeau sarcinile de plan. în 
ajunul zilei de 1 Mai au fost pre
date la cheie, înainte de termen, 
două blocuri cu 40 de apartamente 
in municipiul Lugoj.

Zestrea companiei 
noastre de aviație civilă 
„TAR0M" s-a îmbogățit 
recent cu nou* avion
turboreactor IL-62, achiziționat din 
U.R.S.S., in baza unui contract co
mercial încheiat cu întreprinderile 
sovietice de specialitate. Potrivit 
prospectului tehnic, aeronava are o 
capacitate de 180 locuri și dezvol
tă o viteză de croazieră de 900 ki
lometri pe oră. Echipajele care vor 
lucra la bordul noului aparat e- 
fectuează, in momentul de față, 
curse turistice pe traseele care 
unesc Bucure$tiul cu mai multe o- 
rașe europene, printre care Paris, 
Frankfurt pe Main, DUsseldorf, 
Miinehen și Bruxelles. Organele 
aeronautice de resort din România 
preconizează utilizarea ana râtului 
IL-62 pe liniile intercontinentale pe 
care TAROM le va deschide in 
Asia, Africa și America de Sud.

S-A ÎNCHEIAT 
SEMĂNATUL PORUMBULUI

ARAD (Corespon
dentul „Sclnteii", Con
stantin Simion). Coo
peratorii. mecanizato
rii și ceilalți lucrători 
de pe ogoarele jude
țului Arad raportează 
încheierea semănatu
lui porumbului pe în
treaga suprafață de 
77 214 hectare. Acest 
succes se datorește 
măsurilor tehnicn-or- 
ganizatorice Între

prinse de organele 'a- 
grico'.e județene la in
dicația comitetului ju
dețean de partid, mă
suri dintre care amin
tim : folosirea cu ran
dament sporit a celor 
peste 3 000 de tractoa
re, 500 de semănători 
și alte utilaje aflate 
în dotarea stațiunilor 
de mecanizare ; muta
rea operativă a utila

jelor de La unitățile 
care au terminat mai 
repede această lucrare 
in unitățile rămase în 
urmă și altele. In pre
zent, forța de muncă 
mecanică și manuală 
este Îndreptată spre 
executarea altor lu
crări cum sint cele din 
legumicultură și la în
treținerea culturilor 
prășitoare.

Lipsa de prevedere nu poate fi 
o scuză pentru neindeplinirea 

planului de plantare a cartofilor 
Supunem atenției organelor agricole citeva situații 

semnalate de corespondenții noștri în județele 
HARGHITA, SĂLAJ și MEHEDINȚI

IN PAGINA A VI-A

Premise pozitive, 

îmbucurătoare 
pentru conferința 

de securitate și 
cooperare in Europa

— Reuniunea ECOSOC 
a reafirmat dreptul 
suveran al statelor a- 
supra resurselor lor 
naturale

- Obiectivele celui de-al 
doilea deceniu al dez
voltării — in dezba
terea sesiunii extraor
dinare a Consiliului 
pentru comerț și dez
voltare al U.N.C.T.A.D.
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VIZITA TOVARĂȘ ILW C -^ȘESCU ÎN JUDEȚUL BACĂU
(Urmare din pag. I) 

creșterii eficienței investițiilor, pen
tru sporirea aportului accstr-i regiuni 
a ț.irii H prop':-ura pUiai, in ci- 
cirul acțiunii p iri<»tk<; a întregului 
nistru popor p'.Titrii îndeplinirea 
cincinalului înainte <!■ tmnm

in mijlocul comuni tiler, al mun
citorilor, tehnicienilor și specialiști
lor, împreună cu ’ »v;»i Virg'l 
TroFn, Dum tru Pop-sm, Cornel 
Burtică. C I p; 1 - • ' . al comi
tetului juckp.an, cu miniștri, in ca
drul unui larg și d chis dialog, pro- 
pr.u stilului de muncă al secretaru

la vechea fabrica 
DE HîRTIE „LETEA": realizări
ale unui colectiv vrednic; îndemn 
și investiții pentru modernizarea 

tehnicii și tehnologiei

Vizita de lucru Începe la fabrica 
de hirtie „Letea", cea mai veche de 
acest gen din țară.

Colectivul acestui bastion al tradi
țiilor revoluționare muncitorești, păs
trătorul unor eroice pagini de luptă 
a comuniștilor pentru înfăptuirea 
idealurilor luminoase de dreptate și 
eliberare socială a poporului, univer
sitate a muncii de inallă calitate, in- 
timpină cu deosebită dragoste pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, care s-a 
interesat și ocupat personal de des
tinele fabricii, a recomandat dezvol
tarea ei și a ținut să vadă la fața lo
cului modul cum sint aplicate in 
viață indicațiile conducerii de partid 
și de stat.

In intimpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători de 
partid și de stat au venit Vasile Pa- 
tilineț, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul economiei forestiere și mate
rialelor de construcții, ing. Radu An- 
daroche, directorul general al cen
tralei industriale de resort.

In fața unor machete și grafice, 
directorul fabricii, ing. Iulius Wen
ger, prezintă preocupările actuale și 
de viitor ale colectivului unității. Sint 
evidențiate dezvoltările multiple ale 
întreprinderii, ca urmare a investi
țiilor făcute în anii socialismului, 
egale cu cele înregistrate in cele șapte 
decenii anterioare, precum și a unor 
măsuri tehnico-organizatorice de mo
dernizare a utilajelor, a proceselor de 
fabricație și fluxului activității, luate 
în decurspl anilor. Față de anul na
ționalizării, aici se realizează de 2—3 
ori mai multă hîrtie și celuloză, pro
ductivitatea muncii a crescut de 4,2 
ori.' Ifl. perimetrul actual al' uhității 

’ urmtsazâ a se construi, pină la finele 
cincinalului in curs, o mare fabrică 
de hirtie pentru ziar, care va dis
pune de un înalt grad de mecanizare 
și automatizare a proceselor tehno
logice. Noua fabrica, care va dubla 
actuala capacitate de producție a în
treprinderii, va ocupa o suprafață de 
cinci cri mai mică și va avea un nu
măr de muncitori de peste zece ori 
mai redus dccit al celei vechi, carac
teristici care sugerează pregnant 
concepția modernă de realizare a ei.

La întrebările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind modul cum se va 
asigura materia primă, gazdele infor
mează despre faptul că specialiștii de 
aici au pus la punct un procedeu 
care permite utilizarea, in locul tujor 
esențe superioare, folosite de obicei 
la fabricarea celulozei, a lemnului de 
plop, cu valoare economică redusă.

în timpul vizitării instalațiilor pen
tru hirtie velină și semivelină, a că
ror producție este de cca mai bună 
calitate, directorul întreprinderii re
levă secretarului general al partidu
lui că, datorită gindirii tehnice și in
geniozității colectivului, mașinile — 
vochi de citeva decenii — au fost 
continuu modernizate, prin mijloace 
proprii, fapt care a determinat o sub
stanțială îmbunătățire a calității pro
duselor. De altfel, acest lucru este 
recunoscut și de beneficiarii interni 
și externi, care, pe bună dreptate, 
consideră hirtia realizată aici ca un 
produs de prestigiu al industriei ro
mânești de specialitate.

In contextul problemelor legate de 
realizarea noii investiții, reprezen
tanții fabricii subliniază rentabilita
tea extinderii fabricației hîrtiei de 
ziar, cererea crescindă pentru acest 
produs permițind amortizarea rapidă 
a unor utilaje din import.

— De ce nu vă gindiți să produ
ceți mai multe utilaje in țară ? — 
remarcă tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— Multe din're ele reprezintă u- 
nicate și sint scumpe din această 
cauză — relevă specialiștii, care în
credințează pe secretarul general al 
partidului că ei se vor strădui cu 
atit mai mult să asimileze realizarea 
unor asemenea mașini.

— Pentru prima oară vom produ
ce astfel de unicate — precizează 
ministrul Vasile Patilineț, adăugind 
că din totalul investițiilor mai bine

Pietuiindeni, conduc&torul partidului și statului nostru este întîmpinat cu entuziasm, cu sentimente de 
stimă și prețuire

la întreprinderea demașini- 
UNELTE; un angajament ferm — 
va fi grăbită punerea în funcțiune 

a noii 'fabrici

Vizita continuă la întreprinderea 
de mașini-unelte, nou obiectiv ca- 
re-și înscrie numele pe harta econo
mică a orașului, sporind potențialul 
industrial al municipiului și județu
lui Bacău.

întilnirea secretarului general al 
partidului cu ministrul industriei de 
mașini-unelte și electrotehnicii. 
Gheorghe Boldur, directorul uzine1, 
ing. Vasile Talpă, cu alți factori do 
răspundere a prilejuit, din primele 
momente, un schimb do opinii in 
p-oblc-me de larg interes pentru 
artîvîta’.ea vitoare a întreprinderii, 
în centrul atenției aflindu-.se măsu
rile preconizate in vederea apropie-

(

lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a continuat in 
fapt dezbaterea și analiza pe care a 
nvut-o cu o zi înainte cu activul de 
partid In legătură cu preocupările 
nani >.lor muncii băcăuani do a fi la 
inălțimia sarcinilor din acest an 
hotăritor pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte do termen, privind 
măsurile luate și acțiunile care tre
buie întreprinse In vederea reall- 
ztirii și depășirii angajamentelor a- 
stimato. accelerării dezvoltării in
dustriei și agriculturii, îmbunătăți
ri! calitative, în mod substanțial, a 
întregii activități de producție.

de jumătate le vor reprezenta utila
jele românești.

— Foarte bine, apreciază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rccomandind din 
nou conducerii Ministerului Econo
miei Forestiere, centralei de resort 
să ia toate măsurile în acest sens.

O expoziție amenajată intr-o 
hală a întreprinderii ilustrează su
gestiv preocuparea asiduă a întregu
lui colectiv al fabricii pentru utila
rea cu forțe proprii a diverselor 
secții. Secretarul general al partidu
lui apreciază favorabil faptul că 
prin reamplasarea unor utilaje s-au 
creat spații suficiente pentru mon
tarea unei mașini pentru fabricarea 
hîrtiei, ale cărei subansamble sint 
in întregime creație a colectivului 
unității.

Secretarul general al partidului 
cere să se amplifice această activi
tate și să se extindă in toate între
prinderile din sector, asimilîndu-se 
in același timp o serie de utilaje 
care astăzi sint încă importate.

Aceeași perseverentă preocupare 
pentru modernizarea vechilor utilaje 
se vădește și la instalația pentru 
fabricația hîrtiei de ziar. Unul din
tre promotorii perfecționării tehno
logiei în acest sector este aici mun
citorul cu înaltă calificare Gheorghe 
Farcaș, Erou al Muncii Socialiste, de 
numele căruia se leagă numeroase 
inovații. Una dintre acestea, de pil
dă, reintroduce in circuitul tehnolo
gic deșeurile de hîrtie, aducind ast
fel importante economii.

O lozincă apare pretutindeni : 
„Calitatea se realizează și apoi se 

9 controlează ; această sarcină ne pri
vește permanent". Este, de altfel, o 

■ Inițiativă-reluată de unitățile indus- 
, triale ale județului, care aid;la 

Letca, a căpătat o dimensiune con
vingătoare in ceea ce privește efi
ciența ei. în sectorul instalațiilor 
pentru hirtie subțire este oferit 
— inopinat — un exemplu concret 
asupra modului cum muncitorii se 
preocupă de calitatea producției, 
prin autocontrolul muncii. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu zăbovește citeva 
momente și privește cum execută 
muncitorul Nicolae Măjerescu, care 
lucrează de 47 de ani in fabrică, o- 
perațiile de control ale producției, cu 
instrumente de mare precizie.

Secretarul general al partidului 
constată cu satisfacție calitatea deo
sebită a hîrtiei, precum și faptul că 
fabrica, in colaborare cu unele insti
tute de cercetări și uzine chimice, 
a îmbogățit continuu sortimentele, al 
căror număr a ajuns astăzi ia peste 
150. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă valorificarea in conti
nuare a experienței și potențialului 
tehnic al colectivului, prin realiza
rea unor noi tehnologii și sortimente.

Muncitorii, tehnicienii, inginerii, 
aflați in plin proces de muncă, acla
mă, scandează continuu „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Bine ați venit in mijlocul 
nostru !“, „Să ne trăiți multi ani!" 
Se aud de pretutindeni urări care 
exprimă dragostea față de conducă
torul iubit al partidului și statului, 
adeziunea poporului față de politica 
partidului nostru, al cărui țel este 
ridicarea României pe noi trepte ale 
progresului și civilizației. Muncito
rii Nicolae Rincu. Petre Ciubo- 
taru, Ecaterina Merianu, Vasile 
Munteanu, Gheorghe Dorcu și alții 
oferă flori, se angajează să nu-și 
precupețească eforturile pentru în
deplinirea tuturor sarcinilor de pro
ducție.

în această atmosferă, vizita în fa
brică ia sfirșit

Tovarășul Nicolae Ceaușescu feli
cită pe gazde pentru realizările ob
ținute, le urează noi succese, o con
tribuție mai mare la realizarea de 
către județ a cincinalului înainte de 
termen. Totodată, cere urgentarea 
construcției noilor obiective prevă
zute aici in actualul cincinal, astfel 
încit economia țării să beneficieze 
de noi capacități de producție, capa
bile a contribui la sporirea avuției 
naționale.

rii momentului intrării in funcțiune 
a acestui important obiectiv econo
mic.

Discuția Începe in fața unor gra
fice, unde gazdele prezintă citeva 
date semnificative privind amplasa
rea și profilul întreprinderii, struc
tura și dinamica producției, volumul 
investițiilor, organizarea tehnologică, 
orc-gătirea cadrelor Din cele relatate 
rc.cse că unitatea — concepută ca o 
mare hală monobloc, cu mai mult-1 
l .ni de fabricație, cuprinzind ateliere 
ti * mecanică grea și ușoară, de mon- 
i ij și subansamble și altoie — va 
realiza, in principal, două familii de 
produse ; mașini de alezat *1  

frezat *1 mașini de frezat longi
tudinal portal, capabile să execute 
o gamă largă de operații. Este 
exprimată hotărirea inginerilor, teh
nicienilor și muncitorilor de a trans
pune cu hotărire in fapt rccomandă- 
rUe tovarășului Nicolae Ceausescu 
referitoare la diversificarea produc
ției. arăiindu-se, în acest sens, că 
pentru 1974 sint prevăzute cinci tipo- 
dimonslunl, Iar pentru anul 1975 — 
opt tipodimensiuni. Valoarea produc
ției globale este prevăzută sa se ci
freze la 410 milioane lei. Se aprecia
ză insă că in cincinalul următor, 
prin extinderea capacităților existen
te, prin creșterea gradului de folo
sință a suprafețelor și mașinilor, prin 
diversificarea in continuare a produ
selor, această valoare a producției 
poate spori la 600 milioane lei.

In cadrul acestui dialog do lucru 
sînt împărtășite unele greutăți întim- 
pinate in realizarea la timp a inves
tiției. Se subliniază faptul că, deși 
întreprinderea trebuia să producă din 
luna iunie a anului curent, acest ter
men de intrare in funcțiune a fost 
aminat cu mai bine de un trimestru. 
Gazdele arată că această intirziere se 
datorește, in maro măsură, nclivrării 
la vreme a utilajelor.

Analizind cu cei do față această si
tuație, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
trasează sarcina de a se lua de urgen
ță măsurile care se impun in vede
rea dotării întreprinderii cu utilajele 
necesare, pentru ca unitatea să intre, 
cit mai curind, in circuitul economic,

la Întreprinderea
ZOOTEHNICĂ DE STAT: 

rezultatele sint apreciabile, dar 
multe lucruri s-ar putea face mai 
bine, cu mai multă pricepere 

gospodărească

Unele din aspectele agriculturii 
băcăuane, domeniu ce diispune de 
serioase posibilități și condiții opți
une care trebuie să fie valorificate 
mal deplin — după cum remarca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu In dis
cuția cu membrii biroului comitetu
lui județean de partid — au fost dis
cutate direct, pe teren.

Unul din locurile acestei analize : 
întreprinderea zootehnică de stat din 
comuna „Nicolae Bălcescu". Comple
xul de aici oferă o imagine concre
tă a medului cum se aplică progra
mul național de dezvoltare a zooteh
niei, indicațiile secretarului general 
al"partidului — date cu. prilejul vizi
tării altor ferme >— privind spo
rirea eficienței economice în unități
le agricole de tip industrial, a reali
zărilor înregistrate în aceste direcții, 
lichidarea neajunsurilor care mal 
persistă, remedierea lor făcînd obiec
tul unor recente măsuri.

In cadrul acestei sfere de preocu
pări, ministrul agriculturii, tovarășul 
Angelo Miculescu, arată că, în pre
zent, In întreaga țară au fost con
struite, in cadrul întreprinderilor de 
stat, 32 astfel de complexe zoo
tehnice. Flecare dintre aceste unități 
agricole de tip industrial de creștere 
și ingrășare a porcilor dispune de ca
pacități intre 30 000 și 150 000 de a- 
nimale, reaiizlndu-se astfel prevede
rile de pină acum pentru acest sec
tor. Cooperativele agricole au con
struit, de asemenea, 55 astfel de 
unități cu capacități de cite 15 000— 
60 000 de animale. In general ele sint 
amplasate In partea de sud-est a ță
rii, unde există o puternică bază fu
rajera.

Urmărind aplicarea cu strictețe a 
hotărîrilor partidului, a indicațiilor 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral, privind economisirea terenu
rilor agricole, subliniază Sabin 
Deaș. directorul întreprinderii, In 
colaborare cu proiectanțil și con
structorii am amplasat intrpgul com
plex pe o suprafață cu 12 hectare 
mai mică față de cit ocupă unitățile 
mal vechi de acest tip. De asemenea, 
în vederea intrării rapide In circui
tul economic, am început activitatea 
în hale, succesiv, pe măsură ce au 
fost terminate. Ca urmare, în pri
mele 4 luni din acest an am livrat 
200 tone carne peste plan, am obți
nut 16 000 purcei în plus, a sporit 
greutatea medie zilnică a acestora 
cu 4,3 la sută față de grafice. Pină 
la sfirșitul cincinalului, întreprinde
rea va livra anual 150 000 de porci, 
iar, pe măsura îmbunătățirii furaje
lor, consumul zilnic va fi diminuat 
continuu, rentabilitatea pe tona de 
carne sporind de aproape trei ori.

LA COMBINATUL PETROCHIMIC 
BORZEȘTI: chimiștii raportează 

succese de seamă, promîțînd 
să dea repede viață 
recomandărilor primite

Populația tinără a unuia dintre o- 
rașele tinere ale țării — orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — care a 
împlinit nu de mult două decenîi de 
existență, a făcut, la fel ca oamenii 
muncii din localitățile și unitățile e- 
conomice ale județului Bacău vizitate 
in cursul dimineții, o călduroasă pri
mire tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
celorlalți conducători de partid și de 
stat.

E o zi luminoasă, însorită de pri
măvară. aici, pe meleagurile ce-și 
leagă numele de vestitul voievod al 
Moldovei. Ștefan cel Mare. Pe pla
toul de lingă impunătoarea casă de 
cultură a sindicatelor și modernul 
hotel „Trotuș" — etalon al liniei ar
hitecturale armonioase ingenioase — 
sint prezenț! mii dc locuitori ai ora
șului. Pe fațada hotelului, ală
turi de portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, este înscrisă urarea de 
bun venit adresată conducătorului 
partidului șl statului nostru.

cu atlt mai mult cu cit construcția 
halelor este aproape gata. Secretarul 
general al partidului propune condu
cerii ministerului să albă în vedere 
o redistribuire a utilajelor, in sensul 
ca acele instalații care se găsesc în 
dotarea unor fabrici și nu-și găsesc 
o întrebuințare completă să fie în
dreptate acolo unde este cu adevărat 
nevoie de ele. Aceeași -prioritate tre
buie să fie acordată și la utilajele ce 
urmează să fie livrate altor întreprin
deri, din producție proprie sau Im
port.

Cerînd ca In termen de două săp- 
tămini acest program de redistribui
re să fie pus la punct, in colaborare 
și cu alte ministere, șl prezentat 
spre aprobare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrage atenția că în ceea 
ce privește mașinile din import să 
se analizeze posibilitatea asimilării 
lor. „Trebuie să vedem — sublinia 
secretarul general al partidului — 
dacă asemenea mașini nu se pot 
produce in țară".

Conducerea ministerului, a între
prinderii il asigură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că, In lumina in
dicațiilor sale, vor acționa cu fer
mitate pentru punerea nelntirziată 
în funcțiune a acestui obiectiv eco
nomic. în septembrie — precizează 
ministrul Gheorghe Boldur — uzina 
va intra parțial in funoțiilne, asigu- 
rindu-se condiții pentru desfășu
rarea concomitentă a producției și 
montării instalațiilor.

— La ce greutate livrați animale
le ?, întreabă secretarul general al 
partidului.

— La 105 kg și vom ajunge să le 
livrăm la 120 kg, răspunde directorul 
întreprinderii

— Trebuie să realizați aceasta pe 
seama intensificării sporului de 
greutate zilnică și nu prin prelun
girea duratei de creștere — indică 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Se vizitează, apoi, citeva compar
timente de producție. Curățenia e- 
xemplară, sistemul de aerisire asigu
ră animalelor condiții optime de dez
voltare. Specialiștii au soluționat, 
totodată, problemele legate de asi
gurarea unor utilaje pentru stațiile 
do epurare a apelor reziduale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază eforturile specialiștilor pentru 
aplicarea neabătută a indicațiilor 
date Totodată, observațiile sale vi
zează îmbunătățiri constructive, In 
condiții economice mai avantajoase, 
care să asdgure o bună aerisire și 
iluminare a halelor, potrivit tehno
logiilor recomandate. De asemenea, 
se recomandă Ministerului Agricul
turii să studieze posibilitățile de am
plasare a centralelor de încălzire in 
așa fel Incit să se evite racordurile 
lungi, care sînt costisitoare și pe 
deasupra ocupă mult teren. Reți- 
nînd faptul câ spațiile dintre hale 
au fost mult reduse, ceea ce consti
tuie un lucru bun. secretarul general 
al partidului a indicat ca și drumu
rile de acces să fie îngustate.

Asigurlnd că aceste indicații vor fi 
îndeplinite, directorul întreprinderii 
agricole de stat transmite tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu hotărirea 
muncitorilor de a nu-și precupeți 
eforturile pentru realizarea cincina
lului înainte de termen, de a spori 
contribuția lor la buna aproviziona
re a populației.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu feli
cită gazdele pentru succesele obți
nute și le urează noi realizări v în 
muncă, pentru â asigura cantități tot 
mai mari de produse alimentare.

La încheierea Vizitei, secretarul ge
neral al partidului, ceilalți oaspeți 
sint din nou înconjurați cu multă 
căldură de către populația comunei, 
prezentă cu mic, cu mare. Ei au ținu*  
să exprime direct tovarășului Nicolae 
Ceaușescu dragostea pe care țărăni
mea cooperatistă o păstrează condu
cătorului iubit al poporului nostru.

Luindu-și rămas bun de la locui
torii comunei, oaspeții. însoțiți de a- 
plauzele și uralele mulțimii, se urcă 
în elicoptere, la bordul cărora lși 
continuă călătoria spre platforma pe
trochimică de la Borzești, următorul 
obiectiv al vizitei.

La aterizarea elicopterului, mulți
mea, îmbrăcată sărbătorește, ca pen
tru un moment ce va rămine întipă
rit in inimi, izbucnește în aplauze, 
in ovații : „P.C.R. — Ceaușescu !",
„Ceaușescu și poporul !“ răsună pu
ternic, din mii de piepturi.

In intimpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stat au venit tovară
șul Valerian Ghineț, primul secretar 
al comitetului municipal de partid, 
activiști ai organelor locale de partid 
și de stat. Primul secretar al organi
zației municipale de partid urează un 
călduros bun venit pe meleagurile 
trotușene oaspetelui iubit și stimat. 
O gardă de onoare, formată din 
membri al formațiunilor patriotice șl 
tineri din detașamentele de pregătire 
pentru apărarea patriei, prezintă ono
rul. Mai mulțl pionieri, intre care fi 

(Continuare in pag. a IlI-a)
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL BACĂU
(Urmare din par. a n-a)

eleva Mincâ Gabriela. deținătoarea 
unui premiu international pentru pic
tură. oferă buchete de flori. Șase ti
neri de douăzeci dc ani. de o virstA 
cu orașul, se apropie apoi de secre
tarul ceneral al partidului. ..VA ru
găm să primiți aceste buchete de flori 
din partea noastră, a tinerilor. VA 
urăm o tinereț» veșnică, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu* ’, spune unul din 
tineri.

Secretarul general al partidului 
răspunde cu prietenie ovațiilor, sem
nelor de draeoste și prețuire cc-i rint 
•dresate de pretutindeni.

In drum spre Combinatul petrochi
mic Borzești — unul din obiectivele 
deosebit d<~ importante ale vizitei d*-  
lucru — sint străbătute citeva din 
principalele străzi ale tinftrului oraș. 
De-a lungul lor, cu mic cu mare, lo
cuitorii il salută pe cel ce. in fruntea 
partidului, cu pilduitoare dăruire re
voluționară. patriotică, acționează 
pentru ca țara să se înalțe mereu 
mai puternică, mai bogată, pentru ca 
programul cutezător adoptat de Con
gresul al X-lea. de Conferința Na
țională ale partidului să fie înfăptuit, 
spre binele și prosperitatea tuturor 
oamenilor muncii de la orașe și sate.

Orașul, creație a socialismului, im
presionează prin tinerețea «a, prin 
optimismul oamenilor săi. Cu numai 
două decenii in urmă, aici era o co
mună oarecare, cu case modeste, 
multe vechi. In 1952 se construia 
primul bloc. Casele modeste ale Ones
tului de altădată au rămas doar 
In fotografiile de acum douăzeci de 
•nl or tn jurnalele cinematografice 
care au c"n semnat. dc-a lungul ani
lor, biografia noului oraș, către care 
f-r Îndreptat atenția tării întregi, 
văzind in ..nașterea" lui un simbol 
viu al puterii creatoare a socialis
mului.

In numele acestor realități, al vie
ții noi ce s-a afirmat impetuos ne 
legendarele meleaguri — realități 
economice, social-umane, rezultate 
din t’-aducerea in viată a politicii 
partidului comunist, de dezvoltare 
armonioasă a tuturor zonelor țării
— .au făcut oamenii muncii din ora- 
gul Gheorghe Gheorghiu-Dej o pri
mire sărbătorească. încărcată de căl
dură. oaspeților dragi, conducătorilor 
de partid $i de stat Erau prezenti, 
pentru a-și mărturisi sentimentele de 
înaltă dragoste și prețuire față de 
secretarul general al partidului, oa
meni ai muncii din combinatul pe
trochimic, elevii care alcătuiesc peste 
un sfert dir. populația orașului, ca
dre didactice (aia, la 21 de elevi 
revenea in 1972 un profesor ; tot 
aici, un medic revenea in același 
an la 316 locuitori). Era prezent 
orașul întreg, exprimind mulțumirea 
oamenilor pentru viața ce o duc, 
pentru perspectivele ce le deschide 
Înfăptuirea programului elaborat de 
partid afirmării lor multilaterale.

Primirea făcută aici, ca, de altfel, 
pretutindeni în cursul vizitei, s-a 
constituit intr-un simbol al legăturii 
strinse dintre partid și popor, din
tre conducerea partidului și oamenii 
muncii, al increderii și prețuirii cu 
care poporul nostru il înconjoară și 
urmează pc cel mai iubit fiu al său, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cu aceleași sentimente a fost în
tâmpinat secretarul general al parti
dului la Combinatul petrochimic 
Borzeștj. puternică cetate a indus
triei noastre socialiste. La sediul 
combinatului, inginerul Petru Bunea, 
directorul combinatului, Ion Dră- 
ghici. secretarul comitetului de 
partid, numeroși specialiști, oameni 
ai muncii au făcut o entuziastă pri
mire tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți conducători de partid și de 
s'.at Sint. de asemenea, prezenți 
tovarășii Mihail Florescu, ministrul 
industriei chimice. Matei Ghigiu, 
ministrul construcțiilor industriale, 
specialiști din conducerile ministere
lor de resort.

Vizita la combinat a prilejuit un 
fructuos dialog de lucru. Au fost 
discutate și analizate, la fața locu
lui. problemele majore cu care este 
confruntat colectivul acestei unități 
economice In îndeplinirea sarcinilor 
asumate in actualul cincinal, stadiul 
lucrărilor pentru extinderea și mo
dernizarea producției, rezultatele 
obținute In sporirea productivității 
muncii, creșterea calității și diversi
ficarea substanțelor chimice. S-a a- 
nalizat. de asemenea, modul în care 
sint valorificate capacitatea și pre
gătirea cadrelor tehnice, nemijlocit 
în producție. precum si probleme 
privind relațiile de lucru existente 
în cadrm centralei industriale, cola
borarea cu unitățile economice
— furnizori și beneficiari — stadiul 
îndeplinirii sarcinilor planului de 
export

Chimiștiî de pe platforma Indus
trială a Borzeștilor au fost bucuroși 
a a raporteze secretarului general al 
partidului o seamă de succese obți
nute in întrecerea socialistă, in în
deplinirea angajamentelor asumate. 
In cele două decenii care au trecut 
de la inaugurarea, in 1952, a șantie
rului primului obiectiv — termo
centrala — oamenii muncii, construc
tori și chimiști, și-au scris cu majus
cule numele in cartea eroică a in
dustrializării socialiste. Termocen
trala. uzina chimică, rafinăria, com
bi na tul de cauciuc sintetic — iată 
citeva din ..cotele" care, in acești 
ani, s-au atins cu pricepere tehnică, 
eu eforturi și dăruire exemplare. 
Dacă in iulie 1963 — ca să ne refe
rim la unul din multele repere 
comparative pe care le oferă munca 
harnicului colectiv al combinatului
— se realiza aici prima șarjă de 
cauciuc sintetic românesc, acum, de 
pe cei 10 km de industrie chimică, 
se livrează peste 80 de produse, în
tre care, alături de cauciuc — pro
dusul suveran al combinatului — se 
află solvenți organici, săruri pe bază 
de clor, alchilamine, insectofungicide, 
biort. mula tori, fenoli, acetone, s ti ren, 
copoiimeri de stiren. benzine, moto
rine, cocs din păcură etc. Practic, 
In spectaculoasa orgă industrială, al
cătuită din instalații de Înaltă tehni
citate, valoarea tonei de țiței a cres
eu t, prin prelucrare, de 10 ori. Dacă 
producția Uzinei de autoturisme de 
la Pitești s-ar menține la nivelul 
anului 1971. atunci, timp de 14 ani, 
ea ar putea avea acoperite cerințele 
numai cu cauciucul produs la Bor- 
zești intr-un singur an. Dar. cum 
este firesc, nici uzina de autoturis
me și nici combinatul nu vor râ
mi ne la nivelul producției din acel 
an. Competiția pentru ..mal mult, 
mai bine, mai ieftin" este un titlu 
de glorie al industriei noastre, al tu
turor oamenilor muncii. Iar în a- 
ceastă competiție, cei peste 10 000 de 
6alariați ai Combinatului petrochimic 
Borzești sint hotăriți să-și onoreze 
tradiția de muncă, pricepere și ca
pacitatea creatoare. Această hotărire 
a colectivului de oameni ai muncii 
din combinat, avind in frunte pe cei 
mai buni dintre ei — comuniș
tii — a fost înfățișată cu 
mindrie secretarului general al 
partidului pe întreg parcursul vizi

te: Mai întll, în fața graficelor și 
machetelor expuse in sala de ședințe 
a cxxn tetuiui oamenilor muncii de 
unde a început vizita, ins ist indu-se 
asupra problemelor pe care le ridică 
noua uzină de cauciuc poliizoprmic 
aflată in construcție, uzină care 
urmează să fie pusă in funcțiune m 
aervt cincinal.

A avut loc o discuție concretă, efi
cientă. în cadrul căreia miniștrii 
prezenți, directorul combinatului au 
informat in amănunt asupra măsu
rilor ce s-au inițiat sau urmează ?ă 
se Inițieze pentru ca producția să 
sporească, pentru ca să se realizeze 
investițiile destinate, modernizării și 
dezvoltării acestei puternice cetăți a 
chimiei. Sint prezentate pe rind 
principalele obiective ce se vor dez
volta in actualul cincinal și pină in 
1981). Se dau explicații amănunțite 
asupra măsurilor întreprinse pentru 
ca instalațiile să-și depășească ca
pacitatea proiectată. Se rolevâ fap
tul că oamenii muncii din combinat, 
a căror hărnicie a fost distinsă in 
1971 cu Ordinul Muncii clasa I și 
cu Steagul de fruntaș pe ramură în 
întrecerea socialistă, au posibilități 
să-și sporească rodul muncii. Tn ca
drul discuțiilor ce au loc la începu
tul vizitei se analizează, totodată, 
cauzele răminerilor in urmă la reali
zarea unor investiții, intre oare sînt 
amintite restanțele in livrarea unor 
utilaje pentru instalațiile ce urmea
ză să fie puse in funcțiune.

Tovarășul N colae Ceaușescu se 
interesează îndeaproape de stadiul 
investițiilor la noua uzină de cau
ciuc poliizoprenic și de proiectele 
existente pentru dezvoltarea platfor
mei industriale.

Specialiștii combinatului, ai mi
nisterului răspund la întrebările a- 
dresate, informează asupra măsuri
lor luate plnă in prezent, asupra 
eșalonării lucrărilor in viitor.

La observația că pe județ sint râ
mi nori în urmă, că prin mai buna 
organizare a producției In combinat 
se pot diminua mult aceste restanțe, 
se preconizează unele soluții care ur
mează să fie analizate și adincite in 
vederea creșterii contribuției colecti
vului de pe platforma industrială 
Borzești la realizările economice ala 
județului.

Specialiștii informează pe larg asu
pra muncii de cercetare, de asimilare 
de noi produse, cu caracteristici su
perioare. valorificării mai bune a ma
teriei prime. Un loc distinct In ca
drul discuțiilor revine problemei fo
losirii cit mai eficiente a forței de 
muncă, a cadrelor tehnice. Conducă
torii de partid și de stat au fost in
formați. de asemenea, asupra sta
diului punerii in funcțiune a celor 4 
capacități planificate pentru acest an.

Secretarul general al partidului re
comandă să se studieze și să se în
treprindă măsurile corespunzătoare 
pentru ca o parte din materia primă 
produsă in combinat să fie prelucrată 
tot aici, pe platforma industrială.

Sint apoi vizitate pe rind secțiile 
de cauciuc sintetic și de stiren-poli- 
stiren. din uzina de cauciuc, platfor
ma noii uzine de cauciuc poliizopre
nic, secția P.V.C., instalația de alchil
amine, pusă nu de mult in funcți
une la uzina chimică. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează de 
măsurile intreprinse pentru ca dife
ritele secții ale combinatului să con
tribuie cit mai rodnic la îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen. Se 
fac recomandări pentru gospodărirea 
superioară a spațiilor de producție, 
introducerea unor tehnologii avan
sate. folosirea mașinilor de calcul 
electronic în vederea optimizării pro
ceselor tehnologice.

Informind că pe primele patru luni 
ale acestui an planul producției glo

LA SLĂMCMOLDOVA: 

imagini vii ale grijii pentru 
sănătatea oamenilor muncii

Aflată In imediata vecinătate a ce
tății petrochimiei, de care nu o des
part decit cițiva zeci de kilometri, 
cunoscuta stațiune balneoclimaterică 
SI ăn ic-Moldova, următoarea etapă 
a vizitei, prefigurează o altă industrie 
cu vaste resurse locale — turismul, 
care tinde să-și ocupe locul ce i se 
cuvine in peisajul economic al aces
tui județ cu o paletă atit de vastă de 
posibilități.

La ora 13,30, elicopterul prezi
dențial a aterizat in centrul stați
unii, In mijlocul a mii și mii de oa
meni — turiști, localnici, săteni și 
muncitori din centrele învecinate. In 
aclamațiile mulțimii, secretarul ge
neral al partidului, ceilalți oaspeți 
sint salutați de Ion Cosma, ministrul 
turismului. Petre Urs, prim-secretar 
al comitetului orășenesc de partid, 
primarul localității, reprezentanți ai 
organelor de partid și de stat din 
Tg. Ocna. In amintirea acestei vizite, 
ca semn de prețuire, primarul lo
calității oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cheia de aur a orașului.

Cu aceleași sentimente de înaltă 
prețuire și stimă este salutat secreta
rul general al partidului în timpul vi
zitei sale in Slănic-Moldova, sta
țiune care se înfățișează ca o repre
zentativă imagine a grijii perma
nente pe care statul nostru o mani
festă pentru ocrotirea sănătății popu
lației, pentru crearea unor condiții 
dt mai bune de viață oamenilor 
muncii. Edificator In acest sens 
este faptul că pentru modernizarea 
și dezvoltarea stațiunii au fost in

LA SASCUT: aspecte practice 
ale înfăptuirii programului 

de dezvoltare a zootehniei

„Din nou, elicopterul survolează 
meleagurile județului, oferind o 
generoasă panoramă a peisajului in
dustrial al Văii Trotușului, a întin
derilor nesfirșite ale ogoarelor, ln- 
dreptindu-se «pre Sascut, ultimul

bale * fost depășit cu peste 50 mili
oane lei, că s-a realizai o reducere n 
cheltuielilor materiale cu 17 lei la 
mia de Ici producție marfă, iar be
neficiile obținute peste plan se ridică 
la 34 milioane lei. Intre altele și ca 
urmare a creșterii productivității 
muncii, gazdele s-nu angajat să ia 
cele mai corespunzătoare măsuri 
pentru ca platforma industrială a 
chimici Borzești sA poată raporta la 
sfirșitul cincinalului un bilanț cit 
mai bogat. Cele peste 1 500 tone 
cauciuc sintetic, 400 tone polis- 
tiron, 400 tone P.V.C., 14 800 tone
benzine, 7 000 tone motorine, 2 300 
tone alchilAmlnc realizate pes
te plan, în primele 4 luni ale 
acestui an, anticipează, in oon- 
dițiile unei bune organizări a 
producției, ale unei bune aprovi
zionări. ale realizării în timp a 
investițiilor, rezultate de prestigiu. 
Ele vor putea fi deosebite dacă se 
vor lua măsurile necesare, așa cum 
s-a subliniat pe parcursul vizitei, 
pentru ca instalațiile noi puse în 
funcțiune — ca, do exemplu, cea de 
fcnol-acctonă — să-și atingă înainte 
de termen parametrii proiectați. Prin
tre premierele industriale din ulti
mul limp a fost prezentat oaspe
ților un nou produs — Carom 60. rea
lizat pe baza unei rețete elaborate de 
specialiștii uzinei, produs cu largi 
utilizări in industria încălțămintei, 
care înlocuiește cu rezultate excelen
te duramitul, procurat plnă acum din 
import. Numai prin fabricarea a 1 000 
tone de Carom 60 se va obține, anul 
acesta, o economie de 1,5 milioane 
lei valută.

„Combinatul nostru — ne-a de
clarat tovarășul Petru Bunea la în
cheierea vizitei in combinat — este 
antrenat activ In întrecerea socialis
tă. Rezultatele pe care le-am obți
nut, pe care le-am raportat cu min
drie muncitorească secretarului ge
neral al partidului nostru, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, sîntem hotă
riți să le îmbunătățim în viitor. A- 
vem condiții ca șl în 1973 să obți
nem noi depășiri de plan. Vom face 
totul pentru ca, asa cum ne-a in
dicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să valorificăm mal bine rezervele 
existente, să obținem o producție 
suplimentară cu aceleași capacități. 
Vom munci cu toată energia, vom 
mobiliza toate resursele de care 
dispunem pentru a pune in func
țiune înainte de termenul plani
ficat noua uzină de cauciuc poliizo
prenic, pentru a obține astfel o pro
ducție suplimentară față de cea pre
văzută în actualele angajamente. Tot
odată, adine satisfăcuți de indicația 
dată pentru a dezvolta Industria de 
prelucrare pe platforma noastră, vom 
acționa cu hotârire în acest scop, a- 
pelind la folosirea mai bună a per
sonalului tehnic. militind pentru 
creșterea productivității muncii.

Prin indicațiile date, prin măsurile 
preconizate, secretarul general a! par
tidului ne-a pus in față un mobili
zator program de lucru. Vom face 
totul pentru a-1 îndeplini, pentru a 
fi la înălțimea prețuirii acordate co
lectivului nostru".

...La încheierea vizitei în combinat, 
mii de muncitori țin să-și ia rămas 
bun de la secretarul general al parti
dului. să-i aducă mulțumiri pentru 
activitatea neobosită ce o desfășoară 
in fruntea partidului și statului. In 
amintirea vizitei, gazdele oferă un 
album cu imagini semnificative din 
viața orașului, ornat cu motive de
corative din bazinul Trotușului. pla
chete in metaloplastie care reflectă 
scene din viața lui Ștefan cel Mare, 
al cărui nume se leagă de meleagu
rile Borzeștiului.

In album, o poezie scrisă de un tî- 
năr poet din tinărul oraș de pe Tro- 
tuș aduce un omagiu vibrant tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

vestite plnă acum 120 milioane lei 
— replica modernă a primelor „o- 
dăi de tratament" din 1836 consti- 
tuind-o marele complex sanato
ria! al sindicatelor, hotelul și ze
cile de vile ce au sporit zestrea lo
calității pină la 50 000 de locuri de 
tratament pe tot parcursul anului. 
Mulțumind pentru tot ceea ce a 
beneficiat orașul lor, pentru dez
voltarea economică a zonei încon
jurătoare. edilii localității informea
ză pe secretarul general al par
tidului. pe ceilalți oaspeți, în fa
ța schiței de sistematizare a sta
țiunii, despre ceea ce și-au propus 
in viitorul apropiat. Se arată, in
tre altele, că aici se va construi 
un nou complex balnear, vor fi cap
tate izvoare de ape minerale cu va
loroase proprietăți curative, se vor 
extinde amenajările existente.

în timpul discuțiilor, tovarășul 
Nioolae Ceaușescu indică direcțiile 
spre care trebuie să se îndrepte 
preocupările edililor : sporirea efi
cienței activității stațiunii prin pu
nerea in valoare a resurselor locale, 
gospodărirea judicioasă a complexe
lor balneare, a bogăției pe care o re
prezintă apele minerale, ocrotirea iz
voarelor prin Îmbunătățirea amena
jărilor de captare a lor.

— Aveți o stațiune frumoasă, eu 
mari posibilități de dezvoltare — 
subliniază secretarul general în în
cheierea dialogului purtat pe margi
nea schiței de sistematizare a Slă- 
ni cui ui - Moldova.

obiectiv al vizitei secretarului gene
ral al partidului.

Alei. în plină zonă agricolă, sint 
abordate din nou probleme actuale 
ale acestui important domeniu al 
economiei noastre, ale programului 

național de dezvoltare a zootehniei, 
de data aceasta la Întreprinderea in- 
tercoopcratistă de creș-tere șl ingră- 
șare a tineretului taurin din comuna 
Sascut. Rod al conlucrării a 46 dc 
cooperative, complexul ilustrează re
zervele dc care dispune agricultura 
județului. In general posibilitățile 
largi pe care le oferă concentrarea 
cforturLlor in direcția creării unor 
unități moderne, de tip Industrial, in 
ceea ce privește sporirea produc
ției de carne și lapte.

Această concluzie se desprinde cu 
pregnanță din discuția secretarului 
general ru ministru] agriculturii, cu 
specialiștii, care au reievat că expe
riența unor unități fruntașe demon
strează posibilitatea îndeplinirii pre
vederilor cincinalului la acest ca
pitol.

Numai prin sporirea greutății ani
malelor Li 406—450 kilograme, fără 
prelungirea duratei de ingrășare, In 
loc de 350—380 kg — greutate la 
care sint sacrificate acum —se va a- 
eigura principala sursă prin care 
unitățile de stat și cooperatiste din 
județul Bacău vor putea realiza și 
depăși prevederile cincinalului la 
producția de came.

Respectarea cu strictețe a acestei 
indicații a secretarului general al 
partidului prezintă o deosebită în
semnătate economică, cu ații, mai 
mult, cu cit in întreaga țară există 
acum 21 de complexe intercoopera- 
tiste, iar pină în 1975 numărul lor 
va spori cu încă 11, totalizind o 
capacitate pentru creșterea a peste 
200 000 de animale, în vederea spo
ririi producției de lapte și came. Pe 
o singură unitate, cum este cea din 
Sascut, depășirea sporului de greu
tate, zilnic cu 130 de grame, aduce 
un plus anual, în venitul cooperato
rilor, de peste 1,3 milioane lei, ceea 
ce. In planul aprovizionării popu
lației, reprezintă contravaloarea unei 
Importante cantități «upllmentare de 
carne.

In timpul vizitei, «e poposește tn 
citeva hale ale Întreprinderii inter- 
cooperatiste ; construcțiile, gradul 
de mecanizare a lucrărilor, meto
dele științifice folosite, calificarea 
muncitorilor fac ca această unitate 
să nu se deosebească cu nimic de 
cele similare din sectorul de stat

Se merge apoi la ferma de vaci 
de lapte a Întreprinderii agricole de 
stat Bacău, situată tn apropierea 
complexului interoooperatist. unde «e 
examinează rezultatele cercetărilor 
efectuate aici în vederea îmbunătă
țirii raselor de animale, a unei mai 
raționale zonări a acestora- In acest 
scop se are în vedere reducerea 
numărului de rase de vaci de lapte 
de la 6—7, cite sint în prezent, la 
trei : bălțata românească, brună d« 
Maramureș și Holstein, care, în con
dițiile țării noastre, asigură produc
ții sporite. Sint vizitate apoi citeva 
compartimente ale fermei și padocu
rile. Ferma dispune de 2 000 de, vaci 
de lapte, din rasa Holstein*  cumpă
rate de întreprindere din Olanda. 
Animalele s-au acomodat bine și 
în prezent se obține de la fiecare 
mai mult de 3 700 litri lapte, iar în 
următorii ani se va ajunge la circa 
7 000 litri. De la unele exemplare se 
obține încă de pe acum această can
titate. Pentru furajare, întreprinde
rea a organizat o pășune cultivată 
pe 100 ha, unde animalele gînt lăsate 
in tot timpul verii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază realizările unităților vizitate, 
urează colectivelor de muncitori și 
specialiști noi succese In munca lor 
pentru înflorirea agriculturii. Tot
odată, secretarul general al partidu
lui recomandă ca unitățile agricole de 
stat să sprijine și mai mult coope
rativele agricole de producție in or
ganizarea unor ferme asemănătoare.

★
...După aproape două zile de însu

flețite și rodnice intilniri cu acti
viști de partid și de stat, cu perso
nalități ale vieții economice, cu mari 
oolective de muncă din indus
trie și agricultură, din domeniul 
turismului și edilitar-gospodăresc, 
după aproape două zile de contact 
viu, nemijlocit, cu oamenii muncii, 
cu realitățile locului, vizita de lucru 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
municipiul și județul Bacău s-a în
cheiat slmbătă după-amiază.

Pretutindeni, secretarul general al 
partidului a fost intimpinat cu ospi
talitate și deosebită afecțiune, bă
căuanii raportindu-i cu satisfacție 
realizările obținute in dezvoltarea 
județului, vorbindu-i, deschis, des
pre unele neajunsuri ce mai persistă 
in activitatea lor, împărtășindu-i cu 
căldură din preocupările lor ac
tuale și de viitor. Trăind bucuria 
reintilnirii cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ei și-au manifestat — și 
de această dată — dragostea fierbin
te față de partid șl de secretarul său 
general, și-au reînnoit angajamentul 
de a milita cu hotărire pentru în
făptuirea mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională ale P.C.R., pen
tru realizarea cincinalului înainte de 
termen, de a-și pune întreaga ca
pacitate creatoare in slujba edifi
cării societății socialiste multilate
ral dezvoltate, a infloririi patriei, 
pe calea luminoasă a socialismului 
și comunismului. Această vizită a 
conducătorului iubit al partidului și 
statului nostru — ca și cele prece
dente — va rămine vie în conștiin
ța și inimile băcăuanilor, care văd 
în ea o nouă șl pregnantă mărturie 
a grijii manifestate față de județul 
Bacău și locuitorii săi, o nouă ex
presie a activității neobosite a to
varășului Nicolae Ceaușescu consa
crată propășirii patriei și fericirii 
poporului nostru.

Reportajul vizitei a fost realizat de :
Ion MARGINEANU, Adrian 
IONESCU, Nicolae DRAGOȘ, 
Nicolae VAMVU, Mlrcea 
IONESCU, Constantin ZLA- 
VOG, Iosif SOCACIU, 
Gheorghe BRATESCU

Fotografii :
Anghel PASAT, Ion DUMITRU, 
Petre DUMITRESCU, Radu CRIS- 
TESCU

Dialog fructuos despre posibilitățile de creștere a producției Ia întreprinderea zootehnică ie stat din 
comuna „Nicolae Bălcescu"

La Întreprinderea intercooperatistâ din Sascut
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munca utilă, de reală ne
cesitate socială. Pretutin
deni. acolo unde educato
rii — profesori, părinți, 
specialiști din producție, 
organizații de tineret — 
au înțeles înaltele semni
ficații sociale, politice, 
morale ale apropierii con-

did nostru„CELTA"^ O emblemă

rROGIUMUL I

la Școala generală nr 
din AJba lulia). înterfos- 
ne (ultimul tip, cel 
modem, aflat la 
corpului d’dactic din 
ceceși localitate. tocmai 
»-a Întors victoria® de la 
o expoziție internaționa
lă), coloane de difuzare, 
laboratoare fonice și ta
blouri de comandă pen
tru laboratoare de fizică 
fcoJare etc. Producătorii 
»ăi ; oel 50 de elevi care 
fac practică productivă 
in laboratorul de electro
nică al liceului „Hona. 
Cloșca ?i Crîșan" din 
Alba lulia (coordonator 
și animator — Liviu He- 
bedeanu, inspector șco
lar).

72 de întreprinderi de 
specialitate din întreaga 
țâră „furnizează" acestei 
adevărate fabrici-școală 
diferite piese și materii 
prime necesare produc
ției ; zeci de beneficiari, 
mai ales școli, ii solicită 
Intens produsele. Produc
ția (valorind anual peste 
350 000 lei) este organiza
tă pe bazele tehnicii celei 
mai noi. Alături de 
fiecare aparat am re
marcat „cărțile tehnice" 
respective, care atestă, 
odată cu parametrii t'-h- 
n:ci. contribuția persona
lă a elevului. Reparti
zați să lucreze in labora
tor după o atentă verifi
care a aptitudinilor și 
cunoștințelor in domeniul 
fizicii, matematicii, a în-

maJ
casa

n-

tâ in domeniul producției 
electronice.

Nu departe dr Alba îu- 
lia, la Sebeș, urn făcut cu
noștință cu o altă marcă a 
unei „fabrici-școală”, Este 
drept, mai modestă la în
fățișare, dar nu mai puțin

și perspectivei aielicrelor-școală
BcmnifiCRtivft. Pe o seamă 
de produse ale fabricii 
„Sebeșul" din localitate, 
in valoare de sute de mii 
de lei. alături de marca 
fabricii stă scris : ..produs 
executat dc elevii Liceu
lui din Sebeș", Sn atelie- 
rul-școală. O adevărată 
garanție a lucrului de ca
litate. făcut cu dragoste 
și interes de liceeni, 
ales fete, * ‘ _ 
mulți vor deveni, la 
solvire. salariații I 
prinderii cu care au 
laborat ■ in anii de școală.

Consemnăm aceste două 
exemple — dintr-un lung 
șir pe care ni-1 poate fur
niza activitatea ateliere- 
lor-școală de pe întreg 
cuprinsul țârii — pentru a 
releva, in primul rind, cit 
de rodnică și generoasă, 
sub raport educativ, se 
dovedește a fi măsura 
preconizată de parti-

mai 
dintre care 

i ab- 
Intre- 

co-

crete a tineretului studios 
dc munca practică, 
fabrici și uzine, de 
șantiere și de pe 
goare. organizarea 
funcționarea atelierelor- 
școală s-a făcut cu chib
zuință și spirit gospodă
resc. rftspunzind unor ce
rințe locale reale de pre- 
gitirc profesională a vii
toarelor promoții de con
structori ai socialismului 
și comunismului.

Se cuvine a releva 
poi entuziasta participare 
a elevilor înșiși la mun
ca productivă, la 
ta tea concretă din 
rul-școală. In mu’te 
așa cum rezultă 
exemplele relatate 
ceput, această participare 
declanșează, cu forța și 
entuziasmul specific vira
tei tinere, capacități și. 
aptitudini creatoare, ino
vatoare, pe cadrul

fidervat de muncă le sti- 
muleazâ. le promovează 
in planul general al 
lorilor sociale ale 
culHvind respectul și dra
gostea pentru muncă, 
pentru roadele întregii 
nctivitAțl productive. „Cul
tul muncii" -- această 
nobilă trăsătură cAre tre
buie să caracterizeze tl- 
nâna generație — se do- 
blr>dt»șle, așadar, nu In 
urma unor savante ex
puneri teoretice, ci par- 
ticipind nemijlocit la pro
cesul do producție. Iată 
concluzia pe CAre fantele 
ne-o Impun cu evidență.

Directorii celor 
licee amintite, prof. 
Munteanu șl prof. 
Tirlea, dornici să perfec
ționeze cit mai mult pro
ducția elevilor lor, au 
căutat și alte modali
tăți de organizare a 
practicii productive a ele
vilor. Organizarea Unor 
schimburi de experien
ță, o mai largă pu
blicitate in presa pe
dagogică (si nu numai In 
ea), In jurul unor aseme
nea reușite, pot aiuta 
considerabil la ridicarea 
nivelului activității prac
tice-productive a elevilor 
din toate școlile. In plus, 
ele pot constitui argu
mente convingătoare pen
tru acei conducători de 
școli și întreprinderi care 
n-au găsit încă pină 
cum calea cea mai adec
vată. cea mal rodnică de 
colaborare in vederea in
tegrării tineretulu: acoJar 
în munca productivă.

Fîorlca 
DINULESCU

Sumarul 
punerea 
Ceaușesou 
consacrată 
ani de la crearea partidului po
litic al clasei muncitoare din 
Romănia".

în continuare, revista publică 
DEZBATEREA pe tema „Func
ția educatlv-civică a Istorici".

La rubrica ARTICOLE revista 
publică : „Legături «1 trăsături 
do unitate alo Revoluției de la 
1H4R in Țările romăne1. de Ștefan 
Pascu ; „Personalitatea lui A- 
loxandru Ioan Cuza", de Vasilo 
Maciu ; „Partidul Comunist 
Român și alegerile parlamenta
re (1922—1938)“, de Florian Tă- 
năsoscu : „Cu privire la dialec
tica generalului și particularu
lui in revoluția șl construcția 
socialistă", do Vladimir Zaha- 
rnscu ; „Trăsături ale făuririi 
partidului unic marxist-leninist 
al clasei muncitoare din Româ
nia (Ma<ă rotundă)".

în cadrul rubricii ANIVER
SĂRI aste inserat articolul : 
„Palmiro Togliatti — eminent 
militant al mișcării comuniste 
și muncitorești italiene și inter
naționale".

La rubrica IN AJUTORUL 
CELOR CE STUDIAZĂ ISTO
RIA P.C.R. ȘI A MIȘCĂRII 
MUNCITOREȘTI DIN ROMÂ
NIA. revista publică : „Parti
dul Comunist Român in etapa 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate".

Revista mal cuprinde rubrici
le EVOCĂRI și VIAȚA ȘTIIN
ȚIFICA.

O emisiune
izbutită care

invită la meditație
Sub titlul „Capcane", 

televiziunea a trans
mis, joi seara (in ru- 
brica. Tinerii despre el 
înșiși) o reușită și 
convingătoare emisiu
ne consacrată com
bateri obscurantismu
lui, o emisiune avind 
ca punct de pornire 
activitatea unor trafi- 
canti de... „favoruri 
divine". In schimbul 
unor „mici" ofrande 
ide .-la 25 pinĂ jaJW 
lei) inșii respectivi fă
găduiau sprijinul nf ar
telor supranatural^’ în 
îndeplinirea unor ar
zătoare dorințe ale 
naivilor soiicitanți : de 
la obținerea unor note 
de trecere la o teză, 
ori 
La 
bo'.l sau la rezolvarea 
unor probleme matri
moniale. Caz patologic 
sau. mai degrabă. în
șelătorie — elucubra
țiile acestor „făcători 
de minuni" au apărut 
pe micul ecran in toa
tă precara și tragico
mica Iot g-oliciune. 
Iar comentariile elevi
lor și studenților invi
tați de autoarea emi
siunii eă-și spună pă
rerea despre cele vă
zute au reliefat profun
dul anacronism al 
situației, ca și anumi
te implicații sociale 
ale misticismului prac
ticat de analfabeta 
„maică Tecla" și 
ce soțul ei — un 
bătrîn cu înfățișare 
venerabilă, care ți n ea 
cu terestră meticulozi
tate „evidența" acatis
telor...

Poziția tinerilor par
ticipant! la emisiune 
— expresie a concep
ției raționale, materia- 
liste, proprie imensei 
majorități a tineretu
lui nostru — a fost a- 
f rmată in cuvinte 
spontane, fără echi
voc. Este, de altmin
teri, o poziție fireas^ 
pentru orice om civi
lizat. Cum se explică 
atunci faptul că in 
„capcana" mistică in
vocată de titlul emi
siunii au căzut, prin
tre alții, șl o seamă 
de tineri — care au 
solicitat sprijinul 
nor farsori, bazindu-se 
pe „puterea" ocultă a 
unei bucăți de varză 
mucegăită, investită 
pasămite cu darul 
de a le rezolva... 
tuatia școlară ? S-ar 
putea spune că „maica 
Tecla” a specula: nai
vitatea „diențflor" ei. 
E adevărat, dar nu 
este totul !

In emisiunea amin-

tită i-am ascultat șl pe 
cițiva dintre solicitan- 
ții de intervenții sfin
țite, și am reținut cu
vintele elevei care a- 
răta că a recurs la 
această cale absurdă 
la îndemnul mamei 
sale. E vorba, de
sigur. despre res
ponsabilitatea părinți
lor. a familiei. Este 
posibil ca mama aces
tei eleve, prizonieră a 
unor mentalități înve
chite, să nu-și fi dat 

izseama ~d^ -Jndemnfn- 
cdu-?i ' odrasla să 
creadă in „eficacita
tea" unor soluții su
pranaturale. o indem-

un examen. pină 
tămăduirea unei

u-

si-

na de fapt să se bizuie 
nu pe propriile efor
turi, pe propriile re
surse, ci să aștepte ca 
notele bune să-i pice 
...din cer. Dar școa
la ? Cițiva dintre ti
nerii aflați In aștep
tarea unor intervenții 
miraculoase sint fil
mați chiar acolo unde 
învață — școli moder
ne, cu săli luminoase. 
In ce măsură au izbu
tit să influențeze pro
fesorii concepțiile a- 
ceslor elevi ? Un me
rit important al emisi
unii il constituie toc
mai faptul că — depă
șind semn'ficați de ca
zului evocat — su
gerează și astfel de în
trebări. de natură să-i 
Îndemne la meditație 
pe toți cei care au un 
cuvint de spus în for
marea tinerei 
rații. In < 
concepției 
list-științifice 
lume și societate.

„Maica Tecla" spu
nea reporterului tele
viziunii că diferiții ei 
„clienți" i-au călcat 
pragul din propria lor 
inițiativă. Și chiar așa 
este — iar in aceasta 
constă de fapt princi
palul anacronism al 
situațiilor prezentate 
pe micul ecran. Un a- 
nacronism de ordin nu 
numai „teoretic", ci 
cu consecințe directe 
pentru existența con
cretă a celor dispuși 
să intre de bună voie 
în „capcană". Căci in 
așteptarea 
iui :......
cu i 
sute 
cauză

gene- 
cultivarea 

materia- 
; despre

miracolu- 
piătit (anticipat), 
citcva zeci sau 

de let. cel in 
demobilizează, 

in cazurile

speță — pășește 
siv și resemnat spre 
repetenție, 
dacă
l-a ajutat 
anul inseamnă că ,jișa 
i-a fost scris !"... A- 
ceastă mentalitate re
semnată, care parali
zează voința, care ani
hilează dorința omului 
de a se autodepăși, de 
a lupta pentru atinge
rea unul ideal sau 
pentru biruirea unor 
împrejurări critice 
este, poate, cea mâi 
dăunătoare consecință 
a misticismului — dă
unătoare și pentru in
dividul în cauză, și 
pentru societate.

Cu atit mai oportu
nă ni se pare, de a- 
ceea, recenta emisiune 
TV și menționăm in 
mod expres tactul pe 
care l-a demonstrat in 
desfășurarea anchetei 
reporterul televiziunii 
(Anca Arion, realiza
toare și a altor emisi
uni de un relief deo
sebit) — un tact 
necesar in abordarea 
unor astfel de proble
me. ca o condiție a 
eficienței educative. 
Fără îndoială insă 
că funcția social- 
educativă a televiziu
nii implică o activita
te mai susținută in a- 
cest important dome
niu ' . . „
dei materialist-ștlinți- 
fice. date fiind larga 
audiență și puterea de 
influențare a progra
melor transmise pe 
micul ecran. Emisiu
nea „Capcane" — emi
siune de incontestabil 
ecou — se cere conti
nuată de alte Inițiati
ve, menite să pună în 
valoare imensele posi
bilități ale televiziunii 
de a contribui la cul
tivarea concepțiilor 
înaintate, la îmbogăți
rea orizontului de cu
noștințe al marelui 
public. Rubricile de 
știință ar trebui să a- 
S’gure o pondere mai 
rrare acestor preocu
pări, cu toată atenția 
față de accesibilitatea 
și forța de convingere 
a emisiunilor respecti
ve. Combaterea, pre
venirea influenței ob
scurantismului. crea
rea unui curent de o- 
pinie împotriva mani
festărilor retrograde 
d? genul celei căreia 
i-a fost consacrată e- 
misiunea de joi sea^a 
presupune această 
consecvență.

deoarece 
nici sfintul nu 

să treacă

al propagan-

D. COSTIN

.România - film prezintă o producție

a Casei de filme nr. 1

CEAȚA

Ca o expresie nemijlocită a avln- 
tului mișcării muncitorești do la 
«firșltul veacului trecut, la 1 
Mal 1893 a apărut, la Timișoara, zia
rul social-democrat „Volkswille" 
(Voința poporului), primul nostru 
periodic marxist de limbă germană.

Cit nu s-a străduit stăpinlrca de 
odinioară să Împiedice această a- 
pariție 1 In afara amenințărilor și 
presiunilor. Încercărilor de intimida
re, autoritățile au recurs In 20 
aprilie 1093 La expulzarea din oraș 
a ziaristului Julius Hoffmann, de
semnat de P.S.D să redacteze și 
conducă acest săptâmlnal. nl cărui 
prim număr urma să fie difuzat cu 
ocazia marii manifestări muncito- 
r-'ști, programată pentru ziua de 1 
Mai. ILar in eluda tu-turor acestor 
acte abuzive, ziarul — datorită mun
cii neostoite a —________ 
marxiștilor timi
șoreni — a putut 
fi scos la timp.

In anii ce au 
urmat, săptămi- 
nalul .. Volks w ii
le" a trebuit să 
Înfrunte nenumă
rate noi acte de 
silnicie. Așa. de 
pildă. numărul 
de 1 Mai 1394 a 
oarece fusese tipărit pe hirtie roșie, 
dcclaratâ a fi „incitatoare"... Mai 
tirzlu. i s-a cerut redacției o cauțiu
ne foarte ridicată, din care urmașă 
se .scadă înmod automat amenzile ri
dicate, la care ziarul era mereu su
pus pentru modul principial în care 
lua atitudine față de toate problemele 
politice la ordinea zilei — ca, de pil
dă, necesitatea votului universal, lup
ta împotriva oprimării naționale, a 
poverilor aruncate pe umerii oameni
lor muncii de birurile pentru înar
mări. Neputind menține cauțiunea, 
ziarul s-a obligat să „nu mai facă 
politică", dar și apoi au început să 
curgă amenzile și chiar pedepsele 
cu închisoarea pentru luările de po
ziție considerate a avea un „caracter 
politic", împotriva unor cazuri anume 
de exploatare flagrantă sau de spri
jinire a unor greve. In perioada am
plelor mișcări muncitorești șl țără
nești dintre 1906 și 1903, in care timp 
s-a publicat și una din cele mai se
vere condamnări ale represiunilor din 
1907 din Moldova și Muntenia, „suma" 
pedepselor a ajuns la 3 ani, 9 luni și 
20 zile detențiune. precum și la 
4 800 coroane amenzi.

loan Schuster-Herineanu (1888— 
1920), care îndeplinea in primul de
ceniu al veacului nostru funcția de 
secretar al Casei de ajutor reciproc 
și de asigurări sociale din Lugoj și 
care era prezent cu poezii și articole 
atit in coloanele ziarului social-de
mocrat „Adevărul", cit și în cele ale 
lui „Volkswille", s-a făcut remarcat 
și pentru curajul cu care. In ciuda 
sănătății sale șubrede, a acceptat să 
preia paternitatea unor articole 
nesemnate sau iscălite cu pseudoni
me, incriminate de justiția burghe-

80 de ani de la apariția 
primului număr 

al ziarului „Volkswille"

zft. atunci cînd autorii reali aau re
dactorii responsabili erau deja împo
vărați cu prea multe procese pen
dinte bau pedepse in curs de exe
cutare.

în cel dc-al doilea deceniu, „VoJkfl- 
wille" devine bi-băptămmal, iar 
după sfirșitul primului război mon
dial «apare zilnic, din 1919, sub titlul 
„Arbeiter-Zeitung" (Ziarul muncito
rilor). în acest răstimp, ziarul suferă 
și rigorile cenzurii, care n-a cruțat 
și părți din necrologul lui C. Dobro- 
gimnu-Gherea, apărut la 12 mai 1920; 
multe articole Apar întrerupte de 
spații albe, reducind textul la frag
mente nesemnificative. Din articolul 
de fond „Da.s freie Wort" (Cuvintul 
liber) din 28 aprilie 1921 nu a rămas 
in pagină decit titlul !

Din 1919 și pină in primăvara a- 
nului 1921, coloa
nele ziarului re
flectă in mod fi

del problemele la 
ordinea zilei in 
mișcarea munci
torească din țara 
noastră : necesi
tatea însușirii 1- 
dcologiei marxiste 
ca factor de în
tărire a unității 

și înfrățire a muncitorilor de diferite 
naționalități, pregătirea grevei gene
rale din 1920 și, mai presus de orice, 
procesul de clarificare ideologică ce 
avea să ducă la transformarea P.S.D. 
intr-un partid de tip nou, in Parti
dul Comunist din România. Dar ele
mentele de dreapta, combătute în ar
ticolul din 11 martie 1921, semnat 
H.r., pentru piedicile pe care le pu
neau in calea constituirii partidului 
comunist, trec la contra ofensivă, și-1 
înlocuiesc pe redactorul responsabil, 
determinlnd o reorientare negativă 
a ziarului. Din 22 martie 1921 înain
te, „Arbeiter-Zeitung" propagă opor
tunismul, ceea ce avea să ducă in 
mod firesc la o diminuare crescindâ 
a rodului acestui periodic. In regres 
continuu, ziarul avea Să-și încheie 
apariția, ca săplâminal, in 1934.

Prin activitatea depusă in perioa
da cind urma o linie revoluționară, 
prin propagarea idealurilor socialis
mului, prin contribuția adusă la pro
cesul de dlanificare din rindurile 
vechii noastre mișcări muncitorești, 
prin poziția sa principială in spri
jinul luptei unite și înfrățirii oame
nilor muncii din țara noastră fără 
deosebire de naționalitate ziarul 
„Volkswille" a contribuit la tradi
țiile progresiste ale presei din 
România.

Comemorind 80 ani de la apariția 
primului număr al ziarului „Volks
wille", amintim cuvintele profetice 
publicate în numărul său de 1 Mai 
1920 : ..Brazdele pe care le-a tras 
plugul activității noastre sint atit de 
adinei, incit nici o putere din lume 
nu le va putea șterge vreodată".

8.oo Gimnastica pentru toți.
8.10 Pentru aânataten dv. Zahărul 

șl alimentația raționaiâ.
8.20 Cravatele roșii • „Șapte con

tra șapte" • Film serial — 
„Daktarl". Episodul „Judy șl 
puiul de gorilă" (I).

9,50 Viața satului.
11,00 Emisiune In limba maghiar*.  
12,M De strajâ patriei.

ALBUM DUMINICAL
13,00 „Ca la TAnasc". Un cuplet 

cu Radu ZahareBcu.
12.10 Ctntă Nicolae Nlțescu.
13,22 Antologie umoristic*  

Ileana Stana lonescu șl Mlhal 
Fotlno.

13.30 Melodii populare.
13,42 Un zimbet pe 16 mm.
13,47 Invincibilul Mighty Mouse.
13.53 Alternanțe ritmice cu forma

ția Valențiu Grlgoreacu.
14,00 Fotbal : Bulgaria — Portuga

lia. Înregistrare de la Sofia.
15.40 Medalion — Grigoras Dinlcu.
15.53 Teatrul scurt : „Metamorfo

ze" de Al. O. Teodoreanu.
10,2» Revedere cu Juliette Greco.
16.40 „Sub Acropola Atenei 

Cornellu Leu.
17,00 In studio : formația 

tăblie".
17.13 Reportajul faptului divers.
17,26 „Izvor de frumusețe” — cln- 

tă Ana Petria.
17.30 „La sftdlt de pom!' 

ment vesel.
17.40 Moment folcloric cu Nicolae 

Sabâu — „Pe plaiuri mara
mureșene”.

17.30 Cintă Sergio Endrlgo și Ri
cardo del Turco.

18.10 Film serial pentru tineret : 
„Tunelul timpului". Episodul 
VI — „Capcana”.

19.00 Vetre folclorice : Botoșani.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Sâpt&mtna poli

tic*  internă și Internațională 
În Imagini.

20.10 Reportajul săptâmlnll : „Ori
zontul bărbaților".

30.20 Film artistic : „Mlhal Vitea
zul". Seria a II-a : „Unirea". 
Scenariul : Titus Popovici ; 
Regla ; Serglu Nicolaescu ; 
Imaginea : George Cornea.

22.13 Muzică ușoară românească.
22.30 Telejurnal.
22.40 Săptămlna sportiv*,

PROGRAMUL H

11.W — 13.00 Concert simfonic al 
Filarmonicii „George Enes
cu". Dirijor : Emil Simon. In 
program : lucrări de Mlhal 
Moldovan, Paganini — (solist 
Igor Olstrah), Cisar Franck. 
Prezintă : Alfred Hofman. în 
pauză : Viața muzicală In 
actualitate.

20,10 Eroi Îndrăgiți de copil : „Mi
cul toboșar".

20,40 Caleidoscop cultural-artistic. 
21,00 De pe scenele lirice ale tă

rii. Selecțtuni din opereta 
„Leonard" de Florin Comișel. 
Interpretează soliștii Teatru
lui muzical „Nicolae 
nard" din Galați.

21,50 Publicitate.
21,55 Telex tehnico-ștllnțlfic.
22,13 Film serial „Mannlx".

cinema

Un film de Vladimir Popescu-Doreanu. Scenariul : Alexan
dru Șiperco, in colaborare cu Vladimir Popescu-Doreanu. 
Imaginea : Costache Ciubotaru. Muzica : George Grigoriu. 
Decoruri : Constantin Simionescu. Costume Oltea lonescu. 
Cu : Toma Dimitriu, Adela Mărculescu, Emmerich Schaffer, 
Maria Rotaru, Mircea Anghelescu, Liviu Ciulei, Theo Par- 
tisch, Vladimir Găitan, Dinu lanculescu, Chirii Economu, 

Nicolae Praida.

• Ciprian Porumbescu : PATRIA
— 10; 13,30; 17; 20,30.
• Veronica : CENTRAL — 9;
11.15; 13,30: 15,45; 10; 20,15, BU- 
ZEȘTI — 16; 18; 20. FLAMURA — 
9; 11,16: 13,30; 16; 18.15: 21.
• Acea pisică blestemată : LU
CEAFĂRUL — 8,30; 11; 13.30; 16; 
18.30; 21, BUCUREȘTI — C,30; 11; 
13,30; 10; ie.3fl; 21.
o Fată bâtrină : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Grăbiți apusul soarelui : FT.- 
ROVIAR — 9; 12.31); 16; 19.30, ME
LODIA — 9; 12,30; 16; 19,30, MO
DERN — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Tecumseh : LUMINA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, VOLGA
— 9.45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 26 S0,
TOMIS — 8,30; 11; 13.30; IC;
13,30; 21.
• Misterul din insula Balfe : 
SCALA — 11,30: 13,45; 16,15; 18.46; 21.
• Program dc desene animate

pentru copil : , JDOINA
10,45: 12/
• Adio, Petersburg ! : DOINA — 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Cc se intimplâ,
FESTIVAL — 9; 11; 13;....................
21. GRADINA FESTIVAL — 20, 
EXCELSIOR — 9; 11,15: 13,30; 16: 
18,15; 20,30, FAVORIT — ‘ " 
11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Love atory s COTROCENI 
14; 16,JO.
• Andrei Rubliov : COTROCENI 
-- 19.
9 Trăind In libertate : TIMPURI 
NOI — 9—18 în continuare.
• Program dc filme documenta
re : TIMPURI NOI — 20.15.
• Pilot de Încercare — 14.15;
16.70, Telegrame — 18.30. N.U. : 
Stele pot străluci — 20,30 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Cu mlinile curate : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,30.
• Explozia : RAHOVA — 
13; 20.15.
e Țara sălbatică : GRIVIȚA 
fl: 11.15; 13,10; 16; 18,15; 20,30, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20,15, ARTA

doctore 7 :
15; 17; 19

9,13;

15,30;

• Structura cristalului t DRUMUL 
SAhii — 16; ie; 20, -
• Nici un moment de plictiseală
GLORIA — 8,30; 11; '•A- 'e
18.30; 20,45, MIORIȚA 
13.30; 15,45; 18; 20,30.
a Bariera : UNIREA — 15,30; 18;
20.15.
• Atentatul : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE popoare — îa.so: ia: 20,13.
• Eu nu văd, tu r.u vorbești, el 
nu aude : BUCEGI — as,30;
20.15. G1ULEȘTI — 10; 15,30;
20.15.
• Copilul sălbatic : VIITORUL 
15,30; i«; 20,1.5.
• Neamul Șoimăreștilor : MUN
CA — 16; 19.
• Cowboy : DACIA — 9 
13,30; 15.45; 18; 20.30.
• Cine cintă nu are ginduri rele t 
MOȘILOR — 15,30; 13; 20,15.
• Organizația : FERENTARI — 
15,30; 18; 20,13, POPULAR — 15,30; 
18; 20.15.
• Ucidctl oaia neagră : COSMOS 
— 16; 18; 20.
• Marea evadare : LIRA — 
15,30; 19.
• Poliția mulțumește : PACEA — 
15,45; 18; 20,15.

13,30; 16
— 9; 11,15

* > ” rQ’’’’:»/''’:'
Qcine>tain • adn<StăriIs** ’adno Ețonc•♦an

suri in domeniul dragos
tei". „Rața sălbatică" și 
„Fetele Didinei" ne-au 
plăcut mult și cu siguranță 
vom participa și la altele", 
preciza muncitoarea Marla 
Ciobanu.

Inițiativă „întreprinde
rea prietenă" continuată, 
îmbogățită și amplificată 
poate constitui suportul 
unei permanente îmbună
tățiri a activității Naționa
lului timișorean, drumul 
cel mai sigur pentru o re- 
vitalizare a tradiționalelor 
relații cu publicul la ori
care dintre teatrele din 
țară care o vor prelua și 
perfecționa.

Comitetului județean de 
cultură și educație socia
listă :

— Comisia noastră ju
dețeană a trăit o vreme ! 
Din păcate. In prezent, ea 
nu există decit in scripte. 
Nu s-a mal intîlnit de nu 
știu cind.

Motivele (acestei inactivi
tăți cronice s-au dovedit a 
fi... organizatorice (lipsa 
furniturilor de birou, a re
chizitelor, a unui sediu
permanent etc.). Aceasta 
nu scuză insă absența unui 
plan de activitate căruia, 
cu toate insistențele, 
am reușit să-i dăm 
urmă.

De fapt, ne interesa 
existența unei anumite 
hirtii, ci prezența unor ac
țiuni consistente, cu o lar
gă audiență la public. De 
aceea, apreciem că reconsi
derarea Întregii activități 
trebuie începută cu modi
ficarea opticii asupra ro
lului acestor comisii. In

• acest sens, se poate face 
apel la activul de specia
liști ai Universității Babeș- 
Bolyai, ai Universității 
populare — Cluj, la cabi
netele d® științe sociale, la 
centrele de documentare 
din universitate ele. Esen
țial este ca această ope
rație de reconsiderare a 
potențialului uman și ma
terial pe care se poate 
sprijini comisia județeană, 
să nu se reducă la o sim
plă inventariere, ci, 
potrivă, să ducă la acțiuni 
dinamice menite să reacti
veze brigăzile științifice o- 
rășenești șl sătești, 
ltzeze, cu sprijinul 
tecii municipale, 
documentare, să 
prindă anchete-sondaj 
rlndul maselor 
a-și putea orienta 
rea activitate.

teatrului popular, „de 
bilei", in care lirismul e 
disimulat adesea prin umor. 
Și ecourile ei au fost din
tre cele mai favorabile.

„Cinstea care ne-a fost 
făcută de a fi considerați 
întreprindere prietenă a 
Teatrului Național, spunea 
Ioan Luțoiu, inginerul șef 
al Întreprinderii, a produs 
o mare bucurie muncito
rilor. funcționarilor, tehni
cienilor noștri, tineretului".

„O acțiune bine reușită 
pe linie culturală. Specta
colele „Despre unele lip
suri. deficiențe și neajun-

sâ 
de 

spectatori, să dea adresă și 
eficacitate mesajului uma
nist in actualitate, țelului 
ei nobil de formare a con
științei socialiste a omului 
nou, caracterizat prin înalte 
trăsături etice, printr-un 
larg orizont spiritual.

Inițiativa aparține Tea
trului Național din Timi
șoara. Cea dinții „între
prindere prietenă" : „In
dustria linii". Principiile 
directoare ale acțiunii : 
„legile de aur" ale priete
niei — menite să ducă lâ 
cunoașterea reciprocă a 
preocupărilor, frâmintărilor 
și aspirațiilor. In esență, 
manifestarea timișoreană 
prevede ca la fiecare pre
mieră unul dintre primele 
spectacole să fie rezervat 
colectivului de la „Indus
tria linii", care este che
mat apoi să se 
asupra 
să facă aprecieri cu 
vire la r..
alcse, la jocul actorilor, la 
viziunea regizorală, la fru
musețea și eficiența con
venției scenice alese, să de
finească eroi de teatru ne
cesari, să precizeze frămin- 
tări In actualitate pe care 
ar dorj să le regăsească pe 
scenă.

In acest fel, oamenii de 
teatru se angajează să pă
răsească mal des mesele 
do lectură și sălile de re
petiții, pentru a veni mai 
des In mijlocul muncitori
lor. pentru a le cunoaște 
specificul muncii, proble
mele care ii preocupă, pen- 
t.u a-1 sprijini in activi
tățile lor culturale.

Cea dinții manifestare 
comună a fost prilejuită de 
premiera „Despre unele 
lipsuri, neajunsuri șl defi- 

n domeniul dra- 
un muzical alert 

factura

_____» pronunțe 
montării urmărit", 

pri- 
conținutul piesei

Pi-

teatre
• filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român — 
sala studio) : Ciclul „Debu’uri — 
afirmări — confirmări" : Recital 
de sonate susținut de Drazoș Co
cor» — vioară și Ileana Cocora — 
p an — 18. (la Ateneul Român) : 
Ciclul ,.12 concerte extraordinare" 
— Festival Enescu. Interpret : 
Valentin Gheorghiu, Gheorghe 
Crâsnaru. Șteian Gheorghiu, Geor
ge Popovici, Cătălin Ilea — 20.
• Opera Român.'. : Spărgătorul de 
nuci — 11. Fidellio — 19.30.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 10.30. Lăsațl-mâ să cint

• Teatrul Național ..I. L. C?ra- 
glale* (sala Comedia) : Coana Chi-

rița — 10.30. in fluture pe lamps
— 15,30, A doua fața a medaliei
— 20. isala Studio) : Moartea ul
timului golan — 10.30, Prizonierul 
clin Manhattan — 20.
• Teatrul de c^rr-'die : Prc»ul 
1 ,.3r. Cher Antoine “A
• Teatru) Mic : “ 
A Teatrul G'.u’e» 
nole — io, Froi;
• Teatrul 
nocchio — 
tare — 16.
• Teatral 
Calea Victoriei) 
clntee 11. 
demiei) : IUI și nătărăi
• Teatrul de rev'si*  si 
„Ion Vasllescu" : Doctor fără voie
— 10. Dansul maimuțelor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Ransod'.a 
română" : Pe plaiurile mioriței — 
19,30.
• Circul „București" : Spectacol 
prezentat de Circul chinezesc din 
Șanhal — 19.30.

so. 
Premiera 

«•I : Meșterul Ma- 
Freddy — 19,30. 
.Jon Cretngâ” : 
10, Nota zero la pur-

..Țăndărică" (sala din
O poveste cu

11, (sala din str. Aca- 
............................. - 11. 

comedie

N. STANCU

Existenta unei comisii...
inexistente

Recent, printr-o hotărfre 
a Consiliului Național al 
Frontului Unității Socia
liste, s-a precizat locui pe 
care trebuie să-l ocupe in 
ansamblul rețelelor institu
țiilor cultural-educative de 
masă, comisiile județene 
pentru râspindirea cu
noștințelor științifice. Prin 
nominalizarea lor ca orga
nisme de lucru ale consi
liilor Frontului Unității 
Socialiste se subliniază o 
dată mai mult însemnăta
tea activității pe care o 
desfășoară in vederea ridi
cării nivelului de 
tere â maselor, in 
larea adevărurilor 
fice despie viață, natură, 
societate, in popularizarea 
marilor descoperiri și rea
lizări ale științei și tehni
cii contemporane.

Prin amploarea și calita
tea acțiunilor Întreprinse 
pe plan local, aceste orga
nisme cu răspunderi im
portante privind educația

cunoaș- 
asimi- 
științi*

adulțllor se dovedesc un 
factor de prim ordin in 
ansamblul muncii cultural- 
educative de masă. Din 
păcate, nu pretutindeni lu
crurile se prezintă astfel : 
la o recentă discuție la 
care am luat parte la Con
siliul municipal al 
catelor-Cluj, i-am 
pe cei 
tanți ai 
cale d'n 
strucții, 
uzine și 
jeno, directori de ----
și case de cultuiă. confe
rențiari ai universității 
populare etc.) să no împăr
tășească cele mai bune ex
periențe din cooperarea lor 
cU reprezentanți ai comi
siilor de tâspindire a cu
noștințelor. în vederea al
cătuirii unor programe 
cultural-educative eficien
te și de actualitate. Singu
ra precizare aparține tova
rășului Alexandru Nagy, 
socretarul comisiei județe
ne și inspector In cadrul

sindi-
___  ___ rugat 
prczențl (reprezen- 
comitetelor sindi- 
invățâmint, con- 
comerț-cooperație. 
întreprinderi clu- 

cluburi

nu 
de

nu

dim-

să rca- 
Biblio- 
sinteze 

intre- 
în 

pentru 
vlltoa-

Dan BOGDAN

E firesc ca tinerii poeți 
— aflațl la primul sau al 
doilea volum — să nu
trească dorința de a-și 
depăși in fel și chip pre
decesorii. Numai că mate
rializarea acestei intenții 
cunoaște uneori cele mai 
bizare degenerări, fie pe 
plan ideatic, fie stilistic. 
Este și cazul lui Ioan Ma- * 
tei, autorul volumului de 
versuri „Cuvint pentru tă
cere", poet nu lipsit de 
vocație, individualizată mai 
ales în poeme de dragoste. 
Există în citeva dintre cele 
mai reușite 
rate in acest 
mite repere 
bligă să intuim 
proces poetic, 
intenția autorului de a se 
întrospecta in raport cu 
restul lumii. De aici și va
lurile de energie, imaginile 
abrupte, expresive, nu de 
puține ori remarcabile, in
tre care se înscriu „La 
fiesta", „Amurg fără cer", 
„Egoism 
chiar" și 
autor de 
decesorii 
ca model.

Curînd insă. loan Matei 
ne introduce in jocul per
fid al unui destin unic și 
ireversibil asupra căruia 
tronează forțe vrăjmașe, 
stări apocaliptice. abisul, 
neantul. Treptat, asistăm la 
declanșarea unei disperări 
fără margini concretizată 
in deliruri verbale in care 
regăsim aceiași termeni 
preferați ! „Ce crud război 
ori noaptea știi prea bine / 
Cum morții sub podele 
nc-ngropăm / Apoi, cu buze 
oarbe, sărutăm / Un chip 
străin, o spaimă, pe ori
cine" („Cerc negru, 
albastru"). O nețărmurită 
disperare — grefată pe fon-

poeme inse- 
volum anu- 
care ne o- 

un real 
raportat la

se
poate", „Osindă 

care-l apropie pe 
cițiva dintre pre
care i-au servit

cerc

dul unui sentimentalism 
derizoriu planează asupra 
tuturor ipostazelor in care 
se situează poetul de-a 
lungul acestui concert de
lirant : „Un astru murit de 
cuțit ' Mai singeră-n creier 
ne apasă / Cu laba de urs 
jugănit / Pe craniu tăce
rea pioasă" („Toamnă in 
gol"). Mărturisirea acestor 
dureri mimate este reali
zată... graduat : 
declamație . ......
făcută in partea intii a 
poemelor. \
sufocat literalmente de o 
suită de excese lingvistice, 
culese din recuzita supra- 
realismulul, de imagini de
concertante, prevestind in 
final un unic moment .* 
moartea. Un exemplu: ....Șl
sufletele, rupte din amfora 
prea strimtă / A trupului 
prin iarba cu gust de fier 
[șl pasc / Bătrinii iezi în 
albul nevindecat (sub care / 
Din bronzul cărnii, sepii 
de mucegai se nasc) / ... 
(„Cring").

Materia primă a poeme
lor lui loan Matei o consti
tuie spaima, „condiția" de 
schelet, Însingurarea, moar
tea etc. Universul poetic al 
lui I.M. se reduce la un 
haos al minții, la exacer
barea stărilor primare, a 
fricii, a renunțării, a efe
merului. Asemenea medita
ții mărturisesc cit de de
parte esto Încă poetul de 
adevărata poezie. Nu acesta 
este drumul erecției celor 
tineri, nu aceasta trebuie ?ă 
fie alura primului volum ; 
sint adevăruri pe care cre
dem că șl semnatarul aces
tor versuri le cunoaște. A- 
tuncl, cui folosește toată a- 
ceastâ lamentație, asezonată 
la tot pasul cu imagini din
tre cele mal sumbre ?

G. CUIBUȘ

după o 
cvasi-teatrală

cititorul este
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In îndeplinirea sarciniinr

pe realizările altnra
DIN NOU DESPRE LEGĂTURA DINTRE

RITMICITATEA PRODUCȚIEI
Șl PROMPTITUDINEA LIVRĂRILOR

în primul trimestru din ncc«t nn, 
pe ansamblul Centralei Industriale 
de electronici și automatizări din 
București, prevederile la export au 
fost îndeplinite in proporție de 103 
la sută. Un rezultat remarcabil. 
Iată insă că In aprilie, expor
turile efective pe întreaga cen
trală «u fost cu 20 la sută mai 
mid decit se prevedea inițial
în ©lan. Consecința imediată a a- 
ctaVl scăderi de ritm ? Reducerea 
la numai 96 la sută a proporției de 
îndeplinire a sarcinilor planificate 
inițial la export, sarcini cumulate 
pe primei^ patru luni ale anului.

Ce relevă o analiză mai îr^ amă
nunt a t 
o parte, 
unor unităti 
domeniul 
prinderea _____  _r_. ..
București și-a realizat pr< 
la export din luna aprilie 
porție de ' j_N. ,.F' ____
r.ica" din Capitală — de 125 In sută. 
Fabrica de cinescoape din Bucu
rești, I.P.R.S. Bănoasa. ..Steaua e- 
lectrică" din Fieni — de i00 la sută,
— au fost contrabalansate de nc- 
rcalizările altora — uzina „Elec
tronica" din București a exportat 
doar... 25 Ia sută din ce-șl propu
sese prin plan, o restanță importantă 
fa(ă de prevederile la export ‘ 
registrindu-se si la Fabrica de 
culatoarc din Capitală ș.a. Pe 
altă parte, s-a tolerat lipsa de 
micitate m realizarea pianului 
export.

Specialist7i au încerca*,  să 
p’.ice această stare de lucruri 
prin ciclul lung de fabricație al 
unor produse (ciclu care s-ar ter
mina numai către sfirșitul lunilor 
de plan), prin necesitatea formării 
unor loturi complete de produse 
destinate exportului (aparate de ra
dio și TV), loturi care, de aseme
nea. s-ar cnntura definitiv abia în 
ultimele zile ale lunii, prin exis
tența unor comenzi (centrale tele
fonice s.a.), care nu 6-ar putea li
vra decit după recepția lor de că
tre beneficiari. Factorii de condu
cere respectivi au recunoscut, tot
odată, că. in cazul altor produse
— aparataj do joasă tensiune, 
becuri, lămpi, tuburi cînescop s.a.
— lipsa de ritmicitate a livrărilor 
Ia export nu se datorează unor 
cauze obiective. ei deficiențelor 
proprii dintr-o unitate sau 
centralei.

In unele unități nu s-a 
încă faptul că imnortantele 
deri, deloc ușor de realitat, 
planului de export se cer indepli-

acestei situații ? Pe 
succesele certe 

ale centralei 
exportului — 
..Electroaparataj'

de 
ale 

in 
între- 

din 
revederile 

__  ___ __ ie în pro- 
131 la sută. „Electroteh-

in- 
cal- 

de 
rit- 

de

ex-

alta

înțeles 
preve- 

al«

nlte rl de îl. în condițiile unei rit
micități riguroase.

După cum. trebuie spus — și. cu 
aceasta, revenim la cea de-a doua 
cauză a nerealizftrii planului de ex
port pe patru luni, pe ansamblul 
centralei amintite — cft, In cazuri 
ca cel al uzinei „Electronica", nu 
se pune numai problema ritmicită
ții •' * ..........
au 
cu 
vul ___ . ___ r_____ ____
ne In domeniul exportului ___
vorba, printre altele, de imposibi
litatea oferirii unor televizoare co
respunzătoare sistemelor de TV uti
lizate în unele țări ș.a.) — aspecte 
aduse in discuție și cu alte prile
juri in ziarul nostru, dar care nu 
au fost încă «soluționate. Recent, 
s-a ajuns la concluzia că modul 
cum s-a conceput exportul de apa
rate TV în acest an — exportul de 
televizoare realizate în cooperare 
cu clienții externi — Impune unele 
remedieri. Acum, uzina și centrala 
de resort desfășoară o amplă ac
țiune al cărei obiectiv constă in 
înlăturarea erorilor și aplicarea 
unor măsuri menite * impulsiona 
exportul românesc de televizoare. 
Studierea aprofundată a pieței, 
adaptarea rapidă a posibilităților la 
fabricarea unor aoarate TV după 
alte standarde decit pină acum, sti
mularea cercetării în acest dome
niu ș.a. — toate, ni s-au dat asi
gurări. vor determina un real re
viriment in exportul de televi
zoare.

Este cert că in cadrul Centralei 
Industriale de electronică și auto
matizări există incâ mari resurse 
nevalorificate pentru îndeplinirea 
și depășirea planului de export. 
Pentru aceasta, capacitățile crea
toare ale colectivelor din unitățile 
centralei, trebuie concentrate la ma
ximum. iar problemele ce se ridică 
se cer soluționate cu răspundere, 
cit ma! operativ. Organelor și or
ganizațiilor dc partid Ie re
vine îndatorirea să vegheze ca 
flecare zi sâ constituie o contri
buție importantă Ia consolidarea si 
întregirea rezultatelor bune obți
nute in domeniul exportului iar, 
aoolo unde este cazul, să mobili
zeze puternic colectivele pentru 
recuperarea grabnică a restanțelor. 
Aceasta, cu atit mai mult cu cit, 
pe ansamblul centralei, angaja
mentul asumat prevede ca planul 
cincinal la export sâ fie realizat in 
patru ani și cinci luni — angaja
ment a cărui înfăptuire se hotă
răște incâ din acest an.

livrărilor atit timp cit nu 
fost lichidate neajunsurile 

care este confruntat colecti- 
mari| întreprinderi bucurește- 

(este

Dan AIATEESCU

Te adresa redacției noastre a sosit articolul de mal jos, expe
diat în numele Biroului Comitetului județean Neamț al P.C.R. 
îl publicăm, cu convingerea că experiența valorOUft. Inițiativa orga
nizației județene do partid dc aici pot interesa organele dc partid și 

'colectivele de întreprinderi din alic județe ale țării.'colectivele de întreprinderi din

înțclegind bine dimensiunea, Im
portanța economică și socială a sar
cinilor formulate cu claritate de că
tre plenarele C.C. al P.C.R. din 
noiembrie anul trecut șl februarie— 
martie 1973, In vederea sporirii 
necontenite n exportului și creșterii 
susținute a eficienței acestuia, toți 
oamenii muncii din Industria jude
țului se străduiesc 
dențicre și fruc
tificare ooerativă 
a resurselor teh
nico- materialo sâ 
devanseze înfăp
tuirea obiective
lor în domeniul 
exportului. Ast
fel. din inițiativa 
și sub îndruma
rea biroului co
mitetului jude
țean de partid, 
încă din anul 
trecut. colective 
de specialist'.. cu 
concursul perma
nent al comu
niștilor si celor
lalți oameni ai 
muncii din unită
țile economice, 
au Întreprins stu
dii 
care, 
viată, și-au „ ___  „ ,
vedit din plin u- 
tilitatea și efi
ciența economică. Erste vorba, in pri
mul rind. de studiile întreprinse pe 
platforma chimică Săvinești. la Uzi
na de țevi din Roman. Fabrica dc ci
ment Bicaz și alte întreprinderi, 
pentru diversificarea și extinderea 
producției cu un grad mai mare de 
prelucrare, destinată exportului. Nu 
intimplător. ponderea producției in
dustriale in volumul fotaJ al expor- 
(ului pe județ este In prezent do 
80 la sută. S-a trecut mai intens 
la asimilarea „din mers" a nume- 
roase sortimente competitive, cum 
sint fibra vopsită în cablu și 
in masă, fibra t.ip covor, semă- 
nătorile SPC-6, mașinile-unelte pen-

ca, printr-o evl-

tru prelucrarea lemnului — cu 
parametrii lehnico-cconomlci îmbu
nătățiți — țevile din oțel după nor
mele A.P.I., cimenturile superioare 
și multe alte produse intens eoFci- 
tate de către beneficiarii externi.

Firește, asemenea măsuri au de
terminat o creștere cantitativă și 
calitativă a producției destinate ex
portului. Cu fiecare lună, numeroa-

concretizate in obținerea avansu
lui de timp amintit, s-a ajuns la 
concluzia cft Industria județului 
Neamț poate să-și realizeze sarcini
le planului cincinal la export In 
numai 4 ani. Se înțelege că înde
plinirea exemplară a unui aseme
nea program-angajament, bazat pe 
calcule precise, începlnd de la ni
velul centralelor, întreprinderilor șl 
pină la fiecare loc de muncă și sa
lariat, presupune în continuare noi 
căutări și eforturi tehnico-organlza- 

torlce.
SIntem conștienți cft mal avem 

încă multe de făcut pentru crcș-

p*-

temeinice 
traduse in 

do-

Ce exportăm, cit exportăm,
cum exportăm?

• Probleme și preocupări prioritare în atenția organizației de partid a județului 
Neamț • Un angajament lăudabil, dar și necesitatea studierii posibilităților 

de diversificare a exporturilor

se Întreprinderi din Județ au înre
gistrat însemnate depășiri ale sarci
nilor de plan. Ca urmare, industria 
județului nostru se află în prezent 
in avans cu aproape 100 de zile în 
îndeplinirea sarcinilor la 
aferente actualului cincinal. De re
ținut că in primul trimestru s-a rea- 

~~ la sută din pla
nul de export pe acest an. Pină 

fost livrate

lizat peste 3?

export

bc-in prezent au
nef ic larilor externi, peste prevede
rile planului la zi, 1 160 tone țevi din 
oțel fără sudură, 2 287 metri 
cherestea de răși-noase, 8 366 
ciment, 900 tone hirtie 

rezultatelor de pînă acum,

terea rentabilității financiar-valu- 
tare a exportului. Iată motivele 
pentru care, in prezent, organiza
țiile do partid din Întreprinde
rile industriale, comitetele oamenilor 
muncii sint ajutate să-și orienteze 
activitatea in două direcții principale: 
valorificarea superioară a mărfurilor 
pe piața externă și reducerea consu
mului intern de muncă socială nece
sară pentru obținerea unui leu-valulâ 
la export. De asemenea, la Centrala 
de fire și fibre chimice din Săvinești 
și Uzina de țevi din Roman, se de
pun eforturi stăruitoare pentru d:mi- 
nuarea în continuare a cheltuielilor 
suplimentare la producția de ex

port, al căror volum din 
CRte se menține incâ ridicat da
torită unor lucrări speciale .1: 
finisare, sortare, ambalare, transport 
șl altoie. La uzina din Săvinești, 
spre exemplu, ne preocupa înlătu
rarea retușurilor, folosirea unor' am
balaje mai puțin costisitoare, elimi
narea Intirzierilor la livrare ș.a. — 
cauze pentru care se plătesc prea 
multe bonificații și penalizări, afec- 
tindu-se astfel cursul de revenire și 
diminuindu-se Încasările nete in va
lută.

Mărirea volumului și acordarea 
priorității la export a produselor cu 

un grad cit mai 
înalt de prelucra
re, cum ar fi fi
brele acrilice, țe
vile din oțel ș.a., 
care creează posi
bilitatea obținerii 
unei cantități spo
rite de valută pe 
unitatea de mate
rie primă consu
mată, măsurile 
luate în scopul 
determinării unei 
structuri optime a 
exportului 
sensul 
rapide pe . 
externă a produ
selor ce se vor 
obține prin intra
rea in funcțiune 
a noilor capaci
tăți de producție 
— extinderii și 
diversificării coo
perării economice 
cu partenerii ex- 

ln fiecare intre- 
perspective stabile 
relațiile de comerț

ma-

de

în 
integrării 

piața

terni, asigurării 
prindere a unor 
și de durată In 
exterior constituie preocupări 
jore ale comitetului județean de 
partid, ale tuturor oamenilor mun
cii din întreprinderile industriale 
ale județului Neamț, pentru înfăptui
rea, in numai patru ani, a sarcinilor 

export ale actualului cincinal.

> TRANZACȚII
■ LIVRĂRI
■ COOPERĂRI

Uniunea Sovietică. Prin 
Intermediul Întreprinderilor româ
nești de comerț exterior s-au li
vrat In ultimul timp importante 
cantități de produse. Astfel. ..Ma
șinexport" a expediat peste 150 de 
strunguri și 50 de mașini pentru 
industria rulmenților. întreprinde
rea de comerț exterior „Teh.no im
port" a exportat peste 35 000 rul
menți. iar „Metallmport". numai in 
prima lună a trimestrului II. a li
vrat circa 5 000 tone tablă groasă 
și material tubular. La întreprin
derea unională Tractor-export din 
Moscova, in cadrul unei recente 
conferințe de presă, s-a relevat că 
firma respectivă a contractat, de 
curind. cumpărarea din România, 
in 1973. a Încă 15 000 semănători. 
Cu acest prilej, s-a apreciat că 
semănătorile. remorcile autobascu
lante. mașinile de prelucrat po
rumb. din România, și-au dștigat 
un bun renume in satele sovie
tice.

cubi 
tone

Pe
Aurel MUȘAT
secretar al Comitetului județean 
Neamț al P.C.R.

ș.a.

R.D. Germană. ,ntre Orme 
d!n aceasta țară și ..Tehnoimport" 
s-a semnat un acord de coopera
re. prin care se livrează întreprin
derilor noastre sticlă tehnică ; a- 
ceasta este șlefuită și transforma
tă în obiective foto de către I.O.R., 
care sint expediate in R.D.G., pen
tru a fi montate la aparate opti
ce. Pină acum au fost livrate R. D. 
Germane obiective foto In valoare 
de 1,2 milioane lei valută.

R.P. Polonă. Re«nl' !nU?- 
prinderea „Mașinexport" a livrat : 
50 de freze de acul ăr ie — FUS 200 
P., 175 mașini de găurit, 50 freze 
universale și verticale, 50 de strun
guri SNA 710.

CuR.S. Cehoslovacă, 
ocazia Tirgului internațional 
bunuri de consum do la Brno. re
prezentanții întreprinderilor româ
nești de comerț exterior au con
tractat cu partenerii cehoslovaci, 
pentru anul acesta șl 1974, un 
schimb total de mărfuri de circa 
30 milioane lei valută.

de

în R.P. Chineză, R.P. 
Bulgaria și R.D. Germană, 
prin întreprinderea ..Metalimport “ 
s-au exportat peste 20 000 tone de 
tablă și alte produse ale industriei 
siderurgice.

în primul trimestru al anului, 
Combinatul de industrializare 
a lemnului Pipera și-a depășit 
planul de export, livrînd supli
mentar garnituri de mobilă in 
valoare de 92 000 lei valută șl 
circa 8 tone plăci înnobilate. 
Produsele se exportă in U.R.S.S., 
R.P.U., K.D.G., R.F.G., Israel. 
Franța. Olanda, Elveția. Lib'a, 
Tunisia. Liban, Maroc ș.â. în 
fotografic : Se finisează un nou 
lot de mobilă destinat expor

tului
(Foto : S. Cristian)

Rulajul mărfurilor
Constanța

în portul

□
Un volum
Avertisment

portul Constanța se

în creștere, dar și defecțiuni
sever

derulează

celor care confundă 
obiecte uitate

cu grave consecințe 
portul cu un depozit

Porte Versailles,
undeva, in alara capita
lei franceze, locul 
tradiționalei manifes
tări comerciale inter
naționale „Foire de Pa
ris". Aici, timp de 15 zile, 
La actuala edițte a târgului 
de la Paris, alături de 
a.te 65 de state. „România 
'73“ reprezintă, după cum 
•-a mal anunțat, cea mai 
Importantă expoziție ro- 

. mânească organizată pinâ 
acum in Franța. Nu in- 
timplător ziarul ..Le 
Mondc" publică un ar'u- 
cr.-l sugestiv intitulat ..La 
t.rgul de la Paris _ ’73", 
o vedetă — România , 
De altfel, aici, presa si 
radioul au difuzat in a- 
ceste zile comunicări 
ample despre prezența 
țării noasire in cadrul 
tirgului, precum șl despre 
dezvoltarea economiei 
noastre naționale șl a 
bunelor relații româno- 
franceze.

Di. Jean Thaelman, di
rectorul general al tirgu
lui de la Paris, ne-a de
clarat: „Aș vrea să-mi 
exprim satisfacția că 
România ocupă anul o- 
cesta locul ce 
printre națiunile 
prezente. Pavilionul 
măresc * 
după țara gazdă 
mai mare 
expunere 
ginea

pe dc o parte, la o mai 
bună cunoaștere a Româ
niei contemporane, răs- 
punzind interesului pu
blicului larg din Fran
ța. știut fiind că de fle
care dată evocăm numele 
țarii dv. cu simpatie. L'e 
de altă parte, este de 
așteptat ca expoziția să 
genereze un amplu curent 
de afaceri, sensibilizind 
cercuri industriale și co
merciale tot mai nume
roase. Urez succes deplin 
expoziției dv, cu convin
gerea că dezvoltarea re

al Camerei de Comerț, 
prezent la Paris cu oca
zia expoziției României — 
se constată un ' ‘ 
deosebit pentru 
rile românești.
trebuie să remarcăm atit 
marea afluență de vizi
tatori, cit și volumul 
tranzacțiilor comerciale 
încheiate încă din pri
mele zile cu o serie de 
tirme străine. In mod si
gur, expoziția va contri
bui la extinderea și di
versificarea schimburilor 
comerciale romăno-fran-

interes 
mărfu- 
Astfel,

Paris, care prevede livra
rea unui lot de 300 de 
tractoare de diferite ti- 
p iri. în felul a< esța. nu
mărul tractoarelor desti
nate pieței franceze se ri
dică pe anul in curs la 
1 000, dobindind valoarea 
unui adevărat țe-St dc ca
litate. com-

dl.
apre-

Directorul 
franceze. 

Colas, a 
mod pozitiv buna

corespondență de la trimisul 
nostru special —

dat in ,____
funcționare și randamen
tul tractoarelor româ
nești, care răspund exi
gențelor beneficiarilor 
franc zi. Cuvinte elo
gioase la adresa ma- 
șmilor-unelte fabricate 

România a exprimat 
” ‘ * directo-

al cu- 
î din 

u-

in
dl. B. Popiei, 
rul

onoare 
șfrdine 
? fo

care deține 
" cea 

suprafață de 
- oferă ima- 

c'Tea grăitoare a unei 
ț&ri : n plin efort de cit.- 
voltare, cuprinzind o 
i.,are diversitate de pro
duse din toate ramurile 
economiei naționale. Țin 
sâ remarc totodată cali
tatea înaltă a exponate-^ 
lor românești. Această 
participare va contribui,

lațiilor economice româ- 
no-franceze va cunoaște 
astfel -un nou impuls".

Pentru oricine intră în 
aceste zile in impunăto
rul edificiu Palais Sud, 
unde se află ștandurile 
noastre, pavilionul Româ
niei constituie, fără În
doială. punctul centra) de 
atracție. Impresionează, 
in primul -rind. produse
le ramurilor industriale 
care s-au dezvoltat ver
tiginos in ultimii ani: con- 
s’.rucțiile de mașini, elec
tronica și electrotehnica, 
metalurgia. petrochimia 
ș.a. De asemenea. de 
bune aprecieri se bucură 
mărfurile industriei u- 
șoare $i agroalimentare, 
precum șl produsele de 
artizanat. ..Deși au tre
cut doar citeva zile de ia 
deschidere — ne-a decla
rat tovarășul Hristache 
Zambeti, vicepreședinte

ceze, la dezvoltarea in 
continuare a cooperării 
economice și tehnico-ști- 
ințifice dintre cele două 
țări, pe baze reciproc a- 
vantajoase".

Intr-adevăr. In sectorul 
rezervat construcțiilor de 
mașini, bunăoară, in fața 
unor exponate moderne 
de înaltă tehnicitate, au 
și apărut anunțuri sem
nificative : „Vendu" (vin- 
dut). Astfel, mașina de 
alezat și frezat A.F D. — 
100 cu 
mată, 
„F.M.U.A.BJ . 
parată de ..Ualnes et 
cieries du Mannoir Pom
pey" ; s-au vindut. de a- 
seme-nea, mașini de gău
rit, de frezat, de dantu
rat și altele. Un impor
tant contract a tost per
fectat și semnat cu 
..Compagnle des trac- 
teurs universelies" din

comandă auto- 
jealizatâ de 

a fost cum- 
A-

semnat 
des 

universelies"

comercial t 
născutei firme 
Lyon, ..Roy Frercs". 
nul din die nții noștri im
portanți de pe piața 
franceză în acest sector 
industrial.

Am consemnat aceleași 
bune aprecieri și cu pri
lejul Zilei României des
fășurată joi, 3 mai, in ca
drul tirgului. Vizitatorilor 
interesați — numărul lor 
a fost impresionant — în 
cunoașterea exponatelor 
firmelor românești, le-au 
fost oferite pliante. Iar 
prin standurile cu vinza- 
re — diverse mărfuri.

Sint numai citeva sec
vențe care înfățișează ..pe 
viu" afirmarea tot mai 
puternică a României in 
comerțul mondial, do
ri nț a sa de a dezvolta 
relațiile economice cu 
toate statele lumii, in 
spiritul colaborării inter
naționale.

Viorel POPESCU

Prln .
cea mai mare parie din volumul măr
furilor exportate sau importate de 
țara nOastra. în trimestrul I a.c., com
parativ cu perioada corespunzătoare 
a anului trecut, s-nu operat (incărcat- 
clescărcat), cu 10 nave mai mult. De
sigur, este un lucru bun, dar care nu 
reflectă rezervele existente in dome
niul îmbunătățirii transportului ma
ritim.de mărfuri. Cit de mari sint a- 
ceste rezerve și ce ar trebui între
prins pentru valorificarea lor neintir- 
ziată in practică ?

...Instalații de foraj, utilaje de rafi
nărie, automacarale, piese de schimb, 
mașini de spălat rufe, fontă, tablă, 
mobilier, geamuri, țesături, încălță
minte, conserve .ș.a. — iată doar o 
parte din produsele ce compun lunga 
listă a mărfurilor destinate exportu
lui. insumind sute și mii de tone, 
care staționau in port, ia sfirșitul 
lunii aprilie, de 26 — 386 dc 
zile (față de 25 de zile ! — termenul 
limită prevăzut de normativele in 
vigoare).

— Cauzele sint multiple — ne spu
nea tov. Nicolae Zeicu, directorul 
NAVROM. Aș menționa, de pildă, 
nesosirea la timp a unor nave, vre
mea nefavorabilă, Imposibilitatea în
cărcării Ia termen a mărfurilor de că
tre unele din aceste nave. Bineînțeles, 
in atari situații, statul român pri- 
me;te din partea armatorlinr despă
gubirile de rigoare. Totodată, stăruie 
un mod defectuos de urmărire tic 
către întreprinderile dc comerț ex
terior a respectării clauzelor prevu- 
zuie în unele contracte de vinzare a 
mărfurilor. De pildă, la angajarea 
unui vas, nu se tace intotdeauna dc 
către exportatori un calcul precis dc 
cubaj și. astfel, loturi întregi dc 
mărfi râmfn pe cheu în așteptarea 
altei nave. Apoi, lipsesc unele măr
furi care trebuie exportate, deși 
vasul a sosit.

Alte cauze ale neajunsurilor : 
neounerea dc acord a 
măr.urilor cu posibilitățile și 
citatea navelor angajate de 
din întreprinderile dc comerț 
terior, tărăgănarea in elaborarea 
cumentației privind transportul 
încărcarea mărfurilor pe nave.

Practici dăunătoare economiei, 
nerate de concepția eronată a unor 
producători care consideră marfa li
vrată la export atunci cind aceasta a 
ieșit pe poarta fabricii ; de concep
ția anumitor exportatori care răsuflă 
ușurați cind marfa a ajuns in port. 
Nici NAVROM nu a acționat prompt 
și energic in acest domeniu. Lipsa de 
muncitori necesari pentru operarea 
navelor, ca și neutilizarea la întreaga 
capacitate a utilajelor existente, 
absența altora pentru lucru in

hambarcle vaselor — iată neajunsuri 
ce au diminuat indicii de exploatare 
a capacității portului in lunile ce au 
trecut din acest an.

Există insă și un alt aspect. 
Aduse din import. mașini, uti
laje, instalații, materii prime — pen
tru care s-au plătit bani grei — stau 
aruncate prin cotloanele portului, in 
loc să fie utilizate in producție. Des
pre ce este vorba ? Corespunzător 
unor cerințe stringente, impuse de 
dezvoltarea Întreprinderilor Centralei 
industriale de produse anorganice 
din Rm. Vilcea, s-au contractat, încă 
de anul trecut, la import, anumite 
utilaje și instalații. Sosite in țară — 
acest a n-au fo t ridicate de către 
beneficiari nici după 2—3 luni. Pen
tru Combinatul de îngrășăminte chi
mice de la Tg. Mureș s-au adus in
și'.lății do amoniac, oare așteaptă de 
196 de zile să fie luate din port, iar 
v ilaio imoortate pentru Combinatul 
de celuloză șl hirtie din Drobeta 
Tr. Severin — de 190 zile !

— Avem nevoie de utilaje, cum să 
nu, dar nu au putut fi aduse la des
tinație, deoarece nici o intreprlndere 
de transport nu s-a angajat să ni le 
transporte, fiind agabaritice — ne re
latează ing. Eugen Biriștcică, șef de 
serviciu la combinatul din Rm. Vil- 
cca.

Exact aceleași „explicații" — parcă 
trase la șapirograf — ni le furnizează 
și ing. Petre Despinoiu, directorul 
Combinatului de celuloză și hirtie 
din Drobeta Tr. Severin.

Sint numeroase întreprinderi 
comerț exterior și centrale indus
triale cu activitate de export-import, 
interesate in derularea operativă a 
mărfurilor, există in Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
foruri de resort care poartă răspun
derea pentru activitatea desfășurată 
in portul Constanța. Cum pot admite 
deficiențele agravante din funcționa
rea mecanismului portuar, pierderi
le de sute de mii și milioane de lei 
valută înregistrate în trimestrul I 
a.c. — de citeva ori mal mari ca cele 
din perioada corespunzătoare a anu
lui trecut — in condițiile in care nu
mărul navelor incârcate-descărcate 
este aproximativ același ? Factorii 
răspunzători din aceste organisme au 
datoria sâ conlucreze strins in vede
rea intensificării muncii de oontrol 
pentru armonizarea fluxului mărfu
rilor in port cu sosirea navelor, 
pentru ca, neintirziat, activitatea do 
derulare a mărfurilor prin portul 
Constanța să fie Îmbunătățită radical.

de

George POPESCU

specificului 
capa- 
uncle 

ex- 
do- 

și
ge-

Azi, 6 mal, la Bucu
rești îsî deschide por
țile „ESTIMO *73"  — 
Expoziția internațională 
de mașini și echipamente 
pentru silvicultură, in
dustria lemnului șl a 
mobilei, transporturi, con
s' ructil și Instalații. A- 
mânunte do „ultimă 
oră", despre această pri
mă manifestare economi
că internațională, organi
zata de țara noastră in 
acest an, ne-a furnizat 
ing. Remus BRAD, d’- 
rectoriil întreprinderii de 
t’rgurl și expoziții din 
Camera de Come rț.

— Mai intii, aș vrea 
să precizez că „ESTIMO 
’73" este o expoziție eco
nomică specializata. Ca 
urmare, vor fl prezentate 
cele mal noi echipamen
te, mașini, utilaje și ac
cesorii. ..ESTIMO .....
va constitui, fâră 
dolală, un hun . .
Icj pentru specialiștii și 
oamenii de afaceri de

*73" 
in- 

pri-

poște hotare de a cunoaș
te mai Îndeaproape suc
cesele românești in aces
te domenii, cit și pentru 
tehnicienii din tara noas
tră de a vedea „pe viu" 
cele mal prestigioase re
alizări obținute în străi
nătate in ramurile indus-

Liban. ..Obiectul activității 
societății mixte româno-libaneze, 
«Socomex», cu sediul la Beirut, 
constă in princiipal in comerciali
zarea de mărfuri generale, pros
pectări geologice si transporturi — 
ne spune Gh. Jfga, director al so
cietății din partea română. în ul
timul timp am desfăcut pe piața 
libaneză 2 000 motoare electrice, 15 
convertizoare de sudură CS-350 și 
CS-500, 20 de strunguri paralele, 
500 tone țevi, 7 000 tone îngrășă
minte chimice, 10 000 tone calciu 
ș.a. De asemenea, vom expedia 
importante cantități de oglinzi de 
baie, articole sanitare din porțelan, 
tuburi de fontă. 400 tone de sirmă 
și alte articole".

Sri Lanka. ,n accast5 tarS 
urmează a se construi — do baza 
acordurilor de cooperare încheiate 
de intreprinderi românești de co
merț exterior — complexul fores
tier de la AvisaveUa. De asemenea, 
partea română va’ participa la 
mecanizarea transporturilor, 
strucția de drumuri și mecaniza
rea exploatării ‘ — •

cori
forestiere Kunelya.

Japonia. Firma ..vunikava' 
cooperează cu L.’.. 
mânești de specialitate la reallza- 

trodu.se din aluminiu, ex- 
prelucrare

întreprinderile ro-
rea de produse d... 
trudate la Uzina de 
din Slatina.

societateaNigeria. ®-a cr6at '
mixtă româno-nigeriană 
wood" pentru exploatarea 
trială a lemnului in statul de sud- 
est Kalabar. Se cooperează, de a- 
semenea. șl la realizarea Instalații
lor de preparare a fosfaților de 
la M'Rata.

„Serom- 
indus-

Iron Cu această țară, specia
liștii șl Întreprinderile românești 
cooperează la construirea unui 
complex Integrat pentru exploata
rea și industrializarea lemnului, la 
Neka Zailem Rud.

la dispoziția participanți- 
lor este de 12 500 mp : 
6 500 mp acoperiți — In 
pavilioanele B, C. S. ZI, 
Z2, Z3 din cadrul com
plexului expozițional din 
Piața Scintcli — iar 
6 000 mp în aer liber, pe

între 6 — 13 mai, la București

uESTBMO '73"
tri3le care fac obiectul 
acestei manifestări eco
nomice internaționale.

— V-am ruga să infor
mați cititorii noștri asu
pra unor date — să le 
numim organizatorice — 
privind „ESTIMO *73".

— Suprafața care stă

platformele adiacente. 
Din țara noastră Iau par
te 16 întreprinderi de co
merț exterior șl centrale 
industriale cu sarcini de 
export, subordonate mi
nisterelor economiei fo
restiere și materialelor

G. P.

de construcții, industriei 
construcțiilor de mașini 
grele, industriei construc
țiilor de mașini-unelte șl 
electrotehnicii, industriei 
chimice, 1 transporturilor 
șl telecomunicațiilor, con
strucțiilor industriale, 
Consiliului național pen
tru știință și tehnologie. 
Iată șl parliclpnnții stră
ini : Austria. Cehoslova
cia. Finlanda, Republica 
Federală Germania, Ita
lia și Iugoslavia expun 
«ub pavilion național, iar 
din Anglia. Belgia, Bul
garia, Danemarca, Elve
ția, Franța, Republica 
Democrată Germană. O- 
landa, Polonia si Unga
ria vor fi prezente dife
rite firme.

„ESTIMO *73"  va fi 
deschisă pină Ia data de 
13 mai a.c., iar zilele de 
7, 8 și 12 mai vor fl des
tinate exclusiv specialiș
tilor.

D. M.

%25e2%2580%259eTeh.no
maritim.de
trodu.se
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[faptul]
DIVERS

I „Actorii" 
| din inima 
| pădurii

L’n parchet forestier tte mvn- | 
I tc. I n arbore jr prăbușește fi. I 
I in cddrrr, prinde nub romurile | 
* sale un copil. Accident ? Do. dor 
IunuL simulat. In realitate, un I 

pretext pentru ca filmul ..Pe- I 
tried ți arborele", rcaltzaț de ’ 

I Consiliul National al Societății I
de Cruce Roșie, sâ prezinte mo- I 
duT de acordare a prințului a- I 

. fuior intr-un cat de rănire ■ 
prafd (plagă deschisă fi frac- I 

I tură închisă), precum ft trans- I 
1 portarca rjrjimei fn condiții de 
I term accidentat, pină lo o uni- I 

late sanitară. Totodată, un pri- I 
I lei de afirmare pentru o scrie ’ 
Ide interpreți originali. Pentru I 

rd ..acton»" acestui film slnt in I 
cca mat marc parte muncitori | 
forestieri, membri ai colectiva-

[ lui postului sanitar de prim-a- | 
futor dc la ocolul silvic dm Pre- I 

I deal. •

Unde-i 
voiajorul ?

Mircea Nicalau. in vîrstă de 
41 de am. din Timisoara, str. 
Popa Șapcă nr. 14. s-a prezen
tat Tntr-una d:n zile la I C.I.C. 
Dâbuler: (Dolj) drept voiajor 
comercial. Fără sâ mai stea pe 
ginduri si... fără să-1 legitimeze, 
unul din salariații de aici l-a 
încredințat două comenzi pentru 
500 de perechi de cizme. Obți- 
nlnd cele două hirtii. M. N. a 
radiat frumușel cizmele si a 
trecut in locui lor 9 500 de lo- 
peți și cazmale în valoare de 
51 000 lei. S-a prezentat apoi cu 
ambele comenzi la IJCOOP 
Bu cu cești -Cern ica — aflată in 
căutare de mușterii pentru lo- 
peți și cazmale — și... și-a înca
sat onorariul pertru acest ser
viciu ..intimplător și dezintere
sat-'. După expedierea cazmale
lor yi lopeților, intre cele două 
întreprinderi a început un li
tigiu care nu s-a terminat nici 
pină acum. Pentru simplul mo
tiv că voiajorul (o vreme a lo
cuit in București. B-dul Păcii 
46—50. et. 7. ap. 95) care făcuse 
toată încurcătura a dispărut fără 
urmă. Dacă-l întilniți (1,70 m 
înălțime, robust, cu partea su
perioară de la urechea dreaptă 
lipsă), anunt-ați organele de mi
liție. Pentru că dumnealui mai 
are și alte comenzi de descurcat.

Ace pentru... 
neglijență

Teritoriul comunei Puchenii 
Mari (Prahova) a fost supus, 
cu citva timp in urmă, unei o- 
perațiuni necesare in acest se
zon: stropirea pomilor cu insec
ticide, efectuată de către avia
ția utilitară. Operațiunea , s-a 
soldat insă cu urmări nedorite, 
primele victime ale stropitului 
fiind albinele. Neavizați, din 
neglijență. asupra acestei acți
uni, apicultorii din localitate 
n-au putut lua măsurile ce se 
impuneau, astfel că familiile de 
albine au fost distruse in Pro
porție dc 70 la sută. Cazul aver
tizează, asemenea operațiuni Iț
ind in curs de desfășurare și in 
alte localități. In același timp, 
Insă, organele de resort sint da
toare să găsească... ace pentru 
neglijențe ca aceea semnalată 
moi sus.

Vinovatul
era...
martorul!

Lipsa de prevedere nu poate fi 
o scuză pentru neîndeplinirea 

planului de plantare a cartofilor
SUPUNEM ATENȚIEI ORGANELOR AGRICOLE CÎTEVA SITUAȚII 

SEMNALATE DE CORESPONDENȚII NOȘTRI

ÎN DEZBATERE PUBLICĂ:
l

Proiectul Legii 
privind protecția 

mediului înconjurător
Interesul deosebit pe care proiectul Legii privind protecția me

diului înconjurător 1-q stirnit in rindul oamenilor muncii, al spe
cialiștilor, al tuturor cetățenilor, este dovedit și de numărul mare de 
scrisori sosito In aceste zile la redacția noastră. Publicăm astăzi, 
în continuare, puncte de vedere și propuneri in legătură cu acest 
proiect de lege.

în ultimele xlle N-a intensificat ritmul plantării carto
filor. Din datele centralizate la minister rezultă că, pină 
la mai, au lost plantate 78 la sută din suprafețele 
prevăzute a se cultiva cu cartofi. Iar în întreprinderile 
agricole de stat această lucrare sc apropie de siirșil. 
Dar, din unele locuri — și vom prezenta două cazuri — 
se semnalează că, din lipsă de prevedere, nu s-au asi
gurat cartofii dc sămință, ceea ce pune în pericol rea
lizarea planului la plantări.

HARGHITA este unul din cele mai 
mari județe producătoare de cartofi 
din țară ; numai cooperativele agi i- 
cole cultivă 12 500 hectare. Condițiile 
climatice din această primăvară — 
precipitații mai abundente și tem
peraturi scăzute — au constituit o 
piedică In desfășurarea normala a 
lucrărilor. Pină Ieri, au fost plan
tate 7 500 hectare cu cartofi, ceea 
ce reprezintă 60 la sută din planul 
cooperativelor agricole.

Cu prilejul raidului efectuat am 
constatat, în cele mai multe locuri, 
preocuparea pentru încheierea grab
nică a lucrărilor. La cooperativa a- 
gricolă din comuna Tușnad, de pil
dă. pe lingă cele 6 tractoare și per
sonalul de deservire al acestora, e- 
rau In ci mp peste 250 oameni care 
plantau manual. „Cu o săptămină 
în urmă, plantaserăm doar o supra
față de 183 ha, o situație nesatisfă
cătoare pentru o unitate de mai mul
te ori fruntașă pe țară — ne-a spus 
tov. ing. Nagy Găbor. Azi, am ajuns 
la 350 ha și. cu ritmul de lucru ac
tual. de 40—50 ha, pină la sfirșitul 
săptăminii, vom termina plantatul 
cartofilor pe întreaga suprafață pla
nificată. de 500 ha“. La Sinsimion, 
tov. Tddor Lăszld, secretarul comi
tetului comunal de partid, ne-a in- 
timpinat cu vestea terminării plan
tării cartofului pe întreaga suprafață 
de 290 ha. „Cooperatorii noștri au 
reușit $ă încheie această lucrare 
printr-o bună organizare a mun
cii, repartizarea judicioasă a forțe
lor și sprijinului primit din par
tea mecanizatorilor, care au lu
crat în schimburi prelungite și chiar 
de noapte la pregătirea terenului".

La semănatul porumbului, pe ogoarele cooperativei agricole Andrâșești, județul Ialomița

Fără îndoială, avansul de 7—10 
zile față de anul trecut, astfel dș- 
tigat, se va resimți pozitiv In spo- 
rirea recoltelor medii la hectar. Dar, 
pentru ca peste tot să se poată ob
ține recolte mari, este necesar ca 
lucrările do plantat să fie încheiate 
în timpul cel mai scurt. Există încă 
zone în care pămîntul are exces de 
umezeală. De aceea se urmărește ca 
plantarea cartofilor să se facă cu 
prioritate pe terenurile mai zvînta- 
te. Totuși, slnt cooperative agrico
le în care nu au fost folosite din 
plin condițiile favorabile de lucru 
din ultimele zile. Așa se face că In 
cooperativa agricolă din Șiclod au 
fost plantate doar 5 hectare cu car
tofi din cele 55 ha ; Misentea — 53 
din 170 ha ; Casinu-Nou — 41 din 
215 ha ; Ciumani — 85 din 270 ha. 
Iată de ce este necesar ca organiza
țiile de partid și agricole din județul 
Harghita să sprijine unitățile răma
se in urmă la plantatul cartofilor, 
astfel ca această lucrare să poată 
fi terminată in timpul cel mai scurt.

E
In județul SALAJ, după ce s-au 

plantat 1 880 ha din cele 2 500 pre
văzute a se cultiva cu cartofi in coo
perative agricole, ritmul lucrărilor a 
încetinit. De ce ? „Nu mai avem să- 
mintă nici pentru 100 hectare" — 
răspund factorii de răspundere. Ce 
s-ar putea totuși face ca cel puțin 
planul să fie realizat deși, ținind 

seamă de necesitățile Sălajului, de
pășirea Iul n-ar prisosi. „Există o 
singură soluție, ne spune ing. Liviu 
Marina, directorul I.P.V.I.L.F., și a- 
nume să obținem sămință fie contra 
cost, fie prin schimb de produse a- 
gricole din județele mari cultivatoa
re : Harghita și Covasna. Am încer
cat să o aducem, dar fără succes". 
Faptul că in unele cooperative agri
cole — Stlrcl, Sfăraș, Hereclean și 
altele — plantările sint pe terminate 
arată că acolo unde se manifestă preo
cupare și răspundere problema poa
te fi rezolvată. Dar, in Sălaj ar fi ne
voie de aproximativ 1 500—2 000 tone 
de cartofi de sămință pentru ca și 
cooperativele cu mare pondere în 
cultivarea cartofului și tradiție, cum 
ar fi de pildă Plopiș, Fildu, Romă- 
nași. Someș Guruslău, Greaca, Gras- 
na și altele, să-și planteze cel puțin 
suprafața planificată. Cu Intirziere, 
organele județene au recomandat 
cooperativelor agricole să-și procure 
cartofi prin schimb cu alte produse 
sau prin cumpărare din județele Har
ghita, Covasna etc. Or, în ultimul 
timp, solicitările au fost foarte mari 
și nu au putut fi satisfăcute. Dato
rită faptului că Direcția agricolă ju
dețeană, întreprinderea pentru pro
ducerea și valorificarea legumelor și 
fructelor nu s-au ocupat din vreme 
ca toate unitățile agricole să-și 
procure cartofi de sămință, s-a ajuns 
în situația de a nu avea ce planta. 
Acum se preconizează aplicarea celei 
mai comode soluții : pe circa 600 ha 
să se cultive porumb In loc de car
tofi.

O situație asemănătoare ne este 
semnalată și din județul MEHE
DINȚI. Cooperativele agricole tre

buiau să planteze, în această primă
vară, 1 000 hectare, din care 800 hec
tare cu cartofi timpurii șl de vară, 
iar restul cu cartofi de toamnă. Pină 
acum a fost plantată o suprafață de 
650 hectare și mai există sămință 
pentru circa 100 hectare. Șl aici, ca 
in alte județe, lipsa cartofilor de să
mință se datorește faptului că abia 
in ultimul timp delegații din partea 
organelor agricole județene au plecat 
în diferite județe din țară 6ă procure 
cartofi, operație care trebuia făcută 
in toamnă sau primăvara devreme. 
Din cauza acestei tărăgănări, există 
pericolul ca unele suprafețe să ră- 
mină neplantate.

Desigur, in această primăvară au 
existat greutăți in procurarea carto
filor de sămință. în județele in care 
organele de specialitate șl conduce
rile cooperativelor agricole s-au ocu
pat de această problemă, au fost pro
curate din timp toate cantitățile ne
cesare de cartofi de sămință. De 
exemplu, in județele Galați și Caraș- 
Severin au fost depășite cu mult su
prafețele prevăzute a se cultiva cu 
cartofi. Dimpotrivă. în alte județe — 
Ialomița, Dolj, Mehedinți — in care 
organele de specialitate nu s-au ocu
pat de procurarea din vreme a car
tofilor de sămință, lucrările de plan
tare sint intirziate. De la Centrala de 
producție, valorificare și industriali
zare a legumelor și fructelor sintem 
informați că unitățile agricole iși pot 
procura. In continuare, cartofi de să
mință din județele mari producă
toare prin cumpărare sau schimb de 
produse. Nu trebuie să se admită nici 
o derogare de la prevederile de plan 
la cultura cartofilor. Suprafețele pre
văzute a se cultiva trebuie realizate 
integral. In acest scop, este necesar 
să se procure de urgență și cu orice 
eforturi cantitățile de cartofi de să
mință. Este obligația organelor agri
cole să repare ceea ce au stricat prin 
lipsa lor de prevedere.

Istvan BARTUNEK 
Vasile RUSU 
Virgil TATARU

Producția în continuă 
diversificare

PITEȘTI (Corespondentul 
„Scânteii", Gh. Cirstea). — Ți
nind seama de cerințele be
neficiarilor interni și externi, 
colectivul de muncă de la Com
binatul de articole tehnice din 
cauciuc Pitești se preocupă per
manent de creșterea și diversifi
carea producției. De la debutul 
industrial al combinatului — 
31 martie 1970 — numărul de 
repere fabricate aici se ridică 
la peste 30 000. In acest an au 
fost asimilate peste 30 produse 
noi: furtunuri petroliere, furtu
nuri oxiacetilenice și furtunuri 
pentru sorburi de apă, gar
nituri presate și eletroflau- 
șate etc. In prezent, acti
vitatea specialiștilor care par
ticipă la realizarea programu
lui de asimilare întocmit pen
tru 1973 are ca scop omologarea 
și introducerea în fabricația de 
serie, pină la finele anului, a 
peste 900 de repere noi.

PRECIZĂRI UTILE 
IN VEDEREA PREVENIRII 

POLUĂRII APEI
• Sugerez ca articolul 42, punctul 

B, din capitolul III al proiectului, 
să fie completat cu următoarele 
precizări : cercetătorul care elabo
rează tehnologia dc fabricație pen
tru obținerea unui produs nou să 
fie obligat să întocmească șl tehno
logia pentru epurarea apelor rezi
duale rezultate, pe care proiectan
tul să le aplice riguros. In cazul 
cind din procesul de fabricație re
zultă cantități importante de rezi
duuri și deșeuri ncvalorificabile, cu 
implicații nedorite asupra poluării 
mediului, cercetătorul să fie obligat, 
prin lege, să dea soluția de distru
gere sau neutralizare a acestora, 
iar proiectantul să asigure realiza
rea instalațiilor dc tratare. Totodată, 
la contractarea din import a tehno
logiilor de fabricație a produselor 
ar fi util să se prevadă și obligația 
achiziționării tehnologiilor dc epu
rare a apelor reziduale, bineînțe
les in cazul in care nu există ase
menea procedee in țară, sau nu au 
baza necesară cercetării la noi. Iar 
articolul 46 sâ prevadă obligația 
Consiliului Național al Apelor de a 
stabili, prin institutele de cercetări 
specializate, limitele maximo ad
mise pentru impurificalorii speci
fici, care afrar în urma fabricării 
produselor noi și de a elabora me
tode de analizare adecvate pentru 
determinarea impurificatorilor noi 
care apar in apele reziduale.

Ing. Elena GEORGESCU
Combinatul petrochimic-Piteșfi

• In legătură cu sarcinile orga
nelor locale prevăzute in capitolul 
III al proiectului, propun ca, in ca
drul Consiliului tehnico-economic — 
in scopul evitării unor paralelisme 
— să funcționeze, pe lingă cele două 
secții, tehnică și economică, și sec
ția pentru protecția mediului în
conjurător, organismul purlind e- 
ventual denumirea de consiliul teh
nico-economic și de protecții me
diului înconjurător, subordonat atit 
Consiliului Național pentru Protec
ția Mediului înconjurător, cit și co
mitetului executiv județean. în fe
lul acesta ar crește simțitor eficien
ța activității de combatere a poluă
rii, noul organism dispunind de 
toate .pirghiile de acționare, prin
tre care, lucru foarte important, a- 
ceea de avizare a documentațiilor.

Aș vrea, de asemenea, să-mi ex
pun punctul de vedere și in legă
tură cu prevederea de la art. 14, 
prin care „organele de specialitate 
pot impune unităților industriale 
care se alimentează cu apă din sur
se de suprafață să evacueze in a- 
monte de propria lor captare, apele 
uzate epurate". Pentru ce să 
facă statul cheltuieli suplimen
tare cu pomparea apelor u- 
zate in amonte de sursa de 
apă, cind există suficiente posibili
tăți de a obliga unitatea, respectiv 
forul ci de resort, să epureze co
respunzător apele uzate pe care le 
produce, iar fondurile respective să 
fie folosite pentru ridicarea gradu
lui de purificare ? (Desigur, sint 
cazuri cind această prevedere se 
poate aplica șl fără cheltuieli supli
mentare).

Ing. Ion NICOLESCU 
Consiliul popular județean 
Argeș

SUGESTII PENTRU BUNA 
ORGANIZARE A CONTRO

LULUI CALITĂȚII AERULUI

• Intrucit unele hotărîrl luate 
de proieetanți. de arhitecți sau de 
comisii nespecializate pe baza a- 
precierii distanței fată de surse ar 
putea avea consecințe nefavorabile 
și neașteptate asupra poluării ac
rului. inii permit să fac citeva pro
puneri la art. 9 din proiectul de 
lege supus dezbaterii publice. Așa. 
bunăoară, alineatul „a" ar trebui for
mulat în sensul următor „Să soli
cite Consiliului Național pentru 
Protecția Mediului înconjurător 
(sau instituției indicate ca avind 
responsabilitatea protecției aeru
lui). cu suficient timp înainte de 
întocmirea proiectelor, avizul asu
pra alegerii amplasamentului op
tim al obiectivului nou. indlcind 
zonele propuse", și alineatul ur
mător : „să amplaseze obiectivele 
econoniico-sociale, care prin natu
ra activității lor ar putea polua 
aerul, numai in zonele aprobate" 
(sau care corespund criteriilor a- 
probate de C.N.P.M.I.). Pentru su
pravegherea sistematică a calității 
aerului, la prevederile art 44 re
feritoare la normele de sănătate 
propun, de asemenea, două alinea
te noi : „h“ — să organizeze și să 
sprijine studiile și determinările 
aerometrice și, respectiv, „g“ — 
pentru controlul calității aerului se 
va organiza un corp de inspecție 
al C.N.P.M.I. Intrucit, a$a după 
cum pentru ape (art. 46) există un 
corp de inspecție specializat, să 
existe un asemenea organism și 
pentru controlul calității acrului.

Propun, de asemenea, să sc intro
ducă un nou articol care să aibă ur
mătoarea formulare : „Ministerul E- 
ducației și Invățămintului va intro
duce în programele de invățămint 
problemele poluării aerului. în di
feritele trepte alo invățămintului și, 
în special, in învățămintul univer
sitar și postuniversitar".

Dr. Gh. I. DIACONESCU 
șeful secției de cercetări fizica 
atmosferei, Institutul de meteo
rologie și hidrologie

ATENUAREA ZGOMOTULUI 
DEPINDE ÎN PRIMUL RÎND 

DE NOI

• Cunoscute fiind consecințele 
poluării fonice propun : să se pre
vadă în proiectul de lege dispozi
ții precise la articolele 38 și 39, 
care să trateze despre protecția 
omului împotriva zgomotului, pen
tru respectarea liniștii. în acest 
sens, asociațiile de locatari, con
stituite în baza art 65 din Legea 
nr. 5. cu deosebire in blocuri»' să 
ia măsuri concrete si practice de 
prevenire și de păstrare a liniștii, 
atit în exteriorul imobilului, cit și 
înăuntrul apartamentelor : vor fixa 
locurile și orele de joacă ale 
oopiilor și vor lua măsuri pentru 
interzicerea ca vehiculele de orice 
fel. garate în apropierea imobile
lor. 6ă fie pornite avind eșapa
mentele deschise sau să facă „în
călzirea motorului" cu producere 
de zgomot.

Constantin CLITUS
București

een-Accident în plină zi în 
trul comunei Cristian (Brașov). 
Victimă — Roza Branca. in 
vîrstă de 65 de ani. Din intlm- 
plare. In momentul producerii 
accidentului s-au încrucișat in 
apropiere de locul respectiv un 
autocamion și un autoturism 
„Dacia-1300". Autocamionul a 
oprit, iar autoturismul și-a con
tinuat drumuL Cind organele de 
circulație au sosit la fața locu
lui, conducătorul autocamionu
lui, Sevastian Plava, de la 6tația 
de utilaj greu Brașov, a relatat 
că el ..a văzut" cum R. B. a 
fost lovită de autoturismul dis
părut de la locul accidentului. 
In sprijinul declarației sale, S.P. 
aducea și relatările altor mar
tori care „văzuseră" același 
lucru. Cercetările efectuate în 
continuare au infirmat insă toa
te aoes te declarații. S-a constatat 
că R. B. fusese lovită de 
bara unul autocamion. Pus in 
fața probelor. In cele din urmă, 
S. P a recunoscut că el era au
torul accidentului. Acum va su
porta consecințele. Cum rămine 
insă cu ceilalți „martori" gata 
să pună mina în foc pentru... o 
minciună ?

Pe aceeași 
rută

așa 
ru-

în urma unul control, 
după cum relatam la această 
bncă. din ziarul nostru nr. 9456, 
s-a constatat că șoferii gestio
nari Ion Corbu șt Dumitru 
Scheau de la l.T.A. Tirgoviște 
încasaseră bani de la mai mulți 
pasageri fără a le remite, in 
schimb, biletele corespunzătoare 
de călătorie. Analizind faptele, 
conducerea întreprinderii i-a o- 
bligat pe ambii șoferi să tragă 
pe dreapta, desfăcindu-le con
tractele de muncă. în conti
nuare, urmează să-și spună cu- 
vîntul instanța de judecată.

Rubricâ redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Sein teii'

Un proces,,, 
igrasios

— Ce zice că i-a făcut vecina ?
— Ssst ! N-ai auzit ? Cică vine noaptea 

pe ascuns in spatele casei lui și toarnă apă 
in niște gropi anume făcute. Că din cauza 
asta are el igrasie in casă.

— ...și cum vă spuneam, solicit o supra- 
expertiză care să stabilească cu precizie 
cauza igrasiei și a degradării mobilei. In
sist să arăt că numai pirita e de vină șl 
ca atare să fie obligată la despăgubiri.

Reclamantul — Florea Grigore. din co
muna Joița — foc și pară ! Expertize, pro
be, martori... A pierdut in fond ? Ce con
tează ! Mai e recursul, ar mai fi necesare 
o supraexpertiză, o cercetare locală... Să 
se vadă că pirita are pomi în spatele ca
sei lui și aceștia țin umbră, că și fintina 
e prea aproape de peretele său... Nici, mai 
mult, nici mai puțin, decit să-i plătească 
vecina 5 000 de lei despăgubiri și chel
tuieli de judecată.

— Nu m-aș mira să piardă și-n recur9 
— se aude din nou vocea de alături. Prea 
e năstrușnică povestea asta cu apa din 
gropi și igrasia de pe pereți... Mai rău 
ca-n gilceava ălora cu streașină și apa de 
ploaie, despre care-a scris și-n ziar. Ca 
să vezi după ce umblă unii pe la judecăți.

...Două ore mai tirziu, la sfirșitul dez
baterilor s-a pronunțat și hotărirea instan
ței : recursul fusese respins.

Sacul necins
tei „peticit" 
de martori

Constantin Golumbovici, recepționer la 
întreprinderea județeană de morârit și pa
nificație Sibiu, s-a gindit să-și rotunjească 
veniturile pe spezele avutului Întreprinde

rii. Și uite așa, de la moară pină la... în
treprindere, C. G. a inceput să negusto
reasca in dreapta și in stingă saci cu mălai. 
Dar după cum spune o vorbă din popor, 
orice sac iși găsește peticul : așa că și Cos- 
tică a fost „peticit" de către instanța jude
cătorească cu pedeapsa cuvenită. Nu ne-am 
fi oprit asupra acestui matrapazJic al fos
tului recepționer, dacă în instanță n-ar fi 
apărut, pe post de martori, cei care intr-un 
fel sau altul i-au inlesnit negustoria : cum
părătorii de ocazie și șoferul cu care lucra.

— Am cumpărat patru saci de la incul
pat, dar nici o clipă nu mi-a trecut prin 
minte că ar fi vorba de o afacere necurată... 
Eu am plătit cinstit, așa că ce mă interesa 
pe mine de unde are el marfa ? I (Tudor 
Dună, șef de echipă la întreprinderea de 
construcții și reparații Sibiu).

— Ne-a cam dat nouă de bănuit că ceva 
nu-i in regulă... Abia II cunoscusem și ne-a 
și oferit, pe datorie, șapte saci cu mălai. 
(Nicolae Văduva, salariat la I.C.R. Sibiu).

— Chiar l^m întrebat dacă nu pățim 
ceva, dar el a zis că să fim oameni serioși, 
nu umblă el cu încurcături din astea, com
pletează Constantin Băran spusele colegu
lui său. Noi sintem oameni cinstiți, treaba 
lui de unde făcea rost de mălai...

— Ml-a spus să opresc mașina In fața 
porții I.C.R.-ului si am oprit-o. E drept, 
am văzut cind a dat jos din mașină vreo 
șapte saci, dar eu n-am avut nici un ames
tec in această afacere. La drept vorbind, 
nu m-a interesat ce făcea el cu sacii. El 
era șeful, așa că el răspundea. Treaba mea 
era volanul și să execut ordinele șefului, 
(loan Cotirlea, șofer, coleg de serviciu cu 
inculpatul).

După cum se vede, toți acești martori 
au făcut caz de cinstea lor, de buna lor 
credință. Și, In virtutea acestei „bune cre
dințe", socotesc el că nu era treaba lor 
să se preocupe de hoțul care sub ochii lor 
jefuia avutul obștesc. Ei n-au făcut decit 
să cumpere In mod „cinstit" sau să exe
cute ordinele hoțului. Ce părere au colec
tivele unde lucrează acești oameni, de 
corectitudinea lor? Nu-i cam... peticită?

Nu voia sâ 
se facâ de ris
— Eu nu sint vinovat decit că am luat 

30 de lei din „cutia milelor". Icoanele nu

le-am luat pentru mine, ci pentru Crăciun 
loan, că el ma rugase, zicea că e credin
cios...

— Nu-i adevărat, onorată instanță. 
Ioan Ban vrea să arunce vina pe mine. 
Ce, dacă eu ii spuneam să sară in puț, 
el sărea ? Poate cumva Dima Napolion 
să-1 fi învățat, că și la el a dus o parte 
din icoanele furate.

— E adevărat că i-am spus să le aducă 
la mine, dar eu voiam să le string pe 
toate și apoi sâ-i denunț pc acești hoți 
de obiecte de artă veche, se apără „inspi
rat" Dima Napolion.

— De ce nu i-ai denunțat Înainte de a 
comite fapta, că doar știai ce au de gind?

— Și dacă ei se răzgindeau... nu mă 
făceam dc ris ?!
(Din dezbaterile dosarului nr. 963/1973 la 
Judecătoria Sibiu).

„Eu îi simpa
tizam", zise el 
după ce le-a 
dat cu bita

— N-am fost in ceartă sau in dușmănie 
cu părțile vătămate și nici nu sint rudă 
cu ele. li cunosc ca pe niște oameni de 
treabă și pot spune că-i simpatizez...

începutul acestei declarații ne-a făcut 
să credem că Emil Mirza din comuna Că- 
mărașu, județul Cluj, este unul din mar
torii părților vătămate. Cind, o întrebare 
a președintelui completului...

— Dacă dumneata ai asemenea bune 
sentimente față de acești oameni, atunci 
explică-ne și nouă de ce te-ai pus cu bita 
pe dinșii, așa din senin ?

— Onorată instanță, n-am nici o vină.
— Nu dumneata i-ai lovit ?
— Ba da, dar să vedeți...
— După cite știm noi, ei treceau liniș

tiți pe drum. Te-au provocat cumva ?
— Nu...
— Atunci ?!
— Eram nițel cu chef. Ce vină am eu ?t

Omul 'la băutură nu mai știe ce face... 
Poate oi fi glumit...

încercarea lui E.M. de a face din actul 
său huliganic și agresiv o nevinovată glu
mă la chef a eșuat. Poate că in răstimpul 
anilor de meditație obligatorie, pe care 
i-a acordat instanța, el va reuși să înțe
leagă că săvîrșirea unei fapte antisociale 
sub influența unei stări la fel de repudiate 
de societate, nu constituie nicidecum o 
circumstanță atenuantă.

Cind sâ fure, 
l-a prins 
somnul

— Hei, omule, &coală-te. Ieși afară din 
fanț !

— N-auzi să te scoli ? Ce, te crezi in 
pat ? Ieși afară, că faci reumatism. Hei, 
n-auzi ?

„Dialogul" de mal sus — inițiat, de un 
paznic deosebit do milos, dar, după cum 
se va vedea, mal puțin curios — a avut 
loc cu citeva luni în urmă, In puterea 
nopții, in preajma unui magazin din 
Galați.

Nu la mult timp după Intîmplarea cu 
pricina, a luat sfirșit și viața de „boem" 
a lui Bădln Silviu. Prinsese slăbiciune sâ 
trindăvească toată ziua, iar noantea să 
cutreiere localurile in compania unor in
divizi de aceeași teapă... Dar Bădin Sil
viu nu era un bețiv oarecare : in șanț 
ajunsese din cu totul altă pricină. După 
cum nici șanțul nu era unul oarecare, ci 
destinat unor lucrări de instalații, care — 
rețineți amănuntul 1 — ducea direct in 
subsolul magazinului „Universal" din cen
trul orașului. Individul băuse ca 6ă prin
dă „curaj" șl... adormise.

...In fata tribunalului, protagoniștii 
„boemei" dau socoteală pentru isprăvile

lor, pentru furturile din care-și încropeau 
existența parazitară. Cu vocea cit mai spă
sită, Bădin mai face totuși o încercare :

— Onorată instanță, eu am adormit in 
șanț, n-am intrat in magazin. Vă rog să-mi 
acordați circumstanțe...

Verdictul sever, dar drept, a fost pro
nunțat : pentru Ilumă Ilic, Bădin Silviu, 
Andronic Constantin și ceilalți infractori 
din grupul amatorilor de trindăvie și pa
razitism — pedepse intre 1 an și 13 ani în
chisoare. Iar paznicul se temuse de reu
matism !

Din caietul 
grefierului

„...Subsemnata mai declar că nu e ade
vărat că am avut relații cu sus-numitul și 
că am dormit cu el la hotel. Anterior am 
declarat așa, intrucit nu știam ce anume 
declarase el...“.
(„Retractare" a recunoașterii. Dosarul nr. 
2 226/1973 — Judecătoria Drobeta Turnu- 
Severin).

„In legătură cu faptele ce mi se impută 
nu recunosc decit una singură și anume : 
atunci cind am fost prinsă că încercam să 
scot portmoneul din poșeta unei femei...". 
(Cu prilejul dezbaterilor asupra cererii de 
revizuire a procesului ; dosarul nr. 8572/ 
1971 — Judecătoria Arad).

„Recunosc că am făcut scandal în piața 
comunei Miercurea Sibiului, dar vreau să 
arăt că pe nedrept sint învinuit și de 
tulburarea liniștii publice, intrucit piața 
era pustie la ora aceea, singurul public 
fiind doi paznici de noapte și doi brutari 
„curioși".
(Din declarația inculpatului Nicolae Mitea, 
cu prilejul soluționării dosarului nr. 519/ 
1973 la Judecătoria Sibiu).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU
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Sosirea in Capitală a delegației 
parlamentare tanzaniene 

condusă de președintele Adunării Naționale, 
Adam Sapi Mkwawa

La Invitați* * Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia. simbâlâ a aosit in Capitală o 
delegație parlamentară tanzaninnâ, 
condusă de Adam Sapi Mkwawa. 
președintele Adunări; Naționale a 
Republicii Un le Tanzania, care va 
lace o vizită oii dală In țara noastră.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
șl 9 mai. In țari : Vreme ușor Insta
bilă. Cerul va fl variabil, cu lnnorâr! 
mal accentuate în nordul și vestul tă
rii. unde, local, se vor semnala pl de 
scurtă durată însoțite de descărcări 
electrice și intensificări de vînt. In 
rest, ploile vor fi izolate. Temperatura 
va marca o ușoară scădere. Minimele 
vor fi cuprinse Intre 5 și 15 grade, iar 
maximele între 17 șl 27 de grade, local 
mai ridicate în prima zl. La București : 
Vremea se menține călduroasă la în
ceputul Intervalului, după care se va 
resimți o ușoară răcire. Cerul va fi 
temporar noros, favorabil ploii, de 
scurtă durată în cursul după-amieze- 
lor. Vînt slab pînă la potrivit.

Echipa noastră este înconjurată 
cu multă cordialitate, presa alba
neză prezintă jucătorii, dar nu face 
pronosticuri. In schimb, spectatorii 
și fotbaliștii albanezi speră intr-o 
victorie. Echipa României este insă 
hotărită să joace cu foarte multă 
ambiție.

Antrenorii Valentin Stăncscu și 
Muslim Alla au anunțat următoa
rele formații probabile : ROMA
NIA : Răducanu — Sătmăreanu, 
Antonescu, Dinu, Deleanu, Radu 
Nunweiller, Dumitru, Troi, Dumi
trache, Iordănescu, Marcu. ALBA
NIA : Rama — Gijka, Berisha, 
Hershimi, Seidini, Ragani, G. Xhafa, 
Gurma, Parnaska, Pano, Bizi.

întilnirea va începe la ora 17 (ora 
Bucureștiului) și va fi transmisă in 
Întregime la radio pe programul I.

G. MITROI
★

Astăzi, la București, pe sta
dionul „23 August", echipele de 
tineret ale României și Albaniei 
se intilnesc in cadrul campiona
tului european de tineret (jucă
tori sub 23 de ani). Meciul în
cepe la ora 11.

Antrenorul Cornel Drăgușin a 
anun'at că va prezenta la înce
put următorul 11 : Cavai — An- 
gn» lini. Sătmăreanu II. G. San- 
r ■. Matrrscu _ Mulțescu. Du- 
n.'trui IV. Moldovan — Luau. 
D. Georgescu, Petrescu.

Din delegație fac parte 1. S. Ak da. 
K. T. Mtanza. S. S Ngwan mewalu. 
Alhaji R. R. Nyembo, E. S. Mnya- 
wotni. deputați in Adunarea Na;io- naJâ.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întâmpinată de tova

Primire la Consiliul Central al U. G. S. R.
Tn cursul zilei de slmbătă, tovară

șul Mihai Daiea. președintele Consi
liului Central al U.G.S.R.. a primit 
delegațiile sindicale din R.P. Alba
nia, R.P. Bulgaria, R S. Cehoslovacă, 
Republica Cuba, R.T.D Coreeană, 
R D. Germană. R.P. Polonă. R P. 
Mongolă. R.P. Ungară și U R.S.S. 
care, la invitația Consiliului Cen'raJ 
a U.G.S R., au participat la sărbă
torirea zilei de 1 Ma! și au efectuat 
o vizită de prietenie in țara noastră.

La primire au participat tovarășii: 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central, Paul N.agy și 
Larisa Munteanu, secretari ai Cons:- 
liț lui Central.

Cu acest prilej, oaspeții au expri
mat mulțumiri pentru primirea cor
dială de care s-au bucurat pretutin
deni în timpul vizitelor in România, 
pentru posibilitatea de a cunoaște 
unele din realizările poporului ro
mân. preocupările și contribuția sin

Cronica zilei
Delegația economică din Iran, con

dusă de Mohamed Aii Mehran, ad
junct al ministrului economiei, care 
a făcut o vizită în țara noastră, a 
părăsit, simbâlâ după-amiazâ. Ca
pitala. Membrii delegației au avut 
convorbiri la Ministerul Comerțului 
Exterior și la alte ministere econc- 
mice, în legătură cu dezvoltarea 
cooperării economice și tehnice din
tre România și Iran.

★
Simbătă a continuat la Giurgiu 

întilnirea prietenească dintre membri 
ai Birourilor Comitetelor Centrale 
aie Uniunii Tineretului Comunist și 
Uniunii Tineretului Comunist Dimi- 
trovist din R. P. Bulgaria. începută 
vineri la Ruse.

Pe ..Podul prieteniei" de peste 
Dunăre, oaspeții bulgari și membrii 
delegației U.T.C. au fost intimpinați 
de Vasile Tronaru, prim-secretar al 
Comitetului municipal Giurgiu al 
P.C.R., Ion M-'nea, prim-secretar al 
Comitetului județean Ilfov al U.T.C., 
de tineri din întreprinderi și insti
tuții din Giurgiu.

In cursul aceleiași zile au avut Ioc 
convorbiri între delegațiile U.T.C. și 
U.T.C.D. Delegația U.T.C., condusă 
de Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, a ex
pus reprezentanților tineretului din 
țara vecină și prietenă principalele 
preocupări și obiective ale U.T.C., 
formele participării tineretului la în
deplinirea Hotăririlor Congresului al 
X-lea al P.C.R. și ale Conferinței 
Naționale a partidului, în vederea 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

în cadrul intilnirii dintre delega
țiile U.T.C. și U.T.C.D. s-au relevat 
căile și domeniile in care se vor dez
volta și diversifica relațiile de co
laborare și prietenie frățească dintre 
cele două organizații, dintre tinere
tul român și bulgar.

Oasoeții au vizitat întreprinderea 
textilă ..Dunăreană- și întreprin
derea agricolă de stat Giurgiu.

La Casa de cultură a municipiu
lui Giurgiu a fost inaugurată expo
ziția „60 de ani de luptă revoluțio
nară a tineretului bulgar".

Membrii delegației U.T.C.D. au
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ATLETISM
FOTBAL

AZI, LA TIRANA, IN PRELIMINARIILE C. M.

Medul retur România-Albania
• Partida va fi transmisă in întregime la radio, DE LA 
ORA 17 © La București (stadionul „23 August", ora 

11) se intilnesc echipele de tineret ale României 
și Albaniei

TIRANA (Prin telefon de la tri
misul nostru). — Astăzi, pe stadio
nul ,,Kemal Stafa", unde se așteap
tă să fie prezenți peste 40 000 de 
spectatori, se dispută, in prelimina
riile campionatului mondial de fot
bal, mec.ul retur dintre selecționa
tele României și Albaniei.

Aici este foarte cald, in jur de 25 
de grade. N-a mai plouat dinainte 
de 1 mau Drept pentru care tere
nul de joc este tare, dur și mingea 
ia traiectorii curioase. Echipa noas
tră, in bună dispoziție de joc, a 
făcut vineri după amiază un antre
nament la ora cind se va Juca me
ciul. (O surpriză plăcută : în tri
bune se aflau foarte mulți specta
tori). Dinu și Iordănescu slnt buni 
de joc, nu le mai revin durerile de 
la ultimele accidentări. Dată fiind 
situația cu terenul tare, dat fiind 
faptul că se așteaptă ca gazdele să 
joace ofensiv, antrenorii noștri in
tenționează să pună mult accent 
pe jocul pe extreme, pe contra
atac. In această situație. Troi și 
Marcu vor avea sarcina să alerge 
foarte mult și să desfășoare jocul 
in viteză .și pe aripi. Formația cu 
care se va intra pe teren va fi aceea 
care a jucat in prima repriză din 
antrenamentul de la Snagov. D" 
foarte multă popularitate se bucură 
aici Dumitrache. Și jucătorii ad- 
verși, și publicul se tem de inci
sivitatea lui Dumitrache. 

rășii Ștefan Voitoc, președ ntrle Marii 
Adunări Naționale. Maria Groza și 
l!ie Murgulescu, vicepreședinți ai 
M.A.N., Dumitru Coliu, Dumitru 
Ba’.aiia și Gheorghe Vasillchi. pre
ședinți de comisii permanente ale 
M A.N., Roman Moldovan, membru 
al Consi’.iuJui do Stal. Iulhi Foies, 
seer'tar al M.Ă.N., deputați și alta 
persoane oficiale.

★
în după-nmiaza aceleiași zile, oas

peții tanzanieni au vizitat unele car
tiere alo Bucureștiului.

(Agerpres) 

dicatelor In construcția socialismu
lui.

Președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R. a arătat că prezența oaspe
ților la sărbătorirea zilei de 1 Mai 
in țara noastră constituie o contri
buție la dezvoltarea prieteniei dintre 
oamenii muncii și sindicatele din 
țările respective și oamenii muncii 
si sindicatele din România, un aport 
l.i in*\rirca  unități d? acțiune si a 
colaborării din mișcarea sindicală 
internaționala.

Oaspeții au fost apoi in'ormați 
despre principalele preocupări actu
ale aic oamenilor muncii și sindica
telor din țara noastră, despre contri
buția lor la înfăptuirea programului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, adnotat de Con
gresul al X-loa al P.C.R. și Confe
rința Națională a partidului.

Primirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

fost primiți de către tovarășul 
Gheorghe N ecu la. prim-secretar al 
Comitetului județean Ilfov al P.C.R.

în aceeași zi, Casa de cultură a 
municipiului Giurgiu a găzduit intil- 
nirca delegației U.T.C.D. din R. P. 
Bulgaria, condusă de Encio Moscov, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist Di- 
mitrovist, cu numeroși tineri din lo
calitate.

Discuțiile purtate intre delegațiile 
U.T.C. și U.T.C.D. s-au desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, prietenească.

★
Recent, noua revistă medicală „In- 

fektion", organ oficial al Societății 
de patologie infecțioasă din R.F. 
Germania, a inclus printre membrii 
colegiului de redacție și pe dr. do
cent Gh. Marinescu-Dinizvor. medic 
șef de secție la Spitalul de boli in- 
fecțioase Victor Babeș din Bucu
re?"!. De relevat că omul de știință 
român, devenit pentru a treia oară 
laureat al Academiei Franceze de Me
dicină, figurează și în colegiile re
dacționale ale revistelor „Ars Me
dici" și „Atti deU’Accademia Lorn- 
bârda di medicina", precum șl al 
revistei italiene de specialitate 
„Giornale di malatie infettive e pa- 
rassitarie" — in calitate de redactor.

(Agerpres)

vremea

Decernarea Steagului roșu si a diplomei 
de onoare de unitate Iruniasa pe tară 

in întrecerea socialistă
FABRICII DE CIMENT BICAZ

BICAZ (Corespondentul ..Scintcîi". 
Ion Manea). — Harnicului colectiv al 
Fabricii de ciment din Bicaz, autor al 
valoroasei inițiative „Productivitate 
orară maximă cu cheltuirii minime" 
— căruia recent i s-a conferit Ordi
nul Muncii clasa I pentru rezulta
tele deosebite in munca obținute a- 
nul trecut — i-a fost decernat ieri, in 
cadrul unei adunări festive. Steagul 
roșu și diploma de onoare de între
prindere fruntașă pe țară în întrece
rea socialistă pe 1972.

Despre rodnica activitate produc
tivă a acestui prestigios colectiv a 
vorbit inginerul Vasile Manolachc, 
directorul fabricii, care a amintit 
printre altele că datorită valorificării 
pe o scară tot mai largă a resurselor 
umane și materiale existente in uni
tate. cit și prin aplicarea cu consec
vență in practică a inițiativei ,,Pro
ductivitate orară maximă cu chel
tuieli minime", in 1972 aici s-au pro
dus peste prevederile planului 20 062 
tone ciment. 100 000 metri pătrați 
plăci din azbociment, 16 027 tone var. 
Numai in perioada celor 10 luni care 
au trecut de la aplicarea inițiativei 
s-a realizat peste prevederi o can
titate de ciment necesară pentru 
construirea a circa 1 5-10 apartamente 
convenționale.

Steagul roșu și diploma de onoare 
de întreprindere fruntașă pe țară in 
întrecerea socialistă pe 1972 au fost 
inminate de către tovarășa Maria Gi- 
ligor, vicepreședinte al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România.

In Încheierea adunării festive, co
lectivul Fabricii de ciment Bicaz a a- 
doptat textul unei telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolac 
Ceaușescu, prin care se angajează să 
nu-și precupețească nici un efort pen
tru traducerea in viață a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, pentru îndeplinirea in 
mod exemplar a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor pe 1973 — etapă 
hotăritoare in lupta pentru înfăptui
rea cincinalului in 4 ani și jumătate.

DEPOULUI 
DE LOCOMOTIVE 

C.F.R.-ARAD
ARAD (Corespondentul „Scinteii", 

Constantin Simion). — în cursul 
zilei de ieri, harnicului colectiv de 
muncitori, tehnicieni și ingineri de 
la Depoul de locomotive C.F.R. Arad
1 s-au decernat, intr-un cadru festiv. 
Steagul roșu și diploma de onoare 
de unitate fruntașă pe țară, pentru 
locul I in întrecerea socialistă pe 
anul 1972. Făcind bilanțul succese
lor obținute de-a lungul anului tre
cut, ing. Ilie Don, șeful depoului, a 
evidențiat faptul că, prin utilizarea 
rațională a locomotivelor, prin îm
bunătățirea calității intreținerii și 
reparațiilor, colectivul de muncă, in 
frunte cu comuniștii, a depășit sar
cinile de plan la producția globală, 
a sporit productivitatea muncii cu
2 La sută și a redus prețul de cost 
pe tona brută kilometru cu aproape
3 la sută, obținînd o economie de 
peste 2,2 milioane,. leL .Toate aceste 
rezultate, a subliniat vorbitorul, au 
fost obținute în condiții de deplină 
siguranță și regularitate a circulați
ei, printr-o mai bună disciplină in 
muncă.

Steagul roșu și diploma de unitate 
fruntașă pe țară au fost inminate de

a apărut broșura „Admiterea in 
învățămintid superior" 
pentru anul universitar 1973 — 1974

Cu începere de la 7 mai, cei 
interesați vor găsi, în centrele 
de difuzare a presei, broșura 
„Admiterea în învățâmîntul su
perior" pentru anul universitar 
1973—74. editată de revista 
„Forum" — organul teoretic 
al Ministerului Educației și In- 
vățâmîn tului.

Broșura conține : 1. Rețeaua

Record european de juniori 
pe stadionul Republicii

Simbătâ, in prima zi a campiona
tului republican de atletism ne echi
pe, care se desfășoară pe stadionul 
Republicii, Gh. Ghipu a stabilit un 
nou record european de juniori in 
proba de 1 500 m cu timpul de 
3’40”4 10.

TENIS
La turneul internațional de tenis 

de la Florența, in sferturile de 
finală ale probei de simplu, Ilie 
Năstase l-a învins cu 4—6, 6—2, 6—3 
pe Martin Mulligan. S-au mai cali
ficat pentru semifinale italienii Pa- 
natta (6—1. 0—6. 6—2 cu americanul 
Gerken), Bertolucci (6—4, 6—2 cu 
francezul Goven) și francezul Jauf- 
fret (7—5, 6—4 cu Ion Țiriac).

Sferturile de finală au avut loc 
vineri seara. Ieri, după-amiază. in 
semifinale. Ilie Năstase l-a învins 
cu 6—3. 3—0 (abandon, pentru acci
dentare) pe francezul Jauffret. iar 
italianul Panatta l-a întrecut cu 
6—3. 3—6. 6—1. 7—5 pe compatrio
tul său Bertolucci. A î n

• La Monaco, delegați din 28 de 
țări participă in aceste zile la adu
narea generală a Comitetelor olim
pice naționale europene. Alocuțiunea 
de deschidere a fost rostită de pre
ședintele C.I.O., lordul Killanin. Lu
crările sint prezidate de Jean de 
Beaumont, vicepreședinte al C.I.O. 
Comitetul olimpic român este repre
zentat de Anghel Vrabie, secretar 
general al C.O.R., și Lia Manoliu, 
rraestră emerită a sportului, fostă 
campioană olimpică.

BOX. In ziua a doua a Balcaniadei 
de box de la A:ena. pugiliștii români 
au obținut două victorii. R. Cosmn 
(semimuscâ) l-a învins la puncte pe 
tur< 1 Dogru. I Hod< in (s imimijlo- 
< . .mete meciul cu
Bur-.u (Turcia). Cur. -util câmpiei 
turc Tatar (pană) a dispus Ia puncte 
de Ștefanovici (România). In cadrul 

ing. Alexandru Grecii, președintele 
comitetului uniunii sindicalilor din 
ramura transporturilor șl telecomu
nicațiilor, care a adresat călduroase 
felicitări acestui harnic colectiv, 
urindu-l noi succese in muncă. Mun- H 
citorli, tehnicienii șl inginerii Dcpo- H 
ului do locomotive C.F.R. Arad au H 
fost, de asemenea, felicitați de in:. n 
Constantin Iancu. director general «1 jl 
Regionalei d" căi ferate Timișoara. B 
ing. Virgil Jidvcanu, director tehnic H 
in direcția tracțiunii și vagoanelor. U 
și de tovarășul Marțian Fuclu, prim- u 
secretar al Comitetului municipal A- M 
rad al P.C.R

Intr-o atmosferă de puternic entu- H 
zia.sm, participanții la adunarea B 
festivă au adresat C.C. al P.C.R.. U 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o te- H 
logramă in care se spune, printre U 
altele : Vă încredințăm, tovarășe □ 
secretar general, că vom milita cu H 
toată fermitatea ca exercitarea Ire- H 
proșabiîă a serviciului să devină o H 
chestiune de cinste, do onoare pentru 
fiecare dintre noi. astfel ca activita
tea feroviară .să funcționeze — așa 
cum ați indicat dumneavoastră — cu 
precizia unul ceasornic de calitate.

ÎNTREPRINDERII MINIERE 
BOCȘA

REȘIȚA (Corespondentul „Scin
teii", Nicolac Cătană). — La clubul 
minerilor Ocna de Fier a avut loc 
festivitatea decernării Steagului roșu 
și a diplomei de onoare de unitate 
fruntașă pe țară, locul I, in întrece
rea socialistă pe anul 1972, colecti
vului întreprinderii miniere din 
Bocșa. Despre realizările dobîndite 
in cursul anului 1972 a vorbit ing. 
David Brinzci, directorul întreprin
derii, care a subliniat că urmărind 
îndeplinirea sarcinilor deosebite sta
bilite de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională a partidului, 
minerii, maiștrii, tehnicienii și in
ginerii din exploatările întreprinde
rii miniere Bocșa au reușit să rea- H 
lizeze planul la producția globală in H 
proporție de 115.2 la sută, iar la H 
producția-marfâ in proporție de 114,4 Q 
ia sută, obținindu-se suplimentar 
25 1 97 tone minereu de fier brut, 
12 552 tone de minereu complex și 
6 932 tone minereu cuprifer. Vorbito
rul a subliniat că sporurile de pro
ducție obținute se datoresc preocu
părilor pentru promovarea unor me
tode avansate la lucrările de exploa
tare și de pregătire, gospodăririi 
mai chibzuite a lemnului de mină, 
precum și accentului dus pe crește
rea productivității muncii. indice 
care a fost depășit cu 5.9 la sută. a 

Felicitindu-i pentru entuziasmul in 
muncă, pentru realizările in întrece
rea socialistă, tovarășul Francîsc 
Kronawcter, vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., a înmi- 
nat, apoi. Steagul roșu și diploma 
de onoare de întreprindere fruntașă 
pe țară, pentru locul I.

Colectivul întreprinderii a fost fe
licitat de tovarășul Trandafir Co- 
cârlă, prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, președintele Con
siliului popular județean Caraș-Se- 
verin.

In telegrama pe care participanții 
la festivitate au adresat-o C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nlcolae Ceaușescu, 
se subliniază : „Ținem din toată 
inima ca, la chemarea partidului de 
a obține succese deosebite in acest 
an. să muncim în așa fel incit să 
realizăm planul cincinal în numai 
4 ani și 2 luni".

instituțiilor de învățămînt su
perior : 2. Condițiile de admite
re în instituțiile de învățămînt 
superior în anul universitar 
1973—74: 3. Disciplinele pentru 
concursul de admitere ; 4. Pro
gramele disciplinelor pentru 
concursul de admitere.

Broșura s-a tipărit Intr-un 
tiraj de masă. (Agerpres)

ciclism „CURSA MUNȚILOR"
Un dublu succes al clubului Dinamo

Ieri, in etapa de încheiere a „Cursei 
munților.", cicliștii s-au arătat foarte 
grăbiți ; de la plecare, din Sinaia, și 
pină la București (inclusiv pe pista 
velodromului Dinamo, unde a avut 
loc sosirea oficială) s-a pedalat de-a 
dreptul impresionant. Față de grafi
cul presupus de organizatori, cara
vana ciclistă a ajuns la destinație cu 
avans. Primul a trecut linia de so
sire Manfred Nieman (Dynamo 
Berlin), cronometrat pe cei 122 km 
ai etapei în 2h 46' 35". El a dispus 
la sprintul final de Al. Tihonov (Di
namo Moscova) și Sorin Suditu (O- 
limpia București).

„Cursa munților" a fost cîștigată 
de Vasile Teodor (Dlnamo-Bucu- 
rești), cu un avans in clasamentul 
final de 32 sec. față de al doilea, 
W. Miersch (Dynamo Berlin), și de 
53 sec. față de al treilea, Ev. Sme- 
tanin (Dinamo Moscova). Pe echipe 
a cișligat Dinamo Moscova, urmată 
de Dinamo București și Ruda Hvez- 
da PLsen.

Arbitrul principal al competiției, 
Octavian Amza, sublinia, in mod 
deosebit, alura foarte vie, combați-

citev a
categoriei ușoară, iugoslavul Beneș a 
primit decizia la puncte cu 3—2 In 
fața campionului român C. Cuțov.

ATLETISM. Ieri, la Leverkusen 
(R.F.G.), cunoscutul campion vest- 
german Klaus Wolfermann a stabi
lit un nou record mondial In proba 
de aruncare a suliței : 94,08 m. Ve
chiul record (93,80 m) aparținea 
sovieticului Lusis.

HANDBAL. Ieri pe stadionul Tine
retului -din Capitală, in cadrul Cam
pionatului republican masculin de 
handbal. Dinamo București — Uni- 
versitatea București 13—12.

FOTBAL. în finala „Cupei Angliei ■ 
la foibal. echipa Sunderland, care ac- 
tiveazâ in Liga a doua, a reușit să 
invingă cu 1—0 (1—0) formația Leeds 
United. După 42 de ani, o echipă din 
liga secundă cucerește prețiosul tro-

r î n d u r i

TELEGRAME EXTERNE
CHILE

întrevederi
ale președintelui

Allende cu conducătorii 
partidelor din Frontul 

Inilății Populare
SANTIAGO DE CIULE 5 (Ager

pres). — Președintele Salvador Al
lende a avut o serie do întrevederi 
cu conducătorii partidelor care fac 
parte din coaliția Unității Populare. 
Cu acest prilej, șeful statului chilian 
a abordat diferitele aspecte in legă
tură cu poziția «autorităților guver
namentale față de forțele ostile 
Frontului Unității Populare, care, in 
ultima săptămână, au provocat o se
rie de sabotaje politice și greve ile
gale.

In prezent, elemente din partidele 
de opoziție, partide care dețin ma
joritatea parlamentară, intenționea
ză să acționeze in așa fel incit să 
blocheze în Congres proiectul Unită
ții Populare privind exproprierea sau 
naționalizarea a peste 40 la sulă din 
cele mai mari companii și întreprin
deri particulare.

Situația femeilor din franța 
in dezbaterea

Biroului Politic al P. C. f.
PARIS 5 — (Corespondență de la 

P. Diaconescu) : Intr-un comunicat 
al Biroului Politic al Partidului Co
munist Francez, publicat de ziarul 
„L’Humanite", se arată că, recent, au 
fost examinate „problemele referi
toare la situația femeilor in Franța 
și la activitatea partidului in rindul 
femeilor". Un document asupra an
samblului acestor probleme urmează 
să fie publicat în curind. Biroul Po
litic cheamă organizațiile, militanțil, 
conducerea partidului să ia diverse 
inițiative pentru a exprima revendi
cările și aspirațiile femeilor, cu pre
cădere ale celor din rindul clasei 
muncitoare, și pentru a sprijini lupta 
lor in vederea satisfacerii acestor re
vendicări.

Pregătiri pentru 
negocierile 

interoccidentale
REUNIUNE LA PARIS 

PREZIDATĂ
DE GEORGES POMPIDOU

PARIS 5 (Agerpres). —• Pregăti
rile in vederea negocierilor comer
ciale ale Franței cu Statele Unite 
ale America, au intrat intr-o fază 
activă. Vineri după-amiază a avut 
loc o reuniune sub președinția lui 
Georges Pompidou, la care au par
ticipat primul ministru. Pierre Mess
mer, ministrul afacerilor externe, 
Michel Jobert, ministrul economiei și 
finanțelor, Valery Giscard d'Estaing, 
si ministrul agriculturii, Jacques 
Chirac. Au fost abordate si o serie 
de aspecte ale negocierilor comercia
le dintre statele vest-europene 
membre ale C.E.E. și S.U.A.. precum 
și unele probleme privind reuniunea 
G.A.T.T. de la Tokio, anunțată pen
tru luna septembrie.

La Paris se apreciază că la re
uniunea de vineri de la Paris au 
fost discutate si unele*  aspecte pri
vind convorbirile neoficiale do care 
urmează să le poarte președintele 
Pompidou cu premierul britanic. 
Edward Heath, la 21—22 mai in ca
pitala Franței, precum și cele pri
vind întilnirea Pompidou — Nixon, 
programată pentru zilele de 31 mai 
și 1 iunie, in Islanda.

vitatea majorității concurenților. A 
ciștigat indiscutabil cel mai bun, 
Vasile Teodor, dar, după părerea in
terlocutorului. puteam felicita astăzi 
pentru victorie, la fel de bine, pe 
Vasile Selejean sau pe unii dintre a- 
lergătorii de peste hotare (Miersch 
sau Smetanin). Etapele, deși 
scurte, au pus probleme nu 
dintre cele mai ușoare ; Timișul, Po
sada (la coborire, ca și la urcare), 
apoi Furnica au însemnat adevărate 
„pietre de încercare" pentru toți 
cicliștii. Mediile orare ridicate reco
mandă de la sine nivelul competiției; 
este de reținut in acest sens că, de 
fiecare dată, la sosire, plutonul frun
taș a fost destul de cuprinzător. Ar
bitrul Amza remarca in mod special 
combativitatea, buna orientare tac
tică, ambiția unor alergători tineri 
de la Brăila, de la Ploiești, precum 
și pe organizatori și forurile din 
Sinaia. Prin victoria lui Teodor Va
sile, prin reușita organizatorică, clu
bul Dinamo a obținut intr-adevăr in 
„Cursa munților" un succes dublu.

I. D.

feu. Finala a fost urmărită de peste 
100 000 de spectatori. -

• „Cupa Davis". In turul doi al 
zonei europene : Austria — Noua 
Zeelandă 1—0, Maroc — Suedia 0—2, 
Bulgaria — Belgia 0—2, Republica 
Arabă Egipt — Polonia 2—0, Gre
cia — Ungaria 0—2. La Buenos Aires, 
în finala zonei sud-americane. Ar
gentina — Chile 1—1 (după prima 
zi).

BASCHET. — La Sao Paulo, in 
cadrul „Cupei intercontinentale" la 
baschet masculin, echipa Ignis Va
rese a întrecut cu 104—89 (56—31)
formația americană Marathon OH. 
Partida derbi dintre echipele Baia- 
mon (Porto Rico) și Sirio (Brazilia) 
s-a întrerupt (din cauza unei încăie
rări generale pe teren și in tribune) 
cind mai rămăseseră 40 de secunde 
de joc și scorul era favorabil cu 88— 
85 baschetbaliștilor portoricanJL

R. P. BULGARIA

Cronici in piatra 
orașului de pe lantra
Fără îndoială că cea 

mai originală așezare 
din întreaga Bulgarie 
este Vellko Tirnovo, 
oraș antic și In același 
timp modern, plantat 
într-o zonă cu un re
lief aparte. Așezat pe 
trei coline, între care 
apele Iantrel și-au să
pat o albie șerpuitoa
re, orașul vechi este 
clădit in amfiteatre, 
Înghesuit pe străduțe 
strimte și bolovănoase, 
aninat de pieptul stin- 
cilor. Căsuțele sale 
albe, cu cușme de 
olane roșii, lipite vi
nele de altele, etaja
te in terase atit de în
guste incit aproape 
ascund privirilor scă
rile de acces, par ce
lule intr-un fagure do 
piatră. Fiecare locuință 
este o bijuterie arti
zanală, iar fiecare 
colț al burgului — o 
pagină de istorie. Fi
ind pe vremuri, timp 
de două veacuri (1187— 
1393), capitală a statu
lui bulgar, orașul a 
făurit de-a lungul e- 
xistenței sale comori 
de artă și a înscris pa
gini de eroice lupte 
împotriva ocupației bi
zantine și a secularei 
dominații otomane.

Cele arătate mai sus 
reprezintă doar una 
din fațetele așezării. 
Cealaltă o constituie 
peisajele ei noi — 
mărturii ale faptului 
că Veliko Tirnovo s-a 
înscris ferm pe calea 
progresului, cunoscind 
ritmul dinamic în care 
pulsează viața socialis
tă a întregii țări. 
De pildă, orașul par
ticipă la dezvoltarea 
agriculturii din re
giunea respectivă, fur- 
nizînd mașini și uti
laje realizate în pro

CUBA

La kilometrul 27 
al șoselei naționale 
care face legătura în
tre Havana și Pinar 
del Rio se află co
muna Cotorro. In ime
diata ei apropiere se 
înalță cea mai mare 
întreprindere meta
lurgică din Cuba, Li
zina „Antillana de 
Acero". Clădită cu 
mulți ani înainte de 
revoluție, uzina se li
mita in trecut la rea
lizarea unor profile 
metalice comandate de 
diferite întreprinderi 
particulare. Foștii pa
troni, urmărind obți
nerea de profituri ime
diate, nu erau intere
sați în investiții de ca
pital pentru îmbunătă
țiri tehnologice și cu 
atlt mai puțin erau 
preocupați de condiții
le de lucru și de viață 
ale muncitorilor. în 
momentul naționali
zării uzinei d_> către 
puterea populară, sec
țiile ei se aflau intr-o 
stare deplorabilă.

In anii socialismului, 
întreprinderea a fost 
supusă unul proces 
complex de moderni
zare și reutilare ; ca 
urmare, producția el 
a crescut șl s-a diver
sificat continuu. Spre 
deosebire de trecut, 
cind funcționarea di
feritelor secții depin

priile sale uzine. Tot 
aici funcționează fa
brici de textile, de 
mase plastice și che
restea, uzine producă
toare de echipament 
medical și do prelu
crare a metalelor etc. 
Și mai interesant e 
faptul că fostul burg 
medieval și-a desco
perit o... vocație pentru 
radlo-electronică, ra
mură presupunind o 
tehnică de mare com
plexitate și finețe. A- 
paratcle de radio cu 
tranzistor! „Melodia", 
„Acația", „Eho-1" șl 
„Eho-2‘‘ sînt realizări 
de prestigiu ale local
nicilor.

Pe calea moderni
zării a fost angrenat 
întregul oraș. Alături 
de cartierele vechi au 
apărut zone cu locuin
țe șl blocuri noi, mo
derne, cu străzi largi, 
magazine, cinemato
grafe, hoteluri etc. 
Este semnificativ pen
tru ritmul dezvoltării 
orașului faptul că a- 
cum zece ani Veliko 
Tirnovo adăpostea 
vreo 25 000 de locui
tori, iar in prezent are 
aproape 60 000. In ul
timii ani, un mare nu
măr de tineri din par
tea locului au frecven
tat cursurile șoolilor și 
ale instituțiilor de în
vățământ superior din 
localitate.

Totodată, susținute 
acțiuni se desfășoară 
pentru păstrarea și 
punerea tot mai amplă 
in valoare a patrimo
niului arheologic și 
cultural al așezării. In 
1966, printr-o hotărîre 
a Consiliului de Mi
niștri, orașul a fost 
declarat centru națio
nal istoric, cultural și 
turistic. Arhltecți, in

dea exclusiv de co
menzile particulare, 
astăzi cele patru cup
toare „Siemens Mar
tin" și cele trei lami
noare din incinta în
treprinderii lucrează 
în flux continuu, zl și 
noapte. în prezent, 
producția de bază a 
uzinei este fierul-be- 
ton, solicitat tot mal 
mult de ritmul cres- 
clnd al construcțiilor. 
Iar angajamentul me- 
talurgiștilor de a re
aliza cit mai mult din 
acest produs capătă 
o semnificație deose
bită în contextul acti
vității constructive ce 
se desfășoară pe în
treg teritoriul Cubei.

1972 a fost un an de
osebit de rodnic pen
tru colectivul uzinei : 
s-au produs 153 700 
tone de laminata, din
tre care 145 000 tone 
fler-beton, ceea ce re
prezintă o depășire cu 
14 la sută a prevederi
lor de plan și un spor 
de 48 la sută față de 
producția anului 1971. 
Cu asemenea rezulta
te, „Antillana de A- 
cero" s-a situat pe pri
mul loc în întrecerea 
dintre întreprinderile 
aparținînd Ministeru
lui industriei de bază 
din Cuba. Cei care au 
dat tonul întrecerii au

algeria Preocupări 
cadrelor de

ALGER 5. (Corespondență de 
la Mircea S. Ionescu). — In ca
pitala Algeriei a fost inaugurat 
primul institut algerian de studii 
sociale și politice, a cărui sarcină 
constă în pregătirea unor cadre de 
specialitate necesare procesului de 
edificare a unei economii naționale 
independente și dezvoltării generale 
a țării. Tot in acesta zile, a fost dată 
în folosință noua clădire a tînărului 
institut tehnologic pentru lucrări 
publ'.ce și construcții, al cărui număr 
de cursanți a crescut, in cet doi ani 
de cind funcționează, de la 120 ța 800.

Progrese pe calea constituirii 
noului guvern olandez

HAGA 3 (Agerpres). — Reprezen
tanții partidelor majoritare din Olan
da, care s-au întrunit timp de două 
zile la Haga, pentru a elabora pro
gramul guvernamental, au căzut de 
acord, la 5 mai, ca noul cabinet Fă 
fie condus de Joop Den Uyl. labu
rist. Laburiștii au obținut la ultimele 
alegeri cel mal mare număr do man
date — 43, in camera deputaților. Se 
așteaptă ca viitorul cabinet — ce va 
fi format din 16 miniștri și 17 secre
tari de stat — să denună jurămîntul 
în fața reginei Iuliana, săptămina 
viitoare» 

gineri șl alți specialiști 
realizează diferite lu
crări de restaurare a 
unor monumente, clă- 
d-ri istorice. Conco
mitent, a fost inițiată 
o mișcare de masă 
pentru colectarea de 
mijloace bănești la 
„Fondul Veliko Tirno
vo", acțiune ce a găsit 
ecou in întreaga țară. 
Săpături arheologice 
întreprinse pe colina 
Trapezlța au dat la 
Iveală fundațiile a 17 
biserici vechi, frag
mente de ornamente șl 
picturi murale. Inves
tigațiile cele mai fruc
tuoase s-au dovedit 
acelea de pe colina 
Țareveț. După cum o 
confirmă și numele, pe 
această colină s-a 
aflat cu multe veacuri 
în urmă cetatea de 
scaun a țarilor bulgari. 
Nimicită de otomani, 
ascunsă sub pulberea 
pământului, sub vege
tația bogată, ea a fost 
dezgropată bucată cu 
bucată. Proiectele in 
curs vizează restaura
rea completă a cetății 
și palatului Țareveț 
pină In 1981 — an in 
care se vor sărbători 
13 secole de la Înte
meierea statului bul
gar. Și in orașul vechi 
se vor întreprinde am
ple lucrări : vor fi re
făcute numeroase lo
cuințe, se vor recon
strui, după documente 
și fotografii, parte din 
clădirile de mult distru
se.

Astfel. Veliko Tirno
vo parcurge astăzi cea 
mai dinamică perioadă 
de dezvoltare din în
treaga sa istorie, de- 
monstrind pe viu pu
terea creatoare gene
rată de socialism.

G. BONDOC

fost oamenii de la cup
toare, care știau că 
producția finită a uzi
nei depinde, în primul 
rînd, de cantitatea de 
metal „la roșu". Juan 
Sanchez, directorul u- 
zlnei, ne spunea că 
muncitorii de la cup
toarele „Siemens Mar
tin" experimentează 
o nouă metodă de re
vizie — „la cald" — 
a vetrelor, menită să 
înlocuiască vechiul 
procedeu. - Oamenii 
și-au însușit rapid me
toda respectivă, iar 
astăzi revizia durează 
doar 8 ore In loc de 
trei-patru zile, cit 
ținea înainte această 
operație.

Colectivul de la „An
tillana" muncește ani
mat de conștiința că 
el deține „cheia de 
aur" a unor realizări 
la o scară mult mai 
largă. Căci atunci cind 
fierul-beton, de bună 
calitate, sosește la timp 
pe șantierele de con
strucții, oamenii de 
acolo știu că și propria 
lor muncă va avea 
spor, că și alte verigi 
ale acestui șirag al in
teracțiunilor vor putea 
funcționa eficient, 
spre folosul întregii 
țări, al opere! de edi
ficare a socialismului.

V. STAMATE

pentru pregătirea 
specialitate

Noi institute de învățămînt supe
rior au fost înființate, în ultimul 
timp, și pe lingă Universitatea din 
Constantine, îndeosebi pentru știin
țele tehnice. Pe de altă parte, mi
nistrul algerian al sănătății arăta 
recent că, in domeniul medical, acți
unea prioritară a statului se concen
trează asupra formării anuale a a- 
proximativ 2 300 de cadre medii sa
nitare. El a subliniat, de asemenea, 
că, incept nd cu 1977, în Algeria vor 
fi formați anual aproximativ 1000 
de medici. *

Constituirea guvernului va pune 
capăt crizei ministeriale ce datează 
din 29 noiembrie 1972, după alegerile 
generale. In timpul crizei, cea mai 
lungă pe care a cunoscut-o Olanda, 
au avut loc numeroase tratative în
tre formațiile politice din țară asupra 
formulei guvernamentale. In prezent 
se apreciază că noul cabinet — pri
mul condus de un lider laburist, din 
anul 1958 pină acum — se va bucur.’, 
de o majoritate de 97 de locuri Li 
Camera Deputaților, din cele 150.



viața internațională
REUNIUNEA ECOSOC A REAFIRMAT

Dreptul suveran al statelor 
asupra resurselor lor naturale

NAȚIUNILE UNTTE 5 (Agerpres). 
— Consiliul Economic și Serial al 
O.N.U. (ECOSOC' n reafirmat, 
vineri, dreptul statelor la suverani
tatea permanentă asupra tuturor re
surselor naturale care se Răsese pe 
teritoriul lor. pe fundul mărilor, sau 
în subsolul oceanelor, în limitele zo
nei asupra căreia se întinde jurisdic
ția lor națională.

Pe baza unul text propus de Chi’c. 
In numele mai multor țări In curs 
de dezvoltare. Consiliul a declarat, 
dt asemenea, câ toate actele comise 
de un stat fată de altul, carv ar pu
tea aduce atinecre dreptului inalie
nabil al acestuia din urmă dc a-șl 
exercita suveranitatea deplină asu

pra resurselor naturale sau pentru 
exercitarea unei constrinpcrl in ve
derea obținerii unor avantaje dc 
orice altă natură, constituie „violări 
flagrante ale Cartei Națiunilor Uni
te". Persistența unor asemenea aclc 
constituie un pericol la adresa păcii 
și securității Internaționale, se arată 
In documentul adoptat.

Consiliul Economic $1 Social a re
cunoscut, pe de altă parte, că unul 
din mijloacele cele mai eficace dc 
care dispun țările în curs de dezvol
tare pentru protejarea resurselor lor 
naturale constă in promovarea sau 
consolidarea mecanismelor lor de 
cooperare.

OBIECTIVELE CELEI DE AL DOILEA
DECENIU AL DEZVOLTĂRII

in dezbaterea sesiunii extraordinare a Consiliului 
pentru comerț și dezvoltare al U.N.C.T.A.D.

GENEVA 5. — (Corespondență de 
la C. Vlad) : La Palatul Națiunilor 
s-au Încheiat lucrările celei de-a 5-a 
sesiuni extraordinare a Consiliului 
pentru comerț și dezvoltare ai 
U.N.C.T.A.D.. consacrat evaluării 
modului de înfăptuire a obiectivelor 
celui de-al doilea Deceniu al Națiu
nilor Unite pentru dezvoltare. Acti
vitățile sesiunii s-au desfășurat fruc
tuos — a declarat in cuvintul de în
chidere președintele Consiliului pen
tru comerț și dezvoltare, Diego 
Garces. Evidențiind faptul că res
ponsabilitatea primordială pentru 
progresul țărilor in curs de dezvol
tare le revine acestora, vorbitorul 
s-a pronunțat totodată pentru crea
rea climatului internațional propice 
sprijiniri, eforturilor vizind dezvol
tarea națiunilor lumii.

în cadruț sesiunii au fost elabo
rate o serie de documente de lucru. 
Documentul prezentat de „Grupul ce
lor 77" de țări in curs de dezvoltare 
și România, in calitate do coautori, 
evidențiază eforturile țărilor In curs 
de dezvoltare pentru sporirea efica
cității in ce privește utilizarea pro
priilor resurse In slujba dezvoltării 
și pentru realizarea unor transfor
mări de ordin politic, econom’c și 
social, menite să contribuie ța înde
plinirea programelor naționale de 
dezvoltare ale acestor țări. Docu
mentul rubliniază, totodată, că, doî

ani după adoptarea Strategiei inter
naționale a dezvoltării, cea mai mare 
parte a țărilor dezvoltate nu acordă 
suficientă importanță problemelor 
accelerării progresului țărilor in 
curs de dezvoltare.

Bilanțul primilor ani ai celui de-al 
doilea Deceniu al dezvoltării arată 
că problemele dezvoltării, departe de 
a se apropia de o soluționare, au 
continuat să se agraveze și că. în 
multe cazuri, s-a înregistrat chiar un 
regres față de situația existentă la 
sflrșitul primului Deceniu al Nați
unilor Unite pentru dezvoltare. 
Autorii documentului se pronunță 
pentru înfăptuirea unor acțiuni ur
gente. Documentul cheamă la salv
gardarea intereselor naționale ale 
țărilor in curs de dezvoltare in fața 
efectelor nefaste ale crizei monetare 
occidentale, adoptarea de măsuri 
pentru sporirea schimburilor comer
ciale ale țărilor in curs de dezvol
tare. pentru înlăturarea obstacolelor 
tarifare și netarifare, a tuturor prac
ticilor discriminatorii din calea ex
porturilor acestor țări, stimularea 
accesului la tehnologia modernă a 
țârilor in curs de -dezvoltare, asigu
rarea deplinei participări a acestor 
țâri la dezbaterea și rezolvarea unor 
probleme de ordin monetar, comer
cial și financiar, care prezintă inte
res per.tru ansamblul comunității 
internaționale.

Recent, Intre localitățile Glasgow și Faslane a avut loc un impunător marș 
de protest împotriva prezenței în Scoția a unor baze pentru submarinele 

atomice americane înzestrate cu rachete

Știrile provenite din capitala Fin
landei relatează, in mod îmbucură
tor, că lucrările reuniunii multilate
rale in vederea pregătirii conferinței 
europene de securitate și cooperare 
cunosc un ritm mai susținut de des
fășurare, actuala etapă a consultă
rilor — cea de a patra — punînd 
in evidență eforturile participanți- 
jor îndreptate spre finalizarea cu 
succes a negocierilor in curs. Atmos
fera de lucru, constructivă, in care 
decurg consultările iși găsește ex
presie in progresele înregistrate atit 
In privința formulării concrete a ce
lor patru mari grupe de probleme ce 
urmează sâ fie incluse pe agenda 
proiectatei conferințe și a directi
velor pentru comisiile ce vor fi în
sărcinate cu redactarea documente
lor finale ale acesteia, cit și in ce 
privește cristalizarea aspectelor de 
ordin organizatoric. Aceste progrese 
impun cu și mai multă stringență 
necesitatea accelerării și încheierii, 
cit mai grabnice, a dezbaterilor mul
tilaterale, astfel incit conferința să 
se poată întruni intr-un timp cit 
mai scurt, incă in această vară.

Dintre evoluțiile cele mai recente 
In acest sens, se poate consemna, cu 
satisfacție, consensul grupului de 
lucru al reuniunii ca proiectul de 
document, prezentat în comun de 
delegația României si delegațiile 
altor patru state, referitor la fazele 
conferinței și nivelurile de desfă
șurare a acestora să fie luat drept 
bază a recomandărilor definitive în 
problemele legate de organizarea 
viitoarei reuniuni. Acesta constituie, 
fără îndoială, un nou aport concret 
al țării noastre, alături de alte state, 
de natură să marcheze un pas Înainte 
pe calea rapidei Încheieri a activi
tății pregătitoare. Adoptarea propu
nerii amintite se înscrie astfel In 
suita contribuțiilor constructive aduse 
de România socialistă, de-a lungul 
tuturor etapelor de pină acum, la 
buna desfășurare a lucrărilor pregă
titoare.

Este bine știut că înfăptuirea unui 
climat al destinderii și înțelegerii, 
realizarea unei securități efective și 
dezvoltarea unei cooperări rodnice 
intre toate statele continentului nos
tru. fără deosebire de orlnduirea lor 
socială, constituie un obiectiv central 
al politicii externe*  a României so
cialiste. în ultimii ani, agenda actua
lității internaționale a consemnat

practic, zi de zi, eforturile stăruitoa
re depuse de partidul și statul nos
tru pentru normalizarea și dezvolta
rea relațiilor cu toate țările europe
ne, in scopul destinderii și încrede
rii, al întăririi păcii. în acest sens 
se cuvine a fi evocată activitatea 
bogată, multilaterală desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu personal 
In slujba edificării securității euro
pene. atit prin relevarea importanței 
acestui obiectiv, prin elucidarea unor 
probleme și aspecte esențiale ale 
conținutului concret al securității, cit 
și prin acțiunile practice intreprinse 
In acest scop. Este, astfel, binecunos
cută însemnătatea deosebită a con
tactelor, lntîlnirilor și convorbirilor 
avute de președintele Consiliului de 
Stat al României cu reprezentanții la 
nivelul cel mai inalt ai unui număr 
mare de țâri europene — intilniri sol
date cu rezultate pozitive, atit sub 
raportul relațiilor bilaterale cit și din 
punctul de vedere al conlucrării pen
tru instaurarea pe întregul continent 
a unei securități trainice.

Acțiunile Întreprinse pe linia nor
malizării relațiilor politice și diplo- 
matioe in Europa, pornindu-se de la 
recunoașterea realităților postbelice, 
sublinierea. In toate documentele 
comune adoptate împreună cu alte 
state, a necesității de a se realiza 
securitatea, ca și evidențierea căilor 
și mijloacelor concrete in acest 
scop, promovarea unei ample co
laborări și cooperări reciproc avan
tajoase, pe toate planurile — sint 
tot atitea direcții fundamentale care 
dau contur clar aportului României, 
unanim recunoscut și apreciat, la 
promovarea și stimularea procesului 
de destindere și statornicire a În
crederii pe continentul nostru, la 
crearea condițiilor propice pregătirii 
și organizării conferinței europene.

în același spirit constructiv, țara 
noastră a participat la lucrările 
reuniunii pregătitoare de la Helsinki, 
depunind eforturi susținute, alături 
de alte țări participante, in vederea 
găsirii unor rezolvări unanim accep
tabile. Rezultatele pozitive obținute 
constituie o dovadă vie a faptului că, 
pe baza străduințelor comune, ma- 
nifestindu-se receptivitate față de 
diferitele puncte de vedere, este pe 
deplin pasibil să se ajungă la înțe
legeri și consensuri generale. După 
cum se știe, aceasta este poziția pe 
care s-a situat cu consecvență țara

Operațiuni ofensive ale forțelor 
patriotice cambodgiene

Orașul Phnom

PNOM PENH 5 (Agerpres). — For
țele patriotice cambodgiene au con
tinuat vineri să desfășoare, pe nu
meroase fronturi de luptă, operațiuni 
ofensive împotriva pozițiilor trupelor 
lonnoliste.

în urma unor acțiuni încununate 
dc succes, patrioții khmeri au îm
presurat orașul Phnom Den, aflat la 
160 kilometri sud de Tnom Pcnh. în 
încercarea dc a veni In ajutorul uni
tăților lonnoliste, înconjurate prin 
surprindere, avioane militare ameri
cano au parașutat muniții șt arma
ment. dar o parte a acestora a căzut 
in spațiul ocupat deja dc forțele pa-

Den împresurat

După recentele incidente

din Liban

Intense consultări 
la Beirut

BEIRUT 5 (Agerpres). — După trei 
zile de ciocniri intre armata libaneză 
și forțele de rezistență palestinene. 
Beirutul și-a recăpătat simbâtă as
pectul cotidian. Schimburile de focuri 
au încetat complet in capitală. O 
serie de incidente au mai fost înre
gistrate In zona de sud-est a țării, 
pe pantele muntelui Hermon, pre
cum și In apropiere de granița si
riană. O comisie mixtă libano-pales- 
tineană s-a deplasat in zona respec
tivă pentru a asigura deplina respec
tare a hotăririi comune privind sis
tarea ostilităților.

Au loc. totodată, convorbiri între 
oficialitățile libaneze și liderii rezis
tenței palestinene.

In ceea ce privește activitatea di
plomatică, aceasta s-a concretizat 
prin convorbirile pe care președin
tele Frangich le-a avut cu Mahmoud 
Riad,- secretarul general al Ligii A- 
rabe, Sabri El Kholv. reprezentantul 
personal al președintelui egiptean, cu 
Abdel Khaleb Al Samarrai. repre
zentantul președintelui irakian, Ab
del Halim Khaddam. ministrul sirian 
de externe, Al Dai Ould Sidi Baba, 
șef al cabinetului regal al Marocului, 
în cadrul convorbirilor, la care au 
participat premierul libanez Amin 
Hafez și ministrul afacerilor externe 
Khalyl Abouhamad, s-a subliniat ne
cesitatea soluționării pașnice a dife
rendului libano-palestinean.

Întîlnirea ambasadorului
R. A. Egipt la 0. N. U. 

cu Gunnar Jarring
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerprcs). 

— Ambasadorul R. A. Egipt la Na
țiunile Unite. Abdel Meguid. a avut 
vineri o nouă întrevedere — cea 
de-a treia din această săptămină — 
cu Gunnar Jarring, reprezentantul 
special al secretarului general al 
O.N.U. in Orientul Apropiat. Un pur
tător de cuvint egiptean a prec;zat 
că interlocutorii au continuat dis
cuțiile pe marginea pregătirilor ce 
se fac In vederea viitoarei reuniuni 
a Consiliului de Securitate consacra
tă examinării situației din Orientul 
Apropiat.

noastră, care a susținut, in mod per
severent, că problemele internaționale 
pot și trebuie să-și găsească soluțio
narea nu pe alte căi, ci numai pe ca
lea tratativelor politice, desfășurate 
cu respectul intereselor legitime ale 
tuturor popoarelor. Apreciind evolu
ția consultărilor multilaterale, tova
rășul Nicolae Ceaușescu arăta In cu- 
vintarea rostită vineri la Iași : „Tră
ind în Europa, participăm activ Ia 
lucrările pentru pregătirea confcrin-

Vizita delegației parlamentare 
române în Republica Zair

AMBASADORUL ROMÂNIEI
IN CIPRU PRIMII

triolice — au anunțat surse militare 
de la Pnom Pcnh.

Patrioții au continuat, de asemenea, 
ofensiva in zona Peam Chor, pe 
malul estic al Mekongului, In regiu
nea Salalek Pram-Kompong Tralach 
și in preajma capitalei provinciale 
Tram Khnar. Atacuri deosebit de in
tense -ale forțelor patriotice khmere 
s-au produs, in cursul zilei de vineri, 
in zona capitalei provinciale Takeo, 
unde intervenția aviației americane 
nu a izbutit să ușureze situația difi
cilă a trupelor regimului de la Pnom 
Penh. Un alt atac al patrioților s-a 
produs in regiunea orașului portuar 
Kompot, al cărui aeroport, aflat sub 
controlul forțelor lonnoliste, a fost 
bombardat de patrioți.

★
Un aparat de tip ,,A-7", al avia

ției tactice a Statelor Unite, s-a pră
bușit in perimetrul unei baze militare 
a trupelor lonnoliste. Peste 20 de mi
litari ai regimului do la Pnom Penh 
au fost uciși, alți 40 au fost răniți. 
Accidentul a provocat, * 
un lanț dc explozii In 
muniții și combustibili 
țelor lonnoliste.

KINSHASA S (Agerpres). — De
legația parlamentară română, con
dusă do tovarășul Corncliu Măncs- 
cu. președintele grupului român al 
Uniunii interparlamentare, vicepre
ședinte al Frontului Unității Socia
liste. care se află intr-o vizită in 
Republica Zair, a avut o întrevedere 
cu Madandrele Tauzi, director al Bi
roului Politic al Mișcării Populare a 
Revoluției. Membrii delegației au a-

sistat apoi la o ședință de lucru a 
Parlamentului zairez.

Totodată, membrii delegației par
lamentare române au fost oaspeții 
provinciei Shaba (fostă Katanga), 
unde au avut întrevederi cu repre
zentanții autorităților locale. Au fost 
vizitate, de asemenea, importante o- 
bicctlve economice, științifice și cul
turale.

DE PREȘEDINTELE MAKARIOS

de asemenea, 
depozitele de 
ale bazei for-

Avioane militare ale __________
fcctuat simbătă noi misiuni aeriene 
in spațiul aerian al Cambodgiei, ac- 
ționînd, in special, in zona fluviului 
Mekong. Atacurile aviației americane 
de-a lungul importantei artere navi
gabile au avut drept scop sprijinirea 
încercărilor disperate ale trupelor 
lonnoliste de a ocupa poziții care sâ 
le permită acoperirea transporturilor 
de materiale strategice și combusti
bili pe calea de apă a Mekongului. în 
ciuda bombardamentelor americane, 
patrioții și-au menținut ferm pozi
țiile strategice in zona orașului Peam 
Chor, pe care l-au încercuit, și in
tr-o regiune in care fluviul se îngus
tează — loc in care patrioții ocupă 
ambele maluri.

S.U.A. au e-

Convorbiri economice româno-marocane
RABAT 5 (Agerpres). — Nlcolae M. 

Nicolae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior al 
României, care face o vizită oficială 
in Maroc, a avut convorbiri cu Ab- 
delkader Benslimane, ministrul co
merțului și industriei minelor și ma
rinei comerciale. Cei doi miniștri au 
procedat la un larg schimb de pă
reri in legătură cu relațiile econo
mice româno-marocane, subliniin- 
du-se de ambele părți hotărirea de a 
se acționa pentru dezvoltarea șl di
versificarea acestor relații in avanta
jul reciproc.

Nlcolae M. Nicolae a participat la 
festivitățile prilejuite de „Ziua 
României" la cea de-a 25-a ediție a 
Tirgului internațional de la Casablan
ca și a vizitat pavilionul țării noas
tre și pavilioanele industriei maro
cane.

Ambasadorul țării noastre la Rabat 
a oferit, cu prilejul Zilei României 
la Tirgul internațional de la Casa
blanca, un cocteil la care au luat 
parte Abdelkader Benslimane, Mus
tafa Alaoui, guvernatorul prefecturii 
Casablanca, comisarul general al tir
gului, alte persoane oficiale.

E. Gierek-oaspete al minerilor
BELGRAD 5 (Agerpres). — In ca

drul unei ceremonii desfășurate la 
Brdo-Kod-Krania, președintele Iosip 
Broz Tito i-a înminat lui Edward 
Gierek, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, Ordinul „Marea Stea 
Iugoslavă". Cu același prilej, Edward 
Gierek i-a înminat lui Iosip Broz 
Tito Ordinul „Polonia Restltuta" 
clasa I.

NICOSIA 5. — Ambasadorul Re
publicii Socialiste România în Cipru, 
FrancLsc Păcurariu, a fost primit de 
arhiepiscopul Makarios, președintele 
Republicii Cipru. In cadrul convor
birii, desfășurată intr-o atmosferă 
de prietenie șl cordialitate, au fost 
abordate probleme referitoare la 
dezvoltarea pozitivă a relațiilor din
tre România și Cipru.

de literatură

ț
J 
î

în cursul zilei de simbătă, Edward 
Glerek a făcut o vizită in localita
tea Vedenie, centrul minier al Slove
niei. După ce a vizitat Întreprinderi 
din oraș, Edward Gierek a rostit, In 
fața minerilor, o cuvintare, in care 
s-a pronunțat pentru strângerea con
tinuă a colaborării și a relațiilor de 
prietenie dintre popoarele polonez și 
iugoslav. Edward Gierek a primit 
titlul de „Miner de onoare al ora
șului Velenie".

agențiile de presă transmit
La invitația președintelui 

Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, Plotr Jaroszewicz, 
primul ministru ______________
Hovey da. va face o vizită in Polonia, 
la mijlocul lunii mai. Agenția P.A.P. 
precizează că această vizită va servi 
întăririi relațiilor prietenești dintre 
cele două țâri, adincirii colaborării 
economice polono-iraniene.

istoria Marii Britanii cind un co
munist devine lider civic".

al Iranului. Abbas

Acord chino—japonez.
Ciun Fu-sian. directorul Adminis
trației pentru Telecomunicații a R.P. 
Chineze, și Chuji Kuno. ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor al Ja
poniei. aflat in vizită la Pekin, au 
semnat un acord privind amplasa
rea pe fundu.1 mării a unui cablu 
între cele două țări — relatează a- 
genția China Nouă.

La Havana “ hstsemnal 
acord între guvernul cubanez 
F.A.O.. in baza căruia urmează 
fie construite în Cuba un institut 
pentru dezvoltarea industriei pre
lucrătoare de lapte și un centru pen
tru cercetări forestiere.

un
și 
să

în orașul Cowdenbeath, 
din Scoția, a fost ales in funcția de 
primar consilierul Willie Sharp, 
membru al partidului comunist. 
După . cum scrie ziarul ..Morning 
Star", este „pentru prima dată in

cauzci colaborării și păcii in întrea
ga lume".

în această privință, este deosebit 
de important că la Helsinki iși gă
sește tot mai mult recunoaștere 
ideea că securitatea nu rezidă în 
existența grupărilor militare, in 
echilibrul forței, că factorul primor
dial in edificarea unui sistem dura
bil de securitate europeană 11 con
stituie așezarea pe temelii noi a 
relațiilor dintre toate țările oonti-

Comunicări

și limbă română
la Universitatea

statului Kentuckyz

Adunarea Asociației de prie
tenie Austria-Romania, care a 
avut loc la Viena, a fost consa
crată prezentării raportului de 
activitate al asociației pe anul 
1972 și alegerii noii conduceri. 
Președinte al asociației a fost 
reales prof. dr. Hans Sit Ip er, 
personalitate marcantă a vieții 
muzicale austriece, iar ca secre
tar general, Stefan Kukla.

R. D. Vietnam și a avut întreve
deri cu reprezentanți ai Băncii viet
nameze de comerț exterior, ai Băn
cii de Stat a Vietnamului si ai Mi
nisterului Comerțului Exterior.

„C o s m o s - 5 5 6". A«eniia
T.A.S.S. informează că în Uniunea 
Sovietică a fost lansat un nou sa
telit artificial al Pămintului — „Coș- 
mos-556“. Aparatura instalată la bord 
permite continuarea cercetării spa
țiului cosmic, satelitul fiind pre
văzut. totodată, cu un sistem radio 
pentru măsurarea cu exactitate ae- 
lementelor orbitei.

WASHINGTON 5 — (Cores
pondență de la C. 
droaie). Universitatea 
Kentucky din orașul 
ton a organizat cea de-a 26-a 
Conferință anuală de limbi 
străine — manifestare devenită 
tradițională in viața universi
tară americană.

Anul acesta, pentru prima 
dată in istoria conferinței, s-au 
prezentat, in cadrul unei secții 
special constituite, comunicări 
de literatură și limbă română. 
Organizatorul conferinței a fost 
profesorul Michael Impey, de la 
Universitatea Kentucky, iar pre
ședinți ai celor trei secții (lite
ratură, folclor, lingvistică) au 
fost Dan Grigorescu, de la Uni
versitatea București, directorul 
Bibliotecii române din New 
York, Paul Vehvilainen. de la 
Universitatea de Stat Portland, 
și, respectiv, Robert Austerlitz, 
de la Universitatea Columbia.

Comunicările au înfățișat as
pecte variate ale culturii, ale 
tradițiilor și ale realizărilor Ro
mâniei contemporane. în cadrul 
conferinței s-a anunțat iniția
tiva unui grup de profesori a- 
mericani de a se constitui o aso
ciație de studii românești, a cărei 
activitate urmează să fie consa
crată dezvoltării muncii de cer
cetare in domeniile știihțelor 
sociale, predării cursurilor de 
limbă, literatură, folclor, istorie 
veche și contemporană a Româ
niei, de economie șl de științe 
politice'. Știri despre lucrările 
secției române a conferinței, in
terviuri ți comentarii au fost 
transmise de posturile locale de 
radio ți televiziune.

Alexan- 
statului

Lexing-

Guvernul Indiei a elabo
rat un proiect de lege cu 
privire Ia naționalizarea 
minelor pentru extragerea 
cărbunelui necocsificabii. 
Obiectivele naționalizate vor trece 
sub controlul statului. Proiectul de 
lege va fi supus spre examinare și 
aprobare următoarei sesiuni a Par
lamentului indian.

La invitația Băncii viet
nameze de comerț exterior, 
in R. D. Vietnam s-a aflat in vizită 
o delegație a Băncii comerciale a 
Europei de nord — informează a- 
genția V.N.A. Delegația a fost pri
mită de Le Thanh Nghi. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al

ce ar putea să apară. Acesta și nu
mai acesta este singurul cadru în 
care se poate chczășui dezvoltarea 
liberă, nestinjenită, în conformitate 
cu propria voință a fiecărui popor, 
a fiecărei națiuni, la adăpost de 
orice ingerințe sau acte de forță, de 
amenințări sau presiuni, asigurîn- 
du-se, in același timp, dezvoltarea 
unei colaborări largi, fără nici un 
fel de discriminări, pe multiple pla
nuri — politic, economic, tehnico-

Premise pozitive, îmbucurătoare 
pentru conferința de securitate 

și cooperare în Europa
• S-au creat toate condițiile pentru convocarea in această vară a conferinței europene 
consacrate securității. Important este ca aceste condiții să fie valorificate grabnic și deplin
• România a adus și va aduce in continuare o „contribuție activă la pregătirea și ține
rea ei in cele mai bune condiții, la realizarea în Europa a unor relații bazate pe principii 
noi, care să asigure o pace îndelungată și o conlucrare fructuoasă între toate națiunile

continentului"

ței consacrate securității pe continent 
și salutăm cu bucurie rezultatele ob
ținute la Helsinki pină acum in pre
gătirea conferinței. Sintem de părere 
că s-au creat condițiile pentru ca in 
vara acestui an să incCapă lucrările 
conferinței și dorim să ne aducem 
contribuția activă la pregătirea și ți
nerea ei in cele mal bune condiții, 
la realizarea in Europa a unor rela
ții bazate pe principii noi, care să 
asigure o pace îndelungată și o con
lucrare fructuoasă intre toate națiu
nile continentului, reea c«*  va avea o 
inriurire deosebit de pozitivă asupra

nentului. Aceste temelii le constituie 
principiile, cu vocație universală, ale 
independenței și suveranității na
ționale a fiecărui stat, egalității, sti
mei și avantajului reciproc, abolirii 
forței și amenințării cu forța in 
relațiile internaționale. respectării 
dreptului sacru al fiecărui popor de 
a-și hotări singur soarta fără ames
tec din afară — in strînsă legătură 
cu aceste principii afirmindu-se im
perativul reglementării prin mijloace 
exclusiv politice, la masa tratativelor, 
a diferendelor existente sau a celor

științific, cultural etc. — intre toate 
statele continentului.

Este binecunoscut că aceste prin
cipii străbat ca un fir roșu întreaga 
noastră politică internațională. ele 
sint consemnate la loc de frunte in 
documentele Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale a partidu
lui. Făptui că schimburile de opinii 
in cadrul reuniunii multilaterale din 
capitala Finlandei au evidențiat ne
cesitatea formulării clare, riguroase, 
a acestor principii, a deplinei și 
permanentei lor respectări de către 
toate și față de toate statele, ca și a

Eclipsa totală de soare va putea fi urmărită
pe ecranele televizoarelor

GENEVA 5 (Ager
pres). — Eclipsa totală 
de soare de la 30 iu
nie va putea fi urmă
rită pe micile ecrane 
din numeroase țări ale 
lumii, datorită trans
miterii imaginilor a- 
cestui rar fenomen 
prin intermediul unul 
satelit. Pe malul lacu
lui Rudolph, in nor
dul Kenyei, unde va 
fi organizat „cartierul

general" al operațiu
nilor de observare, au 
și început pregătirile, 
primele transporturi 
de instrumenta) ști
ințific, cîntărind circa 
40 de tone, fiind deja 
expediate spre Nai
robi. La locul obser
vatorului astronomic 
creat ad-hoc, ales 
pentru poziția sa op
timă, o stație de tele-

viziune va transmite 
imaginile și comenta
riile specialiștilor, care 
vor fi recepționate de 
satelit și retransmise 
in întreaga lume. In
teresul deosebit pen
tru eclipsa de la 30 
iunie este determinat, 
mai ales, de durata sa, 
care, potrivit calcule
lor, ar urma să fie de 
șase minute și jumă
tate.

definirii precise și fără echivoc a 
modalităților de aplicare a lor In 
practică confirmă, incă o dată, 
justețea poziției țării noastre, do
vedește că eforturile depuse de 
România socialistă pentru înrădăci
narea lor in întreaga viață interna
țională se înscriu in direcția însăși 
a cerințelor istoriei.

Desigur, problematica securității 
europene cu toate componentele sale, 
politice, Juridice, militare, este de
osebit de complexă, însă apare lim
pede că recunoașterea acestor prin
cipii, consfințirea lor intr-un docu
ment care să poarte semnătura tu
turor statelor europene, angajamen
tul solemn al tuturor statelor de a 
le respecta, promovarea lor consec
ventă in relațiile reciproce ar des
chide cale largă înfăptuirii aspira
țiilor popoarelor de a trăi în secu
ritate și pace. Totodată, aplicarea e- 
fectivă ai acestor principii, crearea 
unei securități reale implică cu ne
cesitate și o abordare corespunză
toare a problemelor militare, reali
zarea unui program complex și cu
prinzător de măsuri de dezangajare 
și dezarmare — cum ar fi reduce
rea și retragerea trupelor aflate pe 
teritoriile altor state și a bazelor 
militare, reducerea trupelor națio
nale și alte măsuri în direcția des
tinderii și păcii — vizind atit dife
ritele zone ale Europei cit și între- 

'gul continent.
Pornind de la progresele substan

țiale înregistrate la reuniunea mul
tilaterală de la Helsinki, se poate 
aprecia că aceste rezultate sint de 
natură să acționeze ca un stimulent 
pentru grăbirea elaborării unor texte 
comune, acceptabile tuturor părților. 
Este semnificativ, in această privin
ță, faptul că pașii făcuți se datorează 
contribuției unui mare număr de 
participanți, in conformitate cu 
principiul egalității depline in drep
turi a statelor, indiferent de sistem 
social, mărime, potențial, nivel de 
dezvoltare economică, apartenență 
sau neapartenență la alianțele mili
tare. Acesta este rezultatul necesar 
al înțelegerii faptului că înălțarea 
edificiului securității europene im
plică aportul și participarea, pe 
picior de egalitate, fără nici o dis
criminare. a tuturor țărilor conti
nentului. în acest cadru, la forumul 
pregătitor de la Helsinki s-a mani
festat activ rolul pozitiv al unor

țări mici șl mijlocii, care și-au 
făcut auzit glasul și au dat dovadă 
de spirit de inițiativă. Și în această 
realitate își găsesc confirmare pozi
țiile de prinoipiu ale țării noastre, în 
sensul că accentuarea cursului nou 
în viața internațională favorizează 
afirmarea acestor țări, le solicită să 
ia parte In mod tot mai activ la re
zolvarea problemelor contemporane, 
cu atit mai mult, in cazul Europei, 
continent in care marea majoritate a 
statelor sint mici și mijlocii.

Acum, la reuniunea de la Hel
sinki, cerința imperioasă este ca, pe 
baza premiselor pozitive cristalizate, 
să se accelereze cu și mai multă 
hotărire activitatea pregătitoare, să 
se facă noi și energice eforturi pen
tru soluționarea grabnică a proble
melor aflate incă pe agenda reuniu
nii. Nu s-ar putea spune că dezba
terile nu au fost ample și îndelun
gate sau că, in general, activitatea 
pregătitoare ar fi înregistrat prea pu
ține discuții, Intervenții și luări de 
cuvint Acum este momentul finali
zării efective, practice a activității 
pregătitoare — cu grija maximă ca 
nimic să nu impieteze asupra oon- 
vocării conferinței, să nu afecteze ți
nerea ei cit mai repede. în vara a- 
cestui an. Desigur, nu este neapărat 
necesar ca toate problemele să fie 
rezolvate acum și în această fază ; 
probleme deschise vor mai rămîne — 
și ele pot și trebuie să-și găsească 
soluționarea și perfectarea la in- 
tilnirlle viitoare, la reuniunea miniș
trilor de externe. Mergindu-se pe 
această cale, participanții își vor în
deplini in bune condiții misiunea în
credințată, în vederea convocării în- 
tr-un termen cit mai apropiat și des
fășurării cu succes a conferinței, 
astfel ca aceasta să răspundă năzuin
țelor de pace, încredere și 'colaborare 
prietenească ale popoarelor continen
tului.

în ce o privește, România. asa 
cum s-a subliniat prin glasul celui 
mai autorizat exponent al său. este 
hotărită să-și aducă, și de acum îna
inte, împreună și alături dc alte sta
te, contribuția sa la Îndeplinirea a- 
cestor năzuințe, la traducerea in via
ță a iacilor nobile ale securității și 
cooperării, spre care tind de atita 
vreme națiunile Europei.

Romulus CAPLESCU
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