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RENTABILITATEA
rațiunea de a fi a oricărei 

activități economice
n O problema a cărei soluție poate fi întotdeauna 

tindeni MAI BUNĂ
C Nu există un plafon al beneficiului, dar există o 

jos care este un semnal de alarmă
limită de

□ Lichidarea pierderii planificate 
constituie în toate cazurile obiectul străduințelor 
conducerea partidului si legile economice ?

Consecvența cu care conducerea 
partidului nostru urmărește aplicarea 
hotăririlor Conferinței Naționale a 
P.C.R. iși găsește din nou expresia 
in lucrările ședinței comune de marți 
a Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de Miniștri 
care, evidențiind rezultatele remar
cabile obținute in îndeplinirea pla
nului pe 4 luni din acest an, a sub
liniat totodată necesitatea de a se 
acționa cu stăruință pentru îmbună
tățirea activității economice, de a se 
aplica măsuri energice de reducere 
a cheltuielilor materiale, de creștere 
a eficienței economice, de întărire a 
disciplinei financiare.

In acest context se înscrie și 
sarcina subliniată in mod deose
bit la Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1972, de a se obține in 
anul 1973 o îmbunătățire radicală in 
sporirea rentabilității producției — 
criteriu primordial al ridicării cali
tative a activității economice. Ți- 
nind seama de această sarcină ma- 
;• .'ră. in ultimele luni s-au amplifi
cat eforturile de rentabilizare a în
treprinderilor care mai lucrau cu 
pierderi și, in cadrul fiecărei între
prinderi, a tuturor produselor. In 
această activitate, colectivele din 
fabrici și uzine, forurile de resort, 
organele financiare și bancare și-au 
mobilizat forțele pentru descope
rirea și punerea in valoare a re
zervelor de economisire a resurselor 
materiale și de muncă, pentru întă
rirea spiritului gospodăresc in admi
ri! strana și dezvoltarea patrimoniu
lui socialist încredințat de stat fie
cărei unități din economie. Care sint 
rezultatele obținute pină acum ?

Din capul locului trebuie făcută 
precizarea că. pentru anul 1973, pier
derile planificate au fost dimensiona
te pe baza analizei critice a propu
nerilor făcute de ministere și comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare județene, de fiecare unitate in 
parte, ținindu-se seama de volumul 
planificat al producției, de prevede
rile din graficele de atingere a pa
rametrilor proiectați la întreprinde
rile noi și de alte elemente. S-au 
identificat — încă de Ia inccputul a- 
nului — posibilități de reducere cu 35 
la sută a pierderilor planificate, com
parativ cu cele inregistrate in anul 
19,'T. numărul unităților prevăzute cu 
pi-. > 2cri fiind cu 20 la sută mai mic. 
Dar 'Cifrele de plan stabilite in acest 
mod nu răspundeau in suficientă 
măsură cerințelor de sporire a efi
cienței activității economice in toate 
unitățile productive. Ca atare, in 
multe întreprinderi s-a acționat in

continuare pentru eliminarea nea
junsurilor existente in activitatea e- 
conomico-financiară, pentru intări- 
rea spiritului gospodăresc în uti
lizarea materiilor prime și a mate
rialelor, a tuturor fondurilor de pro
ducție și a forței de muncă, pentru 
atingerea grabnică a parametrilor 
tehnici și economici proiectați la 
noile obiective do investiții. Pe an
samblul economiei, la 40 de între
prinderi planificate cu pierderi s-au 
identificat soluții de rentabilizare 
pină la sfîrșitul anului in curs. La 
altele, pierderile planificate au fost 
reduse. In fiecare din aceste unități, 
pentru lichidarea sau diminuarea 
pierderilor au fost stabilite măsuri 
in funcție de condițiile existente in 
fiecare întreprindere. Principalele 
măsuri vizează micșorarea cheltuieli
lor materiale, creșterea productivită
ții muncii, instituirea unui regim 
strict de economii in sectoarele de 
activitate, de la locurile de muncă, 
pină la serviciile administrative și 
funcționale.

Desigur, nu este suficient ca aceste 
programe de măsuri să fie elaborate.

ci ele trebuie aplicate efectiv, pentru 
a determina in practică rentabiliza
rea unităților respective. Pentru a- 
ceasta este insă necesar ca fiecare 
comitet de partid și comitet al oa
menilor muncii din unitățile propuse 
a fi rentabilizate să mobilizeze activ 
colectivele de lucrători la înfăptuirea 
măsurilor stabilite, să controleze în
deaproape modul in care fiecare ca
dru de conducere, specialist sau sa
lariat cu răspunderi in aplicarea pro
gramului de măsuri iși îndepli
nește sarcinile ce ii revin. Pre
cizăm aceasta întrucit, in unele în
treprinderi, nu s-a acționat cu sufi
cientă hotărire pentru eliminarea 
neajunsurilor din activitatea econo- 
mico-financiară, nu s-a urmărit cu 
perseverență transpunerea in fapte a 
măsurilor preconizate — ceea ce s-a 
reflectat in faptul că. in primele 
patru luni din acest an, pierderile 
nu au scăzut in ritmul necesar, im
pus de cerința unei rentabilizări 
grabnice.

Revenind la rezultatele activității

în dezbatere
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ÎNCONJURĂTOR

La cooperativa agricola Bârcănești, județul Prahova, se însămînțează ultimele suprafețe cu culturi furajere

REPLICĂ
SPONTANĂ

Mai zilele trecute priveam șl ascultam citeva 
soane venite in audiență la comitetul de partid al 
Uzinei constructoare de mașini-Reșița, persoane
care, in urma redistribuirii mai raționale a cadrelor, 
fuseseră îndrumate să lucreze direct in producție. Se 
considerau frustrate. Frustrate ? ! — mă întrebam in 
timp ce ascultam pe cineva depănindu-șl cazul. Era 
o absolventă a șapte clase elementare, care reclama 
cu insistență o funcție... de desenator-proiectant.

Calm, atent, deferent, Ion Cazacu, secretarul comi
tetului de partid, a ascultat fiecare persoană in parte, 
a explicat rațiunile care au stat la baza măsurilor

per-

r

PICĂTURA, DECERNEĂLft
luate, iar acolo unde a fost cazul a rezolvat situația 
pe loc. Mai mult : a promis o reanalizare a cazurilor fie
căruia in plenul comisiilor de specialitate.

Mă uitam la eforturile verbale ale celor in cauză 
pentru a demonstra că apetitul lor de muncă este 
mare, foarte mare, extraordinar de mare, dar că „să 
vedeți, chiar la mașină ? Mi-am amintit atunci de 
tovarășa Liana Ferenț, pînă nu demult funcționară 
La serviciul „plan", tot la U.C.M. O intilnisem la 
secția sculărie — lucra pe o mașină de rectificat : în
văța s-o strunească. Îmi vorbise despre înțelegerea 
cu care a fost primită de către noii colegi de muncă, 
despre fetița ei, elevă in clasa a V-a, despre fami
lie... O întrebasem care a fost reacția celor din jur 
cind au aflat că s-a hotărît să se califice și-mi ofe
rise răspunsul fetiței : „Pină azi, mămico, ai lucrat 
la <.plan.< pentru producție, acum vei lucra la produc
ție pentru plan“.

li priveam și-i ascultam pe cei veniți în audiență 
ți nu realizam cum de nu înțeleg ceea ce a priceput 
foarte bine o elevă de clasa a V-a...

Mircea BUNEA
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N-am mai călătorit
mult pe aceste meleaguri, 
de aceea reacția in lanț a 
surprizelor reîntîlnirii a 
fost cu atit mai pregnantă. 
De fapt, dacă mă gîndesc 
mai bine, nici nu se poate 
vorbi de o „reintilnire" in 
adevăratul înțeles al cu- 
vîntului — puține locuri 
am recunoscut, căci puține 
locuri și-au păstrat chipul 
de acum zece ani — ci, mai 
curind, de o autentică „in
tilnire", de o primă și re
ală luare de contact cu o 
realitate atîț de substanți
al modificată, incit chiar 
și localnicilor, după pro
priile lor mărturisiri, le 
rezervă adesea surprize.

Ceea ce m-a impresionat 
însă cu deosebire pe aces
te plaiuri de epos și legen
dă, ca și in atîtea alte col
țuri ale țării, este, dincolo 
de spectaculoasa înnoire a 
peisajului, prezența noilor 
reliefuri umane : destinele 
unor oameni care, în îm
prejurările de odinioară, 
ar fi fost sortite anonima
tului trist și sterp — fii 
ai țăranilor și țapinarilor 
români și secui ” 
tea locului — au 
țațe pe măsura 
constructiv.

...Pe inginerul 
tor Nagy Csaba _ 
cunoscut după voce. Mi se 
spusese că dacă voi auzi 
pe șantier un glas răsună
tor ca un dangăt de clo
pot, cu modulații atit de 
puternice incit vuiesc îm
prejurimile, „nu poate fi 
vorba decît de inginerul 
Nagy“. Eram pe cimpia 
de la marginea orașului 
Miercurea Ciuc, acolo 
unde se inalță o nouă 
platformă industrială. Ingi
nerul Nagy conduce aici 
lucrările pentru edificarea 
unei mari fabrici de sub- 
ansamble si piese de schimb 
pentru industria lemnului, 
hirtiei și celulozei. Hala de 
producție a fabricii este în
cheiată. se lucrează de pe 
acum la montajul mașini
lor și agregatelor moder
ne. Nu departe se profi
lează clădirile stației de 
compresoare și a forjei, iar 
la înălțimea orizontului au 
fost atacate de-acum lu
crările pentru platforma 
de depozitare.

In puținii ani de cînd 
viața acestui om se con
fundă cu cea a șantiere
lor. a ridicat edificii de 
toate tipurile și de toate 
dimensiunile la Tirgu-Mu- 
reș și la Oradea, la Re
ghin și ’a Tirnăveni. I s-a 
încredințat construcția no
ului hotel „Bradul", min-

V

din par- 
fost înăl- 

e lanului

construc-
1-am re-

Răspunzind invitației conducerii 
concernului „V.F.W. — Fokker1, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
asistat, miercuri dimineața, la 
aeroportul Bănoasa, la demonstra
țiile de zbor ale unui nou tip de 
aparat pentru transporturile ci
vile — „V.F.W. 614“ — construit 
de fabrica din Bremen — R.F. 
Germania.

Erau de față tovarășul Ilie Vcr- 
deț, prlm-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și alte persoa
ne oficiale.

Din partea concernului „V.F.W. 
— Fokker" erau prezență prof. 
Gerhard Eggers, membru al Consi
liului de administrație, șeful pro
gramului de dezvoltare și cerce-

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit miercuri pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Statelor Unite ale Americii
București, Leonard C. Meeker, în

dria de azi a orașului de 
la poalele Harghitei, și tot 
el a condus lucrările edi
ficării „Palatului de ghea
ță”, patinoarul artificial 
care a adăpostit anul tre
cut întrecerile grupei C a 
Campionatului mondial de 
hochei. Iar de aici la con
strucțiile platformei indus
triale drumul a fost drept 
și firesc. In ce privește 
perspectivele, inginerul 
Nagy preferă să-mi arate 
o dantelărie de stilpi de 
beton care desenează — 
abia incipient — locul unei 
viitoare înjghebări indus
triale :

— Aici grupul nostru de

tare, dr. Fritz Wenk, directorul 
uzinei „V.F.W.“ din Bremen, dr. 
R. Stussel, șeful proiectului și con
structorul avionului prezentat la 
București.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cordial cu membrii 
conducerii și specialiștii concernu
lui. Șeful statului român a luat 
cunoștință cu acest prilej de ca
racteristicile tehnice ale aeronavei 
„V.F.W. 614“, care se bazează pe 
tehnologii și soluții constructive 
moderne.

Totodată, în cursul convorbirii, 
a avut loc un schimb de vederi 
în probleme privind cooperarea 
dintre industria aeronautică ro
mânească și concernul „V.F.W. — 
Fokker", apreciindu-se că sînt 
largi posibilități în acest sens.

legătură cu plecarea sa definitivă 
din țară.

La primire a fost de 
George Macovescu, ministrul 
cerilor externe.

Cu acest prilej a avut loc o 
vorbire, care s-a desfășurat 
tr-o atmosferă cordială.

față 
afa-

con- 
în-

în vîrstă de 17—18 ani. 
Uteciste și fruntașe. Veș
nic zimbitoare și, totuși, 
de o gravitato înduioșă
toare in îndeplinirea sar
cinilor de producție și 
obștești. Inițiatoare — prin
tre ai te fruntașe — ale 
unei mișcări cu largi re
zonanțe in toate comparti
mentele fabricii : „Gramul 
și secunda — pe primul 
plan". Pînă la ora actuală 
cu cele mai bune rezultate 
din secție. .Și totul — cu 
o anume grațioasă dezin
voltură care parcă își are 
sorgintea în preocupări fi
rești de cînd lumea, intr-un 
stil de viață muncitoresc

constructori a și început să 
ridice viitoarea fabrică de 
plăci aglomerate, din ca
drul întreprinderii de pre
lucrare a lemnului, urmind 
ca tot anul acesta să ata
căm și fabrica de mobilă. 
Iar de cealaltă parte a șo
selei, acolo unde vedeți 
amenajarea aceea de șan
tier, se pun temeliile unei 
mari fabrici de bere. După 
cum vedeți, perspectiva e 
limpede : pentru următorii 
cîțiva ani de acum înain
te noi, constructorii, avem 
ce face la Miercurea Ciuc...

Prin asemenea oameni, 
Harghita capătă tot mai 
pregnant vocația construc
ției.

...La moderna Fabrică de 
tricotaje din Miercurea 
Ciuc am intilnit citeva 
tinere muncitoare ce se 
trag din familii care n-au 
cunoscut, pînă la ele, cli
matul vieții și muncii in
dustriale. Ele sînt cu ade
vărat primele spițe ale 
unor noi dinastii muncito
rești. Două prietene din 
secția tricot : Maria Vîl- 
cean și Eross Iulia, fiecare

cu adinei rădăcini, 
ambele fete provin 
vechi familii de țărani, 
crescători de vite pe mun
ții cu pășuni grase din jur. 
Ambele fac și azi naveta 
din comunele vecine.

— Unii zic despre mine 
— spunea Maria Vilcean — 

sînt o tipicară pentrucL .... - ,____ .
că țin nu numai la calita
tea, ' 2 t
producției. Iar eu le răs
pund : producem pentru 
oameni, pentru tovarășii 
noștri, nu pentru scris în 
registre...

Despre felul cum priveș
te Eross Iulia munca vor
bește cel mai elocvent ur
mătorul - fapt : ea a fost 
una dintre primele munci
toare din secție care au 
trecut să lucreze la patru 
mașini, răminind și după 
sfîrșitul schimbului în fa
brică pentru a studia la 
perfecție felul cum poate 
stâpini toate cele patru 
moderne utilaje fără a face 
nici un rabat la calitate.

— Tradițiile muncitorești 
ni le creăm din mers — 

spunea un munjitor

clar și la acuratețea

din celălalt capăt al jude
țului, Mihai Ionaș, șeful 
unei brigăzi fruntașe de 
strungari de la întreprin
derea „Tehnoutilajul" din 
Odorheiul Secuiesc.

Mihai lonaș e un munci
tor „vechi", lucrează de 
peste cincisprezece ani in 
fabrică. La început, cînd 
actuala întreprindere era 
abia in construcție, învăța 
meserie și, in același timp, 
lucra la canalizare, punea 
umărul Ia montarea mași
nilor. Astăzi îi Învață pe 
alții meserie — nici nu 
mai știe numărul celor pe 
care i-a pregătit să devi
nă buni strungari — iar in 
orele libere merge îm
preună cu tinerii săi disci
poli pe șantierul de extin
dere a fabricii și face ore 
de muncă patriotică.

Cu asemenea oameni, 
Harghita contemporană iși 
afirmă tot mai pregnant 
vocația muncii industriale 
moderne.

...O altă întilnire cu 
doctorița pediatră Olah 
Amalia. M-a impresionat 
in primul rind o cifră : 
anul trecut ea a dat în 
circumscripția ei medicală 
nu mai puțin de 17 000 
consultații. Mai e oare de 
mirare că aici o cunosc 
t >ți, cu mic, cu mare, că 
nu e copil din cartier care 
să n-o salute cu respect ?

M-a reținut și ideea ei de 
a tace, cu prilejul „Zilei 
copilului", un „raport viu", 
în ce va consta? în loc 
să țină o simplă expunere 
despre creșterea copiilor, 
va aduce In sală copiii pe 
care i-a îngrijit in cei 
peste zece ani de cind lu
crează aici. Unii dintre ei 
au venit pe lume înainte 
de vreme, aveau la naș
tere un kilogram și două- 
trei sute de grame, iar 
astăzi — datorită în primul 
rind osîrdiei și îngrijirilor 
doctoriței Olah — sin', niște 
flăcăi și fete, cum spune ea, 
„ca niște brazi", mîndria 
mamelor și taților — și a 
doctoriței, bineințeles. Sint 
convins că un asemenea 
„raport viu" va fi mai grăi
tor decît orice conferință 
despre bucuriile materni
tății și despre grija cu care 
e înconjurată la noi tinăra 
generație. '

...Iar cu asemenea oameni 
— și mulți alții, de pe 
toate tărîmurile de activi
tate — Harghita de azi își 
demonstrează elocvent vo
cația fundamentală a cli
matului etic socialist, vo
cația dăruirii.

, Să o spunem de la bun în
ceput : dateje strict obiective 
ale sondajului nostru in citeva 
licee ale municipiului Galați 
sint de natură să deconcerte
ze. De aceea, vom încerca să 
relatăm cit mai exact fapte
le. Punctul de pornire al an
chetei l-a constituit o idee 
deosebit de importantă pentru 
jntreaga activitate educativă : 
cu cele mai diverse prilejuri, 
s-a afirmat că școlii ii revine 
nobila răspundere de a con
tribui la educația patriotică a 
elevilor, de a-i familiariza pe 
aceștia cu glorioasele tradiții 
ale înaintașilor, de a le face 
cunoscute figurile luminoase 
ale celor care s-au jertfit dc-a 
lungul secolelor pentru liber
tatea națională și socială. în 
aceeași măsură, școala este 
chemată să cultive in rindul 
elevilor respectul pentru rea
lizările grandioase ale anilor

Victor BÎRLADEANU
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noștri, să-1 ajute să înțeleagă 
profundele transformări ale 
socialismului, rod al muncii 
și luptei neobosite ale comu
niștilor. In sondajul nostru, 
ne-am oprit doar asupra unei 
singure laturi : cultivarea tra
dițiilor Lstorico-revoluționare 
locale.

In fiecare oraș al țării, in 
fiecare județ se află nenumă
rate pilde 
cunoscute 
pot avea 
ritoare la 
ritul unui --------- ------
Alegerea orașului Galați drept 
loc al anchetei nu a fost in- 
limplătoare. Cu o vechime de 
peste 500 de ani. cu bogate 
tradiții istorice, centru — în
cepi nd de la sfîrșitul secolului 
trecut — al unor puternice 
mișcări sociale ale muncitori
mii, Galațiul are o personali
tate distinctă pe harta istori-

de eroism, care, larg 
in rindul tinerilor 
o contribuție hotă- 
formarca lor in soi- 
profund patriotism

câ a României. Există. așa
dar, aici, toate condițiile ca 
școala, organizațiile de partid 
și U.T.C. să desfășoare o fruc
tuoasă muncă politică pentru 
ca generația de azi să crească 
in spiritul prețuirii, al respec
tului pentru înaintași. Cuin 
sint fructificate premisele e- 
nunțate pină acum ?

Discuțiile purtate la com - 
telul municipal al U.T.C., in 
școli, la instituțiile muzeale 
ne-ar îndreptăți să afirmăm că 
aici, in acest oraș muncitoresc, 
cu o medie de virstă scăzută, 
cu o populație care sporește — 
datorită dezvoltării industriale 
— intr-unui din cele mai ra
pide ritmuri din tară, se a- 
cordă o atenție cu totul spe
cială educației patriotice a ti
neretului. Simpla 
a inițiativelor ce ne-au 
prezentate ar fi suficientă 
ocupe intregul spațiu al

enumerare 
fost 

să 
a-

cestui articol. Si totuși, 
putem face o asemenea afir
mație pentru simplul motiv 
câ lestul efectuat in zece cla
se din trei licee gălățene ne-a 
oferit o serie de concluzii con
trare. Din 307 elevi chestio
nați, aparținind anilor II. III, 
IV și V n-au fost mai mult de 
20 cei care au recunoscut și 
definit prompt elemente din 
cole mai semnificative ale 
tradițiilor istorice și revolu
ționare locale. Care este a- 
tunci eficacitatea întregului 
arsenal de mijloace despre car-r 
ni s-a spus câ școala si orga
nizația de tineret il desfășoa
ră ? Cum se explică neconcor- 
danța intre afirmațiile cadre
lor didactice, ale activiștilor 
U.T.C. și rezultatele concrete 
ale discuțiilor noastre cu ele
vii ? Vom'incerca să oferim 
citeva posibile răspunsuri, rc- 
memorind, nu în ordinea for-

mulării. unele din întrebările 
rostite in fața color zece 
clase.

ÎNTREBAREA INTÎI. Am 
cerut elevilor să precizeze 
unde se alia locul de intilnire 
a greviștilor gălâțeni prin anii 
1906—1907. cinci întrunirile c- 
rau interzise in oraș. Din 307 
elevi doar doi au precizat de 
prima dată că este vorba de 
lacul Brateș. un loc atit de 
cunoscut azi gâlățcnilor. Știam 
insă că elevii uneia din cla
se — anul III A de la Liceul 
industrial pentru construcții de 
mașini — vizitaseră de curind 
muzeul de istorie contempora
nă al orașului, unde acest mo
ment revoluționar este atent

Radu
CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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DIVERS
Vulpile... 
găinilor

O vulpe fn preajma until co
teț de păsări e pagubă curată. 
Dar fn preajma unui combinat 
avicol ? Vulpe s vulpe» este
chiar binevenită — ne spun 
specialiștii in materie din Gă- 
ești (Dîmbovița). De aproape doi 
ani. ei au înființat, pe lingă 
combinatul avicol din localitate, 
o crescătorie de vulpi argintii 
și alta de nurci, care sint deo
sebit de rentabile. Aici, 65 de 
vulpi și aproape 100 de nurci, 
sini servite cu pâini... la tavă ! 
Bineînțeles, pâini 
inainte sc ardeau, 
amestec de lapte 
de lucerna, ouă, 
săruri minerale. .............. .
duun" devin o hrană delicioasă, 
pentru care „producătoarele" de 
blănuri merită să-și vindă pie
lea.

moarte, care 
Fierte insă in 
praf, granule 

vitamine și 
aceste „rezl-

Din nou
cine poate 
da relații?

In noaptea de 20 spre 21 .. 
bruarie a.c., din municipiul Alba 
Iulia a fost furat de către per
soane necunoscute un autocar 
aparținînd O.J.T. Alba. In ace
eași dimineață, autocarul a fost 
abandonat pe șoseaua Alba Iu- 
lia-Cluj, unde, din cauza unei 
defecțiuni la sistemul de frinare, 
a luat foc, arzind complet. Fap
tul a fost consemnat in această 
rubrică, rugind persoanele care 
pot da relații despre făptaș să 
se adreseze miliției. De atunci, 
in urma cercetărilor întreprinse, 
s-a stabilit că. in dimineața să
vârșirii furtului, după abando
narea autocarului, hoțul a fost 
luat in cabina unui autocamion 
..Bucegi" de culoare gri. cu pre
lată, care circula pe ruta Turda- 
Ploiești. Autocamionul respectiv 
a fost oprit de către infractor 
in punctul denumit Stejăriș, 
lingă cantonul DN 62, situat in
tre localitățile Turda și comuna 
Unirea. După datele deținute 
de miliție, autorul furtului are 
următoarele semnalmente: înăl
țime 1,75 — 1,80 metri, talie a- 
tletică, vîrstă 28—30 ani. fața 
triunghiulară, barba ascuțită, 
păr castaniu, tuns scurt, favo- 
riți lungi. Era îmbrăcat cu un 
fiș scurt, de culoare închisă, 
pantaloni negri, pantofi negri, 
cu o șapcă din fiș de culoare 
închisă. Conducătorul auto care 
l-a luat in mașină in dimineața 
respectivă este rugat să 
dreseze miliției județului 
și, bineînțeles, nu numai

fe-

se a- 
Alba. 
el.

Pe apa 
Simbetei

eîfivaAflați pe un elicopter, 
specialiști de la Ministerul E- 
conomiei Forestiere și Materia
lelor de Construcții executau 
un zbor de studiu în județul 
Brașov. Deodată, privind in jos, 
nu le-a venit sd creadă. Piriul 
Simbăta, peste care treceau, 
iși schimba treptat... cursul. Ce 
se intimplase ? Coborind pentru 
a vedea cauzele acestei neobiș
nuite intimplări, specialiștii l-au 
descoperit pe Gheorghe Greavu, 
din comuna Voila (Brașov). 
Mare amator de pește, acesta 
găsise cu cale, nici mai mult, 
nici mai puțin, decit sd abată, 
pe citeva sute de metri, apa 
Simbetei din albia obișnuită, 
dumnealui răminindu-i doar să 
culeagă peștii de pe... uscat De 
prisos să mai spunem că, sur
prins asupra acestui năstrușnic 
„pescuit", braconierul a pierdut 
toți peștii pe... apa Simbetei. In 
schimb, el „se zbate ca peștele 
pe uscat" in așteptarea urmă
rilor.

Amfora 
de sub casă

O echipă de constructori din 
Tg. Secuiesc (Covasna) începuse 
să sape fundația unei case. De
odată, lopețile lor au scos la 
iveală un adevărat depozit de 
resturi ceramice. Constructorii 
au anunțat imediat Muzeul ju
dețean din Sf. Gheorghe. In 
urma săpăturilor efectuate, cer
cetătorii de aici au descoperit 
urmele unei așezări a populației 
locale datind din sec. V—VI e.n. 
Printre diversele obiecte găsite 
aici se află și o amforă bizan
tină, înaltă de un metru, pe 
care se află o inscripție făcută 
cu vopsea roșie. O descoperire 
de importanță deosebită, deoa
rece prezența unui asemenea 
vas in această zonă atestă le
găturile din epoca respectivă ale 
populației locale cu BizanțuL

I
I
I
I
I
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Somnul de
40 000 lei

Intr-una din zilele trecute, 
autocamionul 21—BZ—1436. con
dus de Gheorghe Birlădeanu, 
a părăsit partea carosabilă a șo
selei Brașov-Sighișoara in- 
trind și răsturnindu-se in 
șanț. Urmarea : o pierdere de 
5 000 litri de vin, din cei 8 600 
litri aflați in autocamion. Pa
gubele se ridică la circa 40 000 
lei. Cercetările efectuate de or
ganele de miliție au stabilit că 
accidentul s-a produs datorită 
faptului că șoferul G. B. ațipise 
la volan. Doar citeva fracțiuni 
de secundă. De ajuns insă pentru 
ca autocamionul să o ia razna. 
Acum Gheorghe Birlădeanu va 
trebui să suporte paguba pro
dusă.

Rubncfi redoctotfi de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorohe DAVID 
ti corespondenții .Scinfeu'

LUCRĂRILE AGRICOLE
COVASNA: 28 DE PROCENTE CARE SÎNT EGALE

CU APROXIMATIV 70 000 TONE DE CARTOFI

Bătălia trebuie dată pînă 

la plantarea ultimului hectar
Timpul frumos și călduros din 

ultimele zile a permis cooperato
rilor din județul Covasna $ă intensi
fice ritmul lucrărilor agricole de 
primăvară. In cadrul acestora, plan
tatul cartofilor ocupă un loc impor
tant — județul Covasna fiind unul 
din cel mai mari producători de 
cartofi din țară. Din datele existen
te la direcția agricolă județeană re
zultă că. pină la data de 8 mai, din 
cele 11 650 ha planificate a sc cul
tiva cu cartofi s-au plantat mai bine 
de 8 330 ha. adică 72 la sută. Uncie 
cooperative agricole, intre care Arcuș, 
Sîntionlunca. Sf. Gheorghe, au ter
minat această lucrare, iar cele din 
Sinzieni. Turia, Tg. Secuiesc, Chili
eni, Hăghig sint pe terminate.

Datorită condițiilor climaterice de
osebite din toamna anului trecut, 
cartoful de sămință a iernat în con
diții mult mal role decît în alți ani. 
Sub conducerea comitetului Jude
țean de partid s-a acționat ener

gic pentru asigurarea cartofilor 
de sămință. urmărindu-se ca fiecare 
hectar planificat să se planteze cu 
cartofi. Exemple pozitive Intîlnim, 
In acest sens. In foarte multe locuri. 
Astfel, cooperatorii din Cernat aleg 
eu grijă fiecare cartof de sămință, 
Iar tuberculii mari sint tălați in 
două. „Această operație migăloasă 
ne ia foarte mult timp — ne spune 
inginerul șef al cooperativei, Peter 
Jdzsef. Șl la ora actuală peste 250 
de oameni lucrează la alegerea, sor
tarea și tăierea cartofilor de să
mință șl cu toate acestea nu putem 
asigura funcționarea la parametrii 
maximi a parcului de mașini de 
plantat cartofi. Dar în condițiile ac
tuale. mai important este să asigu
răm o bună gospodărire a cartofilor 
de sămință necesari pentru toate 
cele 870 ha". La Moacșa nu a ajuns 
sămință pentru circa 20 ha, dar coo
peratorii au venit în sprijinul coo
perativei. Situații similare am în-

tllnit șl în cooperativele agricole 
Lemnia, Cătălina etc. Aceste exem
ple pozitive trebuie să fie ur
mate șl de cooperativele agrico
le din comunele Brateș, Boroș- 
neul Mare, Reci, Ozun, care, 
deși au lipsă importante canti
tăți de cartofi de sămînță, fac prea 
puțin pentru achiziționarea lor.

După părerea mai multor specia
liști, există condiții ca nici un hectar 
destinat cultivării cartofilor în ju
deț să nu rămină neplantat. Pentru 
aceasta trebuie ca toți factorii răs
punzători să nu precupețească nici 
un efort, să achiziționeze cartofi 
pentru plantat unde se constată lip
să, să urgenteze mersul lucrărilor 
de plantat

TOMORI Geza
corespondentul „Scînteii*

Legume cu acte și cooperative 

fără legume

ÎN CÎTEVA UNITĂȚI DIN JUDEȚUL BRĂILA EXISTĂ TENDINȚA 
DE A NU SE REALIZA INTEGRAL PLANUL DE PLANTĂRI

In cooperativele agricole din Ju
dețul Brăila continuă în ritm susți
nut plantarea în cimp a legumelor. 
In unele ferme legumicole, printre 
care cele din Chiscani, Tlchilești, 
Gropeni. Tufești, Tibănești și altele 
s-au luat măsuri pentru recupera- 

V

rea întlrzierilor. La data de 8 mai 
in intreg județul se plantaseră 2 175 
ha cu legume din planul de 3 800 
ha. Din acestea, 342 ha s-au plantat 
cu tomate timpurii, iar 216 cu toma
te de vară. Conducerile fermelor au 
luat măsuri pentru mobilizarea u-

nor forțe suplimentare la aceste lu
crări și pentru folosirea mai eficien
tă a mașinilor de plantat. Plantarea 
trebuie intensificată in toate unită
țile, urmărindu-se realizarea inte
grală a suprafețelor prevăzute a se 
cultiva cu legume, de aceasta de-

pinzînd buna aprovizionare a popu
lației. Cum se procedează in aceas
tă direcție In fermele legumicole 
brăllene ? „înainte de începerea lu
crărilor — ne spunea ing. Dumitru 
Afrăslnel, directorul întreprinderii 
pentru producerea, valorificarea și 
industrializarea legumelor șl fruc
telor (IPVILF) — specialiștii noștri 
s-au deplasat in fiecare fermă și au 
măsurat suprafețele prevăzute a se 
planta sau însftmînța cu legume, con
form prevederilor contractuale. In 
deplasările zilnice pe teren, urmă
rim îndeaproape modul în care sint 
plantate suprafețele cu fiecare sor
timent de legume contractat".

Care e situația pe teren ? La co
operativa agricolă Chiscani, in loc 
de două hectare cu varză și două 
de conopidă s-au semănat numni 
cite unul din fiecare, Iar în loc de 
un hectar de vinete s-au plantat 
doar 0,70 hectare. De ce ? „Am con
siderat că nu prea se vînd — spune 
șefa fermei legumicole, ing. Ligln 
Mlhăilescu. Aceste suprafețe le vom 
planta insă cu alte legume". La fer
ma nr. 2 a cooperativei agricole Ti- 
chilești nu s-a insămînțat nimic din 
suprafața prevăzută cu cononidă. O 
situație critică am întîlnit la fer
mele legumicole ale coooerativelor 
agricole Gropeni și Tufești. unde din 
40 ha șl, respectiv, 25 ha planificare 
a se însămința cu fasole se reali
zaseră doar 25 și, respectiv, 15 ha. 
Cauza — lipsa de sămință : Agro- 
sem Brăila a livrat „cu derogare" — 
după cum ne informează ing. Evdo- 
chia Drăghlcl — sămință cu un 
procent de germinație foarte scăzut. 
Iar pentru a asigura densitatea la 
hectar, șefii fermelor au fost ne- 
voiți să dubleze cantitatea de să
mință și să însămînțeze o suprafață 
mai mică. Așadar, dacă la sediul 
IPVILF-ului eram asigurați „cu 
acte" că toate suprafețele planifica
te au fost și vor fi cultivate cu ceea 
ce s-a prevăzut in contract, nu am 
Întîlnit fermă unde să nu nî se pre
zinte explicațiile unor așa-zlse „mici 
derogări", așa Incit unele situații 
scriptice ale întreprinderii nu cores
pund cu cele din teren.

Cum se vor îndeplini obligațiile 
contractuale fără plantarea sau în- 
sămînțarea întregii suprafețe ? Iată 
o întrebare căreia direcția agricolă, 
conducerea IPVILF vor trebui să-1 
găsească un răspuns acum, să ana
lizeze flecare caz in parte, să la 
măsuri eficiente pentru asigurarea 
cu semințe șl cultivarea fiecărei su
prafețe cu speciile șl soiurile pre
văzute, pentru asigurarea unei pro
ducții limpurii șl variate de legume.

N. Grlgore MARAȘANU 
corespondentul „Scînteii"

Au terminat
însămînțatul porumbului

ILFOV. Datorită eforturilor depuse de mecanizatori, cooperatori 
șl specialiști, întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole 
din județul Ilfov au încheiat semănatul porumbului, cu excepția unei 
suprafețe cu exces de umiditate. In total, porumbul a fost în.sămînțat 
pe 144 000 ha in cooperativele agricole și pe 36 000 ha la I.A.S. S-au 
luat măsuri energice pentru desecarea terenurilor care mai sint aco
perite de ape, precum și pentru asigurarea semințelor de porumb din 
grupele de hibrizi timpurii. In majoritatea unităților agricole s-a tre
cut la întreținerea culturilor de sfeclă, floarea-soarelui, legume și 
altele.

BOTOȘANI. S-a încheiat semănatul porumbului șl în coopera
tivele agricole din județul Botoșani. Suprafața insămințată însumează 
70 000 ha cu porumb. In prezent se lucrează intens la întreținerea cul
turilor. Biroul comitetului județean de partid a luat măsuri concrete 
pentru explicarea pe larg a avantajelor acordului global, pe baza hotă- 
riril C.C. al P.C.R. cu privire la Îmbunătățirea organizării și retribuirii 
muncii în agricultură.

MEHEDINȚI. In cursul zilei de Ieri s-a încheiat semănatul po
rumbului șl în Județul Mehedinți. în sprijinul unităților din zonele de 
centru si nord ale județului eu venit peste 70 unități din zona de cim- 
nie, cu sute de tractoare, discuri si semănători.

ÎN JUDEȚUL GALAȚI

A începui 
recoltarea lucernei

Numeroase Întreprinderi agri
cole de stat si cooperative agri
cole din sudul si vestul tării 
au incenut recoltarea lucernei 
pentru masă verde. La între
prinderile si asociațiile pentru 
creșterea taurinelor de la Vînă- 
tori. Tecuci. Foltești si altele 
din județul Galați, in rația ani
malelor s-a introdus lucernă 
din noua recoltă, ceea ce con
tribuie la creșterea producției 
de lapte si la îmbunătățirea in
dicilor de reproducție. După 
cum ne-a relatat ing. Aurel Ni- 
culescu. director adjunct al di
recției agricole județene, anul 
acesta se vor aplica metode 
eficiente de conservare a fu
rajelor verzi pentru evitarea 
pierderilor. Numai in coopera
tivele agricole ee vor conserva.

sub formă de semisiloz, 20 000 
tone de lucernă, ceea ce, in 
comparație cu sistemul de us
care a finului in brazde, per
mite reducerea pierderilor de 
substanțe nutritive cu peste 
30—40 la sută. Pentru recoltare 
au fost pregătite 148 de cositori 
mecanice, aparținînd stațiunilor 
pentru mecanizarea agricultu
rii. iar combinele au fost pre
văzute cu echipament de 
Ierboase. Pregătirile efectuate 
asigură recoltarea celor aproa
pe 7 000 ha de lucernă la 
timpul optim, acțiune care se va 
intensifica pe măsura ajungerii 
culturilor în faza de îmboboci- 
re. cind conțin maximum de 
substanțe nutritive și permit 
realizarea unui nutret tnsilozat 
de bună calitate.

J

Peisajul urbanistic al orașului Bîrlad a fost completat de curînd cu moderna 
și eleganta construcție a hotelului „Moldova'

RENTABILITATEA
(Urmare din pag. I>

de rentabilizare, trebuie să spunem 
că un număr mare de unități vor lu
cra in continuare cu pierderi. Mai 
mult decit atit, volumul pierderilor 
planificate, in anumite întreprinderi, 
va rămine destul de ridicat in acest 
an. Nici acum nu există o perspec
tivă clară in ce privește momentul 
în care vor fi rentabilizate toate uni
tățile economice care mai lucrează 
cu pierderi și pe ce căi. Și nu este 
vorba numai de întreprinderi noi, ci 
mai ales de unități industriale in
trate de mai mulți ani in funcțiune. 
Iată, de pildă, in cazul C.I.L. Deva 
și C.C.H. Călărași, două mari unități 
ale economiei forestiere, se estimează 
că vor deveni rentabile abia in anul 
1975 ; in acest sens s-au stabilit și 
termenele de îndeplinire a măsurilor 
de rentabilizare. Numai că simpla 
lectură a acestor măsuri prilejuiește 
Teintilnirea cu textele, uneori doar 
superficial modificate, ale unor pro
grame de măsuri din anii anteriori 
ale unităților respective — măsuri 
prin aplicarea cărora pierderile nu 
numai că nu s-au diminuat, ci au 
crescut. Deci, aceeași Mărie, cu altă 
pălărie... și cu rezultate prea puțin 
promițătoare.

Uneori, situațiile sint mal comple
xe. La întreprinderea de utilaje de 
construcții și transporturi București- 
Otopeni, din cadrul Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
bunăoară, lipsa de rentabilitate a 
producției se datorește necorelării 
care s-a creat, în timp, intre nivelul 
tarifelor de închiriere — aprobate 
incă in anul 1962 — și cheltuielile 
stabilite pe baza normativelor de re
parații ale utilajelor, a normelor de 
amortizare fixate ulterior, cit șl, in 
bună măsură, unor neajunsuri in 
gospodărirea utilajelor de construcții. 
Această situație este valabilă și in 
cazul tuturor unităților de conslrucțli- 
montaj, care mai lucrează incă cu 
pierderi, unde persistă un anumit de
calaj intre prețurile de deviz și chel
tuielile reale de producție. La o serie 
de materiale — cum ar fi cărămizile, 
oțelul-beton. țevile de instalații, tim- 
plărie metalică — prețurile de devi2 
sint cu 2—25 la sută mai mici decit 
cele efectiv încasate, iar manopera 
prevăzută In deviz este cu circa 25 
la sută sub cea plătită in realitate 
în plus, rata rentabilității acestor u- 
nități este de numai 1 ia sută, deci 
insuficient de acoperitoare.

Nu este Insă mal puțin adevărat 
că prin măsuri capabile să asigure 
creșterea productivității muncii in 
construcții și Înlăturarea neajunsuri
lor existente in activitatea a nume
roase șantiere (aprovizionarea de la

distanțe mari, risipă de materiale, 
folosirea necorespunzătoare a utilaje
lor de construcții, fluctuația forței de 
muncă, formarea anumitor stocuri 
supranormative de materiale), pier
derile se pot diminua in mod sub
stanțial. Drept urmare, recent e-* 
prevăzut ca, pe această cale, pierde
rile pe șantiere să fie reduse la ju
mătate in acest an, fată de anul tre
cut.

în alte ramuri, cum ar fi industria 
minieră sau agricultura, printre cau
zele principale ale nerentabilității 
unor unități figurează și condițiile 
naturale mai puțin favorabile in a- 
numite zone sau perioade ale anu
lui. Cert este însă că in absolut 
toate întreprinderile din economie, 
care nu au putut fi rentabilizate In 
lunile ce au trecut din anul curent, 
există — la indemina colectivelor a- 
cestor unitâti — rezerve importante de 
reducere a pierderilor. De Ia măsuri 
organizatorice ample și pină Ia cele 
mai simple, care fin de buna gospo
dărire a activității fiecăruia Ia locul 
său de muncă, trebuie să se acțione
ze cu fermitate pentru economisirea 
materialelor, raționalizarea muncii, 
buna utilizare a timpului de lucru — 
care asigură diminuarea cheltuielilor 
de producție. Colectivele de oa
meni ai muncii, în frunte cu co
muniștii. au datoria să-și intensi
fice eforturile In fiecare întreprinde
re care mai lucrează cu deficit fi
nanciar, pentru valorificarea supe
rioară a resurselor materiale și fi
nanciare, să instaureze un regim 
strict de economii, de bună gospodă
rire a avutului obștesc. Forurile de 
resort din centrale și ministere tre
buie, de asemenea, ca, sprijinite de 
organele financiar-bancare, să con
troleze îndeaproape modul în care se 
realizează programul de măsuri în
tocmit pentru diminuarea treptată șl 
eliminarea pierderilor planificate, să 
verifice rezultatele care se obțin, să 
stabilească răspunderile in cazurile 
In care se constată deficiente in în
deplinirea sarcinilor, să stimuleze 
Inițiativele care se s'oldcază cu bune 
rezultate in aceste domenii.

Acționindu-se in lumina indicațiilor 
conducerii parliduîui^jn toate unită
țile trebuie să se instaureze un spirit 
de ordine și disciplină, de bună gos
podărire : fiecare om al muncii să în
țeleagă că este răspunzător pentru 
păstrarea și dezvoltarea patrimoniu
lui socialist, că aceasta este atit in 
interesul general al societății, cit șl 
al său personal, pentru că astfel, 
printr-o judicioasă chivernisire a re
surselor materiale și financiare, spo
rește mai rap’d venitul național, 
cresc posibilitățile de ridicare a ni
velului de trai al poporului.

ÎN DEZBATERE PUBLICĂ:
Proiectul Legii privind

protecția mediului înconjurător
Alte opinii
și sugestii

• In județul Cluj, In cadrul 
acțiunii de sistematizare a te
ritoriului, a fost elaborat un 
studiu asupra poluării mediu
lui ambiant. Metodologia com
plexă prevede relevarea sta
diului actual, extrapolarea pe 
următorul deceniu și indicarea 
mijloacelor de restringere trep
tată a perimetrelor poluate. A- 
vind in vedere rezultatele ob
ținute, considerăm câ astfel de 
studii ar fi utile și pentru alte 
județe sau municipii.

In acest scop, propunem in
troducerea in proiectul de lege 
privind protecția mediului în
conjurător a următoarelor punc
te la art. 7 : să inițieze studii 
și cercetări cuprinzind relevarea 
pe unități geografico-cconomice 
a principalelor surse de poluare 
a mediului înconjurător și in
dicarea mijloacelor de restrin
gere treptată a perimetrelor po
luate ; să la măsuri pentru stu
dierea Influenței asupra echili
brului ecologic a viitoarelor o- 
bicctive economice și aglomera
ții de tip urban, concomitent cu 
avizarea proiectelor.

Nicolae BEURAN 
director al Institutului 
de proiectare pentru siste
matizare și construcții 
din Cluj

• întrucit in proiect, la art. 25 
și 36 sint cuprinse spatiile verzi 
și cele de agrement, doresc să 
contribui la clarificarea funcțio
nalității lor. De aceea, propun 
ca art. 25 să fie întregit după 
cum urmează : „în vederea a- 
meliorârii mediului de viață 
ambiant șl a asigurării In ace
lași timp a condițiilor de agre
ment, recreație, turism șl în
frumusețare a peisajului, se vor 
lua măsuri pentru buna între
ținere a spatiilor verzi din ju
rul și din interiorul localități
lor urbane șl rurale, precum șl 
pe toate traseele de comunica
ții". La cap. III „Sarcini ce 
revin organelor centrale" să se 
Introducă un articol prin care 
să se precizeze câ Ministerul 
Educației șl tnvățămintului va 
Include la unele materii de in- 
vățămint atit in școlile medii, 
cit și în cele superioare, capi
tole despre ecologie, iar la fa
cultățile de horticultura să sc 
dea extindere corespunzătoare 
disciplinei de spații verzi, (Ar
hitectura peisajelor), pentru a 
se avea ingineri horticoli spe
cializați șl In acest domeniu.

Prof. dr. docent
Vaslle SONEA 
membru al Academiei 
de științe agricole și silvice

N

Prevederi importante
susceptibile de îmbunătățiri

Apreciind importanța cu totul deo
sebită a acestui proiect de lege, me
nit să asigure — in contextul dez
voltării fără precedent a economiei 
naționale — menținerea echilibrului 
ecologic, precum și condiții de viață 
și de muncă tot mai bune pentru 
oamenii muncii, ținem, totodată, să 
Înfățișăm citeva sugestii in vederea 
îmbunătățirii unor reglementări.

In primul rind, socotim că ar putea 
fi realizată o mai bună corelare a 
unor dispoziții generale, inserate in 
capitolul I, cu dispozițiile concrctiza- 
toare din capitolele următoare. Astfel, 
in art. 7, alin. I (cap. I) sint prezen
tate organele și organizațiile cărora 
le revin obligații in legătură cu pro
tecția mediului înconjurător, enu
merare ce este reluată numai în art. 
9, alin. 1, care stabilește obligațiile 
în legătură cu protecția aerului. Cit 
privește organele și organizațiile că
rora le revin obligații in legătură cu 
protecția ' ‘ '
protecția 
protecția 
(art. 28), . 
nești (art. 34. alin. 1).
cele avind sarcini generale in legă
tură cu înfăptuirea politicii partidu
lui și statului cu privire la proteja
rea mediului înconjurător (art. 41 și 
42, alin. 1). enumerarea diferă, fiind 
mai mult sau mai puțin cuprinză
toare, cu toate că, in toate aceste 
cazuri, există aceeași rațiune. Nu 
vedem, de exemplu, de ce, in cazul 
protecției apelor (art. 12, alin. 1). 
n-ar trebui stabilite aceleași obliga
ții și in sarcina „organizațiilor, 
întreprinderilor șl instituțiilor de 
stat", cu atit mal mult cu cit princi
palele surse de poluare a apelor sint 
cele de natură industrială, iar între
prinderea de stat constituie unitatea 
industrială de bază. Am propune, de 
aceea, o punere de acord a acesior 
texie. Enumerarea respectivă poate 
fi îmbunătățită, fiind cuprinși, ală
turi de diferitele unități socialiste 
toți locuitorii tării, cărora le sint fi
xate in prezent sarcini numai in le
gătură cu protecția apelor (art. 12 
alin. 1). protecția solului (art. 20 alin 
1) și protecția faunei (art. 28). Ov 
persoanelor fizice nu Ie revin obli
gații și in legătură cu protecția ae
rului (art, 9 alin. 1) ?

Dp asemenea, am mal propune să 
se prevadă — la fel ca in domeniul 
protecției muncii (ari. 2 din Legea 
nr. 5'1965) — că protecția mediului 
Înconjurător face parte integrantă 
din procesul de muncă și are ca 
Bcon. in ce privește „asigurarea unor 
condiții de muncă tot mal bune" 
(art. 4. alin. I din proiect), preve
nirea îmbolnăvirilor profesionale, 
știut fiind că acestea sint provocate, 
de multe ori. de diferitele surse dc 
poluare. Fată de strinsa legătură 
existentă Intre condițiile de muncă

apelor (art. 12, alin. 1). 
solului (art 20, alin. 1), 

faunei terestre și acvatice 
protecția așezărilor ome- 

. ................. precum și

din industrie și adoptarea unor teh
nologii de producție care nu duc la 
poluarea mediului înconjurător, ori a 
unor dispozitive care să prevină e- 
fectele poluante ale unor instalații 
tehnologice, cred că este necesar 6ă 
se stabilească sarcini concrete și 
pentru Ministerul Muncii (capitolul 
III) și organele sale. Aceste organe 
au o bogată experiență in cercetarea 
și prevenirea cauzelor care provoacă 
îmbolnăviri profesionale, bucurin- 
du-se de sprijinul sindicatelor, care 
— potrivit atribuțiilor lor — au nu 
numai menirea de a „milita pentru 
formarea unei opinii de masă in 
rindurile oamenilor muncii in ceea 
ce privește respectarea reglementă
rilor referitoare Ia protecția mediu
lui înconjurător", cum se arată în 
art 53 din proiect, dar și obligația 
de a organiza controlul obștesc asu
pra aplicării și respectării legislației 
de protecție a muncii, protecție ce 
implică și întregul ansamblu de mă
suri împotriva efectelor nocive ale 
poluării industriale.

O inadvertență pare să existe între 
prevederile art. 9 lit. a, art. 17 alin. 
2, art. 34 lit. b și art. 42 lit. c, in ce 
privește amplasarea obiectivelor eco- 
nomico-sociale (industriale) care, 
prin natura activității lor, ar putea 
polua mediul ‘înconjurător. Astfel, 
pentru amplasarea acestor obiective 
sint prevăzute fie „zone rezervate 
prin planurile de sistematizare**, fie 
„perimetrul construibil al orașelor 
sau vatra satelor", fie „zone indus
triale", amplasate „în raport cu așe
zările omenești" (deci, in afara aces
tora și nu in perimetrul orașelor sau 
vatra satelor), fie, în sfirșit, „ampla
samentele** stabilite in așa fel incit 
„să asigure protecția cu precădere a 
așezărilor omenești". Aceste deosebiri 
dc reglementare sc explică prin preo
cuparea unilaterală, exprimată in 
textele menționate, do a asigura nu
mai protecția anumitor factori de 
mediu, fie a aerului, fie a solului, fie 
a așezărilor omenești, fără o core
lare corespunzătoare a tuturor măsu
rilor de proiecție ce se impun. Așa, 
de exemplu, s-ar părea că protecția 
solului (a terenurilor agricole și sil
vice) ar reclama ca amplasarea obi
ectivelor industriale să se facă in pe
rimetrul orașelor sau vatra satelor 
(art. 17 alin. 2), protecție ce nu se 
conciliază insă cu cea datorată aeru
lui și așezărilor omenești, care recla
mă ca aceste obiective să fie ampla
sate in anumite zone industriale, In 
afara celor locuite. Propunem ca a- 
ceste nepotriviri de reglementare să 
fie eliminate, urmărindu-se, in toate 
cazurile, să se asigure, prin modul de 
amplasare 
protejarea 
omenești.

în ceea 
durilor si

a obiectivelor industriale, 
cu precădere a așezărilor

ce privește protecția pă- 
a altor forme de vegeta-

(ie, precum șl protecția faunei te
restre și acvatice, credem că pre
vederile secțiunilor IV și V ar tre
bui corelate in mai mare măsură cu 
cele ale Codului silvic, mai ales in 
legătură cu gospodărirea, proiecția SÎ 
paza fondului forestier, la care se 
poate face trimitere. Considerăm c* 
dispozițiile Codului silvic privihd 
protecția mediului înconjurător tre
buie privite ca dispoziții care între
gesc proiectul de lege in discuție.

Citeva referiri ;i la art 56 din 
proiect : aici se prevede dreptul or
ganelor împuternicite de lege de a 
exercita controlul aplicării măsuri’or 
pentru protecția mediului înconjură
tor. de a da contravenții potrivit re
glementărilor in vigoare ; totuși, in 
capitolul V. in care sint tratate 
sancțiunile, după ce se precizează că 
încălcarea dispozițiilor legale cu pri
vire la protecția mediului inconiu- 
rător atrage răspunderea materială, 
disciplinară, administrativă, penală 
sau civilă, după caz (art. 63), nu 
sint stabilite faptele ce constituie 
contravenții si modul lor de sancțio
nare. fiind arătate numai faptele ce 
constituie infracțiuni (art. 67—69). 
Credem că formularea acestor texte 
incriminatorii este mult prea gene
rală, nețlnind seama — ia caracte
rizarea faptelor respective ca infrac
țiuni — de intensitatea pericolului 
social, incit se poate ajunge la si
tuația ca fapte similare sau chiar 
identice să fie calificate fie contra
venții, fie infracțiuni, după cum sint 
privite ca incăicârl ale măsurilor dc 
protecție a muncii, ori a măsurilor 
de protecție a mediului înconjurător. 
Este, de aceea, necesar ca în 
capitolul V. privind sancțiunile, să 
se facă o Ierarhizare a sancțiuni
lor, în funcție de gravitatea fap
telor. determinată de periculozitatea 
lor socială, apreciată după criterii 
bine definite, arâtindu-se. totodată, 
cine pot fl subiecți activi al fapte
lor incriminate sau contravenționa- 
lizate (socotim că responsabilitatea 
administrativă sau penală, după caz, 
trebuie stabilite, în economie, in 
sarcina celor care răspund de orga
nizarea proceselor de producție, la 
fel ca șl in cazul măsurilor de pro
tecție a muncii), precum șl organe
le competente să constate șl să aplice 
sancțiunile. între aceste organe ar 
trebui incluse șl organele Ministe
rului Muncii, specializate in proble
mele de protecție a muncii, deci — 
implicit — si in problemele de pro
tecție împotriva efectelor nocive ale 
poluării industriale.

Dan GRAMATOVICI 
procuror la Procuratura Generală 
a Republicii Socialiste România

I
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ROMANIA IN COMERȚUL MONDIAL
REALIZAREA INTEGRALĂ A PLANULUI DE EXPORTIMPORT, COMPONENTĂ ESENȚIALĂ A PROSPERITĂȚII ECONOMICE
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Reproducem cu exactitate răspun
sul dat recent de o cunoscută firmă 
străină la solicitarea unei întreprin
deri privind importul de produse 
necesare : ..Regretăm, dar — la ac
tuala capacitate a fabricii — portofo
liul extern de comenzi ne asigură 
producția mărfii solicitate pină in 
anul 1975“. Pină la urmă, contractul 
de import respectiv a fost semnat cu 
un alt partener ; ceea ce vrem să 
subliniem insă nu este cazul in 
sine, ci faptul că, 
in present, pe ——4
plan mondial, din 
cauze obiective
— intre care, 
competiția tot 
mai ascuțită de 
pe piața interna
țională — se ma

nifestă o firească 
tendință pentru 
încheierea de 
contracte de lun
gă durată, atit la 
export, cit și la 
import, ca instru
ment economico- 
juridic eficient 
de promovare a

x tomerțului 
iăor.

în fond, ce a-
vantaje 
contractul pe ter
men lung ? Să 
la export — desfacerea sigură a 
producției planificate, posibilitatea 
realizării ritmice a unor serii mari 
de produse — creindu-se, deci, con
diții favorabile pentru îmbună
tățirea tehnologiilor de fabricație, 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost, ridi
carea calității mărfurilor și. în fi
nal. pentru sporirea eficienței expor
turilor ; la import (mai ales de ma
terii prime și materiale) — asigura
rea la termene optime a cantităților, 
in structura necesară, pe întreaga du
rată prevăzută în contract ; aprovi
zionarea din aceleași surse permite 
adoptarea unor tehnologii de fabri
cație stabile, fără schimbări dese ce 
dăunează randamentului in folosirea 
instalațiilor industriale, organizarea 
corespunzătoare a transporturilor 
materiilor prime importate și. in 
sfirșik favorizează exportul nostru 
de produse finite pe piețele și in 
țările respective (furnizoare).

Conștiente de asemenea avantaje 
certe și aplicînd indicațiile clare ale

Plenarei C.C. al r.C.R. din 28 februa
rie — 2 martie a.c., multe întreprin
deri românești nu încheiat, în ultima 
vreme, contracte pe termen lung — 
atit la export, cit și la import. Din
tre exemplele de care dispunem, 
amintim . la import — minereu de 
fier (din Tndia și Algeria), cupru 
(Chile). fosfați (Siria, Tunisia), 
bauxită (Grecia), azbest-fibră (Cana
da) ș a. : la export — utilaj chimic 
(UR.S.S.), vagoane de marfă (R.D.G.,

problemă simpli de Import, el o 
chestiune care — cu cîl înaintăm In 
timp — capătă aspecte tot mai com
plexe. Concomitent, la unele materii 
prime, pentru care există contracte 
de lungă durată, sint necesare diver
sificarea surselor de aprovizionare, 
încheierea de contracte pe termen 
lung și cu parteneri din alte țâri, 
premisă esențială de natură să asi
gure stabilitatea și ritmicitatea apro
vizionărilor, prevenirea eventualelor

CONTRACTUL PE TERMEN LUNG
asigură perspectiva

cxte-

oferâ

activității de import-export
notăm cîteva : V.R.S.S.), autoturisme „Dacia"-1 300 

(R.D.G.), semănători SPC-6 (U.R.S.S.), 
punți față și spate și cutii de viteză 
..Estafette" (Franța), cauciuc sintetic 
(Italia), fenol (Suedia), P.V.C. (R. F. 
Germania), sodă calcinată (S.U.A.) 
ș.a. în fiecare dintre aceste cazuri — 
deci ca efect al realizării unui co
merț exterior pe bază de contracte 
de lungă durată — atit întreprinde
rile noastre, cit și firmele străine 
partenere înregistrează rezultate eco
nomice pozitive.

Dc ce atunci unii factori de răs
pundere din centrale industriale, 
dintr-o serie de întreprinderi de 
comerț exterior nu acționează cu 
mai multă insistență, pe planuri mul
tiple. pentru perfectarea unor con
tracte de lungă durată — la export 
și la import — și la alte produse de- 
cit cele amintite ? Există numeroase 
mărfuri la care ar fi potrivită în
cheierea unor asemenea contracte, 
în special, pentru anumite materii 
prime și materiale, așa cum s-a ac
centuat la plenara Comitetului Cen
tral, asigurarea acestora nu este o

consecințe ale dereglărilor ce pot 
apărea în activitatea unor furnizori 
străini.

In vederea diversificării și mul
tiplicării surselor de aprovizionare — 
pe bază de contracte pe termen lung 
— la „Mincralimport-export", de pil
dă, s-a elaborat un program de mă
suri, prin aplicarea cărora se scontea
ză câ se vor obține rezultate pozitive 
în acest sens. Asemenea preocupări 
există și la alte întreprinderi de co
merț exterior și centrale industriale. 
Este însă imperios necesar să sc 
treacă de la programe și planuri de 
acțiune la fapte, pentru că — 
practica dovedește — așa se proce
dează in toată lumea, pentru că in 
acest mod — și realitatea atestă — se 
obțin, de către ambele părți, mari 
avantaje economice.

Această cerință se adresează nu 
numai întreprinderilor de comerț 
exterior, ci și unor unități și cen
trale industriale cu activitate de im
port-export. Este vorba, printre al
tele, de uzine din cadrul Centralei 
industriale de autovehicule, tractoare

Și mașini agricole din Brașov, Cen
tralei industriale de electronică și 
automatizări din București, Centra
lei industriale de medicamente, co- 
loranți, lacuri și vopsele ș.a. In a- 
oeaslă ordine de Idei, trebuie evi
dențiată experiența pozitivă a între
prinderii românești „Geomin", care a- 
slgură explorarea și exploatarea in co
operare a unor zăcăminte de minere
uri dintr-o serie de țări din America de 
Sud, Africa și Asia; a unor unități ro

mânești care
construiesc mai 
multe combinate 
forestiere in țări 
din Africa. , in 
schimbul lemnu
lui exotic nece
sar Industriei 
noastre ș.a.

Realitatea arată 
însă că aseme
nea acțiuni sint 
puțin numeroase 
— oomparativ cu 
posibilitățile eco
nomiei românești 
de cooperare e- 
conomică si de 
export, cu nece
sarul de import 
de materii pri
me. Iată de ce. 
acum, mai mult 
ca oricind. se 

pune problema Intensificării efortu
rilor tuturor factorilor interesați pen
tru realizarea unui volum cit mai 
marc de contracte pe termen lung — la 
export șl la import. (Eventualele nea
junsuri determinate de evoluția ne
favorabilă a prețurilor de pe piața 
internațională pot fi preintimpinate, 
fie prin stabilirea unor contracte- 
cadru, cuprinzind toate elementele in 
afară de preț, element negociabil ul
terior ; fie prin prevederea in con
tracte a unor clauze asigurătorii, care 
să pună la adăpost pe parteneri de 
orice surpriză in domeniul prețuri
lor).

Derularea exportului, respectiv a 
importului, pe bază de contracte pe 
termen lung, constituie o premisă 
fundamentală pentru îndeplinirea — 
curentă și in perspectivă — a planu
lui — in condițiile in care, se știe, 
fiecare întreprindere și centrală in
dustrială are sarcini de mare impor
tanță in domeniul comerțului exte
rior in acest an. ca și in întregul cin
cinal.

Dan MATEESCU

0 PREZENTĂ TOT MÂI ACTIVĂ

ÎN CIRCUITUL TURISTIC INTERNATIONAL
Datorită dezvoltării sale fără precedent, turismul 

constituie in prezent, pentru multe țări, un puter
nic sector economic, cu activitate complexă — o 
adevărată „industrie fără furnale" care, in mod sis
tematic, iși aduce o contribuție substanțială la spo
rirea venitului național, fiind unul din cele mai 
importante capitole ale comerțului invizibil.

„Apreciem colaborarea
cu firmele românești11

Carnetul reporterului aflat, cîteva 
zile, la expoziția „România ’73“ or
ganizată in cadrul Tirgului de la 
Paris (28 aprilie—13 mai a.c.). este 
bogat in însemnări, care ilustrează 
in mod convingător succesul partici
pării țării noastre la această impor
tantă manifestare comercială inter
națională. Informațiile și impresiile 
acumulate din discuțiile avute cu 
factori de răspundere, oameni de a- 
faceri. reprezentanți ai cercurilor in
dustriale și comerciale, cu vizitatori 
ai expoziției, pun în evidență o idee 
comună fundamentală — afirmarea 
tot mai puternică, pe piața mondia
lă, a mărfurilor ..Made in Romania", 
rod al hărniciei și priceperii colecti
velor de oameni ai muncii din fabri
cile și uzinele noastre, al talentului 
și fanteziei creatorilor noștri de la 
orașe și sate.

..Întreprinderile noastre perfectea
ză și semnează contracte pentru măr
furi românești din toate ramurile e- 
conomiei. mai ales din sectoarele 
construcțiilor de mașini, industriei u- 
șoare, economiei forestiere și chi
miei — ne-a de-elarat tovarășul Du
mitru Ghenea, directorul comercial 

pavilionului României. Astfel, bi
lanțul primei săptăminl de la des
chiderea tirgului se concretizează in
tr-un important volum de tranzacții 
încheiate.

Am consemnat, în același timp, 
impresii favorabile și cuvinte elo
gioase la adresa produselor prezen
tate in cadrul expoziției românești. 
Astfel, președintele Consiliului Na
țional al Patronatului Francez, dl. 
Georges Villiers, a apreciat in mod 
deosebit buna organizare a standuri
lor noastre, varietatea și calitatea ex
ponatelor, exprimindu-ș! convingerea 
că participarea României la ediția 
„Foire de Paris" din acest an va 
stirnl un viu interes in rindurile fir
melor de comerț din Franța, contri
buind la extinderea și diversificarea 
schimburilor economice româno-fran- 
ceze.

In filele carnetului de reporter 
am notat si declarațiile proprieta
rului cunoscutei firme ..Comc-x" din 
Dusseldorf. in.g. I. Weinbaum : „Sint 
un client tradițional pp lista partene
rilor comerciali ai firmelor din 
România. Cooperez cu întreprinderile 
românești de vreo 15 ani, așa că pot 
spune câ sint un bun cunoscător al 
mărfurilor din țara dv. Larga diver
sitate a nomenclatorului importurilor 
din România, efectuate de firma mea

— întreținem relații cu majoritatea 
firmelor de comerț românești — cit 
și caracterul durabil al acestor le
gături reprezintă, după părerea mea, 
un semnificativ certificat de calitate 
al produselor dv.".

O vie succesiune de vizite am 
tîlnit in aceste zile la birourile 
incinta expoziției, 
zentanților de 
exporf-București. ...._____ ,
in condițiile cind țara noastră consti
tuie unul din principalii furnizori de 
mobilă — stil și modernă — pentru 
piața franceză. „Vreau să subliniez 
calitatea și finisajul mobilei româ
nești care răspund foarte bine exi
gențelor pieței franceze — ne-a spus 
dl. Rene Bodez, directorul firmei 
,.S. A. Ets Bodez" din Halluin. Am 
venit la Paris să semnez un nou con
tract de circa 500 de garnituri româ
nești. Sintem dornici să sporim im
porturile de mobilă din România".

...Ca un corolar la aceste sumare 
consemnări, aș reproduce un citat 
din prezentarea făcută țării noastre 
in prospectele difuzate vizitatorilor 
de direcția generală a Tirgului de la 
Paris : „România in 1973 prezintă 
imaginea unei țări in plină dezvol
tare economică, a unei țări ale cărei 
știință, artă și cultură sint tot mai 
cunoscute pe plan mondial, a unei 
țări care s-a impus, de asemenea, 
prin politica sa de pace șl colaborare 
cu celelalte națiuni ale lumii, con
tribuind astfel la creșterea prestigiu
lui său internațional de astăzi".

ln- 
din 

rezervate repre- 
la „Tehnoforest- 

Fapt explicabil,

Viorel POPESCU
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LA GOTEBORG

0 expoziție la care 
participă 20 de firme 

românești
Țara noastră este prezentă si 

In acest an la Goteborg cu o 
expoziție in cadrul căreia 20 de 
firme românești de comerț ex
terior expun pe o suprafață de 
609 mp diverse produse.

Ilustrative sint standurile în
treprinderilor „Exportlemn" și 
„Tehnoforestexporf. Industria 
chimică este reprezentată de 8 
firme de comerț exterior. De a- 
semenea. este prezentă firma 
Petrom, care exportă instalații 
chimice, petrochimice si de pre
lucrare a țițeiului. Nomencla
torul expoziției este completat 
de paleta produselor indus‘riei 
locale si alimentare.

Două date sint suficiente 
pentru a demonstra eloc
vent dinamismul schimbu
rilor comerciale dintre Ro
mânia Șj R.D.G. — ne 
transmite MIRCEA BĂ

DICA, șeful agenției co
merciale a României in 
Republica Democrată Ger
mană. Pe de o parte, fap
tul că protocolul comercial 
pe 1973, semnat de cele 
două țări, prevede un vo
lum de schimburi la nive
lul stabilit pentru anul 
1975 prin acordul de lungă 
durată, iar. pe de altă par
te. că R.D.G. este, astăzi, 
al treilea partener al Ro
mâniei sub raportul schim
burilor comerciale. Acestea 
sint efectele aplicării mă
surilor adoptate cu ocazia 
intilnirii din luna mai 1972, 
la București, intre tovară
șii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker, măsuri 
care asigură dezvoltarea in 
continuare, in ritm susți
nut, a relațiilor economice 
și schimburilor comercia
le, adincirea colaborării și 
cooperării economice și 
tehnico-științifice dintre 
cele două țări.

Volumul contractelor în
cheiate pentru anul 1973 re
prezintă peste 90 la sută 
din prevederile protocolu
lui ; acum, sint in curs ne
gocieri comerciale pentru 
contractarea șl a celorlalte 
mărfuri — existind, deci, 
toate premisele pentru rea
lizarea integrală a volumu
lui de schimburi comerciale 
prevăzut in acest an. Au 
iost semnate contracte pen
tru mai mult de jumătate 
din volumul schimburilor 
comerciale stabilit in acor-

i

Si.

dul de lungă durată pentru
1974 și s-au încheiat o se
rie de .. r...: _
1975 și unele chiar pentru 
perioada 1976—1980.

In paralel cu creșterea 
cantitativă a comerțului

contracte pentru
pind din acest . 
lele din R.D.G. 
piele autoturisme 
1300, bine 
cumpărători 
lor elegantă 
țele tehnice

nnd din acest an, pe șose- 
~ " G. rulează su- 

„Dacia"- 
apreciate de 
pentru linia 
și performan- 
superioare.

— Asemenea tendințe 
pozitive sint valabile și 
pentru România — ne-a 
relatat tovarășul IL1E 
VOICU, prim-adjunct al 
ministrului turismului. Ca 
urmare a fondurilor alo
cate de statul nostru pen
tru dezvoltarea și conso- 

• Udarea bazei tehnico- 
materiale a turismului, a 
crescut considerabil, în 
ultimii ani, circulația tu
ristică in șl dinspre țara 
noastră.

— Concret...
— De pildă, în anul tre

cut, numărul turiștilor 
străini care nc-au vizitat 
tara a fost de circa 3 
milioane, adică de 4,3 ori 
mai mulți decît în 1S65. 
în perioada de după acest 
an, la noi, ritmul mediu 
anual de creștere a cir
culației turistice a fost de 
18,2 la sută, fată de 8,3 la 
sută înregistrat pe plan 
mondial.

Interesul turiștilor stră
ini de a ne vizita țara este 
suscitat tot mai mult 
de creșterea prestigiului 
României pe plan mon
dial, ca urmare a politicii 
statornice de promovare 
a colaborării cu toate sta
tele, de frumusețile pa
triei noastre, de condițiile 
multiple oferite pentru 
odihnă și tratament, de 
tradițiile ’ " "
tate ale . . 
mân și, evident, 
voltarea bazei tehnice-ma- 
teriale (numărul locurilor 
de cazare este azi de 4 ori 
mai mare decît in 1965).

de ospitali- 
poporului ro

de dez-

Aș mai adăuga, în acest 
sens, acordarea unor fa
cilități la obținerea vize
lor (la orice punct de 
frontieră), facilitățile de 
ordin vamal și valutar ș.a. 
Nu întimplător, încasă
rile valutare din turism 
au crescut an de an, ln~ 
cadrindu-se în dinamica 
viguroasă a comerțului 
nostru exterior. Așa, de 
exemplu, in anul trecut, 
încasările valutare obținu
te din turism au fost cu 
61 la sută mai mari decît 
în anul 1970. iar aportul 
valutar raportat la 
mul fondurilor fixe 
crescut substanțial.

— Turismul pe litoralul 
Mării Negre s-a dezvoltat 
cu precădere ; ce se pre
vede pentru amplificarea 
turismului montan și bal
near ?

— Echilibrul dintre di
feritele forme de turism 
și cerere ne preocupă în 
cel mai înalt grad. De 
aceea, se preconizează re- 
orientarea investițiilor, 
pentru a accelera ritmul 
dezvoltării capacităților 
de cazare din localitățile 
montane și balneare mal 
intens solicitate. Astfel, 
numărul planificat a! locu
rilor de cazare în aceste 
zone va fi suplimentat cu 
încă 3 500. Va creste. în 
acest mod. capacitatea 
băilor Felix, Călimănești 
— Căciulata, Sovata, a 
Poienii Brașov ș.a.

— Care sint ..produse
le" turistice cele mai 
competitive pe care le o- 
feră țara noastră ?

volu-
a

— Practic, potențialului 
turistic românesc nu-l 
lipsește nimic din oferta 
turismului contemporan. 
Mai intii, după cum au 
remarcat numeroși turiști 
străini, țara noastră sur
prinde prin natura el 
vie, ncalterată, nepolua
tă. Abundența vegetației, 
a pădurilor noastre 
peisajului românesc o a- 
tracție în plus, tot 
greu de găsit in alte țări. 
La aceasta se adaugă 
Delta Dunării — autenti
că oază a naturii, unică 
în Europa. Monumentele 
istorice și de artă, cultura, 
bogăția și diversitatea 
folclorului, artizanatul, o- 
biceiurile. tradițiile popu
lare reprezintă un 
specific care 
competitivitatea produsu
lui turistic românesc. De 
asemenea, litoralul, cu 
plaja sa imensă, orientată 
spre răsărit, neaglomera
tă, marea curată, fără 
maree, salbele de lacuri. 
Rar se găsesc in lumea- 
semenea stațiuni la mare, 
cu atitea proprietăți cu
rative cum sint lacurile 
sărate, nămolul saprope
lic. apele mezotermale 
extrem de binefăcătoare 
în tratamentul bolilor lo
comotorii și al altor a- 
fecțiuni. Tot mai mult 
s-au impus pe piața in
ternațională stațiunile 
balneare, tratamentul in 
România devenind un 
important produs turis
tic. Fără a epuiza lunga 
listă, mai menționez și 
organizarea partidelor de 
vinătoare. care reprezin
tă. de asemenea, un pro
dus foarte competitiv.

— Alături de numeroa
sele bune aprecieri ale 
turiștilor străini pentru 
serviciile turistice, au fost

dau
mal

alt
mărește

semnalate și unele nea
junsuri. Ce măsuri se a- 
plică pentru creșterea ca
lității activității turis
tice ?

— îmbunătățirea și di
versificarea serviciilor tu
ristice reprezintă o pre
ocupare majoră a minis
terului nostru. Aș Începe 
cu ridicarea calificării lu
crătorilor realizată prin 
Centrul de formare și 
perfecționare — care se 
desfășoară cu sprijinul 
Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare. 
La această formă se a- 
daugă pregătirea la locul 
de muncă prin cursuri de 
perfecționare a cadrelor 
din industria turistică. 
Numai în 1972 au fost 
lnstruiți pesle 6 000 de lu
crători, din care circa 400 
au fost specializați in stră
inătate. Apoi, s-au reor
ganizat unitățile de tu
rism ; s-au înființat nu
meroase unități noi de a- 
limentație publică cu 
specific și s-a extins su
prafața de servire a celor 
existente ; s-au înființat 
cluburi de tenis si de că
lărie ; s-au extins rețeaua 
pentru agrement și do
tările pentru tratamente 
și plaje ; a crescut nu
mărul piscinelor ș.a.

Ca o concluzie la con
vorbirea noastră, consem
năm asigurarea exprimată 
— in numele tuturor lu
crătorilor — de primul 
adjunct al ministrului, 
potrivit căreia, renumele 
de care se bucură ospita
litatea românească devine 
o garanție a oricărui gen 
de voiaj In România, pe 
deplin angajată în circu
lația turistică internațio
nală.

George POPESCU

Livrări peste prevederile planului
9 Miercuri, de pe benzile de montaj ale Fabricii de 

mobilă „Militari" a ieșit cea de-a 2 760-a garnitură 
realizată de la începutul anului și pină acum. Intrucit 
întreprinderea bucureșteană este unul din principalii 
furnizori pentru export, colectivul său a realizat 
înainte de termen 600 de garnituri de mobilă destinate 
beneficiarilor din U.R.S.S., R.F. Germania, Olanda, 
Liban, Mongolia și din alte țări. Creșterea producției 
a fost însoțită de o diversificare tot mai accentuată a 
sortimentelor, realizindu-se 8 noi tipuri de mobilă cu 
caracteristici tehnice și funcționale superioare. Pentru 
lărgirea gamei de produse, proiectanții fabricii au și 
început să studieze cererile formulate în contractele 
pe 1974.

• Uzina textilă „30 Decembrie" din Arad, care li-

vreazâ la export aproape 70 la sută din producția sa 
de țesături, își onorează cu promptitudine contractele 
încheiate cu beneficiarii externi. Astfel, de la începu
tul anului și pină in prezent, uzina a exportat canti
tăți sporite de țesături care depășesc cu peste 100 000 
lei valută sarcinile inițiale de plan. Aceste țesături 
poartă cu ele mesajul de prestigiu al industriei textile 
din Arad in peste 30 de țări, printre care Anglia, 
Franța, R.F. Germania, Liban, Iordania și altele.

• De la Caracal, unde recent a fost pusă in func
țiune o nouă și modernă uzină constructoare de ma
șini, au fost livrate în U.R.S.S. primele 10 vagoane de 
marfă. Alte 30 vagoane acoperite, cu o capacitate de 
63 tone fiecare, se află in stadiu final de fabricație, 
urmind a fi in curind exportate.

La actuala ediție a tîrgului de 
la Paris, „România 73" repre
zintă cea mai importantă ex
poziție economică românească 
organizată pînă acum în Fran

ța (fotografia de sus)

Prezența produselor industriale 
românești la Tîrgul de la Pa
ris 73 are valoarea unui ade
vărat test de calitate (fotogra

fia de jos)

teriale abrazive ș.a., R.D.G. 
livrează o gamă largă de 
mașini, utilaje și instalații 
cu însușiri tehnice ridicate. 
Avînd in vedere posibili
tățile economice ale R.D.G., 
credem că ar fi necesară

PRIN TELEFON, DE LA BERLIN

nostru exterior cu R.D.G., 
s-a realizat și se realizează 
treptat fi o îmbunătățire a 
structurii acestuia — in ex
portul românesc sporind 
ponderea produselor indus
trializate. a mașinilor fi 
instalațiilor. De curind. 
s-au exportat „in premie 
ră“ și s-au impus pe piața 
R.D.G. centrale telefo
nice, grupuri convertizoarc 
de medie frecvență, loco
motive Diesel de 45 C.P.. 
combina „Gloria" ș.a. Ince

Dar dezvoltarea șt diver
sificarea exportului nostru 
in R.D.G. au creat și cre
ează condiții necesare pen
tru sporirea importului din 
această țară. Pe Ungă echi
pament electric pentru 
autovehicule, pompe șl 
compresoare, tuburi elec
tronice, echipamente și a- 
parate pentru automati
zare, produse foto-sensi- 
bile, diverse produse chi
mice, izolatori electrici, 
plăcuțe din metal dur, ma-

intensificarea acțiunilor de 
prospectare din partea be
neficiarilor de importuri 
din țara noastră, in vederea 
depistării acelor produse 
care le sint necesare, con
tractării și importării lor.

Se cuvine evidențiată șt 
realizarea in comun — de 
către România și R.D.G. 
— a unor acțiuni de coope
rare și specializare in pro
ducție, cum ar fi : fabrica
ția in țara noastră de 
strunguri-revolver, pe baza

documentației R.D.G., pen
tru satisfacerea necesarului 
ambelor țări, precum și 
pentru livrări pe terțe piețe, 
construirea in această țară 
a unei instalații de sinteri- 
zare a minereului de fier, a 
centralei termice de 100 
Gigacalorii, de la Berlin, 
și a altor centrale ter
mice, de diferite capaci
tăți, la Dresda, Halle, 
Neubrandenburg, Schwerin- 
Siid ; producerea in Româ
nia de obiective fotografice 
Domiplan și Oreston ș.a. 
In tonte aceste acțiuni, un 
aport deosebit l-a avut și 
îl arc Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare 
și cooperare economică.

Apreciem că schimburile 
economice și comerciale 
dintre România și R.D.G. 
pot fi in continuare dezvol
tate. diversificate, ridicate 
la un nivel superior. Ple
dează pentru aceasta posi
bilitățile de care dispun 
centralele șj întreprinde
rile industriale din țara 
noastră pentru satisface
rea cerințelor de import 
in diferite domenii ale 
R.D.G.

Agenția comercială a Ro
mâniei la Berlin, slujind 
dezvoltarea susținută a 
schimburilor economice 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica De
mocrată Germană, ișl va 
intensifica eforturile pen
tru îndeplinirea și depăși
rea substanțială a prevede
rilor acordului comercial de 
lungă durată, pentru creș
terea eficienței relațiilor 
dintre cele două țări socia
liste.

PROSPECT COMERCIAL

CHIMIMPORTEXPORT"
„CHIMIMPORTEXPORT", întreprindere de stat pentru comerț ex

terior — din București. Bd. Republicii nr. 10. Directorul acestei unități, 
tov. GHEORGHE DALEA, ne precizează :

— înființată în 1950, 
„Chimimportexport" 

este cea mai veche în
treprindere româneas
că de stat specializată 
in exportul și impor
tul de produse chimice. 
Vechea denumire de 
„Chimimport" nu mai 
corespundea realită
ții. Ca urmare a creș
terii susținute a pro
ducției industriei chi
mice, ramura cea mai 
dinamică a economiei 
naționale, exportul a 
devenit preocuparea 
noastră de bază, ast
fel că noua denumire 
reflectă acum fidel di
recțiile activității ac
tuale a întreprinderii. 
Activitatea „Chimim- 
portexport“-ului se 
desfășoară pe baza 
unei strinse conlucrări 
cu 8 mari unități pro
ducătoare ale indus
triei chimice și petro
chimice din România 
— și anume cele de la 
Tirnăveni, Turda, Ocna 
Mureș, Copșa '. 
Ploiești, Pitești, Rim- 
nicu-Vilcea și ” 
zești.

— Care sint princi
palele produse care fi
gurează pe ” ‘ 
export a 
derii ?

— Un loc 
îl ocupă exportul 
solvenți și produse in
termediare pentru sin
teze organice. Fenolul 
și acetona sint produse 
care și-au ciștigat o 
bună reputație in circa 
20 de țări. Izobutano- 
lul, precum și un grup 
de solvent! — tetra- 
clorură de carbon și 
percloretilenă 
preciați pentru pro
prietatea lor de a fi 
neinflamabili, consti-

o 
în 
de 
Pe

tuie anul acesta 
premieră absolută 
exportul românesc 
produse chimice, 
lista exporturilor noas
tre figurează, de ase
menea : produse cloro- 
sodice (sodă calcinată 
și caustică), carbid, 
cauciuc sintetic, negru 
de fum, bicromat de 
sodiu, silicagel, octa
nol, materiale plastice 
(policlorură de vinii, 
polistiren, polietilenă), 
acrilonitril. insecticide, 
alchilamine și nume
roase alte diverse pro
duse clorosodice și pe
trochimice. Aș pre
ciza că, din punct 
de vedere valoric, în
treprinderea este una 
dintre cele mai mari 
firme exportatoare din 
rețeaua noastră 
comerț exterior.

— Dar în ceea

de

Mică,
Bor-

lista de 
întreprin-

important
de

a-

__  ... __ ce 
privește importurile ?

— Asigurăm impor
tul anumitor tipuri de 
cauciuc natural și sin
tetic. polietilenă, poli- 
propilenă, colofoniu, 
sulf, plastifianțl, mi
nereu de crom, cloru
ri de amoniu, alcooli 
grași, acid clorhidric, 
polistiren, reactivi ș.a.

— Ce noutăți oferiți 
beneficiarilor de peste 
hotare ?

— Spre sfirșitul a- 
cestui an, sau la în
ceputul anului viitor 
vom exporta pentru 
prima dată un nou 
sortiment de polieti
lenă (de joasă presiu
ne și inaltă densitate), 
sulfat de aluminiu sub 
formă concasată și mă
cinată (pentru indus
tria hirtiei) : carbona
tai bazic și oxidul de 
magneziu, dimctilte- 
rcftalat (materie pri-

mă pentru producția 
fibrelor sintetice), pi- 
tezin (un ierbicid pro
dus de uzinele din Pi
tești) și — spre sfirși
tul acestui cincinal — 
cauciuc poliizoprenic.

„Chimimportexport" 
exportă in peste 60 de 
țări de pe toate con
tinentele.

— Cum acționați in 
vederea creșterii și 
diversificării exportu
rilor ?

— Anul acesta', 
„Chimimportexport" va 
fi prezentă, cu standuri 
proprii, la 52 de tir- 
guri și expoziții orga
nizate peste hotare, 
precum și la numeroa
se alte manifestări in
ternaționale (conferin
țe, simpozioane, lici
tații ș.a.) menite să 
favorizeze dezvoltarea 
comerțului nostru ex
terior < 
chimice, 
scop, , 
export" 
cooperare 
străine, la 
tea unor 
mixte cu i 
străinătate, 
prezent, am 
asemenea 
mixte — pentru pro
movarea comerțului de 
produse chimice — 
la Paris („Decofra"), 
Londra 
Frankfurt 
(..Conti-chemie") 
Milano ' ”

„Chimimportexport" 
va deveni astfel o 
prezență tot mai ac
tivă in rindul celor 
mai importanți expor
tatori mondiali de pro
duse chimice.

cu produse 
în același 

„Chimimport- 
participă. in 

cu firme 
activi ta- 
societăți 

sediul în 
Pină în 

i înființat 
societăți

(„Arcode"), 
pe Main 

și 
(„Romital").

V. P.
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Virtuțile monografiei r

literare
Circulau asiduu, acum ci ți va ani, 

pripite teorii care decretau dispari
ția necesară a monografiei, ca mo
dalitate anacronică. Deși frecvența și 
audiența acestor considerații nu azi 
cota mult coboritâ, le mai întilnim 
uneori prin cronici și articole. Mo
nografia ar fi — se pretinde — ve
tustă și. de aceea, locul ej trebuie 
<î-l ia un gen modern, eseul. Nu e 
vorbă, s-au publicat la noi eseuri 
domne de toată stima, chiar in sfera 
istorici literare. întrebarea c insă dară 
eseul este intr-adevăr unica modali
tate tolerabilă și. mai ales, dacă mo
nografia este, ca gen. epuizată și 
inutilizabilă.

Cind a pornit la elaborarea lucră
rilor sale dd sinteză, G. Călincscu 
deplora situația in care se afla, pină 
in 1940. investigația istoriografico- 
literarâ. Lipseau, aproape cu desă- 
virșire, edițiile critice, bibliografiile 
și. mai ales, monografiile despre o- 
pera marilor creatori. Lucrurile s-au 
modificat, in ultimele două decenii, 
sensibil. Paralel cu editarea, in ediții 
științific concepute, a scriitorilor din 
trecut, se poate vorbi, cu adevărat, 
de un reviriment, fără precedent, al 
investigațiilor de istorie literară. Nu 
credem că exagerăm cind spunem că 
ceea ce s-a realizat in acest dome
niu — intr-o perioadă relativ scurtă, 
— atinge proporțiile spectaculosului. 
Si ceea ce sporește valoarea acestor 
eforturi e faptul că, cu uncie excep
ții, s-a construit durabiL Nu vrem 
sa spunem că procesul la care ne re
ferim a ajuns spre etapele lui finale 
sau că ar fi. pe undeva, pe la zenit. 
Știm bine că am depășit abia faza 
turnării fundațiilor. Dar. in bună 
parte, ceea ce s-a durat este temei
nic. garantind soliditatea și valoarea 
construcției pe care o înălțăm.

Opera unor scriitori importanți 
beneficiază acum de cercetări serioa
se. ample și aprofundate. Editurile 
acordă, justificat, atenție monogra- 
f ii lor. La editura ..Minerva", o co- 
lrcție specială („Universitas") publi
că de regulă asemenea lucrări mono
grafice, iar la alte edituri („Cartea 
românească", „Dacia") preocuparea a- 
ceasta e, de asemenea, din fericire, 
prezentă.

E adevărat că în domeniul nostru 
nu se poate opera cu planuri stricte, 
deși, la unele edituri se procedează 
prin alcătuirea unor programe de 
perspectivă in care suplețea nu eli
mină rigoarea. Se poate chiar con
stata un fenomen îmbucurător, care 
demonstrează că nu este exclusă din 
raza cercetării nici una din epocile 
care segmentează, aparent, organis
mul unitar al istoriei literare. Să 
observăm in acest sens un fapt, in
contestabil, revelator : apariția unor 
studii de structură monografică des
pre literatura română veche. Am 
spune chiar că fenomenul e de două 
ori revelator. Mai intii. pentru că 
examinează atent și avizat personali
tățile unei perioade care pină prin 
1940 formau doar obiectul unor lu
crări de sinteză, arareori fiind cerce
tate in studii autonome. Apoi, pentru 
că, in sfirșit, opera acestor mari 
creatori e analizată nu numai pen
tru interesul cultural, social-istoric, 
politologic sau etnologic, ci și pentru 
calitatea literar-cstetică. Opera Cro
nicarilor, de pildă, s-a bucurat de 
citeva serioase studii (numai la edi
tura ..Minerva" au apărut in colecția 
„Universitas" trei asemenea mono
grafii), în care accentul cade pe va
loarea expresivă a unor texte consi
derate pină acum din unghi strict 
istoriografie. Firește, nu vrem să 
spunem că aceste studii au modifi
cat structural caracteristici știute ale 
unor opere de răsunet. Dar le-au va
lorificat dimensiuni pină acum igno-

rate sau negate, demonstrind că stu
dierea acestor opere in spațiul isto
rici literaro nu e — cum se afirma — 
rezultatul unei confuzii intre estetic 
și cultural. Exemple numeroase pot 
fi din fericire evocate. Dar mai im
portant mi se parc a aminti, dacă ne 
e îngăduit să spunem astfel, reci
proca situației menționate mai sus. 
Unor opere considerate pină acum 
din unghi strict estetic li s-au de
monstrat trăsături de obicei eludate. 
Bolintineanu era, se știe, prin tra
diție semnalat exclusiv ca poet și 
prozator. O monografie recentă (D. 
Bolintineanu și opera sa de Teodor 
Vârgolici), examinind cu rigoare în
treaga operă, a dezvăluit marea

puncte de vedere

semnificație a gazetarului, a istori
cului. a militantului politic, a ani
matorului cultural. După cum o cu
prinzătoare monografie, datorată lui 
Radu Tomoioagă, preocupată, nu ca 
do obicei, de Heliade Rădulescu scri
itorul. a pus in lumină concepția so- 
cial-politică și filozofică a marelui 
cărturar, demonstrind eroarea, gra
vă, do a-i considera opera ca fiind 
mistică și de esență irațională. Se 
demonstrează astfel, încă o dată, că 
scriitorul fiind, in ciuda fatalelor 
contradicții, o personalitate omogenă, 
iar opera o expresie semnificativă a 
unei structuri totuși unitare, nu o 
putem studia eficient decit monogra
fic.

Dar pentru a ajunge la asemenea 
rezultate (dintre care unele sint cu 
adevărat remarcabile) sint necesare 
eforturi de amploare in care nimic 
din ceea ce poate fi relevabil nu tre
buie ignorat. Ceea ce reclamă impe
rios acum istoriografia noastră lite
rară nu este, cred, comentariul aso
ciativ sau disociativ pe marginea u- 
nor opere de mai mic sau mai mare 
răsunet. Ci este necesar. înainte de 
toate, examenul sistematic (pină la 
epuizarea posibilă a surselor de in
formație literară), serios și aplicat. 
Cu atit mai mult cu cit avem teri-

lorii întregi încă nedesțclenite. cu 
harta lor abia conturată. Ne tre
buie. do aceea, studii melodice și. 
repetăm, sistematice, tinzînd spre 
completitudine, cure să scoală opere 
și autori din faza generalului și a 
clișeului îndătinat. Notăm un truism: 
a ști presupune a cunoaște. Or, din 
păcate, mai întilnim „știutori" care 
și la un sondaj superficial dovedesc 
că nu prea... cunosc. Și aceasta, poa
te. pentru că nu au avut la indominâ 
mijloacele adecvate de cunoaștere.

N-am vrea să se înțeleagă de aici 
că pledăm pentru investigație pedan
tă. plicticoasă, normativă și aridă (de 
tip lansonian sau și mai rău). Am 
ținut numai să subliniem că modali
tatea monografică, departe de a fi 
atit dc „anacronică" pe cit o postu
lează unii, e dimpotrivă viabilă și, in 
stadiul actual al lucrurilor, de o 
inestimabilă utilitate. Dar nu numai 
utilă in sensul pragmatic al terme
nului. Ci și in cel al valorii, izbutind
— cind avem de-a face eu lucrări de 
ținută — să ofere despre operă și 
scriitor o imagine estetică cu totul 
caracteristică. O demonstrează pil
duitor monografii ca acelea datorate 
lui Adrian Marino despic viața și o- 
pera lui Macedonski, lui Al. Piru 
despre Ibrăileanu, M. . Petroveanu 
despre Bacovia. Ion Dodu Bălan des
pre Goga. S. Damian despre roma
nele lui G. Călinescu, Mihai Gafița 
și Al. Săndulescu despre opera lui 
Duiliu Zamfirescu. Și exemplele ar 
putea fi mult completate, dovedind
— toate — valoarea exemplară a 
modalității monografice. A unei mo
dalități in care erudiția nu înseamnă 
mărunțirea faptului existențial, în 
care scrutarea vieții nu degenerează 
in biografism pedestru și autonom, 
evidențierea raportului operă-climat 
spiritual al epocii nu presupune în
fățișarea unei vulgare scheme socio
logice mecanice, perspectiva marxis
tă nu înseamnă deloc coborirea la 
pozitivismul greoi preconizat de Tai
ne, iar rigoarea nu elimină modalită
țile moderne de investigație. E, spe
răm, un argument concludent pen
tru valoarea monografiei care poale 
contribui enorm la progresul unei 
culturi.

Valorificarea moș
tenirii culturale a 
trecutului a făcut în 
țara noastră, an de 
an, progrese ce pun 
in lumină bogăția și 
varietatea ---- ’ '
moșteniri care s-i 
stituit 
unei 
rice 
tlcc, _______ ___ __
cclașl. timp și perse
verența cu care foru
rile noastre conducă
toare de partid și de 
stat au urmărit reali
zarea unui astfel do 
program. Evident, cind 
este vorba dc carte, 
ne gindim la o ade
vărată valorificare 
critică și nu — cum 
s-a iniimplat uneori 
— la o simplă și ba
nală retipărire. O ast- 

; fel de valorificare cri
tică este singura sus
ceptibilă dc a asigura 
unor opere ce merită 
să fie reactualizate o 
adevărată și durabilă 
prețuire, pe care o 
justifică pe deplin 
atit simțirea celor ce 
le-au creat, cit și 
ecoul pe care ele l-au 
slirnit la vremea lor.

Este meritul Editu
rii Minerva de a fi 
înscris in programul 
său de- retipăriri una 
dintre cele mai sem
nificative opere 
lui N. lorga. 
meritul editori loi
al criticului 
Râpeanu care 
nează studiul .....
ductiv de a fi înca
drat cu competență 
această operă in seria 
lucrărilor de același 
gen și de a fi subli
niat cu un clarvăză- 

' tor spirit 
de-o parte 
profund 
cestei opere, pe de 
alta limitele ideolo
gice și politice ale 
autorului său. precum 
și ale vremurilor in 
care el a trăit, a 
muncit, a luptat și a 
suferit. Notele docu
mentate, scrise in 
același spirit critic, 
permit oricărui citi
tor — pentru care

_______________

acestei 
•a con- 

de-a lungul 
experiențe istO- 
adeseori drama- 
dovcdlnd in a-

ale 
Este

Va Ier iu 
sem- 

intro-

critic pe 
valoarea 

umană a a-

(Urmare din pag. D

marcat Și totuși, chiar în clasa a- 
mintită o tăcere nefirească se așter
nuse după formularea întrebării.

Iată de ce am încercat aici o scurtă 
discuție cu cei prezenți. Și fapt ab
solut normal, odată declanșate resor
turile memoriei, toți și-au amintit 
date semnificative, fotografia expusă 
in muzeu cu participanții la cea de-a 
doua conferință a cercurilor socialis
te desfășurată la Brateș etc.

Acest scurt episod oferă un răs
puns întrebării formulate anterior. 
Este adevărat, elevii au participat la 
o acțiune interesantă, au vizitat mu
zeul și au fost impresionați de unul 
sau de altul din exponate. Dar, din 
păcate, toată acțiunea s-a incheiat 
aici. Or, educația tineretului repre
zintă o îndatorire permanentă a 
școlii, o sarcină care nu se epuizează 
odată cu bifarea unei acțiuni reușite 
intr-un plan de muncă.

— Fără îndoială, este datoria noas
tră, a școlii — spunea prof. Matei 
Mocanu, director adjunct al liceului 
industrial vizitat — de a căuta să 
fixăm cunoștințele căpătate, de a ini
ția discuții pe marginea celor văzute, 
de a semnala ulterior aspectele cele 
mai importante.

Așadar, o primă cauză a ncconcor- 
danței semnalate trebuie căutată in 
discontinuitatea preocupărilor vizind 
munca educativă in rindul elevilor.

ÎNTREBAREA A DOUA. Doar pa
tru elevi au știut că Galațiul a fost 
supranumit, datorită bogatelor sale 
tradiții revoluționare, datorită repe
tatelor acțiuni greviste ale muncito
rilor localnici — „Portul roșu". Dar, 
in același timp, aproape toți cei 300 
au dedus răspunsul corect in urma 
unor scurte indicii primite. Cu aten
ție, cu multă curiozitate, aceștia au 
ascultat cele citeva date referitoare 
la dezvoltarea portului, la luptele do
cherilor pentru o viață mai bună, la 
existența in localitate a unei baze 
sportive al cărei nume amintește ve
chea perioadă revoluționară. Și răs
punsul corect nu a intirziat Urmă
ream reacțiile elevilor și remarcam 
că iși cunosc prea puțin orașuL

La comitetul municipal U.T.C. ni 
B-au prezentat numeroase acțiuni de 
amploare, cu sute de uteciști. in- 
tilniri cu ilegaliști, cu activiști de 
partid in care asemenea teme erau 
nelipsite. Extrem de rar insă era 
contactul viu, direct cu locul de re
zonanță istorică, cu casele memo
riale. Prea multe erau manifestările 
grandioase in raport cu cele pentru 
grupuri mici de tineri, in care ei să 
vadă istoria, nu doar să o asculte. 
Iată de ce numărul incă restrins de 
acțiuni concrete — in acest domeniu 
a] faptelor, nu al vorbelor — poate fi 
considerat o a doua cauză a efica
cității scăzute a eforturilor școlii și 
U.T.C.

ÎNTREBAREA A TREIA. La Liceul 
pedagogic am încercat un fel de test 
de perspicacitate : la anii II A, IV C 
li V B, am rugat să ni se precizeze

evGrtîmentelc. oame
nii șl locurile evocate 
de autor n-ar fi tot
deauna familiare — 
să urmărească cu ușu
rință paginile cărții 
întregind astfel acest 
prețios comentariu.

Se cuvine 
să ne oprim 
asupra 
ții a 
de om", ce reprezintă 
una din puțin nume
roasele „autobiogra
fii" pe care ni 
lăsat cultura 
ncască din 
jumătate a 
nostru, precum și una 
din rarele lucrări de

așadar 
atenția 

recentei edi- 
acestcl „Vieți

le-a 
româ- 
prima 

secolului

cele mai semnificative 
ale carierei salo de 
istoric și do profesor. 
Ea este insă deosebit 
do prețioasă prin sub
stanța sa umană, prin 
sinceritatea adeseori 
dureroasă, cu care N. 
lorga prezintă capito
lele vieții sale, capi
tole ce oglindesc atit 
gindurlle sale despre 
societatea românească 
in mijlocul 
trăit, cit și 
și ambițiile 
cărturar și 
politic. Din 
doit punct de vedere 
— ca, firește, și din 
acela al frumuseții

căreia a 
idealurile 
sale de 
de om 

acest in-

romAnești". Aceasta 
in ciuda faptului, sub
liniat de comentator, 
că ,,O viață de om 
așa cum a fost" a fost 
scrisă in atmosfera do 
mare tensiune sufle
tească și cu gustul 
amar al îhfringerii 
sale politice ca șef al 
primului guvern al 
aventurierului Carol 
II. Copilăria șl tine
rețea sa pline de pri
vațiuni, dezgustul său 
pentru partidele po
litice care monopo
lizaseră conducerea 
țării sub cei trei regi 
ai unei dinastii străi
ne, tragedia țărănimii

NICOLAE IORGA

crezut și a luptat, 
chiar dacă se oprea 
la soluții reale sau 
iluzorii, pentru „asa
narea" vieții politice 
a vechii Românii, do
minate de pofta de 
ciștig a unei burghezii 
niciodată sătulă 
de reprezentanți 
corni șl lipsiți 
scrupule ai partidelor 
politice. Evident că 
in aceste condiții și 
lipsită de o adevărată 
bază socială de mase, 
cariera lui politică nu 
putea duce decit la o 
înfringere.

Ar fi nedrept insă 
dacă am urmări în

Și Ia
de

„O VIATĂ DE OM 
AS A CUM A FOST//

Adnotări de acad. Emil CONDURACHI

acest gen ce ne îngă
duie să urmărim în
deaproape viața și 
zbuciumul celui care 
a fost marele nostru 
cărturar, Nicolae Ior- 
ga.Nu este desigur nici 
locul, nici momentul 
să subliniem aici con
tribuția marelui sa
vant la dezvoltarea 
științei istorice româ
nești și locul pe care 
această contribuție — 
uriașă prin dimensiu
nile și tematica sa — 
l-a ocupat pină în 
1940 in ‘ ' ----
mondială, 
față nu putea, 
îndoială, să nu amin
tească

pină in 
istoriografia 

Cartea de 
fără

momentele

hainei sale literare — 
cartea lui ocupă un 
loc aparte in memo
rialistica românească.

în studiul intro
ductiv se subliniază pe 
drept cuvint lucrul 
acesta : „...cartea lui 
Nicolae lorga întrece 
prin arhitectura sa 
îndrăzneață, prin în
sușirile ei artistice, 
prin judecățile ros
tite asupra celor ce 
au dominat viața po
litică a țării și, nu in 
ultimul rind, prin 
perspectiva care ne-o 
dă asupra personali
tății autorului însuși, 
tot ce se scrisese pe 
tărimul memorialisticii

care în atitea rinduri 
(in 1888, ca și in 1907) 
recurgea la răscoale 
pentru a protesta îm
potriva exploatării 
sălbatice a claselor 
suprapuse, foamea, 
mizeria fizică și mo
rală care subminau 
temelia însăși a po
porului nostru, toate 
acestea au tulburat 
firea sensibilă a ma
relui nostru cărturar. 
Nu e mai puțin ade
vărat însă că această 
sensibilitate era spo
rită și de propriile 
sale infringeri pe pla
nul social și politic, 
într-adevăr, N. lorga 
a fost întotdeauna un 
pasionat om politic. A

filele acestei cărți, 
scrisă cu pasiune, cu 
revoltă și cu negare 
numai amărăciunea 
autorului, neglijînd 
sentimentele lui, ade
seori foarte elevate. 
Emoțiile cărturarului 
in fața bogăției as
cunse in cărți, in ar
hive și in muzee, 
bucuria de a desco
peri in ele noi docu
mente și mărturii des
pre istoria atit de 
zbuciumată a poporu
lui nostru, simpatiile 
sau antipatiile — jus
tificate ori nu — ale 
scriitorului față de 
contemporanii săi ii 
dau prilejul să îm
bogățească literatura

A românească cu pagini 
ce merită a figura In 
orice antologie. Cine 
nu va citi cu emoție 
primele sale „întâl
niri" cu urmele tre
cutului nostru ? Cine 
nu va citi cu aceeași 
emoție elogiul său 
adus cărților, pe oare 
le aduna și le citea 
cu nestinsă sete? Cine 
(chiar dacă N. lorga, 
in focul luptei, nu gă
sea soluția cea mai 
bună sau cea mai 
dreaptă) nu va fi ală
turi de el atunci cind 
condamnă 
mimetism _ ___
pseudocărturari ? Cine 
nu-1 va urma atunci 
cind subliniază cu vi
goare valoarea unei 
autentice culturi na
ționale, izvorită din 
sufletul acestui popor, 
cultură pe care și-o 
însușește, indreptin- 
d-o apoi, Înzecită, spre 
același popor căruia 
— ca și noi — îi da
torează totul ?

Iată de ce, in ciuda 
unor judecăți subiec
tive, izvorite dintr-un 
complex de fapte 
bine analizate de co
mentator, ne însușim 
intru totul concluzia 
lui Valeriu Râpeanu, 
pe care o cităm aici, 
tocmai fiindcă sinteti
zează bogăția acestei 
„Vieți de om" : „Scrisa 
așa cum Nicolae lorga 
a scris fiecare pagină 
a sa, la o mare tempe
ratură emoțională, 
bintuită da marile fur
tuni ale certitudinii 
și îndoielii, ale luptei 
și ale frămintării con
tinue, scrisă la ten
siunea maximă la care 
a trăit totdeauna Ni
colae lorga, cartea de 
față nu este numai 
un document de ex
cepțională însemnăta
te pentru cinci dece
nii de viață româ
nească, ci și o capo
doperă a literaturii 
noastre". Iată, deci, o 
carte ce merită să fie 
citită, valorificată spi
ritual, cunoscută.

jalnicul 
al unor

prezintă„ROMÂNIA-FILM"

1. ORNEA

Clasa muncitoare merge în paradis

Producție a studiourilor italiene 1971. Scenariul : Elio Petri, Ugo Pirro. Regia: Elio 
Petri. Imaginea : Luigi Kuveiller. Muzica : Ennio Morricone. Cu : Gian Maria Volonte, 
Mariangela Melato, Salvo Randone, Gino Pernice, Luigi Diberti, Donato Castellanela. 

Film distins cu Marele Premiu la Cannes 1972

ale cui sint cele două busturi 
la intrarea școlii, pe lingă care 
trec de citeva ori pe zi. Din 
elevi, doar 5 au știut că este 
de Costache Negri (de altfel, 
liceul poartă numele cunoscutului 
luptător unionist) și de profesorul 
Longinescu (primul director al liceu
lui). Nu mai adusesem in discuție in 
acest caz cunoștințe ce puteau fi do- 
bindite doar în urma unor acțiuni 
riguros organizate ; și nici date afla
te din cartea de istorie pe care copiii 
le puteau uita dintr-un motiv sau 
altul. Mai mult decit in exemplele 
anterioare, aici putea ieși limpede in 
evidență rolul nemijlocit al profeso
rului in educația elevilor săi.

De multe ori, cu prilejul sondaju
lui nostru, am auzit, invocat drept 
scuză a necunoașterii unor date, fap
tul că in școală s-a redus numărul 
de ore afectat predării istoriei. Afir
mația este in totalitate greșită. De 
educația patriotică a tinerei generații 
au datoria să se ocupe nu numai pro
fesorii de istorie. Fiecare cadru di
dactic, indiferent de specialitatea sa, 
diriginte sau nu, poate folosi timpul 
afectat predării, recreațiile, acțiunile 
extrașcolare pentru a cultiva, in cele 
mai variate forme, dragostea pentru 
țară, pentru tradițiile ei glorioase, 
pentru realizările anilor noștri.

Că este așa, ne-o mai dovedește și 
ÎNTREBAREA a — - ■
307 elevi au fost solicitați să nu
mească citeva mari personalități ale 
vieții noastre , 
științifice a căror activitate a fost 
legată de Galați. Marea majoritate 
a răspunsurilor l-au indicat pe Leo
nard (deoarece Teatrul muzical din 
localitate poartă numele celebrului 
cintăreț) și pe... doi interpreți locali 
de muzică ușoară : voci cu totul izo
late au adus in discuție pe Anghel 
Saligny. Ion Ivanov ici. Costache 
Negri. Hortensia Papadat-Bengescu 
etc. In rest, despre Dimitrie Cuclin, 
Camil Ressu. Jean Bart, Gh. Țițeica, 
Anton Holban etc., elevilor li s-a 
vorbit abia in minutele sondajului 
nostru. Este limpede că toate aceste 
cunoștințe nu trebuiau să aștepte o- 
cazii speciale pentru a fi transmise 
elevilor, că fiecare dintre cadrele 
didactice care ne-au însoțit și care 
se străduiau sâ ofere elevilor indi
cii pentru a-i ajuta să formuleze 
răspunsul puteau, de-a lungul anu
lui. sâ găsească răgazul necesar 
pentru asemenea discuții.

A vorbi elevilor despre personali
tatea care dă numele liceului sau 
despre istoria orașului și județului 
sint, de fapt, aspecte diferite ale 
uneia și aceleiași datorii primordiale 
a profesorului : să fie o prezență 
permanentă, activă, un exemplu per
sonal in acțiunea educativă. Realiza
rea incompletă a acestei obligații 
constituie o altă explicație a răspun
surilor primite la sondaj.

Acestea sint faptele constatate la 
Galați și o parte din concluziile con
turate in urma discuțiilor cu activiști 
U.T.C., cu numeroase cadre didactice. 
Rodul tuturor acestor investigații a

J

aflate 
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96 de 
vorba 
însuși

PATRA. Toii cei

politice, culturale,

constituit, în final, obiectul unei 
fructuoase discuții la comitetul mu
nicipal de partid. Aici ni s-a relevat 
faptul că organele locale de partid 
au analizat in ultima vreme cu 
multă seriozitate aspecte de genul 
celor sesizate in ancheta noastră. 
Rezultatul acestei evaluări respon
sabile l-a constituit declanșarea unei 
ample acțiuni vizind educația pa
triotică, comunistă a elevilor, prin 
accentuarea tocmai a laturii con
crete a actului educativ. De curind, 
toate monumentele, statuile, casele 
și plăcile memoriale din oraș au fost 
date in răspunderea cile unei școli, 
ai cărei elevi iși fac o datorie 
de onoare din a Ie îngriji și pro
teja. și, desigur, de a cunoaște bio
grafia. faptele legate de personalită
țile și locurile istorice respective. 
Proiectul de activitate prevede nu
meroase excursii și drumeții la 
locurile Istorice din oraș și județ, la 
marile întreprinderi, concursuri 
„Cine știe ciștigă" pe teme cu carac
ter patriotic etc.

„Eroii" sondajului nostru au de
monstrat că sint dornici să afle cit 
mai multe despre tot ce înaintașii lor 
au făptuit. Este mai mult decit nece
sar să li se ofere această posibilitate, 
să se acționeze cu hotărire in acest 
sens. Apelind la forme vii, conferind 
continuitate activităților educative, 
folosind cit mai bine inițiativa elevi
lor in conceperea, organizarea și des
fășurarea lor, rezultatele vor fi, in 
perspectivă, mult mai bune, vor con
tribui la educarea cetățenească, pa
triotică a elevilor, la pregătirea lor 
multilaterală.

• Radioteleviziunea română (stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert 
simfonic. Dirijor : Emanuel 
nescu. Solist : Franțois 
Thiollier (Franța) — 20.
e Conservatorul de muzică ___
prian Porumbescu" (sala G. Enes- 
cu) : Recita] de sonate — 20.
q Opera Română : Giselle — 19,30. 
q Teatrul de comedie : Preșul

Ele-
Joel

„Ci-

© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : -•
— 20.
© Teatrul
— 19,30.
© Teatrul
Magheru) :------- ---------- ------------
Wilde — 19,30.
© Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
© Teatrul „ion Creangă" : Avem 
nevoie de poezie — recital de 
versuri — 16, Nota zero la purta
re — 13.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : N’inigra și Aligru
— 17. (sala din str. Academiei) : 
Un băiat isteț și un rege nătăfleț
— 15.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Mitică Popescu
— 19.30.
© Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos pălăria !
— 19.30.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Legendă și clor — 19,30.

Valentin și Valentina

Mic : Stîlpii societății

„C. I. Nottara" (sala 
Bună seara, domnule

Decernarea Steagului roșu și a Diplomei
de unitate fruntașă pe țară in întrecerea socialistă

COMBINATULUI 
SIDERURGIC HUNEDOARA

HUNEDOARA (Corespondentul 
„Scinteii", Sabin Ionescu).

Ieri, siderurgiștii hunedoreni — 
distinși recent pentru a treia oară 
cu „Ordinul Muncii" clasa I și pentru 
a doua oară consecutiv in acest 
cincinal cu Steagul roșu și Diploma 
de unitate fruntașă pe țară — au 
trăit din nou un puternic sentiment 
de emoție și recunoștință față de 
prețuirea pe care partidul și statul 
nostru o acordă făuritorilor de metal 
din această străveche vatră indus
trială a țării. La adunarea festivă — 
in cadrul căreia tovarășul Constantin 
Mindreanu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., a inmînat colec
tivului de aici Steagul roșu și Diplo
ma de unitate fruntașă pe țară in 
întrecerea socialistă din anul 1972 — 
au fost prezenți in mijlocul siderur- 
giștilor tovarășii Ioachim Moga, 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, Nicolae Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, care 
i-au felicitat călduros pe fruntașii 
in întrecerea pentru îndeplinirea 
înainte de termen a cincinalului.

Tovarășul Costache Trotuș, direc
torul Combinatului siderurgic Hune
doara, a arătat că înaltele distincții 
primite sint o urmare a contribuției 
efective aduse de siderurgiștii hune
doreni la dezvoltarea în ritm impe
tuos a economiei naționale, concre
tizată anul trecut prin realizarea su
plimentară a unei producții-marfă 
vindută și încasată în valoare de a- 
proape 172 milioane lei, 105 milioa
ne lei beneficii și peste 38 milioane 
lei economii la prețul de cost. Direc
torul combinatului și ceilalți siderur-. 
giști care au luat cuvintul în adu
nare au subliniat că recenta majo
rare a angajamentului anual are o 
bază realistă concretizată in reali
zările din primele 4 luni din acest 
an, cind s-au produs suplimentar 
aproape 40 000 tone cocs metalurgic 
și minereu aglomerat, 8 000 tone fon
tă. circa 16 000 tone oțel și 10 700 tone 
laminate finite, in timp ce livrările 
suplimentare de produse la export 
au depășit 9 milioane lei valută.

Intr-o atmosferă de cald entu
ziasm muncitoresc, participanții la 
adunare au adresat Comitetului Cen
tral al P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o telegramă in care 
spune, printre altele : Urmînd 
perseverență exemplul de 
și dăruire cu care vă 
zi de zi nobilei opere 
care a socialismului in patria noas
tră scumpă, ne angajăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ac
ționăm întotdeauna cu toată capaci
tatea pentru infăptuirea exemplară 
a sarcinilor incredințate. La grija

permanentă ce . o purtați Hunedoarei 
socialiste vom răspunde cu noi rea
lizări in înfăptuirea neabătută a po
liticii partidului și statului, în ri
dicarea continuă a patriei noastre 
pe cele mai inalte culmi ale progre
sului și civilizației.

lioane lei la producția globală și 256 
milioane lei la producția marfă.

UZINEI DE RULMENJI 
DIN BRAȘOV

INSTITUTULUI DE PROIEC
TĂRI PENTRU INDUSTRIA 
MATERIALELOR DE CON
STRUCȚII DIN BUCUREȘTI

se 
cu 

’i muncă 
consa erați 
de edifi-

BRAȘOV (Corespondentul ..Scin
teii.", Nicolae Mocanu). — Activita
tea rodnică depusă de colectivul U- 
zinei de rulmenți din Brașov pentru 
îndeplinirea și depășirea planului și 
angajamentelor asumate in întrece
rea socialistă pe anul trecut a fost 
răsplătită ieri prin decernarea Stea
gului roșu și a Diplomei de onoare 
de unitate fruntașă pe țară, locul I.

Referindu-se la realizările obți
nute in cel de-al doilea an al cinci
nalului, inginer Gheorghe Badea, di
rectorul general al Centralei indus
triale pentru fabricația de rulmenți 
și organe de asamblare, a arătat că, 
anul trecut, colectivul uzinei de rul
menți din Brașov și-a îndeplinit inte
gral planul și angajamentele luate in 
întrecerea socialistă pe țară. Planul 
producției marfă a fost depășit cu 
37,2 milioane lei, față de 25 milioa
ne lei cit prevedea angajamentul 
luat. S-au livrat suplimentar un nu
măr de 131 889 bucăți rulmenți, 134 
tone pile și 21 tone cuzineți. No
menclatorul uzinei s-a îmbogățit cu 
incă 68 tipodimensiuni de rulmenți. 
Aceste prestigioase realizări sint re
zultatul activității neobosite a co
lectivului uzinei pe linia moderniză
rii și perfecționării fabricației și a 
aplicării unor valoroase inițiative in 
întrecerea socialistă, intre care se 
detașează „micronul, gramul, secun
da în slujba eficienței economice".

Steagul roșu și Diploma de unitate 
fruntașă pe țară au fost înminate de 
tovarășul Ștefan Pavel, secretar al 
U.G.S.R., membru al C.C. al 
P.C.R. Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii uzinei au fost felicitați, de 
asemenea, de tovarășul 
Drăgan, membru al_ 
Executiv al C.C. al 
secretar al Comitetului 
Brașov al P.C.R., și de 
loan Avram, ministrul ___
oonstrucțiilor de mașini grele.

Participanții la adunare au trimis 
o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, in care se ex
primă hotărirea colectivului uzinei 
de a nu precupeți nici un efort pen
tru traducerea in viață a angajamen
tului luat de a realiza planul cinci
nal in 4 ani și jumătate, ceea ce în
seamnă că pină la finele acestui an 
se prelimină o depășire de 326 mi-

Constantin
Comitetului 

P.C.R., prim- 
județean 
tovarășul 
industriei

Institutului de proiectări pentru 
industria materialelor de construcții 
din Capitală — distins recent cu 
„Ordinul Muncii" clasa I pentru re
zultatele deosebite obținute in ulti
mul an în îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor asumate — i-au fost decernate 
miercuri Steagul roșu și Di
ploma de unitate fruntașă pe țară 
in întrecerea socialistă pe 1972, con
ferite de Consiliul Central al 
U.G.S.R.

înfățișind activitatea desfășurată 
în cursul anului 1972 de acest har
nic colectiv, Emilian Băiculescu, in- 
ginerul-șef al institutului, a arătat 
că lucrătorii din acest sector de ac
tivitate și-au îndreptat preocupările 
spre folosirea rezervelor naturale de 
materii prime și valorificarea deșeu
rilor din alte ramuri industriale, spre 
realizarea unor investiții cu o efi
ciență sporită, precum și spre per
fecționarea tehnologiilor de produc
ție a materialelor de construcții. In 
cursul anului trecut s-a remarcat o 
reducere importantă a duratei de 
elaborare a proiectelor, productivita
tea muncii înregistrind o creștere de 
42 la sută peste prevederi. Prin so- . 
luțiile noi de proiectare, elaborate 
de institut, au fost realizate econo
mii de peste 1100 tone metal, 2 200 
mc material lemnos. S-a reușit ca 
la finele anului 1972 să se obțină la 
peste 90 la sută din proiecte califi
cative de excepțional și foarte bine 
din partea organelor de avizare.

Steagul roșu și Diploma de uni
tate fruntașă pe țară au fost înmi- 
nate de tovarășul Oliviu Rusu, pre
ședintele Consiliului național al in
ginerilor și tehnicienilor, vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

La încheierea festivității, cei pre- 
zenți au adresat o telegramă Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, printre 
altele : Cercetătorii și proiectanții 
din industria materialelor de con
strucții se angajează să depună toată 
priceperea, entuziasmul și capacita
tea creatoare pentru realizarea unor 
lucrări de înaltă calitate, pentru 
scurtarea termenelor planificate, 
contribuind astfel la îndeplinirea 
planului cincinal în patru ani și ju
mătate.

cinema

9,15; 11,30;
GRI VIȚA — 

18,15; 20.30, 
- 19.30.

: LUMINA —
18.30: 20,45.

DOINA — 9.30;

© Clprian Porumbescu : PATRIA
— 10; 13,30; 17; 20,30.
© Ceața : SCALA — 
14; 16,15; 18.30; 20,45, 
0; 11,15; 13,30; IC;
GRADINA SELECT ____
• Fată bătrinâ : SALA PALATU
LUI — 17,15 (seria de bilete — 
4581) ; 20,15 (seria de bilete — 
4589), CAPITOL — 9,30: 11,45; 14; 
16.15; 18,30; 20,45, la grâdinâ —
19.30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30.
© Frontul nomad 
9; 11,15: 13,30; 16;
© Ursul Yogi :
11,30; 13,30; 15,30.
• Raportul agentului 36 : DOINA
— 17,45: 20.15.
© Veronica : CENTRAL — 9:
11.15; 13,30; 15,45: 18: 20.15. VOL
GA — 9.30; 11.30; 13.30; 15.30;
17.45; 20. ARTA - 16; 18; 20. la 
grădină — 19.30.
© Pe : vlntului : LUCEA
FĂRUL 14.30: 19. la grâdi-

FESTIVAL
14: io. 
VORIT

q Pădurea pierdută : TIMPURI
NOI — 9—20.15 în continuare.
© zicea pisică blestemată : BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30: 16; 18.30; 
21. la grădină — 20. GRADINA 
ARENELE ROMANE — 19.30.
© Misterul din insula Balfe : MI
ORIȚA — 8.45; 11: 13.15: 15,30; 18;
20.30.
© Adio, Petersburg : VIITORUL
— 15.30: 18: 20,15.
© Tecumseh : LIRA — 15,30: 18; 
20,15, la grădină — 19,30. BUCEGI
— 15,30; 13: 20,30, la grădină —
19.30.
© Pasărea timpurie — 10; 12; 14. 
Edison - 16.30 : CINEMATECA
(sala Union).
o Ce se intîmplă, doctore ? : ME
LODIA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45. MODERN - 9; 11.15; 13.30; 
16: 18.15: 20,30, la grădină — 19,45. 
BUZEȘTI — 9: 11.15: 13,30: 16:
18.15; 20,30. la grădină — 20.
© Astâ-seară dansăm in familie : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30: 18; 20,15.
© Grăbiți apusul soarelui : EX
CELSIOR — 9; 12,30; 16; 19.30,
GLORIA — 9.30: 12.30: 16.15; 19,15. 
AURORA — 9; 12.30; 16; 19,15, la 
grădină — 19.30.
© Neamul Șoimăreștilor : DACIA
— 9; 12,30; 16; 19,30.
© Cowboy : UNIREA — 15.30; 18:

20.15, la grădină — 19,30, FLO
RE ASC A — 15,30: 18; 20.15.
© Zestrea : FERENTARI — 15,30; 
18; 20,15.
© Nici un moment de plictiseală : 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30, la grădină — 19,30.
© Explozia : PACEA — 15,45; 18;
20.15.
© Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : DRUMUL SĂRII —
15.30; 18; 20,15.
© Țara sălbatică : GIULEȘTI — 
15.30: 18: 20,15.
© Drumul spre Vest : COTRO- 
CENI — 15.30; 18; 20.15.
a Atunci l-am condamnat pe toți 
la moarte : VITAN - 15,30; 18; 
20,15.

t V
Programul I '

9,00 Curs de limbă franceză. Lec
ția a 54-a.

9.30 Prietenii lui Așchluță.
10.00 Telex.
10.05 Publicitate.
îo.io Tehnic-club.
10.40 Reportajul săplămlnil : „Ori

zontul bărbaților".

11,00 Film artistic „Secretul cl- 
frului".

12.30 PAȘI PE DRUMUL ISTO
RIEI. „9 MAI 1877 — 9 MAI 
1945 — O DUBLA ANIVER
SARE".

13,00 Telejurnal.
16,00-17,00 Teleșcoală
17.30 Emisiune In limba maghiară.
18.30 Telex.
18,35 Publicitate.
18,40 Omul și muzica Iul : Cari 

Nielsen — un documentar 
filmat despre reprezentantul 
de frunte al muzicii daneze. 
Film realizat ' 
nea daneză.

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

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Cintecul sftptâminii : 
ța-i frumoasă" de

de Televiziu-

„Via- 
. _________ — Petre

Mlhăescu, text de Sașa Geor
gescu. Interpretează Ana 
Petria și Pulu Năstase.

20,05 Drumuri în istoric — Țara 
Hațegului.

20,20 Pagini de umor : Aventuri 
în epoca de piatră.

20,45 Tinerii despre ei înșiși.
21,15 Steaua fără nume. Eml-

siune-concurs pentru tineri 
interpreți de muzică ușoa
ră.

22,10 24 de ore © Din țările so-

răspunde

simfonic 
audiție) 

Varia- 
* Haydn 

pentru

(Agerpres)

clallste.
22.40 Aplauze pentru români : Cu 

Ansamblul „Călușul" din 
Scorniceștl în Cipru.
Programul II

17.30 Agenda.
17.40 Pagini muzicale de mare 

popularitate din opere. In 
program : Verdi, Mozart, R. 
Strauss. Soliști : Marla Mu- 
reșan, Margareta Sziszki, 
Mihail Panghe, Maria Goia, 
Mihaela Gina Ștefan, Titus 
Moraru.

16,10 Film serial pentru tineret 
„Tunelul timpului". Episodul 
VI — „Capcana".

19,00 Municipalitatea ' ’
bucureșteanulul.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal © Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor,

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radiotelevlziunii. So
list F. J. Thiollier (Franța). 
Dirijor Emanuel Elenescu. In 
program : ciclul f"
„Phtora I" (primă 
de Nicolae Brinduș ; 
țiuni pe o temă de 
și Concertul nr. 2 
plan și orchestră 
Brahms.

22.00 Biblioteca pentru 
George Topîrceanu.
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Cu prilejul Zilei independentei de slat a României

Cu prilejul Zilei independenței 
de stat o României și implinirii a 20 
de ani de ia victoria asupra fascis
mului. miercuri, in cadrul unor so
lemnități, au fost depuse coroane de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei. pentru socialism, la Monumen
tul eroilor patriei și la Monumentul 
eroilor sovietici din Capitală.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Pană, Ilie Verdeț. Gheorghe Cioară, 
Mihai Gere, Ștefan Andrei, Constan
tin Stâtescu. secretarul Consiliului 
de Stat, membri ai C.C. al P.C.R.. ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
ai Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, conducători ai 
unor instituții centrale $i organizații 
obștești, generali și ofițeri superiori, 
foști comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist. delegații ale 
oamenilor muncii din intreprlnderi 
și instituții bucureștene.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari, membri ai corpului 
diplomatic.

Companii militare, detașamente nle 
gărzilor patriotice și ale tinerilor 
care se pregătesc pentru apărarea 
patriei au prezentat onorul.

In acordurile solemne ale Imnului 
eroilor, la monumente au fost depuse 
coroane de flori din partea Conntc- 
•uluf Central al Partidului Comunist 
Roraăn, Consiliului dc Stat și Con
siliului de Miniștri : Ministerului 
Apărării Naționale și Ministerului 
de Interne : Comitetului municipal 
București al P.C.R. și Consiliului 
popular municipal : Comitetului or
ganizatoric al veteranilor din războ
iul antifascist, din partea organiza
țiilor obștești și a unor mari între
prinderi. precum și jerbe de flori 
din partea pionierilor.

Au fost depuse, de asemenea, co
roane de flori din partea corpului 
diplomatic.

La Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism și la Monumentul 
eroilor patriei a fost intonat Imnul

IN CARTIERUL VOINEȘTI - COVASNA

La 9 mai. in ziua cind poporul 
nostru aniversează 98 de ani de la 
proclamarea Independentei de stat a 
României și 28 de ani de la victoria 
asupra fascismului. la Covasna — in 
cartierul Voinești —a avut loc solem
nitatea dezvelirii monumentului ,.F- 
liberatorul-, omagiu adus memoriei 
ostașilor români care și-au jertfit 
viata pentru libertatea și indepen
dența patriei.

Monumentul din bronz — realizat 
de sculptorul Teodor Ionescu — a 
fost așezat intr-un nou parc, ame
najat prin muncă patriotică de lo
cuitorii orașului Covasna.

La solemnitatea dezvelirii au par
ticipat reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, numeroși 
oameni ai muncii din fabricile și in
stituțiile orașului și județului Covas
na. elevi, pionieri, militari.

In alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, tovarășii Ferdinand Nagy, prim- 
secretar al Comitetului județean Co
vasna al P.C.R.. și general-colonel 
Marin Nioolescu. adjunct al minis
trului apărării naționale, au evocat 
momente nepieritoare ale luptei e- 
roice pentru independentă. liberta‘e 
și pace a poporului român.

Cu prilejul zilei de 9 Mai. la mo
lt

tară, aniversarea Zilei 
de stat a României si

în întreaga 
independenței . .
împlinirea a 28 de ani de la victoria 
asupra fascismului au prilejuit nu
meroase manifestări culturale. La 
Casa centrală a armatei din Capi
tală s-a deschis o expoziție de artă 
grafică intitulată ..Lucrări realizate 
pe cimpul de luptă in războiul pen- 
tj •?■■■. 1877—1878 și in
războiul antihitlerist*'.

în sala de festivități a Casei scrii
torilor .,Mihail Sadoveanu" a avut 
Ioc o seară omagială consacrată 
Z»k\ victoriei, organizata in colabo
rare‘ru redacția revistei ..Viața mi
litară'*. Generalul-maior in rezervă 
Andrei Miclescu și scriitorul Radu 
Theodora — veterani ai războiului 
antihitlerist — au evocat eroismul 
ostașilor români și memorabilele 
evenimente de pe front din preajma 
zilei dc 9 Mai 1945. Au participat 
scriitori, ofițeri, ziariști.

La Pitești, la „Poarta eroilor** din 
parcul Trivale — monument închinat 
ostașilor români de pe meleagurile 
argeșene căzuți in timpul luptelor 
pentru independența națională a pa
triei noastre — a fost prezentată o 
gală de filme, in cadrul căreia sute 
de locuitori ai orașului au vizionat 
producțiile „O flacără străbate 
veacurile*1. ..Războiul de indepen
dență din 1877“ și ..Eroii râmin ti
neri “. realizate de Studioul cinema
tografic al Ministerului Apărării Na
ționale.

Expuneri pe tema ..9 Mai — Ziua 
independenței de stat a României și 
a victoriei asupra Germaniei hitle- 
riste'*. urmate de programe artistice 
omagiale și momente evocatoare, au

vremea
Ieri in țari : Vremea a fost instabi

li, mai ales in Banat. Transilvania, 
jumătatea de nord a Moldovei, in 
r.ord-vestuî Olteniei și zona de mun
te, unde cerul a prezentat innor&ri ac
centuate Însoțite de averse de ploaie 
și descărcări electrice. In rest, cerul 
a fost variabil și numai după-amiază 
s-au semnalat averse de ploaie și des
cărcări electrice in jumătatea de vest 
a Munteniei. Vlntu! a suflat moderat. 
Temperatura aerului a continuat sâ 
scadă In jumătatea de nord-vest a ță
rii. dar s-a menținut ridicată In rest, 
oscilind la ora 14 Intre 13 grade Ja 
Suceava șl 31 de grade la Urziceni, 
Grivlța. Dilga și Fetești.

Timpul probabil pentru 11, 12 și 13 
mai. în țară : Vremea va fi in general 
instabilă, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, care vor avea și 
caracter de averse Însoțite de descăr
cări electrice. Vlntul va prezenta in
tensificări de scurtă durată. Tempera
tura va continua să scadă la începu
tul intervalului. Minimele vor fi cu
prinse Intre 4 șl 14 grade, iar maxi
mele Intre 15 șl 25 de grade, mal ri
dicate In a doua parte a intervalului. 
Izolat slnt condiții de grindină. In 
București : Cerul va fi temporar no
ros. Ploaie de scurtă durată. Vlnt 
moderat. Temperatura in scădere la 
Xncepuiul intervalului.

de Sfat al Republicii Socialiste Ro
mânia. La Monumentul eroilor so
vietici au fost intonate imnurile de 
stat al Uniunii Sovietice și al blicii - - - - - - Rcpu-

I Socialiste Romnnla.
★ 

solemnitatea de la 
militarilor britanici 

teritoriul României, in

Cimi- 
căzuți 
lupta

La 
tirul 
Pp 
Împotriva fascismului, au luat par
te tovarășii Paul Niculescu-Mlzil, vi
cepreședinte al Consiliului dc Miniș
tri, Ilie Murgulescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Constantin 
Stâtescu, secretarul Consiliului dc 
Stat, membri ai guvernului, generali 
și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și atașați militari.

O companie militară a prezentat 
onorul. După intonarea imnurilor de 
stat al Marii Britanii și al Republicii 
Socialiste România, au fost depuse 
coroane de flori din partea Consi
liului de Stat și Consiliului dc Mi
niștri ale Republicii Socialiste Româ
nia, Ministerului Apărării Naționale. 
Comitetului Executiv al Consiliului 
popular al județului Ilfov, precum și 
din partea corpului diplomatic.

★
Tot cu prilejul zilei dc 9 Mai au 

fost depuse coroane de flori la cimi
tirele și monumentele eroilor români 
din București și din întreaga țară.

Membri ai gărzilor patriotice, ai 
detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei și 
pionieri au alcătuit gărzi de onoare. 
Fanfare militare au intonat Imnul 
eroilor.

în aceeași zi au fost depuse co
roane de flori și la cimitirele osta
șilor sovietici căzuți pe teritoriul 
României in lupta împotriva fascis
mului. de la Jilava, Herăstrău și din 
alte localități.

★
Ambasadorul Uniunii Sovietice la 

București, V. I. Drozdenko, a depus, 
cu prilejul aniversării victoriei asu
pra fascismului, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor sovietici din Ca
pitală.

nument au fost depuse apoi coroa
ne de flori.

Intr-o atmosferă de entuziasm, 
participanții la solemnitate au adre
sat o telegramă Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune :

Oamenii muncii din județul Co
vasna — români și maghiari — în
frățiți in muncă și idealuri. aduc 
astăzi, cu prilejul zilei de 9 Mai, zi 
cu dublă semnificație pentru poporul 
român — proclamarea independenței 
de stat a României și victoria asupra 
fascismului — un cald și emoționant 
omagiu fiilor țării care, cu prețul 
vieții, au luptat pentru apărarea gliei 
strămoșești.

Strins uniți in jurul partidului. în 
frunte cu dumneavoastră. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, noi trăim astăzi 
cu adevărat bucuria deplinei inde
pendențe și egalități. Sintem hotâriți 
să nu precupețim nici un efort pen
tru a traduce in fapt politica partidu- 
lui. sâ depunem întreaga noastră ca
pacitate creatoare în măreața operă 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru a ri
dica pe noi trepte de lumină și pro
gres scțimpa noastră patrie. Repu
blica Socialistă România.

*
avut loc la casele de cultură din 
Cluj, Slatina. Corabia, Drăgănești, 
Balș, precum și în numeroase între
prinderi, instituții și școli din jude
țul Olt

în semn de cinstire a memoriei 
eroilor români căzuți in luptele pen
tru eliberarea Oradiei de sub ocupa
ția hitleristă, peste 8 000 de tineri 
din întreprinderi, instituții și școli 
au participat la un „Marș al tinere
tului". organizat din acest municipiu 
la Monumentul eroilor români de la 
Băile Felix. Aici, tinerii s-au intil
nit cu ofițeri și cu veterani de 
război, care le-au împărtășit mo
mente din luptele pentru eliberarea 
patriei. De asemenea, la monumen
tul „Vinătorilor** din Ploiești a avut 
loc o evocare intitulată „Slavă eroi
lor patriei", la care au luat parte 
peste 3 000 de tineri, elevi și stu
denți.

în unitățile și formațiile armatei, 
la casele armatei și cluburile ostă
șești, la Academia militară și școlile 
militare s-au desfășurat, de aseme
nea. manifestări închinate zilei de 
9 Mai.

Cu acest prilej, in întreprinderi și 
instituții din intreaga țară, ofițeri 
superiori au vorbit despre semnifi
cația aniversării. Expunerile au fost 
urmate de programe cultural-artis- 
tice consacrate evenimentului.

(Agerpres)
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TENIS. Echipa României 
pentru meciul cu Olanda

A fost alcătuit lotul de tenis 
al țării noastre in vederea me
ciului cu selecționata Olandei, 
care se va desfășura intre 18 și 
20 mai (probabil la Haga) in 
cadrul „Cupei Davis**. Din lot 
fac parte : Ilie Năstasc, Dumitru 
Hărădâu. Toma Ovici, Traian 
Marcu. Antrenorul echipei ro
mâne este C. Caralulis.

• Turneul internațional de tenis 
de la Bournemouth contind pentru 
„Marele Premiu F.I.L.T." continuă, 
în turul doi al probei de simplu, Ilie 
Năstase, ciștigătorul de anul trecut 
al trofeului și favoritul numărul 1 al 
acestui concurs, l-a întrecut cu 6—1, 
6—0 pe englezul John Paish. Italia
nul Adriano Panatta, al doilea favo
rit al concursului, l-a eliminat cu 
6—2. 6—2 pe americanul Dibbs. Aus
tralianul Dent l-a întrecut pe Ion 
Țiriac cu 5—7, 6—4, 6—4.

Ieri după-amiază. in turul III. Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—2. 9—8 pe
francezul G. L. Rouyer. Alte rezul
tate : Panatta (Italia) — Franulovici 
(Iugoslavia) 9—8. 6—0 : Jauffret 
(Franța) — Stilwell (Anglia) 6—3 ; 
9—7.

președintele Comitetului pentru problemele

științei și tehnologiei din R. S. F. Iugoslavia

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Ion Ghporghe Maurer, 
a primit, miercuri la amiazâ, pe to
varășul Trpe Iakovlevski, membru 
al Consiliului Executiv Federal, pre
ședintele Comitetului pentru proble
mele științei și tehnologiei din 
R S.F. Iugoslavia, care face o vizită 
in țara noastră.

în timpul convorbirilor au fost 
examinate aspecte privind lărgirea 
relațiilor de colaborare șl cooperare 
în domeniul științei, tehnologiei, in- 
vățămlntului și culturii dintre 
România și Iugoslavia.

★
Dezvoltarea colaborării și coope

rării in domeniul științei și tehnolo
giei intre România și Iugoslavia con
stituie obiectul unui protocol încheiat 
miercuri, la București.

Documentul, care prevede, intre al
tele. adincirea cooperării in cerceta
rea științifică intre institutele șl or
ganizațiile de specialitate din cele 
două țâri, In domeniile metalurgic,

întiînire la C. C. al P. C. R
Miercuri după-amiază, tovarășii 

Ghcorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent. secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., s-au intilnit 
cu Richard Andriamanjato, preșe
dintele partidului Congresul pentru 
Independența Madagascarului — 
A.K.F.M. — din Republica Malgașă, șl

Miercuri a sosit in Capitală tova
rășul Mario Zagari, membru al Di
recțiunii Partidului Socialist Italian, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
face o vizită in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Cornel Burtică, membru supleant al

Primire la C. C. al P. C. R. național de chirurgie
Tovarășul Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Executiv, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. a primit miercuri dimineața 
pe Klaus Hdpcke, adjunct al minis
trului culturii din Republica Demo-

★
In urma tratativelor care s-au 

desfășurat intre 7 și 9 mai la Bucu
rești, miercuri a fost semnată înțe
legerea cu privire la colaborarea in 
domeniul editorial și al comerțului 
de carte, intre Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste al Republicii So
cialiste România și Ministerul Cul
turii al R. D. Germane, pe anii 
1973—1974. Documentul prevede dez
voltarea activității reciproce de 
coeditare și traducere, sprijinirea 
organizării de expoziții de carte, 
intensificarea colaborării directe in
tre edituri și a comerțului cu 
tea și alte acțiuni.

Vicepreședintele Consiliului 
turii și Educației Socialiste,

car-

Cul- 
Ion 

Dodu Bălan, care a semnat înțele
gerea din partea română, a arătat,

Vizita delegației Consiliului Național

al Frontului Patriei
Delegația Consiliului Național al 

Frontului Patriei din R.P. Bulgaria, 
condusă de Liubomir Levcev, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal, care, la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste, face o vizită de prietenie in 
țara noastră, a fost miercuri dimi
neață oaspete al colectivului uzinei 
constructoare de utilaj petrolier „1 
Mai" din Ploiești. Vizitînd principa
lele sectoare ale uzinei, membrii 
delegației au luat cunoștință de gama 
variată de instalații și agregate pe
troliere realizate aici.

în cîtev a
• O nouă construcție sportivă în 

județul Prahova : bazinul acoperit 
de inot al asociației sportive „Flacă
ra" din Cimpina. Bazinul — construit 
in mare parte prin munca patriotică 
depusă de localnici — dispune de 
instalații necesare desfășurării in 
bune condiții a concursurilor de inot 
naționale și internaționale.

o La Timișoara s-a disputat, 
miercuri, meciul internațional .do 
fotbal, in care selecționata seriei a 
Il-a a diviziei B a intilnit selecțio
nata olimpică a Iugoslaviei. Oaspeții 
au terminat învingători cu scorul de 
2—0 (2—0).

• Comitetul de organizare a Jocu
rilor mondiale universitare (15—25 
august, la Moscova) a definitivat 
progranul întrecerilor. La „Univer
siada *73" și-au anunțat participarea 
peste 4 000 de studenți și studente 
reprezentind 61 de țări. Festivitatea 
de deschidere se va desfășura la 15 
august, pe stadionul „Lujniki". Com
petiția va cuprinde concursuri la : 
atletism, inot, sărituri de la trambu
lină, polo pe apă, baschet, volei, te
nis, scrimă, gimnastică, lupte greco- 
romane, lupte libere. Ceremonia de 
închidere — 25 august, in nocturnă.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă prietenească, a luat parte 
loan Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie. A fost de față 
ambasadorul 
București.

In aceeași 
t revederi cu 
lescu-MIzil, 
siliulul de Miniștri, și Dumitru Po
pescu, președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste.

Iso Njegovan,
R.S.F. Iugoslavia la

zi. oaspetele a avut în
tovărășii Paul Nicu- 
vicepreședinte al Con-

(Agerpres)
★

construcții de mașini, electronic, elec
trotehnic, construcții șl alte sectoare, 
a fost semnat de loan Ursu, pre
ședintele Consiliului pentru Știință 
și Tehnologie, ?i de Trpc Iakovlevski, 
președintele Comitetului pentru pro
blemele științei și tehnologiei din 
R.S.F. Iugoslavia.

(Agerpres)

din 
care vizitează 

la invitația C.C. al

Rahantavololona R. Andriamanjato, 
președintă a secției A.K.F.M. 
orașul Tananarive, 
țara noastră,
P.C.R.

întilnirea, care a prilejuit un 
schimb de informații cu privire la 
activitatea și preocupările actuale ale 
celor două partide, a decurs intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Comitetului 
Comitetului 
Comunist Român, Ștefan Andrei, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, de ac
tiviști de partid.

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

Executiv, secretar al 
Central al Partidului

erată Germană, care se află in vi
zită in țara noastră.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a luat parte Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste.

★

printre altele, că aceasta constituie 
o nouă treaptă pe linia ascendentă a 
colaborării culturale intre România 
și R. D. Germană, deschide noi 
perspective, din ce in ce mai fruc
tuoase, relațiilor culturale bilaterale.

La rindul său, Klaus Hdpcke. ad
junct al ministrului culturii al R. D. 
Germane, in alocuțiunea rostită cu 
prilejul semnării, a apreciat spiritul 
in care s-au desfășurat tratativele, 
exprimtndu-și convingerea că stră
daniile de a face cunoscute, reciproc, 
realizările din domeniul cărții vor 
fi încununate de bune rezultate.

în aceeași zi, adjunctul ministrului 
culturii al R. D. Germane a părăsit 
Capitala.

(Agerpres)

din R. P. Bulgaria
în continuarea vizitei în țara noas

tră, delegația Consiliului Național al 
Frontului Patriei din R.P. Bulgaria 
a sosit la amiază la Brașov. Oaspeții 
au avut o convorbire cu Constantin 
Cirțină, prim-secretar al Comitetu
lui municipal Brașov al P.C.R., pre
ședintele Consiliului municipal al 
Frontului Unității Socialiste, și cu 
membri ai consiliului.

Membrii delegației au vizitat apoi 
uzinele de tractoare, noi cartiere de 
locuințe și monumente de artă ale 
orașului, precum și stațiunea turis
tică Poiana Brașov.

(Agerpres)

r î n d u r i
• Kartiug-ul, „fratele" mai 

mic al automobilismului, se im
pune tot mai mult atenției ama
torilor sporturilor cu motor. (A- 
pariția și evoluția karting-ului, 
in lume și la noi, sint relatate 
în revista „Autoturism" nr. 5). 
Este interesant de reținut că ac
tualul lider al automobilismului 
mondial, brazilianul Emerson 
Fittipaldi (la început motoci- 
clist) a debutat la volan, deve
nind chiar campion al Braziliei, 
pe un kart.

BASCHET. Ieri, la Timișoara
Ieri s-au disputat ultimele meciuri 

ale „turneului timișorean" din ca
drai campionatului masculin de 
baschet. In toate cele șase partide
— ne-a relatat corespondentul nos
tru Cezar Ioana — s-au înregistrat 
victorii scontate. Adică : Dinamo— 
Academia militară 83—51. Steaua— 
Politehnica Cluj 101—53. Universi
tatea Timișoara—Farul .70—57, Ra
pid—Voința București 57—48, I.C.H.F.
— Politehnica București 59—54, Uni
versitatea Cluj—I.E.F.S. 75—59.

Numirea noului ambasador al

în Australia, Noua Zeelandă

Prin decret al Consiliului 
Stat, tovarășul Nicolae Flnanțu

de
______ __ _ a 

fost numit In calitate de ambasador 
extraordinar șl plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Australia, Noua Zeelandă și Repu
blica Fillpine, In locul tovarășului 
Iosif Gheorghiu, care a fost reche
mat in centrala Ministerului Aface
rilor Externe.

Cronica zilei
Miercuri a sosit în Capitală o de

legație a Uniunii Tineretului Munci
tor Socialist din R.P.D. Coreeană, 
condusă de Li long Bok, președintele 
Comitetului Central al acestei organi
zații, care face o vizită in țara noas
tră, la invitația C.C. al U.T.C. Oas
peții au fost salutați de tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu, prlm-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului. A fost de față 
Li Ho Zang, însărcinatul cu afaceri 
a.i. al R.P.D. Coreene la București.

în cursul după-amiezii. delegația 
U.T.M.S. a purtat convorbiri la C.C. 
al U.T.C. Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de opinii și experiență 
privind activitatea celor două organi
zații, precum și in legătură cu unele 
probleme ale mișcării internaționale 
de tineret și studenți.

★
începind de miercuri după-amiază, 

timp de două săptămini. bucureștenii 
au prilejul de a lua 
o serie de imagini din 
cupările cotidiene ale 
nez, prin intermediul 
fotografii din această 
in sala din strada Brczoianu 2c.

Vorbind cu prilejul vernisajului, 
ing. Silviu Comănescu, secretarul 
general al Asociației artiștilor fo
tografi din România. și Jocrgen 
Soerensen, atașatul cultural al Am
basadei Danemarcei la București, au 
reliefat importanța schimburilor de 
astfel de expoziții, ele contribuind la 
o mai bună cunoaștere reciprocă a 
vieții și activității celor două do- 
poare. la întărirea prieteniei româno- 
daneze.

cunoștință cu 
viața și preo- 
poporului da- 
expoziției de 

țară, deschisă 
23.

(Agcrprea)

Lucrările Congresului

In Capitală au început miercuri 
dimineața lucrările celui de-al XIII- 
lea Congres național do chirurgie, or
ganizat de Uniunea Societăților de 
Științe Medicale.

La lucrări participă peste.. 500 de. 
chirurgi din întreaga țară, precum și 
personalități ale vieții medicale din 
Bulgaria. Belgia, Grecia. R. D. Ger
mană. R. F. Germania, Israel, Italia 
și S.U.A.

în cuvintul de deschidere, acad. 
Theodor Burghele, ministrul sănătă
ții, președintele comitetului de or
ganizare. a arătat că actualul con
gres. a cărui tematică este axată pe 
cele mai actuale probleme ale chi
rurgiei contemporane, este chemat să 
aducă noi și prețioase contribuții la 
progresul chirurgiei românești. Eve
niment așteptat cu un deosebit inte
res de întregul nostru corp medica!, 
congresul de chirurgie se înscrie, prin 
valoarea lucrărilor, pe linia interesu
lui im? care chirurgia românească l-a 
manifestat. încă de la începuturile 
sade, pentru ocrotirea sănătății.

în continuare, cei prezenți au fost 
salutați de acad. Aurel Moga. pre
ședintele Academiei de Științe Me
dicale. și prof. dr. docent Valerian 
Popescu, președintele U.S.S.M.

Timp de trei zile, participanții la 
congres vor dezbate probleme lega
te de chirurgia politrauma>tismelor 
și de reabilitarea chirurgicală a bol
navilor operați de stomac.

(Agerpres)

PRONOEXPRES

NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA DIN 9 MAI 1973

FOND GENERAL DE PREMII : 
953 664 lei

I : 2 3 43 4 37 23.EXTRAGEREA
EXTRAGEREA 

27 22.
va începe in Capi-Plata premiilor .......

tală de la 17 mai pină la 23 iunie ; 
in țară, de la 21 mai pină la 23 iunie 
1973, inclusiv.

CICLISM

„CURSA PĂCII"

Praga. 9 mai 1973. Start in cea 
de-a XXVI-a ediție a „Cursei Pă
cii". competiție care, an de an. din 
1948 incoace. reunește pc cei mai 
buni cicliști amatori de pe toate me
ridianele. Actuala întrecere a fost 
inaugurată cu o etapă ..prolog", de 
numai 19 km, pc străzile principale 
ale capitalei cehoslovace. Cel mai 
bun timp (25’21”08/10) a fost înre
gistrat de cunoscutul rutier polonez 
Ryszard Szurkowski. Al doilea — 
sovieticul R. Sarafulin (25’40”05/10).

Cicliștii români au ocupat următoa
rele locuri : 56 — Sofronie : 66 — 
Theodor Vasile ; 74 — Andronache ; 
76 — Selejean ; 97 — Cernea ; 99 — 
Grigore.

Una din caracteristicile cursei este 
că. incă din primele zile, programea
ză etape de munte, ce ar putea de
partaja hotărltcr pe concurenti. evi
dent avantaiîndu-i pe „cățărători-. 
Rămine insă de văzut, dupâ aceea, 
dacă replica specialiștilor in alergări 
pe șosele Diate va fi in măsură 6â 
răstoarne ordinea in clasament...

Astăzi are loc etapa Nehvizdy — 
Pardubice (38 km).

COMITETULUI CENTRAU
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu prilejul celei de-a 52-a aniversări a creării Partidului Comunist 
Român. în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Cuba și al întregului nostru popor, dorim să vă adresăm dumneavoastră 
un salut frățesc revoluționar.

Cu ocazia acestei aniversări vă reînnoim urările noastre cele mai 
sincere de succese tot mai mari în construcția socialismului. în același 
timp dorim să se întărească și să se dezvolte legăturile de prietenie și 
colaborare revoluționară dintre popoarele și partidele noastre.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Acum, cind poporul român sărbătorește a 52-a aniversare de la 
crearea partidului său comunist, avem plăcerea să vă exprimăm, in 
numele poporului, al Partidului Democrat din Guineea, precum și în 
numele nostru personal, călduroasele noastre felicitări militante.

Marile realizări înfăptuite în țara dv„ in toate domeniile vieții na
ționale, sub egida Partidului Comunist Român, au ridicat România in 
rindul țărilor socialiste dezvoltate.

Ne folosim de acest prilej pentru a vă adresa dv., precum și poporu
lui român, urări cordiale de sănătate, fericire, bunăstare și prosperitate.

Cu cea mai înaltă conslderațiune,
AHMED SEKOU TOURE

Președintele Guineei, 
Secretar general al Partidului Democrat 

din Guineea

Excelentei Sale ABU SAYEED CHOUDHURY
Președintele Republicii Populare Bangladesh

Am aflat cu adîncă tristețe despre pierderile de vieți omenești1 șl 
pagubele materiale provocate de ciclon.

în numele poporului și guvernului român, adresez Excelenței Voas
tre, precum și familiilor îndurerate, sincera noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Recepție cu prilejul
Zilei naționale a R. S. Cehoslovace

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Miroslav Sulek. ambasadorul aces
tei țări la București, a oferit, 
miercuri la amiază, o recepție.

Au participat Gheorghe Rădules- 
cu, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Maria Groza 
și Ilie Murgulescu. vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale. George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, membri ai C.C. al P.C.R., aiîntoarcerea ministrului comerțului exterior al României de la Moscova

Tovțu-ășuJ Ion Pățan, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri. mi
nistrul comerțului exterior, s-a ina- 
poiat miercuri in Capitală, venind 
de la Moscova, unde a avut convor
biri cu Nikolai Patolicev. ministrul 
comerțului exterior al Uniunii Sovie
tice, cu privire Ia dezvoltarea rela
țiilor comerciale și de colaborare e- 
conomică dintre cele două țâri.

La sosire, pe aeroportul Otopeni 
erau de față tovarășii Vasile Pati- 
linet. ministrul economiei forestiere 
și materialelor de construcții. Nicolae 
M. Nicolae. ministru secretar de stat

Vizita delegației guvernamentale economice cubaneze
Pedro Miret Prieto, viceprim-minis- 

tru a! Guvernului Revoluționar al 
Republicii Cuba, președintele părții 
cubaneze în Comisia mixtă de cola
borare economică și tehnico-științifi-

DELEGAȚIA PARLAMENTARĂ 
TANZANIANĂ ÎN JUDEȚUL DOU

Membrii delegației parlamentare 
tanzaniene, condusă de Adam Sapi 
Mkvvawa, președintele Adunării Na
ționale a Republicii Unite Tanzania, 
au fost, ■.■niercuri, oaspeți in județul 
Dolj.

Parlamentarii tanzanieni s-au intil
nit in cursul dimineții cu Gheorghe 
Petrescu, președintele Consiliului 
popular al județului Dolj, cu depu- 
tați in Marea Adunare Națională din 
acest județ și reprezentanți ai orga
nelor locale de stat. Oaspeților le-au 
fost înfățișate principalele realizări 
pe tărim economic și social-cultural 
obținute in această parte a țării, 
perspectivele de dezvoltare ale jude
țului. La rindul său, conducătorul 
delegației parlamentare tanzaniene a 
vorbit despre acțiunile ce se între
prind in țara sa in vederea consoli
dării independenței economice, pen

0 delegație a Frontului Unității Socialiste
a plecat in

Miercuri a plecat spre Varșovia o 
delegație a Frontului Unității Socia
liste, condusă de tovarășul Petre 
Dănică, membru al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialis
te, președintele Consiliului județean 
Vilcea al F.U.S., care, la invitația 
Frontului Unității Poporului. face 
o vizită de schimb de experiență in 
R.P. Polonă.

Consfătuirea pe țară a pomicultorilor
Ieri s-au desfășurat la Bistrița lu

crările consfătuirii pe țară a pomi
cultorilor, la care au luat parte spe
cialiști din cooperativele agricole și 
intreprinderile agricole de stat, de 
la organele agricole din județele cu 
pomicultură dezvoltată, cercetători, 
oameni de știință. Au participat to
varășii Adalbert Crișan, prim-secrc- 
tar al Comitetului județean Bistrița- 
Năsăud al P.C.R., Ion Ceaușescu. ad
junct al ministrului agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor.

în cadrul consfătuirii a fost fă
cută o amplă analiză a cauzelor 
care au determinat ca producția de 
fructe să nu crească pe măsura ex
tinderii plantațiilor de livezi. Tot

Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, repre
zentanți ai vieții științifice și cultu
rale.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Socialiste Cehoslovace, 
miercuri seara, Miroslav Sulek, am
basadorul acestei țări la București, a 
vorbit la posturile noastre de radio 
și televiziune.

(Agerpres)

la Ministerul Comerțului Exterior, și 
alte persoane oficiale. Era. de ase
menea. prezent V. S. Tikunov. mi
nistru consilier la Ambasada Uniu
nii Sovietice din București.

ir
La plecarea din Moscova, tovarășul 

Ion Pățan a fost salutat de Nikolai 
Patolicev, ministrul comerțului exte
rior al U.R.S.S.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Gheorghe Badrus, ambasadorul Ro
mâniei in Uniunea Soviefică, membri 
ai ambasadei și ai agenției economi
ce române.

că româno-cubaneză, împreună cu 
persoanele oficiale care il însoțesc au 
vizitat, miercuri, Combinatul minier 
Bălan și Combinatul de lianți și az
bociment de la Bicaz.

tru ridicarea nivelului de trai și cul
tural ai populației.

In cursul zilei, parlamentarii tan- 
zanicni au vizitat uzinele „Electro- 
putere", fabrica de confecții și zona 
industrială din nord-vestul orașului, 
unde au fost înălțate combinatul 
chimic și termocentrala electrică. De 
asemenea, ei au avut intilniri cu ca
dre didactice ale Universității din 
Craiova, au vizitat Teatrul Național, 
noul spital și cartiere noi de locuin
țe ale orașului.

La amiază, președintele Consiliului 
popular județean Dolj, Gheorghe 
Petrescu, a oferit un dejun in onoa
rea oaspeților.

Seara, membrii delegației parla
mentare din Tanzania au asistat la 
un spectacol folcloric pe scena Tea
trului Național.

(Agerpres)

R. P. Polonă
La aeroportul Otopeni, delegația a 

fost condusă de tovarășii Ion Turcu, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
și Marin Enache, membru al Birou
lui Executiv al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R.P. Polone La București.

(Agerpres)

odată. pe baza dezbaterilor care au 
avut loc. s-a adoptat un program de 
redresare a pomiculturii. Se prevede 
consol id arca fermelor, organizarea 
de asociații interoooperatiste pomi
cole specializate, de consilii inter- 
cooperatiste. precum și crearea de 
plantații intensive in zonele consa
crate. în vederea aprovizionării 
ritmice a populației cu fructe șl 
pentru livrarea in perioada de iarnă 
a unor cantități mai mari la export, 
se preconizează ca. pină in 1975. să 
se construiască depozite frigorifice 
eu o capacitate de 160 000 tone.

Participanții la consfătuire au a- 
dresat o telegramă C.C. al P.C.R. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.



viața internațională
Perspectivele cooperării AZI iși începe lucrările Dezbateri Rsprnu! de politica externă prezentat

internaționale cer înlăturarea
barierelor artificiale

Intervenții ale reprezentanților români
• In Comisia economică a O.N.U. pentru Europa

GENEVA 9 (Corespondentul nostru 
transmite) : în cadrul dezbaterilor 
de miercuri ale celei de-a 28-a se
siuni a Comisiei economice a O.N.U. 
pcnlru Europa a luat cuvintul con
ducătorul delegației României. Nico- 
lae Ghcnea. adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

După cc a arătat că subiectul cen
tral al sesiunii. ..perspectivele pe 
termen lung ale economiei europe
ne" creează premise favorabile pen
tru o profunda analiză a propuneri
lor formulate in acest domeniu de 
secretarul executiv al comisiei — in 
raportul asupra activității acesteia 
— vorbitorul a subliniat că lucrările 
actualei sesiuni se desfășoară in con
dițiile evoluției deosebit de favora
bile a procesului dc destindere, secu
ritate si cooperare in Europa.

Remarcînd importanța acordată, in 
perioada carp s-a scurs de la sesiu
nea precedentă a comisiei, promo
vării comerțului de diferitele comi
tete ale comisiei, vorbitorul a arătat 
că in anul care a trecut progresele 
înregistrate au fost totuși lente, in 
această privință răminind încă multe 
de făcut. îndeosebi in domeniul po
liticii comerciale, al promovării co
merțului la nivel guvernamental. 
Astăzi, a subliniat reprezentantul ro
mân. in condițiile unui climat tot 
mai favorabil, este timpul mai mult 
decit orieind să se* treacă la înlătu
rarea obstacolelor artificiale, a ba
rierelor și discriminărilor do orice 
natură, aflate in calea comerțului 
european. Este necesar, a spus el.

sâ sc puna in aplicare ample ac
țiuni de cooperare si largi schimburi 
comerciale, fără discriminare, elibe
rate dc vestigiile lipsei dc încredere 
și suspiciunile reciproce, precum și 
dc constringerilc și presiunile politi
ce sau dc orice altă natura.

Pornind de la recunoașterea reali
tăților că țările membre ale comi
siei se află la niveluri de dezvoltare 
economica foarte diferite, uncie din
tre ele. intre care și România, fiind 
in curs de dezvoltare, a spus dele
gatul țârii noastre, considerăm că or
ganizarea unei reuniuni consacrate 
problemelor privind exporturile ță
rilor europene mai puțin dezvoltate 
prezintă o deosebită însemnătate. 
Vorbitorul s-a declarat in sprijinul 
propunerii secretarului executiv al 
C.E.E. do organizare a unui seminar 
privind implicațiile celui de-al doilea 
Deceniu al Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare asupra modificărilor de 
structură in economia țărilor mem
bre ale comisiei.

Evidențiind rolul cooperării indus
triale in dezvoltarea comerțului, re
prezentantul României a relevat ne
cesitatea intensificării cooperării pe 
termen lung, care poate contribui la 
sporirea încrederii reciproce a pâr
tilor. ofcrindu-le. totodată, posibilita
tea de a beneficia din timp de roa
dele specializării in producție.

In continuare. .............. :. ' '
mân s-a referit la aspecte 
consecințele profund dăunătoare 
cursei înarmărilor și cheltuielilor 
litare asupra vieții economice.

reprezentantul ro- 
privind 

ale 
mî-

A IV-a conferință a Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia

Astăzi arc loc in Iugoslavia un e- 
veniment de o importanță deosebită 
— deschiderea celei dc-a 4-a confe
rințe a Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. Timp de două zile, parti
cipant ii vor dezbate punctele aflate 
pe ordinea de zi. și anume : darea de 
seamă a Prezidiului U.C.I. privind 
activitatea desfășurată in perioada 
de la conferința a doua pină la con
ferința a patra, darea de seamă pri
vind activitatea comisiei pentru pro
blemele statutare și darea de seamă 
a comisiei de control. Un referat va 
fi prezentat de Slane Dolanț, secre
tarul Biroului Executiv al Prezidiu
lui U.C.I.. in legătură cu activita
tea Uniunii Comuniștilor, pentru 
traducerea in viață a programului 
de acțiune al conferinței a doua și 
a sarcinilor cuprinse în scrisoarea 
președintelui U.C.I., I. B. Tito, și a 
Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I. 
Toate materialele, proiectele, docu
mentele au fost distribuite anterior 
delegaților, Comitetelor Centrale și 
provinciale, organizațiilor comunale 
ale Uniunii Comuniștilor, pe baza lor 
s-au desfășurat discuții in rindul or
ganizațiilor și organelor de condu
cere ale partidului.

Potrivit normelor statutare, 
conferință participă un număr 
280 de delegați.

Presa iugoslavă apreciază că 
de-a 4-a conferință a Uniunii

la 
de

cea
Co-

în Bundestag

muniștilor oferă prilejul unor ana
lize ample privind o perioadă deose
bit do bogată in activități politice, 
economice și sociale, mai ales după 
ședința a 21-a a Prezidiului U.C.I. 
„Una dintre cele mai mari și mai în
semnate schimbări din societatea 
noastră, ședința a 21-a a Prezidiului 
U.C.I. — apreciază sâptăminalul 
«Komunist», organul U.C.I. — este 
reflectată in faptul că la cea de-a 
4-a conferință a sa Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia se prezintă 
altfel decit era cu un an in urmă. A- 
ceasta înseamnă nu numai că e mai 
unită, mai mobilă, mai combativă, ci 
și mai hotăritâ să traducă in viață in 
mod consecvent și fără ezitare ro
lul său de conducător al clasei mun
citoare, mai capabilă să deschidă 
căile noi de rezolvare a probleme
lor dezvoltării noastre".

Conferința a fost precedată de o 
vie activitate politică in toate pro
vinciile și republicile țării. ~ 
mentul privind activitatea 
care a și fost publicat in presa iugo
slavă. urmează să dețină un rol în
semnat in activitatea din perioada 
următoare, cind se vor desfășura 
pregătirile pentru congresele repu
blicane si pentru congresul al X-lea 
al Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via.

in problema ratificării 
Tratatului dintre R.F.G. 

și R.D.G.

BONN 
deslagul 
miercuri, . .............
blcma proiectului de lege asupra ra
tificării Tratatului privind bazele re
lațiilor dintre R. F. Germania și 
R. D. Germană, precum și dezba
terile pe marginea proiectului de 
lege privind intrarea R. F. Germa
nia în Organizația Națiunilor Unite. 
Dezbaterile au debutat prin luările 
de cuvint ale reprezentanților comi
siilor parlamentare, care au exami
nat cele două proiecte de lcgL

3 (Agerpres). — în Bun- 
vest-german au început, 
dezbaterile finale in pro-

PRAGA

Belgrad

Docu-
U.C.I.,

S. MORCOVESCU

Reuniunea multilaterală
de ia Helsinki

cehoslovaco — vest-germane

Ccngresului de președintele S.U.A., 
Richard Ninon

VIENA 9 (Agerpres). — Luind cu- 
vintul in cadrul dezbaterilor generale 
ale Consiliului Organizației Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare Indus
trială (O.N.U.D.I.), șeful delegației 
române. Dumit-u Aninoiu. a subli
niat actualitatea și. in același timp, 
gravitatea fenomenului subdezvoltă
rii. una din problemele cele mai 
acute cu care este confruntată in 
prezent comunitatea internațională. 
..România — a spus el — împărtă
șește punctul de vedere potrivit că
ruia menținerea unor zone întregi 
ale lumii in stadiul de subdezvoltare 
este in contradicție cu exigențele 
fundamentale ale epocii noastre, re- 
prezentind un obstacol in calea dez
voltării generale a unei veritabile 
cooperări intre popoare, a progresu
lui social".

Vorbitorul s-a referit, în continua
re. la rolul și locul pe care îl are 
O.N.U.D.I. în procesul de sprijinire 
a eforturilor țârilor in curs de dez
voltare pe calea unei industrializări 
a celerau-. prin promovarea unei 
largi cooperări internaționale in indus
trie. prin facilitarea transferului de 
tehnologie către aceste țări, in vede
rea reducerii decalajului care separă 
astăzi țările in curs de dezvoltare de 
cele avansate.

Subliniind importanța efortului 
propriu al fiecărei țări in curs de 
dezvoltare pentru asigurarea pro
gresului său economic și social, el a 
atras atenția asupra responsabilității 
care revine comunității internațio
nale. in general, și țărilor dezvoltate, 
in special, de 3 crea condițiile nece
sare facilitării dezvoltării economice

tu-și pentru participarea activă a ... 
turor țărilor la circuitul mondial de 
valori materiale și spirituale, in con
dițiile egalității, respectării suverani
tății naționale, avantajului reciproc.

Șeful delegației române s-a referit 
la concepția României privind coo
perarea internațională și a mențio
nat sprijinul acordat de ea țărilor in 
curs de dezvoltare, inclusiv in cadrul 
organizațiilor și organismelor inter
naționale. România, ca (ară .....1_
listă in curs dc dezvoltare — a spus 
el — înțelege să sprijine in 
nu a re — potrivit propriilor sale po
sibilități — celelalte țări in curs dc 
dezvoltare, in domenii specifice de 
activitate in care economia româ
nească a atins un nivel superior. 
Astfel, ca urmare a discuțiilor care 
au avut loc anul trecut intre autori
tățile române și directorul executiv 
al O.N.U.D.I.. recent a fost creat 
Centrul comun O.N.U.D.I.—România, 
cu sediul la București, pentru coope
rarea internațională in domeniul in
dustriei chimice și petrochimice 
pentru țările in curs de dezvoltare. 
Vorbitorul a menționat, de asemenea, 
posibilitatea României de a participa 
la stabilirea altor programe de inte
res comun in domenii cum ar fi in
dustria lemnului, materialelor de 
construcții, formarea personalului 
pentru gestiune industrială.

Delegatul român a salutat cu căl
dură prezenta la lucrările Consi
liului O.N.U.D.I.. pentru prima dată, 
a delegației R. P. Chineze, precum și 
prezența unei delegații de observa
tori din R. D. Germană.

socia-

conti-
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PRAGA 9 (Agerpres). — în zilele 
de 7 și 8 mai, la Praga s-au desfă
șurat convorbiri oficiale între R.S. 
Cehoslovacă și R.F. Germania în 
legătură cu tratatul privind normali
zarea relațiilor reciproce. Delegațiile 
celor două țări au fost conduse de 
Jiri Goetz, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și Paul Frank, se
cretar de stat în M.A.E. Miercuri, 
după cum informează agenția C.T.K., 
șeful delegației vest-germane a pără
sit Praga. Joi, convorbirile dintre 
cele două părți vor continua la ni
vel de experțl.

® In Consiliul economic și social al O.N.U.
NEW YORK 9 (Corespondență 

dA la C. AJexandroaie). — Consiliul 
economic și social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.) examinează, in baza 
unui studiu întocmit de secretarul 
general al O.N.U.. propunerile de 
îmbunătățire a structurilor regio
nale ale Organizației Națiunilor U- 
nite și relațiilor la nivel regional 
intre diferitele organisme din sis
temul O.N.U., astfel incit să răspun
dă mal bine nevoilor țărilor din re
giunile respective.

Luind cuvintul in cadrul dezbate
rilor, reprezentantul României, Du
mitru Ceaușu, a arătat că țara noas-

tră sprijină măsurile de perfecțio
nare a structurilor regionale ale 
O.N.U., in special propunerile care 
urmăresc întărirea rolului comisiilor 
regionale, ca principale centre de 
activitate și instrumente de coope
rare la nivel regional.

DETROIT

România la Expoziția 
internațională 

de mașini - unelte
In marea sală „Cobo Hali" din 

Detroit s-a deschis Expoziția 
internațională de mașini-unelte, 
care prezintă unele dintre cele 
mai noi și semnificative reali
zări ale industriei grele din nu
meroase țări ale lumii. Româ
nia participă pentru prima dată 
la această tradițională expozi
ție specializată — deschisă sub 
auspiciile cunoscutei firme ame
ricane „Society of manufactu
ring engineering" — cu un 
stand în cadrul căruia sini pre
zentate vizitatorilor cîteva din
tre realizările industriei româ
nești constructoare de mașini- 
unelte.

NEW YORK

55

Seară culturală 
George Coșbuc

Cu prilejul comemorării a
de ani de la încetarea din viață î 
a lui George Coșbuc, la sediul l 
Bibliotecii române din New 1 
York a fost organizată o seară ț 
culturală dedicată vieții și ope- i 
rei marelui poet român. Direc- ’ 
torul bibliotecii. Dan Grigorescu, ) 
a făcut o expunere privind l 
„Opera lui Coșbuc in conștiința ’ 
lumii", iar Cicerone Poghirc, ) 
profesor, oaspete la Universita- < 
tea Michigan, a vorbit despre ' 
,,Coșbuc — traducător al capo- l 
doperelor literaturii universale". ’

HELSINKI 9 (Corespondență de 
Dumitru Ținu). —

Miercuri, lucrările reuniunii multi
laterale dedicate pregătirii Conferin
ței pentru securitate și cooperare in 
Europa s-au desfășurat pe grupuri 
de lucru.

în cadrul grupului de lucru în
sărcinat cu problemele cooperării e- 
conomice. tehnico-științifice și in do
meniul protejării și ameliorării me
diului înconjurător (capitolul al doi
lea al ordinii de zi a viitoarei con
ferințe) au continuat dezbaterile a- 
supra preambulului directivelor pen
tru comisia corespunzătoare ce va 
funcționa in faza a doua a conferin
ței. La propunerea delegației Româ
niei s-a început redactarea acestui 
document. In cursul dezbaterilor s-a 
ajuns la un consens asupra unei pre
vederi exprese cu privire la contri-

buția pe care cooperarea economică 
și tehnico-științifică trebuie s-o a- 
ducă la întărirea păcii și securității 
in Europa. Au continuat, de aseme
nea, discuțiile asupra contribuției 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice intre statele partici
pante la eforturile de propășire eco
nomică ale țărilor in curs de dezvol
tare.

Tot miercuri au avut loc întilniri 
de lucru ale diferitelor grupuri de 
redactare a documentelor pentru ce
lelalte capitole ale ordinii de zi. Ast
fel, au avut loc o ședință a grupu
lui de lucru pentru problemele cul
turale, o ședință a grupului de lucru 
pentru elaborarea principiilor rela
țiilor intre statele participante, pre
cum și o intilnire a autorilor proiec
tului de document privind aspectele 
militare ale securității europene, in- 
tilnirea avind ca scop definitivarea 
textului acestui document, luindu-se 
in considerare observațiile unor de
legații.

Din desfășurarea ședințelor de 
miercuri ale diferitelor grupuri de 
lucru se degajă in continuare pre
ocuparea participanților pentru evi
tarea discuțiilor generale. pentru 
căutarea de formule acceptabile tu
turor părților in vederea urgentării 
pregătirilor pentru conferință.

Depunerea unor coroane
de flori la Monumentul
eroilor români din Szeged

BUDAPESTA 9 (Corespondență de 
la A. Pop). — Cu prilejul zilei de 9 
Mai, la Monumentul eroilor români 
din Szeged, care și-au jertfit viața 
pentru eliberarea Ungariei de sub 
jugul fascist, a avut loc, miercuri, 
solemnitatea depunerii unor coroane 
de flori.

Au participat Mihaly Komocsin, 
președintele Sfatului popular jude
țean Csongrad, alți reprezentanți ai 
organelor de partid și de stat jude
țene șl orășenești, organizațiilor de 
masă, gărzilor patriotice. A fost pre
zent loan Cotoț, ambasadorul Româ
niei la Budapesta.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — La in
vitația părții sovietice, intre 4 și 9 
mai a făcut o vizită in U.R.S.S. 
Henry Kissinger, consilier al pre
ședintelui Nixon pentru problemele 
securității naționale, care a avut 
convorbiri cu Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S. A 
participat Andrei Gromiko. ministrul 
afacerilor externe al Uniunii Sovie
tice.

în timpul convorbirilor au fost 
abordate o serie de probleme de 
interes comun. Cele două părți și-au 
exprimat satisfacția în legătură cu 
gama largă și caracterul constructiv 
al schimbului de păreri, relevă agen
ția T.A.S.S.

PARIS .

Consultările dintre cele două părți
sud-vietnameze

Evoluția situației din Liban
© Ciocnirile armate continuă ® Activitate diplomatică la

Beirut ® Consultările președintelui Frangieh

PARIS 9 (Agerpres). — In subur
bia pariziană Celle-Saint-Cloud a 
avut loc, miercuri, cea de-a 10-a șe
dință din cadrul consultărilor care 
se desfășoară intre cele două părți 
sud-vietnameze, in conformitate cu 
Acordul de la Paris privind înceta
rea războiului și restabilirea păcii 
în Vietnam.

In numele Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, Nguyen Van Hieu, 
conducătorul delegației G.R.P. la 
consultări, a propus părții saigoneze 
un plan care prevede încetarea tu-

turor acțiunilor ostile de către for
țele armate ale celor două părți și 
retragerea unităților militare pe po
zițiile pe care se aflau pină la data 
de 28 ianuarie 1973. Propunerile 
G.R.P. prevăd, în acest cadru, de
terminarea, de către Comisia mili
tară mixtă bipartită, a zonelor con
trolate de cele două părți, precum 
și a condițiilor de amplasare a tru
pelor acestora.

Delegația saigoneză la consultări a 
respins insă această nouă inițiativă 
menită să asigure aplicarea efectivă 
a Acordului de la Paris.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
a prezentat Congresului raportul de 
politică externă, in care face o am
plă trecere in revistă a situației in
ternaționale și expune poziția admi
nistrației sale in legătură cu princi
palele fenomene politice internațio
nale.

Relevînd evoluția favorabilă din 
ultimul timp in raporturile S.U.A. 
cu China, președintele Nixon afir
mă : „Ati’.a timp ci-t nu aveam relații 
cu Republica Populară Chineză, po
litica noastră externă nu putea re
flecta cu adevărat lumea multipolară 
care apărea. Din punct dc vedere 
bilateral, divergențele ideologice și 
politice profunde rămîn. Dar un dia
log amplu și sincer a sporit in mare 
măsură înțelegerea reciprocă. în 
consecință, riscul confruntării s-a re
dus in mare măsură și, cu toate că 
nici una din părți nu renunță la 
principiile sale, avem posibilitatea in 
prezent să inițiem acțiuni pozitive". 
După ce apreciază că vizita sa în
R. P. Chineză, in februarie 1972, „a 
constituit punctul crucial în restabi
lirea relațiilor chino-americane", 
președintele Nixon subliniază că în 
comunicatul comun publicat cu acest 
prilej s-a căzut de acord că. ,.in 
pofida deosebirilor dintre sistemele 
sociale și politica externă, țările tre
buie să-și stabilească relațiile pe 
baza respectării suveranității și inte
grității teritoriale, a neagresiunii îm
potriva altor state, a neamestecului 
in treburile interne ale altora, a ega
lității și avantajului reciproc, a 
coexistenței pașnice. Am căzut îm
preună de acord sâ aplicăm aceste 
principii in relațiile noastre recipro
ce". Totodată, in ce privește rela
țiile Taivanului cu R.P. Chineză,
S. U.A. și-au reafirmat interesul față 
de o soluționare pașnică a acestei 
probleme, de către chinezii înșiși.

Evocînd relațiile sovieto-amcrica- 
ne, președintele Nixon a subliniat 
însemnătatea intilnirii la nivel înalt 
din 1972 de la Moscova, care a pri
lejuit elaborarea unor importante 
proiecte de cooperare intre cele două 
țări, în explorarea spațiului cosmic, 
în rezolvarea problemelor mediului 
înconjurător, în diverse domenii ale 
științei, precum și premisa încheierii, 
ulterior, a unor acorduri bilaterale.

Președintele S.U.A. a relevat, de 
asemenea, importanța acordului sem
nat la 29 mai 1972, privind princi
piile fundamentale ale relațiilor din
tre cele două țări. „Prevederile sale 
principale declară că ambele părți 
vor face tot posibilul pentru a evita 
confruntările militare și pentru a 
preveni izbucnirea unui război nu
clear. că vor manifesta întotdeauna 
reținere în relațiile reciproce și vor 
fi dispuse să negocieze și să regle
menteze divergențele prin mijloace 
pașnice, că nu vor cere pentru ele 
însele și nu vor recunoaște cererile 
nici unei alte țări in ce privește 
drepturi sau avantaje speciale în 
problemele internaționale". Evoluția 
in relațiile sovieto-americane este ca
racterizată de Richard Nixon ca „o 
trecere de la confruntare la coope
rare și apoi la lărgirea domeniilor 
de cooperare".

Președintele S.U.A. afirmă, că țara 
sa nu privește relațiile cu țările din 
răsăritul Europei „ca o funcție a re
lațiilor cu U.R.S.S. Respingem ideea 
unor drepturi sau avantaje speciale 
pentru puterile din afara regiunii.. 
Noi am salutat și am răspuns la po
sibilitățile de dezvoltare a relațiilor 
cu țările est-europene cu '.Tiuit înain
te de intilnirea la nivel înalt de la 
Moscova. Vom căuta, in continuare, 
modalități de extindere a contactelor 
economice, științifice, tehnologice, 
culturale cu acestea. Sîntem dispuși 
in continuare să stabilim relații pe 
o bază reciprocă cu toate țările din 
Europa răsăriteană. Există deosebiri 
de sistem social-economic și politic 
și acest lucru trebuie recunoscut des
chis. Ele nu vor împiedica insă coo
perarea noastră cu orice țară care o 
dorește", a afirmat președintele 
Nixon.

Referindu-se la situația din Indo
china, președintele Richard Nixon

afirmă câ realizarea unei reglemen
tări favorabile in Vietnam a consti
tuit evoluția cea mai satisfăcătoare 
din ultimul an. „Din momentul in 
care mi-am preluat mandatul am 
acordat cea mai mare prioritate în
cheierii onorabile a războiului din 
Vietnam. încercarea de a rezolva 
conflictul prin măsuri complet mili
tare ar fi adincit divizările din inte
riorul societății noastre și ar fi im
plicat riscul atragerii altor națiuni in 
război". După ce trece in revistă eta
pele negocierilor care au dus la sem
narea Acordului do la Paris, preșe
dintele Nixon afirmă că „flăcările 
războiului ard încă in Vietnam și in 
Laos, iar încetarea focului este de
parte de a se fi realizat in Cambod- 
gia. Mai rămin încă de făcut pentru 
a consolida pacea in Indochina". Pe 
de altă parte, președintele Nixon a 
reafirmat sprijinul S.U.A. pentru re
gimul saigonez, inclusiv pe plan mi
litar.

In capitolul consacrat relațiilor nj 
Europa occidentală, președintele N. - 
xon recunoaște divergențele dintre 
S.U.A. și Piața comună. Pe plan mi
litar, afirmă Richard Nixon, „situa
ția noastră este deosebită, prin fap
tul că trupele americane din Europa 
agravează in mod serios deficitul ge
neral al balanței noastre de plăți. In 
1972, Statele Unite au cheltuit apro
ximativ 2,1 miliarde dolari in alte 
țări ale N.A.T.O. pentru sprijinirea 
desfășurărilor noastre de trupe in a- 
ceste țări".

In continuare, în raport se afirmă 
că „ultimii patru ani au constituit o 
perioadă de diplomație activă, euro
peană și internațională".

Referindu-se la conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
președintele S.U.A. apreciază că pro
gresele realizate pină în prezent la 
reuniunea pregătitoare de la Hel
sinki lasă să se înțeleagă că este po
sibil să se înregistreze pași înainte 
intr-o serie de probleme importante. 
„Participanții la viitoarea conferință 
vor aborda o serie de principii ale 
securității și cooperării. Dacă țările 
europene vor subscrie la principiile 
comune de conduită și le vor traduce 
în practică, atunci s-ar putea realiza 
o nouă destindere a încordării. Vor 
fi examinate, de asemenea, o serie 
de probleme militare privind securi
tatea, in vederea sporirii încrederii 
reciproce. Conferința va constitui un 
cadru adecvat pentru discutarea coo
perării practice in domeniul econo
miei, al schimburilor culturale, ști
ințifice și tehnologice, domenii in 
care s-au realizat deja progrese in 
relațiile bilaterale. Conferința pentru 
securitate și cooperare europeană 
poate imprima decj un nou caracter 
relațiilor europene și poate stabili 
noi moduri de comportare și modali
tăți de cooperare. Acestea vor consti
tui măsuri practice pe calea normali
zării relațiilor pe continentul euro
pean".

Cu privire la Orientul Mijlociu, 
președintele Nixon a relevat necesi
tatea deplasării disputei arabo-israe- 
liene de la confruntare la negocieri 
și apoi la condiții de pace, așa cum 
prevede rezoluția Consiliului de Se
curitate din noiembrie 1967. El a re
levat că „Statele Unite se vor stră
dui să-și întărească legăturile cu toți 
prietenii lor tradiționali din această 
regiune și să restabilească relațiile 
bilaterale, acolo unde au fost rupte".

Raportul se referă, in continuare, 
la situația din Asia de sud. din Afri
ca, din alte regiuni ale globului, la 
relațiile S.U.A. și perspectiva dezvol
tării acestor relații cu statele respec
tive, cu țările in curs de dezvoltare, 
la rolul O.N.U. in rezolvarea proble
melor internaționale etc.

în încheiere, președintele Richard 
Nixon afirmă : „Atitudinea noastră 
include elementul de consens. Toate 
națiunile adverse sau prietene tre
buie să aibă un interes in menține
rea sistemului internațional. Ele tre
buie să simtă că principiile lor sint 
respectate, iar interesele lor nat?%- 
nale asigurate. Dacă țările vor consi
dera că angajamente globale le a- 
menință interesele vitale, ele le vor 
respinge".
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BEIRUT 9 (Corespondentă de la 
Crăciun Ionescu). — După o scurtă 
perioadă de acalmie, consecință a 
unui nou acord de încetare a fo
cului — al treilea in ultimele opt 
zile — la Beirut, precum și intr-o se
rie de regiuni din sudul tării au a- 
vut loc. miercuri, incidente intre ar
mata libaneză și rezistenta palesti- 
neană. Elemente armate, anunță, in 
acest sens, un comunicat oficial al 
armatei, au continuat să bombar
deze cu rachete si mortiere pozițiile 
noastre si unele zone populate, in 
ciuda ordinelor de încetare a focu
lui și a eforturilor depuse de co
misiile mixte pentru reinstaurarea 
calmului. în Beirut s-a tras asupra 
centrului radar de la aeroportul in
ternational — care continuă să râ
mi nă închis traficului —. asupra șco
lii militare, precum și asupra unor 
locuințe particulare. In sud, au fost 
atacate pozițiile deținute de armată 
la Tyr și Saida. O situație similară 
se înregistrează in valea Bekaa. 
Pierderile înregistrate de armată in 
ultimele 24 de ore se ridică la 13 
militari uciși. 65 răniți si 10 dispă
ruți. ..Armata libaneză, arată comu
nicatul. continuă să respecte ordinul 
președintelui Frangieh cu privire la 
încetarea focului, dar avertizează că 
dacă elementele armate vor conti
nua să nu se conforme acestuia, ea 
va riposta pentru a reduce la tăcere 
pozițiile de unde provine tirul".

In acest timp, la Beirut continuă 
activitatea diplomatică consacrată 
actualei crize ministeriale, cit si con
flictului survenit între autorități și 
rezistenta palestineană.

Președintele Libanului, Suleiman 
Frangieh. și-a continuat întrevede
rile cu o serie de emisari arabi so
siți la Beirut pentru a participa la 
eforturile de reinstaurare a calmu-

lui în tară. El a conferit cu Sabri 
El Kholy. reprezentantul personal al 
președintelui egiptean. — care a pă
răsit miercuri capitala libaneză, in- 
dreptindu-se spre Damasc, cu șeicul 
Sabah al Ahmed al Jaber, minis
trul de externe al Kuweitului, pre
cum și cu Mahmud Riad, secretarul 
general al Ligii Arabe.

Totodată, președintele a avut in
tense consultări cu reprezentanți ai 
diferitelor formațiuni politice din 
tară in vederea desemnării unui 
nou premier.

SUDAN

Declarații oficiale
privind eliberarea
deținuților politici

KHARTUM 9 (Agerpres). — Mo
hammed Baghir Ahmed, prim-vice- 
președinte și ministru de interne al 
Sudanului, a declarat unui corespon
dent al agenției sudaneze de presă 
că, după actul semnării Constituției 
de către președintele Gaafar El Ni- 
meiri, urmează ca toți deținuții po
litici să fie puși in libertate. Agen
ția sudaneză de presă, citată de 
postul de radio Ondurman și reluată 
de agenția T.A.S.S., anunță că la 
8 mai au fost puși in libertate 47 de
ținuți politici Printre aceștia figu
rează, potrivit corespondentului din 
Khartum al agenției Reuter, membri 
ai partidului comunist dizolvat in 
Sudan și reprezentanți ai altor parti
de sudaneze.

agențiile de presă transmit:

Consiliul Națiunilor Uni
te pentru Namibia s a pr<>’ 
nunțat. în unanimitate, pentru 
perea dialogului dintre O.N.U. și gu
vernul Republicii Sud-Africane 
privire la viitorul teritoriului nami- 
bian — informează agenția France 
Presse. La această concluzie s-a 
ajuns in urma publicării raportului 
secretarului general al O.N.U.. care 
a prezentat ca descurajatoare rezul
tatele eforturilor întreprinse de 
O.N.U. pentru a obține o anumita 
colaborare din partea guvernului de 
la Pretoria in vederea aplicării 
dreptului la autodeterminare si inde
pendență pentru poporul Namibiei.

fil
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Un „comitet de acțiune 
împotriva N.R.T.O.", “re re’ 
unește peste 30 de organizații poli
tice și obștești din Danemarca, a luat 
ființă la Copenhaga.

Ln Seul a lncePut miercuri a 
șasea sesiune a convorbirilor socie
tăților de Cruce Roșie din Nordul 
și Sudul Coreei — informează a- 
genția A.C.T.C. Se precizează că lu
crările reuniunii 6e desfășoară cu 
ușile închise.

Un soldat și un muncitor, 
membri ai Partidului Comunist Por
tughez, aflat in ilegalitate, au fost 
condamnați, marți, de Tribunalul 
militar din Lisabona _ la trei ani 
închisoare. Ei au compărut in fața 
instanței 6ub acuzația de „propa
gandă ilegală".

Comisia centrală a mun
cii și salariilor - organism 
guvernamental creat în scopul dez
voltării, aplicării și controlării po
liticii trasate în acest domeniu de 
activitate — a fost constituită la 
Santiago de Chile, Comisia este 
prezidată de Luis Figueroa, minis
trul muncii și prevederilor sociale.

Miercuri, cu prilejul Zilei vic
toriei împotriva fascismului, la 
Sofia a avut loc vernisajul unei 
mari expoziții internaționale de 
pictură realistă angajată. Expo
ziția, care va deveni, incepind 
din acest an, „Trienala de pic
tură" de la Sofia, cuprinde 560 
de lucrări, reprezentând creații 
a 327 de autori din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R. D. Ger
mană, Mongolia, Polonia, Româ
nia, Ungaria, U.R.S.S., R. D. 
Vietnam. Țara noastră participă 
la expoziție cu 55 de lucrări, in
tre care creații ale pictorilor 
Corneliu Baba, Alexandru 
Ciucurencu, Henri Catargi. Ion 
Pacea, Sabin Băla$a, Kovaci 
Zoltan, Friederich Bomches.

Rainer Barzel * ^misionat, 
miercuri, din funcția de președinte al 
fracțiunii U.C.D.-U.C.S. din Bundes
tag, pe care a deținut-o fără între
rupere din anul 1964. El va rămine 
insă, in continuare, președinte al 
Uniunii Creștin Democrate — princi
palul partid de opoziție din R.F.G.

Hotărîrea lui Barzel de a renunța la 
președinția fracțiunii parlamentare a 
opoziției a intervenit in urma res
pingerii, de către deputății U.C.D.- 
U.C.S. cu 101 voturi împotrivă și 93 
pentru, a propunerii sale de spriji
nire a intenției guvernului Brandt de 
a cere primirea R.F.G. în O.N.U. 
Fostul cancelar vest-german, Kurt 
Georg Kiesinger, a preluat, temporar, 
funcția de lider al opoziției creștin- 
democrate — creștin sociale.

Convorbiri chino—norve- 
giana» Miercuri au avut i°c con_ 
vorbiri intre ministrul de externe al 
R. P. Chineze, Ci Pin-fei, și mi
nistrul norvegian de externe, Dagfinn 
Vaarvik, care efectuează o vizită de 
prietenie la Pekin. Convorbirile, cu
prinzătoare, precizează China Nouă, 
s-au desfășurat intr-o atmosferă 
prietenească.

Guvernul argentinean * 
hotărit, la cererea autorităților aus
triece. extrădarea criminalului dc 
război nazist Josef Schwammberger. 
Fost comandant al lagărului dc con
centrare din Mielec și al ghettouluî 
din Przemisl. ambele localități afla
te in Polonia. Josef.Schwammberger 
este vinovat de moartea a mii de 
copii și femei trimiși spre camerele 
de gazare sau impușcați din ordinul 
său personal.

Prima conferință științi
fică cu participarea oamenilor de
știință bulgari și americani pe pro
bleme legate de istoria, limba, litera
tura și muzica bulgară, etnografie și 
folclor, economie și demografie, re
lații sociale și politică externă a 
avut loc la Universitatea din orașul 
Madison, statul Wisconsin.

In editura „Dnipro" din Kiev 
a apărut, in limba ucrai
neană, romanul lui Zaharia 
Stancu „Jocul cu moartea", in
tr-un tiraj de 150 000 de exem
plare.

VARȘOVIA

Întilniri cu prilejul sesiunii 
Prezidiului Consiliului 

Mondial al Păcii
VARȘOVIA 9 (Corespondență de 

la Gh. Ciobanu). — Piotr Jarosze- 
wiez, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, s-a intilnit cu 
participanții la sesiunea Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii. care 
și-a desfășurat lucrările la Varșovia 
intre 4 și 8 mai. Au fost prezenți 
și membrii delegației române, for
mată din Jean Livescu, membru al 
biroului, și Sanda Rangheț, secretar 
al Comitetului Național pentru A- 
părarca Păcii, membri ai Consiliului 
Mondial al Păcii.

La 9 mai, primul secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Edward Gierek, a pri
mit pe membrii Prezidiului și Se
cretariatului Consiliului Mondial al 
Păcii și un grup de reprezentanți al 
comitetelor naționale pentru apă
rarea păcii. Din partea Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii din 
România a participat Jean Livescu.
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