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depinde de inventivitatea tehnică,
dar, în primul rind, de conștiința 
și responsabilitatea in muncă a fiecărui

Bărbați iluștri

in marmura

muncitor, inginer și proiectant
„RADIOGRAFIA" CONSUMURILOR LA UZINA „23 AUGUST" DIN CAPITALĂ

recunoștinței 
pe Cimpia 
Libertății

Nu ne propunem să aducem nici 
un elogiu metalului, deși s-ar putea 
face și aceasta. Pentru câ, in meta
lul trimis uzinelor spre o înaltă și 
complexă prelucrare, se află materia
lizată o imensă muncă socială. A 
minerilor, oțelarilor și laminoriști- 
lor ; a lucrătorilor din transporturi. 
Cel puțin din respect pentru munca 
acestora să fim economi cu metalul. 
Tnsâ. cind intervin și majore rațiuni 
de ordin economic general, atunci 
lucrurile se schimbă. gospodărirea 
bună, cit mai rațională devine o în
datorire, o obligație * 
tuturor unităților 
consumatoare de 
metal.

Realitatea ridi
că cu acuitate ne
cesitatea utilizării 
ca maximă grijă 
și responsabilitate 
* metalului, a tu
turor materiilor 
prime și materia
lelor. Indicațiile 
conducerii parti
dului privitoare la 
îmbunătățirea ac
tivității economi
ce conțin, toate, această stăruitoare 
sarcină. In cuvintarea tovarășului 
Nicole Ceaușescu la Plenara C.C. al 
P.C.Ia din 28 februarie — 2 martie 
1973, indicația privind mai buna gos
podărire a materiilor prime și mate
rialelor este deosebit de clară : ..în
treprinderile trebuie sâ examineze cu 
cea mai mare atenție și răspundere 
cauzele care au dus la depășirea 
normelor de consum și sâ stabi
lească măsuri pentru reducerea lor 
rapidă, combătindu-se orice atitu
dine de automulțumire manifestată 
in această direcție de unele cadre 
tehnice și economice". Actualitatea 
acestei indicații a fost subliniată din 
nou la recenta ședință comună a Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și a Consiliului de Miniștri, cerin- 
du-se ministerelor economice, centra
lelor și întreprinderilor să aplice mă
suri energice de reducere a consu
murilor specifice și a cheltuielilor 
materiale de producție.

Sâ vedem cum este utilizat meta
lul la marea uzină bucureșteană 
..23 August". înainte de a intra in 
datele problemei, o precizare : uzina 
pregătește un schimb de experiență 
pe această mult dezbătută și mereu 
actuală temă privind gospodărirea 
metalului. Este 3igur că vor participa 
și reprezentanți ai altor întreprinderi 
Gin Capitală. Iată de ce ne propunem

de prim ordin a

ca, în cele ce urmează, să prefațăm 
acest schimb de experiență cu citeva 
date, observații și concluzii cu o sem
nificație mai largă.

Anual, urina ,.23 August" consumă 
toi atit» metal cit este necesar pro
ducției in trei mari întreprinderi 
luate la un loc. Acesl enorm consum 
este, intr-un fel. explicabil : uzina 
construiește mașini și utilaje de mare 
gabarit — locomotive intr-o largă 
gama de putere, compresoare. 
toare, utilaje pentru industriile .... 
talurgicâ și chimică, piese brut-tur- 
nate pentru fabrica vecină de mașlni-

mo- 
me-
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unelte și agregate ș.a. Ar fi, deci, 
explicabil acest consum enorm, bine 
înțeles, dacă in produsele finite s-ar 
regăsi o cit mai mare cantitate din 
metalul cu care s-a aprovizionat. Re
ținem insă că. în anul trecut, uzina 
i predai la întreprinderea de colec
tare a metalului 16 280 tone de metal 
șt a trimis la retopit, in propriile sale 
olelării. alte 11 285 tone (total 27 665 
tone !) reprezentind. la un loc, mai 
mult de o treime din cantitatea eu 
earc s-a aprovizionat.

Dar să nu comentăm încă această 
stare de lucruri. Prezentăm alte 
citeva cifre, care vizează de astă dată 
fondul problemei, dezvăluind o prac-

tică in contradicție cu spiritul de e- 
conomicitate ce ar trebui să primeze. 
Ing. Ina Dumitrlu, din cadrul servi
ciului tehnic, ne informează, pe bâza 
statisticii : ..Anul trecut, uzina a con
sumat 71 000 tone de metal, revenind 
32.5 lone Ia un milion de Iei produc
ție globală : anul acesta va consuma 
98 000 tone de metal, deci, vor reveni 
38 (one la un milion de Iei producție 
globală".

Remarcați anomalia ? Consumul de 
metal, în loc să scadă, crește ! Și 
crește sensibil, cu 5,5 tone la un mi
lion de lei producție globală. Oare ce 

se întâmplă, la ,,23 
August", cu struc
tura producției ? 
Această întrebare 
ne-a determinat 
să lărgim sfera 
anchetei noastre". 

Pentru o uzină 
ca ..23 August" — 
întreprindere cu 
tradiție, cu un 
colectiv deosebit 
de înzestrat, cu o 
dotare tehnica de 
cea mai nouă fac
tură — indicc- 
a metalului, in 

prezent de numai 75 la sută, este 
in evidentă neconcordanță cu posibi
litățile sale. Prea mult metal se dă 
la retopit ’

în mod logic, metalul, ca și alte 
materiale folosite .in producție, tre
buie să se regăsească intr-un procent 
cit mai mare in produsul finit. Cu 
alte cuvinte, sâ se arunce mai puțin. 
Metalul e necesar peste tot. De aceea, 
important este ca din aceeași canti
tate dc metal să se realizeze produse

Printr-o hotârîre a conduce
rii partidului, la Blaj va fi 
inaugurată o alee consacrată 
bărbaților iluștri care, prin 
gîndirea și acțiunea lor, au 
premers evenimentele din 1848, 
și ale celor care au militat în 
focul revoluției, o alee de 
busturi ale fruntașilor revolu
ționari și un obelisc comemo
rativ.

Publicăm in 
dalioane ale 
militanților ale 
vor fi așezate 
najat pe memorabila 
transilvană. Alături de marmura 
glofiei de pe aleea eroilor, 
portretele dedicate acestora 
sînt un omagiu pe care-l 
aducem faptei lor mărețe și 
permanenței lor în conștiința 
constructorilor socialismului.

continuare me- 
flinditorilor și 

căror busturi 
în parcul ame- 

cîmpie

le de folosire
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PROPAGANDA PRIN 
CONFERINȚE STRINS 
LEGATA DE SARCINILE 
DEZVOLTĂRII ECONO
MICE Șl EDUCAȚIEI 

REVOLUȚIONARE

Joi după-amiază. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, s-a intiJniit 
ou Richard Andriamanjato, pre
ședintele Partidului Congresul pen
tru Independența Madagascarului — 
A.K.F.M. — din Republica Malgașă, 
și Raliantavololona R. Andriaman
jato, președintă a Secției A.K.F.M. 
din orașul Tananarive, care fac o 
vizită de prietenie in țara noastră, 
la invitația C.C. al P.C.R.

La inttlnire au participat tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent. secretar al C.C. al P.C.R., 
și Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

In cadrul convorbirii a fost reali
zat un schimb de informații cu pri
vire la principalele preocupări ac
tuale ale Partidului Comunist Ro
mân și ale Partidului Congresul 
pentru Independența Madagascaru
lui. precum și un schimb de ve
deri în probleme de interes comun 
din sfera politicii internaționale, a 
luptei popoarelor împotriva impe
rialismului. colonialismului și neo- 
colonialismului. pentru libertate, in
dependență națională și progres, 
pentru pace și înțelegere între po
poare.

Cu acest prilej, a fost reafirmată 
dorința celor două partide de a 
dezvolta și diversifica raporturile 
de conlucrare prietenească și solida
ritate dintre P.C.R. și A.K.F.M.. in 
interesul popoarelor român și malgaș. 
al întăririi unității tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Secsretarul general *1 
președintele A.K.F.M. ou consemnat 
cu satisfacție perspectivele extinderii 
relațiilor de colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Malgașă și au relevat hotărirea 
comună de a milita activ pentru lăr
girea și diversificarea acestor ra
porturi, pentru traducerea în fapt a 
prevederilor acordurilor de colaborare 
româno-malgașe, in interesul celor 
două țări și popoare, al cauzei păcii, 
cooperării și securității internațio
nale.

In cursul intilnirii, a fost sublinia
tă ne,cesitatea de a se acționa cu 
consecvență pentru întărirea continuă 
a cooperării și unității forțelor revo
luționare, antiimperialiste, in lupta 
contra politicii de forță, dictat și a- 
gresiune duse de cercurile imperialis
te, pentru lichidarea politicii colonia
liste și neocolonialîste a imperialis
mului, pentru curmarea oricărei for
me de dominație și spoliere a altor 
popoare.

In deplin consens, cele două par
tide au evidențiat necesitatea depu
nerii in continuare de eforturi pen
tru statornicirea unor raporturi noi 
intre state, care să se bazeze pe ega
litatea in drepturi, pe respectarea in
dependenței și suveranității naționale, 
pe nerecurgerea la. forță și amenința
rea cu forța in raporturile intersta
tale, pe respectarea dreptului fiecărui 
popor de a fi stâpinul bogățiilor na
ționale, de a-și hotărî liber calea 
dezvoltării social-economice și poli
tice, fără nici un amestec din afară.

Relevlnd rolul însemnat pe care il 
dețin in viața politică contemporană 
țările care au pășit pe calea unei 
dezvoltări independente, cele două 
părți au evidențiat marea însemnă
tate pe care o are întărirea 
unității forțelor politice și sociale 
progresiste. patriotice din fiecare 
țară, in vederea realizării unei inde
pendențe politice și economice de
pline, pentru o societate bazată pe 
egalitate și dreptate socială, pentru 
progres și prosperitate.

Ambele partide au exprimat și cu 
acest prilej sprijinul deplin față de 
cauza dreaptă a popoarelor aflate 
incâ sub jugul colonial, care luptă 
pentru înfăptuirea idealurilor liber
tății și independenței naționale.

Ambele părți au exprimat convin
gerea lor că instaurarea unui climat 
de pace, conlucrare pozitivă intre 
state și securitate internațională re
clamă cu necesitate lichidarea foca
relor de încordare și război care mai 
persistă în unele zone ale lumii, so
luționarea tuturor problemelor liti
gioase pe calea negocierilor.

Cele două partide au arătat însem
nătatea pe care o reprezintă înfăp
tuirea unui regim de securitate si 
colaborare europeană pentru popoa
rele din Europa și întreaga lume, 
pentru asigurarea păcii mondiale, și 
s-au pronunțat pentru convocarea 
Conferinței europene in perioada 
imediat următoare, cit mai repede 
posibil.

Intilnirea a decurs intr-o ambianță 
de prietenie frățească.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Ștefan Z1DARIȚA

E. Dichiseanu

CINE VINE
CU MINE?

în secția meta
lurgica I a Uzi
nei de prelu
crare a alumi
niului din Sla-

Era în plină zi de lucru. Una din conductele colec
toare de mare capacitate de la stația de demmeraliza- 
re a apei s-a rupt. întreaga cantitate de apă industria
lă — 600 tone pe oră — nemaiajungind la instalația de 
decarbonizare, se revărsa ca un potop, inundind de
pozitul de păcură și alte obiective din jur. creind pri
mejdia opririi termocentralei. Consecința ? Stagnarea 
producției pe întreaga platformă industrială a Bor- 
2ețtiului .;i lipsirea orașului de energia termică nece
sară... Atunci s-a auzit glasul „omului obișnuit":

— Cine vine cu mine ?
S-au oferit mulți. El i-a ales pe operatorii Toader 

Stoica, Alexandru Drimbu și pe lăcătușii Constantin 
Stoica șî Gheorghe Ardeleanu, tot ..oameni obișnuiți".

Sus, la 15 metri înălțime, avaria luase proporția unei 
ttihii. Aruncată de presiunea celor patru atmosfere,

PICĂTURA DE CERNEALĂ

Ambasadorul R. P. Chineze
Tovarășul Nicolae Ceausescu, ee- 

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit la 10 mai pe am
basadorul extraordinar Si plenipo-

tențiar al Republicii Populare Chi
neze la București, Cian Hai-Fun. in , 
legătură cu plecarea sa definitivă din 
tara noastră.

La primire a fost de fată George

Macovescu. ministrul afacerilor ex
terne.

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

Tovarășul Mario Zagari
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat, a primit joi pe tovarășul Ma
rio Zagari. membru al Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian, aflat in 
vizită in țara noastră, la invitația 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român.

La întrevedere au participat tova
rășii Cornel Burtică, membru suple
ant al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Șlefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.

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

în cursul întâlnirii. s-a realizat un 
schimb de păreri cu privire la dez
voltarea relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socialist 
Italian, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Italiană și a-

supra unor probleme ale situației din 
Europa, ale vieții internaționale.

Cu acest prilej, oaspetele a adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un cordial salut din partea tovară
șului Francesco de Martino, secre
tar general al Partidului •
Italian.

Mulțumind, tovarășul 
Ceaușescu a transmis cele 
urări secretarului general 
tovarășul Francesco de

In cursul Întrevederii, s-a expri
mat satisfacția pentru bunele ra
porturi de prietenie și colaborare 
existente Intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Italian, 
pentru relațiile statornicite intre Ro
mânia și Italia. Apreciindu-se pozi
tiv evoluția raporturilor româno-ita- 
liene, s-a subliniat interesul comun 
pentru amplificarea continuă

Sociali'*.

Nicolae 
mai bune 
al P.S.I., 
Martino.

a le-

gâturilor de prietenie tradițională 
dintre România și Italia, a raporturi
lor in domeniile politic, economic, 
tehnico-științific. cultural, spre bine
le ambelor țâri și popoare, al cauzei 
păcii și ințelegerii internaționale.

în acost context, oaspetele a e- 
vidențiat importanța deosebită a a- 
propiatei vizite a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Italia, moment remar
cabil al relațiilor de colaborare mul
tilaterală dintre cele două țări și 
popoare.

In cursul convorbirii, s-a expri
mat hotărirea comună de a dezvol
ta legăturile dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Socialist Ita
lian. in interesul celor două țări și 
popoare, al tuturor forțelor munci
torești. antiimperialiste.

Convorbirea s-a desfășurat intr-o 
ambiantă de cordialitate.

I

apa ar fi putut să-i măture in orice clipă de pe aco
periș pe cei cinci temerari. La locul avariei șuvoiul 
formase un adevărat clopot etanș, înăuntru-l căruia abia 
te putea respira. De aceea, cei cinci au hotărit să lu
creze in reprize de cite 3-4 minute... Acestea au fost 
condițiile in care au reușit să deschidă drum echipelor 
de reparații. Jar in tot acest răstimp termocentrala a 
funcționat normal.

Cine sini cei patru oameni obișnuiți care au răspuns 
la chemarea maistrului Nicolae Badiu ? Ni-i caracteri
zează, succint, inginerul Eugen Condurache, șeful sec
ției :

„Toader Stoica : pînâ de curind secretar al comite
tului U.T.C., este un om întreprinzător, harnic, săritor 
la greu ; Alexandru Drimbu : un om de nădejde, recu
noscut pentru generozitatea cu care, ca un adevărat 
comunist, se preocupă de creșterea profesională a tine
rilor. Constantin Stoica și Gheorghe Ardeleanu : cei 
mai buni lăcătuși ai secției, gaia oricind, in orice îm
prejurare, să răspundă „prezent O trăsătură comună 
tuturor : au învățat meseria, au crescut in preajma 
maistrului Badiu. Cei 18 ani de muncă intr-o uzină 
atit de complexă și modernă l-au învățat pe maistru 
să formeze oameni de nădejde, cunoscuți pentru price
perea profesională, experiența, singele lor rece..."

— Nu știu de ce vreți să scrieți în ziar despre noi — 
ne spune maistrul Badiu. De fapt asta este sarcina 
noastră : să veghem ca lucrurile să decurgă în mod 
normal, iar dacă se ivesc situații excepționale, să facem 
lotul pentru a readuce lucrurile la normal.

Nimic mai simplu...

I 
I

I
Ion MANEA

— Nu s-ar putea spune că lipsesc 
legăturile intre producția chimică și 
instituțiile universitare. Priviți, nu
mai in cadrul centralei noastre au fost 
încheiate cu diferite catedre de chi
mie numeroase contracte economi
ce ; adăugați studiile prospective ale 
universitarilor pentru modernizarea 
întreprinderilor ; nu uitați consultă
rile pe tema diminuării importuri
lor de tehnologii prin preluarea u- 
nor patente românești. Dar ..spinul** 
problemei rămine...

Și tovarășul economist Nicolae 
Georgescu, de la întreprinderea de 
lacuri și vopsele ” ” '*
arată 
pentru 
forței _ ___ __
sută din totalul specialiștilor fostu
lui Grup industrial de lacuri și 
vopsele dc aici proveneau dintre 
absolvenții invățămintului superior 
de chimie ; iar asemenea procente 
sporesc pe măsura creșterii și diver
sificării producției ; sute de studenți 
vin anual in producție sâ-și 
efectueze stagiul de practică. Dar 
proaspeții absolvenți se adaptează 
greu cerințelor concrete ale produc
ției ; intimpină dificultăți îndeosebi 
in cunoașterea și dirijarea tehnolo
giilor moderne. Și asta in 
condițiile cind ramura chimiei este 
prevăzută in legea planului cincinal 
să înregistreze un ritm rapid de dez
voltare.

Asemenea adevăruri sint bine cu
noscute pretutindeni. în sprijinul 
deplinei lor transpuneri in practică 
au fost întreprinse pină azi numeroa
se inițiative. Cu ce utilitate ?

Pentru ca pregătirea studenților 
să dobindeascâ un profil mai apro
piat de nevoile producției, in pla-

„Pollcolor", ne 
citeva diagrame ilustrative 

dinamica și structura 
de muncă: 60,1 la

nul de învățâmint al FACULTĂȚII 
DE CHIMIE DE LA UNIVERSITA
TEA DIN BUCUREȘTI au fost in
troduse, incepind cu actualul an uni
versitar, 7 discipline noi, dintre cele 
mai moderne. Ponderea activită
ților cu caracter aplicativ a sporit 
considerabil. Cele circa 140 de ca-

cetare Ș» industrie ; fizico-chimice. 
pentru formarea cadrelor didactice.

Un singur „amănunt" n-a fost 
prevăzut: faptul că structura forței 
de muncă evoluează în timp. Dacă 
vor fi fost ani cind absolvenții pri
meau o repartizare strictă, potrivit 
specializării lor pentru industrie sau

Citeva sugestii pentru perfecționarea colaborării

dintre invățămint, cercetare și producție

dre didactice, antrenate amplu in 
activitatea de cercetare, reușise
ră, pinâ în primele zile ale lu
nii martie sâ încheie contracte econo
mice in valoare de 4,4 milioane lei (fa
ță de 3,8 milioane in întreg anul 1972 
și de 1,4 milioane in 1971). In 
sflrșit. pentru dobindirea unei pre
gătiri diferențiate, aici funcționează 
două secții distincte : chimie, cu me
nirea de a pregăti cadre pentru cer

pentru invățămint, z curind s-a a- 
juns in mod firesc' (locurile de re
partizare din anii 1971 și 1972 sini e- 
locvente) ca o parte dintre cei 
ce sint pregătiți ..pentru catedră" eă 
meargă in industrie și invers. Asta 
înseamnă, între altele , că unii din
tre cei chemați peste cîțiva ani să di
rijeze modernele tehnologii ale chi
miei acordă, potrivit planurilor de 
invățămint, un timp prea mare stu-

diului unor noțiuni de psihologie, 
de etică, de pedagogie, de me
lodică a predării chimiei, de meto
dică a predării fizicii etc., importan
te neîndoielnic, dar avînd o minimi 
legătură cu problematica tehnico- 
știlnțifică a industriei și cercetărilor 
chimice.

Ca să nu mai vorbim de faptul că 
actuala formulă de a organiza sepa
rat concursuri 2......
secția de chimie și pentru cea de fi- 
zico-chimice, cu atit mai mult cu cît 
în programul celor două concursuri 
nu intră acum nici o diferență spe
cifică, ar putea fi îmbunătățită, ur- 
mărindu-se selecția in timp a celor 
care se vor consacra fie activității 
In producție, fie celei la catedră. 
Oricum, in condițiile cind posibili
tatea de a lucra in laboratorul in
dustrial se află, practic, la indemina 
oricărui absolvent al facultății, indi
ferent de specialitate, dintre ^piniile 
numeroase privind modernizarea in- 
vâțămintului universitar de chi
mie au ciștig de cauză cele care 
pledează pentru caracterul net pre
ponderent, in cuprinsul planului de 
învățâmint, al disciplinelor tehni- 
co-ștlințifice de profil.

Un asemenea obiectiv a fost urmă
rit și in acțiunea de^perfecționare a 
procesului d" învăț’mint FA
CULTATEA DE CHIMIE INDUS
TRIALA A INSTITUTULUI POLI
TEHNIC DIN BUCUREȘTI, unde 
noul plan de invățămint arc drept 
caracteristici creșterea ponderii dis
ciplinelor de pregătire inginereas
că, introducerea unor cursuri moder
ne, reevaluarea întregului program

Mihai IORDANESCU

ÎNSĂMÎNȚAREA 
PORUMBULUI

SĂPTÂMI-

de admitere pentru

(Continuare in pag- a IV-a)

• SUCEAVA
NA DECISIVA

• IAȘI: SEMĂNATUL, 
CONCOMITENT CU ÎNTRE
ȚINEREA CULTURILOR

• ARGEȘ : BINE, DAR SE 
POATE MAI MULT

In pagina a lll-a

internațională
„Strategia dezvoltării" de 
la deziderate la realități 
Consultările multilaterale 
de la Helsinki
Probleme ale cooperării 
dintre state în dezbaterea 
unor foruri internaționale : 
Adunarea Mondială a Să
nătății, Comisia Economică 
a O.N.U. pentru Europa
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{FAPTUL! 
DIVERS 

I Opera j

I la Poeni
Pentru copiii din Pocni, Bo- I 

loga. Valea Drăganului — lo- ’ 
calități din județul Cluj — opc- I 
vi a deven’t ...o obișnuință de I 
toate duminicile. 120 dintre ei ■ 
au abonamente la spectacolele | 
Operei rom ne și Teatrului I 
Național din Cluj. Desigur, fap- | 
tul in sine n-ar prezenta nimic 
deosebit dacă distanța dintre I 
localitățile amintite si Cluj n-ar I 
fi de. 55—70 km. Distanță a- ’ 
prociabilă pe cart, de ce sâ n-o I 
recunoaștem, putini cetățeni I 
maturi chiar se încumetă s-o | 
bată doar pen’ru a viziona un f 
spectacol. Copiii însă au găsit I 
înțelegerea necesară și. astfel, I 
duminică de duminică, autobu- • 
zelo cHor două instituții de cui- I 
tură ii transportă la Cluj, in I 
sălile de spectacol. O Inițiativă I 
pentru care Opera și Teatrul .

'i din Cluj meriți feliei- I 
țări și pe care sperăm că si alte I 
instituții de cultură vor in- | 

s5 • bisere.

De la 4 
medici, 
la... vecin!

înfr-o seară. Ia cină. G.P din I 
Bacău, t:rada Aviator 34. s-a 
înecat ei: «■; o: de perle. A I 
doua zi. c.-id t-a dus la lucru. I 
G.P. t-a prezentat ia medicul I 
i-itreprinderi Acesta l-a con- . 
șu tat și l-a trimis la serviciul I 
chirurgie al policlinicii. Mc- I 
dicu.' de a.ci l-a consultat fi el 1 
>i l-a sfătuit să meargă la ser- | 
viciul O.R.L. Alind despre ce I 
cs e vorba. doctorița dc serviciu I 
ia O.R.L. i-a declarat cu pâ.- | 
r e de rău cd nu are instru- I 
r.:-r:‘e sterilizate fi l-a indru- | 
met să se duci la medicul de 
gardă. în s irsit, cel dc-al pa- I 
tru’ca medic a strins fi el ne- I 
putincios din umeri, motivind • 
ci nu are ustensilele necesare. | 
VcmalaPind încotro. G.P. s-a I 
întors acasă și, in disperare de | 
cauză, a ape'at la consultația... 
unui vecin de-al său. Acesta, I 
cu o pensetă și cu o linguriță. I 
a reușit să extragă osul. Ceea » 
ce n-au putut face 4 medici in- t 
tr-o zi, a făcut vecinul in mai I 
puțin de un ceat. E o per/or- | 
manță 7

Azotat
la cișmea?

Mai mulți cetățeni de pe stra- I 
da V. Alecsandri din municipiul I 
Alba Iul’.a au sesizat Inspecto- i 
râtul sanitar județean că apa | 
din fintinile proprii a doblndit I 
un gust suspect. Analizele e- ■ 
fectuate au dovedit câ ea era I 
poluată cu îngrășăminte chimi- I 
ce. S-a descoperit și sursa po
luării : citeva tone de azotat și I 
superfosfat care stau de mai I 
mulți ani in curtea dispensam- I 
lui veterinar din apropiere. To- ■ 
nele de îngrășăminte, aparținind I 
întreprinderii județene pentru | 
exploatarea pajiștilor, s-au de
gradat in mare parte. ..îngră- I 
șind“ fintinile din vecinătate. I 
Pentru ca apa din fintini să “ 
devină din nou bună de băut, i 
trebuie distrus focarul de po- I 
luare, ingrășămintele luate și | 
împrăștiate pe pășuni. Dar. mai 
înainte, trebuie împrăștiată ne- I 
păsarea conducerii întreprinde- I 
rii amintite pentru gospodărirea « 
bunului obștesc.

înainte
de jubileu |

în arhiva liceului „Alexan- . 
dru loan Cuza" din Focșani a I 
fost descoperit un document I 
deosebit de important pentru 
istoricul acestei unități școlare. I 
Este vorba de un act de funda- I 
ție a actualului local al liceu- I 
lui care atestă faptul că. la I 
temelia acestuia, prima piatră a I 
fost pusă de profesorul fiicolae I 
Iorga. pe atunci ministru al in- | 
strucțiunii publice. O descope- I 
rire prețioasă, despre care se • 
va vorbi fi la festivitățile de | 
la 20 mai a.c., prilejuite de im- | 
plinirea unei jumătăți de veac < 
de la înființarea liceului.

Neglijență 
tragică

Ioan V. Slănină, mecanizator I 
din Oroftiana-Suharău (Boto- i 
șani). se întorsese. Intr-una din I 
zilele trecute, acasă să serve as- « 
că masa de prlnz. Bineînțeles. I 
cu tractorul pe care-1 avea in I 
primire. Odată ajuns cu el a- • 
casă, l-a parcat pe un teren I 
situat in pantă. Fiul său Dan, I 
In virstă de 4 ani. a ince- • 
put să se joac" In fața trac- | 
torului. Curind Insă joaca lui I 
nevinovată s-a transformat In • 
tr.-.gedie. NV-fiind asigurat cu I 
frină, colosul de metal a pomii | 
la vale, iar copilul aflat in fața ’ 
lui a fost accidentat monah Un | 
epJog dureros, cauzat de ne- I 
glijența celui care avea obliga- • 
ția de a-și asigura tractorul în I 
mod regulamentar, chiar dacă I 
se afla in propria-i curte.

Rubrică redoctold de
Dumitru T1RCOB 
Gbeorqhe DAVID 
ți corespondent» „Seinteii* *

PROPAGANDA PRIN CONFERINȚE 
sirius legată de sarcinile dezvoltării 
economice si educației revoluționare

Cind vorbim despre eficiența pro
pagandei prin conf<Tin|e, firesc, cri
teriul esențial il constituie cerin
țele pe oare Congresul al X-lea 
al partidului, plenara C.C. din no
iembrie 1971 și Conferința Națională 
din iulie 1972 le-au stabilit in vede
rea dezvoltării conștiinței socialiste a 
maselor. în raportul la congres, 
tovarășul Nicolae Ccaușcscu sub
linia că „in concepția noastră, e- 
ducația socialistă. conștiința so
cialistă Implică atit cunoașterea te
meinică a ceea ce este valoros in 
domeniul culturii, științei și tehnicii 
contemporane, stăpânirea deplină a 
profesiunii, cit și însușirea concepției 
filozofice despre lume și societate a 
partidului nostru, materialismul 
dialectic și istoric, formarea unei ati
tudini cetățenești înaintate'1. In acest 
spirit, mii de activiști ni partidului, 
intelectuali comuniști — cercetători, 
cadre didactice, specialiști din di
ferite domenii, ziariști — desfășoară o 
activitate intensă pentru ca pro
paganda prin conferințe să con
stituie un efectiv act politic și de 
cultură.

precum 
educath, 

revoluțio- 
oa- 

organizații- 
intreprinden, 
comune, in 

au 
trei

Consemnind în cele ce urmează 
unele aprecieri ale unui colectiv de 
lectori ai Comitetului Central al 
partidului — format din activiști de 
partid și cadre didactice din Centrul 
universitar București — care a anali
zat recent activitatea desfășurată pe 
acest tărim in județul Vaslui, am 
dori să aducem in primul rind in 
atenție efortul constant, depus aici 
pentru a se asigura conferințe care 
iși propun deopotrivă să contribuie 
la educarea socialistă, la dezvoltarea 
cunoștințelor politice, științifice și de 
cultură generală ale auditoriului. în 
arest sens, au o importanță deose
bită prezentarea convingătoare, con
cretă a sarcinilor privind dezvolta
rea economică a țârii noastre, înde
plinirea cincinalului înainte de ter
men. buna organizare a muncii in 
întreprinderi, gospodărirea rațională 
a materiilor prime și materialelor, în
tărirea disciplinei in muncă, 
și a problemelor de ordin t 
ale dezvoltării conștiinței 
nare a comuniștilor și tuturor 
menilor muncii. în 
le de partid din 
instituții, șantiere, 
organizațiile de tineret au fost 
proze:-’:. in ultimele trei 1 im. 
peste 150 de conferențiari ai comite
tului județean de partid, care au ți
nut mai mult de 400 de expuneri. 
Majoritatea lor au fost consacrate 
popularizării și explicării ideilor cu
prinse in documentele plenarelor 
Comitetului Central din noiembrie 
1972 și din februarie-martie a. c. De 
curind s-a întocmit o tematică pen
tru conferințele care au loc in între
prinderi și pe șantierele de construc
ții. pentru a se explica rațiunile noi
lor structuri ale întreprinderilor și 
instituțiilor, aie măgurilor ce trebuie 
întreprinse pentru aplicarea pinâ la

ASIGURAREA DE ACCIDENTE
Care sint avantajele asigură

rii de accidente ? Cine și cum 
poate încheia această asigurare ? 
Ce înseamnă asigurarea cu 
sume fixe și cea cu sume con
venite ? Care este prima de a- 
sigurare ? Ce riscuri iși asumă 
ADAS și ce despăgubiri plă
tește ? La aceste intrebări. pe 
care nu puțini cetățeni și le 
pun in legătură cu asigurarea 
pentru cazurile de accidente, 
am solicitat răspuns din partea 
tovarășului Anton Mânzînă, di
rector in Centrala ADAS.

— In viața unui om se poate 
întimpla un eveniment nepre
văzut și, firește, nedorit, fie la 
domiciliu sau la locul de muncă, 
fie pe stradă sau in timpul unei 
călătorii. Pentru a înlătura sau 
d minua urmările unui accident, 
ADAS a introdus o formă de a- 
sigurare specială. Această asi
gurare de accidente — a pre
cizat interlocutorul — este una 
din cele mai râspîndltc forme 
de asigurare practicate de ADAS. 
Aceasta se explică atit prin 
multiplele sale avantaje po 
care le oferă asiguraților, cit și 
prin aria largă de cuprindere, 
intrucit asigurarea pentru ca
zurile de accidente poate fi în
cheiată d" orice persoană in 
virstă de la 16 la 70 de ani. in
diferent de profesia și locul de 
muncă.

In cadrul asigurării de acci
dente. printre riscurile pe care 
ADAS și le asumă și pen
tru care plătește sumei" a- 
sigurate figurează : explozia, 
lovirea, căderea, alunecarea, 
prăbușirea de teren, trăsne
tul. electrocutarea, arsura, ac
cidentele produse de functio
narea sau folosirea mașini
lor și a instalațiilor, celp in- 
timplate ca urmare a circulației 
mijloacelor de transpor’ sau 
din cauza accidentelor intimpla- 
te acestora și altele.

/Asigurarea de accidente se 
poate încheia pentru sume fixe 
sau sume convenite. In legătură 
cu aceasta, tovarășul director 
Anton Mănzină a subliniat 
faptul că stabilirea uneia din 
aceste forme de asigurare de
pinde de alegerea cetățeanului 
respectiv care încheie contractul 
cu ADAS. Asigurările d" acci
dente cu sume fixe (10 000 de 
lei pentru invaliditate perma
nentă totală și 5 000 de Ici pen

MOBILA DE PITEȘTI —
MODERNĂ, MULTIFUNCȚIONALĂ

9
PITEȘTI (Corespondentul 

..ScJhteii", Gh. Cirstea). — Gar
niturile de mobilă realizate la 
C.P.L. Pi’esti se bucură de o 
bună apreciere atit pe piața in
ternă. cit și in numeroase țări, 
or Intre care Franța. Italia. 
U.R.S.S.. R. F. Germania. R. S. 
Cehoslovacă. R. P. Ungară. Sue

capăt a măsurilor Indicate de plena
ra C.C. al I’.C.R. și decretele Consi
liului de Stat.

Necesitatea asigurării unul conți
nui calilstiv inalt al prelegerilor, a 
îmbunătățirii conținutului lor de idei, 
concomitent cu accentuarea caracte
rului lor concret, combativ, militant, 
a Impus, firesc, atragerea unul corp 
de lectori cu o temeinică pregătire 
in diferite domenii. Este de apreciat 
că la informarea diferitelor categorii 
de oameni ai muncii, la explicarea — 
si pe această calc — a documentelor 
Conferinței Naționale a P.C.R.. ale 
plenarelor Comitetului Central, par- 
t ipa activ in primul rind membrii 
comitetelor județean și orășenești de 
partid, activiști de partid și de stat, 
specialiști cu munci de răspundere..

LECTORII 1N MUNCA POLITICĂ DE MASĂ
— însemnări din județul Vaslui —

cadre didactice și alți Intelectuali.
Deosebit de important este faptul 

că la comitetul județean se înțelege 
tot mai bine că eficiența propagan
dei prin conferințe este mai înaltă 
a'unei cind nu se rezumă la simple 
expuneri ..de la catedră", fiind ur
mate de discuții vii. de un schimb 
in:eresant și instructiv de opinii, 
în cursul acestui an au fost organi
zate numeroase simpozioane, consul
tații pe baza unor întrebări puse 
dinainte de membrii diferitelor colec
tive de muncitori, țărani, elevi, mili
tari. la care au dat răspuns secretari, 
membri ai biroului comitetului jude
țean de partid, alți activiști, precum 
și lectori de la centru. Acțiunile s-au 
bizuit in mod substanțial pe buna 
dotare a cabinetelor de științe sociale 
— intre care cele de la Fabrica de 
rulmenți Birlad, Fabrica de confec
ții. din comuna Tutova. din unele 
licee etc. — care dispun de un bogat 
și convingător material propagan
distic.

Unii lectori din municipiul Birlad 
au fost repartizați pe lingă diferite 
forme de învățămînt. finind expuneri 
șl conducind el înșiși dezbaterile : 
metoda s-a dovedit de un real ajutor 
a'it propagandiștilor, cit și cursanți- 
lor. Este, credem, o modalitate prac
tică și eficientă de a lărgi îndruma
rea concretă a propagandiștilor din 
întreprinderi și comune. îndrumare 
care se reducea, de obicei, la in
struirile lunare. Dar experiența a 
demonstrat că lectorii comitetelor 
județean, municipal și orășenești de 
partid pot aduc" o contribuție pre
țioasă nu numai la ridicarea nive- 

tru deces, ambele din acci
dente) se încheie pe durata de 
3 sau 6 luni (in funcție de pro
fesia asiguratului și de felul 
întreprinderii in care lucrează) 
sau pe durate mai mari, dar nu 
mai mult de 2 ani. Asigurările 
de accidente cu sume conveni
te se încheie pe durate de la 
1 la 5 ani, la alegerea cetățe
nilor. La ambele forme, primele 
de asigurare se stabilesc în 
funcție de mărimea sumei pen
tru care solicitantul dorește să 
se asigure, de profesia și felul 
întreprinderii in care acesta lu
crează, precum și de durata 
contractului. Astfel, de exemplu, 
muncitorii din fabricile de în
călțăminte, țesătorii, filaturi, ti
pografii etc., precum și orice sa
lariat din unități administrative 
plătesc o primă de numai 12 lei 
pe durata de 6 luni, atunci cind 
încheie o asigurare cu sume 
fixe. Dacă preferă asigura
rea cu sume convenite, prima 
este aceeași, revenind cite 
1,60 lei pe an pentru fiecare 
1 000 de lei sumă asigurată. 
Trebuie menționat însă că la 
asigurările cu sume convenite, 
prima de asigurare se poate 
plăti și semestrial, trimestrial 
sau lunar, (cu condiția ca prima 
să nu fie mai mică de 8 lei 
pe lună). De asemenea, pentru 
a veni în sprijinul cetățenilor, 
spre a-și economisi timpul, 
ĂDAS a introdus o formă con
venabilă de plătire a primelor 
de asigurare, prin „conslmță- 
mini scris", care constă in 
împuternicirea pe care asigu
ratul o dă celor care îi achită 
drepturile bănești din muncă, 
pentru a plăti Administrației A- 
sigurărilor de Stat, in numele 
său. primele de asigurare, atit 
pentru asigurările in curs, cit 
și pentru cele pe care acesta 
vrea să le încheie sau să le 
reînnoiască.

Pentru încheierea asigurării 
do accidente, ca de altfel a ori
cărei forme de asigurare, cetă
țenii se pot adresa responsabili
lor cu asigurările din întreprin
deri. organizații economice, in
stituții, C.A.P., agenților și in
spectorilor do asigurare sau, 
direct, oricărei unități teritoriale 
ADAS.

dia și altele. Printre cele mai 
solicitate tiouri de mobilă rea
lizate aici se numără sufrage
ria ..Narcisa" și camera de lu
cru „A/rtoria". care se dtsting 
or.n linie modernă si multi
funcționali ta.te. în acest an_. 
producția la export este cu 25 
la sută mai mare decit in 1972. 

lulul invătămlntulul de partid, cl șl 
al adunărilor generale pe teme po- 
lltieo-idcologicc, finind ei Înșiși ex
puneri și consultații intr-un aseme
nea cadru, conducind dezbnteri. Ei 
pot și trebuie să sprijine, totodată, 
activitatea de propagandă prin con
ferințe. desfășurată la case de cul
tură, cluburi, cămine culturale. Fi
rește. e.le pot avea un rol tot mai 
mare în realizarea olanului no acest 
an. condiție hotărîtoare in îndeplini
rea înainte de termen a cincinalului 
și in educarea consti’ntei socialiste.

în legătură cu activitatea pe acest 
tărim se impune atenției și următoa
rea constatare : din păcate, la sta
bilirea programului conferințelor nu 
se manifestă întotdeauna suficientă 
receptivitate față de problemele care 

prezintă interes intr-un moment 
dat pe plan local, fata de sarcinile 
economice și de educație revoluțio
nară. Pentru a ne referi doar la un 
singur exemplu — după părerea 
noastră convingător — amintim câ. 
in diverse ocazii, numeroși cetățeni 
au ceru1, să li se explice cauzele alu
necărilor de teren, frecvente in jude
țul Vaslui. Oare nu revine tocmai 
propagandei prin conferințe — capa
bilă să mobilizeze specialiștii cei mai 
compctenți — menirea de a explica 
locuitorilor de la sate cauzele aces
tor fenomene și. in același timp, 
caile preintimpinării lor ? In ase
menea împrejurări este de dorit ca 
prelegerea să tic prezentata operativ 
și să nu rămînă unica formă de ac
tivitate ; o pondere mereu mai în
semnată trebuie să capete folosirea 
unor mijloace complementare : pre
zentarea unor hărți, grafice, albume 
ori a altor materiale, vizitarea de 
muzee, discuțiile pe teme concrete 
etc.

Una din condițiile Importante ale 
eficienței acestei forme a muncii po
litico de masă este continuitatea. Or, 
așa cum se poate constata, în județul 
Vaslui s-a făcut simțită o anumită 
discontinuitate in desfășurarea pro
pagandei prin conferințe. în primele 
două luni și jumătate ale trimestru
lui întii al anului in curs nu s-a rea
lizat nici una din acțiunile cuprinse 
in planul de muncă al grupului de 
lectori al comitetului județean de 
partid, lăsîndu-se totul pentru a doua 
jumătate a lunii martie și nefolosin- 
dy-se condițiile prielnice existente 
pentru o asemenea activitate in ano-

Ii zic „tanti" Carmen e- 
roinei acestui foileton șl 
refuz să-i dau numele pen
tru că imi este rușine. Are 
domiciliul in sectorul 5 al 
Capitalei, este cu 27 de 
luni și citeva zile mai 
înaltă in ani decit mine și 
poartă și dioptrii mai mul
te. Am pus ghilimelele la 
tanti pentru un motiv pe 
care o să vi-1 prezint mai 
la vale.

„Tanti" Carmen, pînă a- 
cum aproape un an cind a 
ieșit la pensie din cauză 
de boală, a fost profesoară 
și chiar dirigintă la o școa
lă din Berceni. Și se zice că 
era o profesoară și o diri
gintă așa, cum să zic... eu... 
aspră. Purta întotdeauna în 
geantă un fel de ,.Sf. Nico
lae" de-al lui Creangă. Al 
ei era insă din material 
plastic și ustura mai tare.

Pe ..tanti" Carmen a în
zestrat-o prea bunul nostru 
s'at cu un apartament _ cu 
vreo Ir-i camere, bucătă
rie și alte dependințe. Cu 
cițiva ani in urmă „tanti" 
Carmen a făcut un contract 
cu O.N.T.-ul. Punea apar
tamentul la dispoziția tu
riștilor străirii care plăteau 
cazarea la prețul oficial ori 
mai puțin oficial. Plăteau 
mai puțin oficial cind. ei, 
turiștii, cazați la educatoa
rea „tanti" Carmen, erau 
lăsați să vină și eu cite o 
„gisculiță" din altă traistă, 
găsită de ei ciugulind boa
be cu paiul in baruri de 
noapte și chiar de zi.

Din motive, din anumite 
motive, doamnei profesoare 
î s-a anulat contractul. Cu 
toate astea a continuat să 
subinchlrieze. își făcuse 
chiar o clientelă printre tu
riștii străini. Adresa ei era 
cunoscută și se transmitea 

timpul rece. Aproximativ aceeași si
tuație se constată și in ceea ce prl-? 
vește răspindirea cunoștințelor știin
țifice, activitate care, în mod para
doxal, s-a restrîns in acest an, deși 
s-au inființat, la diferite niveluri, co
misii de specialitate. Aplicarea rigu
roasă a planului de măsuri elaborat 
de consiliul județean al F.U.S. și alți 
factori responsabili va duce — este 
de sperat — la activizarea acestor 
organismo In perioada imediat ur
mătoare.

în același timp, unele acțiuni din 
programele caselor de cultură, ale că
minelor culturale șl din planurile co
mune de activități cultural-educa
tive au rămas doar înscrise in plan, 
fără a se lua măsuri organizatorice 
p ntru realizarea lor. Este limpede 
că nu de planuri de dragul planuri
lor se simte nevoia, ci de acțiuni 
neîntrerupte, bine organizato și In
teresante, de dezbateri vii, care sti
mulează gîndirca politică, îmbogă
țesc fondul cunoștințelor polltico- 
idcologice, culturale, științifice ale 
oamenilor muncii. în acest sens s-ar 
cere mat multă operativitate în pre
zentarea unor teme legate de în
deplinirea planului și angajamente
lor luate de colectivele din județ 
pentru realizarea sarcinilor econo
mice, privind popularizarea codului 
etic, a normelor de muncă si viață 
comuniste.

Desigur, îndeplinirea acestor dezi
derate este legată și de soluționarea 
unor probleme de natură organizato
rică. Se impune, de exemplu, lărgi
rea unor grupe de lectori, intrucit la 
unele comitete orășenești de partid 
acestea sint mult prea restrinse in 
raport cu necesitățile și exigențele 
muncii de propagandă și informare 
a oamenilor muncii. La Vaslui și 
Huși sint doar 10 și, respectiv, 
17 lectori — deși numărul celor 
care pot să îndeplinească asemenea 
însărcinări este mult mai mare.

Sint, desigur, meritorii acțiunile 
organizate pentru informarea și in
struirea teoretică și metodică a leo- 
torilor prin organizarea unor simpo
zioane, schimburi de experiență, a- 
plicații practice (de menționat sim- 
pozionul-dezbaterc metodică, organi
zat cu brigăzile științifice de pe raza 
județului in cursul lunii februarie 
privind metodica desfășurării propa
gandei materialist-științifice). Dar 
organizatorii acestora ar trebui să-și 
pună întrebarea dacă lectorii, pro
pagandiștii. activiștii culturali folo
sesc în practică modalitățile reco
mandate cu asemenea prilejuri. Alt
minteri, eficiența acțiunilor amintite 
rămine anemică.

Aceste citeva considerații se vor 
subiect de reflecție pentru forurile 
responsabile de partid și de stat din 
județ, pentru așezarea propagandei 
prin conferințe la locul cuvenit in 
ansamblul muncii politico-educative 
de masă.

Ion FLOREA

de la unul la altul. Turis
tul trăgea la ..tanti" Car
men, profesoara, pentru că 
era „analfabetă" în materie 
de cazare (nu știa să scrie 
nimic în cartea de imobil) 
și mai ales ..surdo-mută". 
Iar la ochelari purta minus 
9 dioptrii (asta de-adevă- 
ratelea). Deci nu vedea, nu

ceput-o... nu mai am ce 
face.

— Doamnă Carmen, mal 
păstrați zgirbaciul acela pe 
care il purtați in geantă pe 
vremea cind vă ocupați de 
dirigentie ?

— Cind am ieșit la pen
sie...

— 11 foloseați des ?

printre casetofoane, magne- 
tofoane, cartușe cu țigări 
străine etc., și niște turiști 
de aceeași naționalitate ; și 
mai ales niște „gisculițe" 
autohtone. Nu mă intere
sează faptul că pentru o 
găzduire de citeva nopți a- 
ceșt.i turiști v-au plătit 
1 500 de Iei.

Ji culcam în pod 
că îmi sînt dragî“

O POVESTE ADEVARATĂ, FOARTE TRISTĂ Șl FOARTE RUȘINOASA, 
DESPRE „DOAMNA CARMEN", DOI BĂIEȚI ISTEȚI Șl NIȘTE „GIS- 

CULITE” CARE CIUGULESC BOABE CU PAIUL PRIN BARURI

auzea ce se petrece in ca
merele ei subinchiriaic. 
„defecte" pentru care se 
credea îndreptățită să ia și 
peste 300 de lei pe noapte 
de'cameră. Bașca atențiile 
„gisculițelor" înotătoare 
prin baruri.

Vă-jur pe iridiu.Ti-ul pe
niței de la tocul meu re
zervor. pe pielea de că
prioară cu care-mi șterg 
lentilele ochelarilor că aș 
prefera mai degrabă să 
sap o groapă de jos in sus 
decit să continui această 
poveste. Dar dacă am în-

foileton

— Numai cind obrăznicia 
elevului era prea... Dar aș 
vrea să vă mai spun...

— Nu ! Să nu-mi spuneți 
decit ce mă interesează. 
Dar să vă spun ce nu mă 
interesează. De pildă, nu 
mă interesează, doamnă fos
tă profesoară, educatoare și 
dirigintă, faptul că alaltăieri, 
cind s-a făcut descinderea, 
ori percheziția, cum vreți 
s-o luați, în apartamentul 
dumneavoastră s-au găsit,

— Eu nu le-am pretins 
chiar 1 500.

— Nu mă interesează po
vestea asta. O lămuriți cu 
dumnealor. Pe mine mă in
teresează altceva. Cu totul 
altceva.

— Ce anume ?
— în podul casei aveți 

un pat ?
— Da.
— îl închinați și pc ăla ?
— Nu. Cind aveam clienți 

mai mulți inchlriam toate 
trei camerele.

— Și dumneavoastră dor
meai i in pod ?

— Nu. In bucătărie.

r

FAPTE
OPINII
PROPUNERI

De peste 15 ani mA numâr printre corespondenții vo- 
ai ziarului „Scinteia". Acum, după 43 de ani de muncă In ca-

♦
luntarl . ______ ,,________ _____ ,______ _____ _ v«-
drul Direcției de navigație fluvială Galați, mă aflu in pragul pen
sionării. Cu această ocazie, pe lingă satisfacția împlinirilor in muncă, 
Încerc bucuria că, avind In permanență sprijinul și Îndrumările colec
tivului redacției, am putut să aduc și eu o modestă contribuție la 
apariția ziarului, scriind despre oameni și faptele lor de muncă. (Ște
fan Ignat, tehnician D.N.F. Galați),

Exprimindu-ne speranța că și după ieșirea la pensie veți continua 
activitatea de corespondent voluntar, vă urăm, tovarășe Ștefan Ignat, 
ani mulți și sănătate.

Noua clâdiro a spitalului din Pucioasa, dată de curind, 
parțial, in folosință, a fost construită in întregime prin munca pa
triotică a salariaților unității și a numeroși locuitori ai orașului. (Ion 
Șerbănolu, muncitor pensionar, orașul Pucioasa, județul Dîmbovița).

0 „Programul radio-TV" e,te 3ollcitet 101 mai muit 
in ultima vreme de către numeroși cetățeni, posesori de aparate 
radio .și televizoare. Așteptăm un număr mai mare de exemplare si in 
comuna noastră. (Ion Slăteanu, comuna Țarina Abrud, județul Alba).

Producția globala * Combinatului chimic Tlrnăveni 
planificată pe primele 4 luni ale anului a fost depășită cu peste 14 
milioane lei. S-au produs suplimentar : 130 tone carbid, 140 tone oxid 
de zinc, 555 tone sulfat de aluminiu, 44 tone produso din gresie, 2 400 
tone acid clorhidric de sinteză ș.a. (Alexandru Ganca, muncitor, Com
binatul chimic Tirnăveni).

<> în scripte una, pe teren alta ! De?‘ ■-* i»port»t 
că blocul M II b 8/7 a fost racordat la rețeaua telefonică, întreprin
derea „Telcconstrucția" nici pînă acum n-a executat lucrarea. (Comi
tetul asociației de locatari, blocul M II b 8/7, Drumul Taberei — Bucu
rești).

Obligație... facultativă ? ! AulobaM Temei nu asi- 
gură zilnic autobuzul necesar transoortului unor muncitori din cadrul 
T.C.M.A.I.A.. pe traseul Tecuci — Gohor si retur, asa cum s-a obligat 
printr-un contract. (Semnează 32 de salarlațl ai Lotului T.C.M.A.I.A. — 
Tecuci).

Sugeram °^ciu^ui de turism șl edililor din Sinaia să ia 
măsuri pentru instalarea citorva bănci din lemn pe unele drumuri de 
munte de pe raza stațiunii. (Adrian Săndulcscu, economist, Tg. Jiu).

în locul lucrărilor de calitate... cîrpăceală.
Ropararea asfaltului pe străzile General Praporgescu, T. Vladimirescu, 
ș.a, din orașul nostru, s-a făcut de mintuială, fără să se asigure o ni
velare corespunzătoare a terenului. (Alexandru Bezea, Rm. Vilcea).

ColSCtiVUl Exploatării miniere Filipeștîi de Pădure-Pra- 
hova a redus simțitor consumurile specifice de materiale în sub
teran. Numai în luna aprilie s-au economisit 230 mc lemn de mină, 
21 mc cherestea. 5 325 kg exploziv, 22 194 capse și 50 762 ml fitil. (Ion 
Ditțu. maistru electromecanic).

Solicitam conducerli î-T.B. să înființeze și în cartierul
Drumul Taberei, microraioanele 5. 6, 7 șt 7 prim, stații de taximetre. 
(Marin Toma, Aleea Pașcani nr. 10, București, sector 7).

POStS 1 000 0F6 muncă patriotică au prestat minerii de 
la mina Boteni — Argeș în luna aprilie, în cadrul acțiunilor de înfru
musețare a localității. (Ion Ghinescu, corn. Boteni — Argeș).

Rubricâ realizată de ț 
Gheorqhe PIRVAN 
_ ______________________ J

„Ursus", cea mai mare unitate de 
«limentație publică din Cluj, supu
să unor ample renovări și restruc
turări, a fost redată circuitului co
mercial. Complexul dispune de 4 
mari subunități, fiecare cu specifi
cul său. O sală mare este rezervată 
unui restaurant cu autoservire cu 
mai multe meniuri la alegere, avind 
program de funcționare intre orele 
8 și 22. Berăria specială, intr-un 
decor rustic cu mobilier adecvat, 
oferă diferite specialități de bere și 
o mare varietate de mincăruri spe
cifice bucătăriei locale. O terasă in 
decor natural va sta la dispoziția ' 
consumatorilor in sezonul cald, atit 
cu bere, cit și cu diverse meniuri. 
Complexul „Ursus" este pregătit 
să satisfacă zilnic cerințele a circa 
10 000 de consumatori.

întreprinderea de alimentație pu
blică „Someșul" supune în prezent 
unor transformări și reprofilări și 
alte unități. Restaurantul „Gambri- 
nus“ va deveni pensiune cu și fără 
abonamente. Bufetul „Becaș" se 
extinde și va deveni un salon de 
pensiune și braserie. Unor transfor
mări și modernizări vor fi supuse 
și expresul „Opera", cel din Piața , 
Libertății, precum și cofetăria de \ 
lingă cinematograful „Steaua roșie".

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

— Șt în pod ?
— Copiii mei. Am doi 

băieți. Ii culcam acolo.
— Doamnă profesoară, a- 

cești copii dorm mereu în 
patul din pod ?

— V-am spus, numai 
cind...

— Dar dacă cliențil dum
neavoastră se anunțau tele
fonic și veneau după mie
zul nopții de la baruri șî 
copiii dormeau in camera 
lor, ce făceați ?

— Ii trezeam și-1 duceam 
în pod.

— Doamnă profesoară șl 
educatoare, imi permit să 
vă pun o întrebare și mai 
dificilă. Care din cei doi 
băieți vă este mai apro
piat ?

— îi Iubesc pe amândoi 
la fel. Cel mai mic insă 
este mai descurcăreț.

— în ce clasă e ?
— A VlII-a.
— Cum adică este mai 

descurcăreț ?
A tăcut, iar eu n-am mai 

insistat. Mi se acrise. Ofi
țerul care se ocupa de 
proxenetismul doamnei pro
fesoare mi-a povestit că 
dacă „gisculițele" cu tele
fon nu răspundeau la apel 
il trezeau din somn pe Eu
gen. Chiar din somnul 
dulce de dimineață și il 
trimiteau la niște adrese. 
La niște „gisculițe" care nu 
aveau telefon. Asta pentru 
ca subehiriașii ei să se 
simtă bine și mai ales să 
închidă ochii cind numără 
banii la plecare.

Atit am avut de spus. 
Rup penița că mi s-a făcut 
lehamite, doamnă profe
soară. Doamnă mamă...

Nlcufă TANASE
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insămințarea porumbului

Săptămîna decisivă
Noua fabrica de brichetare a cărbunelui de la Baraolf, județul Covasna

SUCEAVA

Pe baza măsurilor luate de biroul 
Comitetului județean de partid Su
ceava. in ultimele zile, ritmul lu
crărilor agricole a cunoscut creșteri 
deosebit dc importante. Grăbirea 
insămințârii porumbului pe în
treaga suprafață planificată, de 
peste 26 000 hectare, constituie a- 
cum obiectivul nr. 1 in agricultura 
județului. O serie de cooperative 
agricole, printre caro cele din Mi- 
hoveni, Prelipca și altele, au înche
iat semănatul. Realizarea unui ritm 
mediu zilnic de peste 1 600 de hec
tare este rezultatul muncii meca
nizatorilor si cooperatorilor in 
schimburi prelungite, al pregătirii 
in timpul nopții La lumina faruri
lor. a unor importante suprafețe de 
teren destinate acestei culturi. în
trajutorării intre unitățile agricole, 
acordării operative, pe cimp. a 
asistenței tehnice pentru remedie
rea defecțiunilor mecanice etc. La

P?

IAȘI

Semănatul, concomitent 
cu întreținerea culturilor

Tn condițiile acestui an există o 
mare diversitate de situații, care 
impun măsuri judicioase pentru 
desfășurarea operativă a lucrărilor 
de sezon. în numeroase județe e- 
xistă atit suprafețe care trebuie 
grabnic însămi nț a te cu porumb sau 
plantate cu legume și cartofi, cit 
și culturi in diferite faze de ve
getație unde se cer aplicate lu
crările de întreținere. în județul 
Iași, de pildă, se lucrează conco
mitent la semănatul porumbului, 
cit și la efectuarea prașilelor ma- 
nuală fi mecanică. Suprafețe mai

gospodinele de frunte

despre dv. că ați fi 
frumoase grădini

L-a întrebarea unde se lucrează in 
acord global, ni se răspunde că e 
mai ușor de spus unde nu se lu
crează in acord global. Două cifre 
sint edificatoare pentru o apreciere 
generală a măsurii in care in coo
perativele din județul Arad, acordul 
global a devenit un instrument de 
lucru, de organizare și stimulare a 
țăranilor cooperatori : la culturile 
prăsitoare acest sistem cuDrinde 98 
la sută din suprafața cultivată, iar 
în zootehnie 95 la sută din efecti
vul de taurine și porcine. Dar. chis*r 
dacă vorbim de acordul global, ci
frele și procentele globale nu sint 
totuși de natură 6ă clarifice modul 
în care acesta a pătruns in activi
tatea fiecărei cooperative. Să facem 
deci o incursiune 
prin mai multe 
cooperative agri
cole din județ.

Primul popas îl 
facem la coopera
tiva agricolă Com- 
lăuș. De citeva 
zile toate forțele 
sint concentrate 
la grădina de le
gume : multe fe
mei și fete tinere, 
acum legumicul
toare pricepute, care au învățat me
seria la locul de muncă. Am întîlnit 
.aici și pe cooperatoarea Florica Mar
tin, una dintre 
ale satului.

— Se spune 
..nașa" acestei 
legume.

— E mult de atunci. Cam prin 
o „mină" de oameni am pornit 
amenajăm o „grădiniță" de legume, 
..grădiniță" care are acum 127 hec
tare. Nu se poate spune câ la noi 
legumicultura nu ar fi o tradiție. Cu 
toate acestea. au fost ani de-a rân
dul in care toamna se incheia cu 
rezultate nu prea bune. De cind cu 
acordul global lucrurile s-au schim
bat Nu mai există acea goană duDă 
norme. Acum recolta contează. Eu 
am luat in acord global 24 ari cu le
gume. după care trebuie să obțin 
6 500 kg. Ni s-au repartizat 6—8 ari 
din fiecare sortiment. Plata la 1 000 
lei venit se face in bani și natură. 
Pentru roșiile timpurii, de exemplu, 
primim 340 lei, plus 33 kg grâu. Pe 
lingă legume am mai angajat in a- 
oord global 1.30 hectare cu porumb. 
0.80 hectare cu sfeclă de zahăr. De 
fapt. La porumb lucrează in acord 
global tot satul. In felul acesta fie
care are posibilitatea să cistige și 
produse si bani. Așa am făcut anul 
trecut si oamenii sint mulțumiți.

Cooperativa agricolă ..Avintul" din 
Pecica. Și aici întreaga activitate se 
desfășoară De bază de acord glo
bal. In grajdurile fermei de taurine 
stăm de vorbă cu mai multi îngri
ji lori. printre car? Alexandru Mi?- 
caltzi. soții Andrei și Maria Rob. 
Fiecare ne vorbea de planul pe care

® CITE COOPERATIVE - TOT ATITEA ARGUMENTE IN 
FAVOAREA ACESTEI FORME DE ORGANIZARE Șl RETRI
BUIRE A MUNCII • O LECȚIE DE CALCUL GOSPODĂ
RESC • Șl CITEVA CUVINTE DESPRE BIROCRAȚIA FĂRĂ 

„FORMULARE"

cu

'60 
să

In dezbatere:

Tehnologiile de recoltare 
si conservare a furajelor

Ieri, la Galați a avut loc o ședință 
de lucru organizată de Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor pe tema cultivării, recoltării 
și conservării furajelor de volum și 
dezbaterea planului de măsuri al cam
paniei de recoltare a nutrețurilor pe 
anul in curs. Au participat directorii 
generali adjuncți cu probleme de 
creștere a animalelor din toate jude
țele țării și ingineri șefi ai trusturi
lor județene S.M.A. Expunerile și 
demonstrațiile practice privind utili
zarea actualei sisteme de mașini la 

cooperativele agricole din Ipotcști, 
Plopeni. Salcea, Verești, Rădăuți, 
Cornu Luncii ș.a. semănatul este 
pe terminate. Cu mult spor lucrea
ză mecanizatorii și cooperatorii din 
Bosanci unde se insămințeaza cu 
porumb aproape 950 hectare. „Pină 
acum, ne-a relatat tovarășul Nico- 
lae Blindu, președintele cooperati
vei. am semănat peste 600 hectare. 
Astăzi am concentrat 25 tractoare 
in tarlalele dinspre „Cumpărătura" 
unde se lucrează la pregătirea tere
nului și la semănat".

După aprecierile specialiștilor 
direcției agricole județene, există 
toate condițiile ca, pină la sfârși
tul săptâminii acesteia, insămința- 
tul porumbului să se încheie in 
toate unitățile cooperatiste din ju
dețul Suceava.

Gheorghe PARASCAN 
corespondentul „Scînteii"

semănat există în zonele 
de excesul de umiditate, 
încheierea grabnică a in- 

ne spunea ing.

mari de 
afectate 
„Pentru . 
sămințărilor — . __
Lucian Hatmanu, directorul gene
ral al direcției agricole — au fost 
întreprinse ample acțiuni de în
trajutorare, organizindu-se mișca
rea operativă a utilajelor in cadrul 
consiliilor intercooperatiste. Pen
tru a cîștiga timp, tractoarele sint 
deplasate noaptea, la lumina faru
rilor. In cooperativele agricole Gro- 
zești, Prisecani, Osoi, Costuleni, 
Țuțora, Bozia ș.a., unde mai sint.

îl are. iși făcea calcule, pe care Ie 
compara cu realizările din trecui. 
Vorbeau de sarcini de producție si 
tarife diferențiate cu atâta dezinvol
tura, incit ani socotit că e de prisos 
să-i mai întrebăm cum 6-a organi
zat acordul global. Am consemnat 
doar rezultatele de pină acum : pes
te 900 litri lapte pe vacă furajată, 
avansuri bănești — in medie pe în
grijitor — de circa 1 000 lei pe luna. 
Sint doar citeva aspecte care oferă 
certitudinea unei activități rodnice, a 
unor rezultate deosebite.

Și la cooperativa agricolă „Stea
gul roșu", tot din oomuna Pecica, a- 
cordul global cuprinde toate sec
toarele de activitate. La culturile de 
cimp întreaga suprafață a fost re- 

partlzatâ pe formațiuni mixte de 
cooperatori și mecanizatori, constitui
te încă de anul trecut. Aici au fost 
aduse si unele îmbunătățiri in apli
carea acestui sistem de cointeresare. 
De exemplu, la creșterea porcilor, 
pentru fiecare categorie, se calcu
lează doar un singur tarif, co- 
interesindu-i astfel in mal mare mă
sură De îngrijitori in realizarea si 
depășirea sporului in greutate și a 
numărului de purcei preda ti. Tot
odată, se simplifică și evidența.

Experiențe bune in aplicarea a- 
cordului global am intilnit și la 
cooperativele agricole din Șag, 
Sin tana, Macea. Aradu Nou etc. A- 
naliza situației din alte cooperative 
a prilejuit și unele constatări care 
pun in evidentă anumite inconsec
vențe in aplicarea acestei forme de 
organizare si retribuire a muncii. De 
pildă, la cooperativa agricolă din 
Pădureni culturile prăsitoare sint 
lucrate din nou la norme de mun
că. Solicităm o explicație președin
telui cooperativei, Carol Vaida.

— Ce v-a determinat să renunțați 
la acordul global ?

— La noi, nu dă rezultate. La sfâr
șitul anului trecut nu ne-a mai a- 
juns porumbul pentru a achita în
treaga cantitate ce se cuvenea 
cooperator ilor.

în realitate, chiar anul trecut s-au 
obținut recoltele cele mai mari de 
porumb, sfeclă de zahăr și floarea- 
soarelui. Stind de vorbă cu oame
nii. nu ne-a fost prea greu să r. 
flăm cauzele acestei situații. Anul 
trecut, tarifele plată au fost sta
bilite in mod arbitrar, fără a fi 
corelate cu balanța fiecărui produs.

a-

recoltarea și conservarea nutrețuri
lor, dezbaterile care au avut loc au 
scos in evidență câ este posibilă 
micșorarea pierderilor de substanțe 
nutritive cu cel puțin 30—40 la sută la 
mai multe milioane de tone de furaje 
verzi, ceea ce are o marc eficiență 
pentru creșterea producției anima
liere și reducerea prețului de cost. 
O mare parte a metodelor și tehno
logiilor expuse urmează sâ fie ex
tinse in producție imediat, odată cu 
începerea campaniei de recoltare și 
conservare a lucerneL

Încă terenuri cu exces de umidita
te. lucrările sint in așa fel organi
zate incit semănatul se face și pe 
porțiuni mai mici, pe t-arlale. cist.i- 
gindu-sc astfel zile șl ore prețioase.

In numeroase unități agricole din 
județul Iași, acolo unde insămința- 
rilc s-ati putut face la timp, iar 
culturile au răsărit și se dezvoltă 
norm.il. se lucrează intens la pră
șit. Mecanizatorii care servesc 
cooperativele agricole Bălțați, Podu 
Iloaiei, Țigănași ș.a., lucrează din 
zori pină in noapte la întreținerea 
culturilor. In numeroase unități 
cimpul este impinzit de sute de 
cooperatori. în cooperativele agri
cole Bălțați, Șipote, Cuza Vodă,

ARGEȘ

Bine, dar
mai

Tn județul Argeș s-a însâmtnțat 
47 la sută din suprafața de 49 000 
ha destinată porumbului. Ritmul 
de lucru a devenit alert, lnsămîn- 
țindu-se 3 400 ha zilnic, cu 400 ha 
mai mult decit viteza planificată. 
Stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii, Stilpeni, Domnești, Schitu 
Golești și Mărăcineni. care au ter
minat de însămânțat porumbul, au 
trecut operativ, cu forțele de care 
dispun, la întrajutorarea unităților 
agricole din sud. La indicația bi
roului comitetului județean de 
partid, au fost puse în valoare noi 
posibilități de sporire a ritmului 
de lucru. începând de ieri, marca
toarele semănătorilor sint ilumi
nate, programul de semănat pre- 
lungindu-se 
ciștigă astfel 
cru. ceea ce 
semănătoare.
400 numărul 
crează noaptea. La cooperativa a- 
gricolă Slobozia, unde se lucrează

pină la ora 21. Se 
trei ore bune de lu- 
înseamnă 4—5 ha pe 
Totodată, a crescut la 
tractoarelor care lu-

In alte locuri, cum ar fi la coope- 
a'ativa agricola din Șimand. in se>— 
torul zootehnic s-a renunțat la a- 
plicarea acordului global clin lipsa... 
formularelor pentru încheierea an
gajamentelor cu îngrijitorii ! Cel pu
țin aceasta este explicația dată de 
șeful fermei, Gheorghe Chioreanu, și 
ing. șef. Bucur Colț. Mai târziu a- 
veam să aflăm că la baza de apro
vizionare se găsesc maldăre întregi 
de asemenea formulare. Cum s-ar 
spune, birocrație fără „formulare". 
Este regretabil că această stare de 
fapt am intilnit-o intr-o unitate pină 
nu demult, dintre cele mai bune din 
județ și că față dc această situație 
organele de partid locale nu au luat 
nici o atitudine.

Am intilnit 
situații chiar 
unele cooperative 
agricole bune, 
cum ar fi cele 
din Turnu și 
Cruceni, în care 
există rețineri în 
aplicarea acordu
lui global din 
partea conduceri
lor acestor uni
tăți. La Turnu. 
de exemplu, se

cretarul organizației de bază, 
Traian Lădău, se străduia eă 
ne convingă că la ei acordul glo
bal se poate aplica numai la po
lii mb... !

Sint doar numai citeva aspecte, d.’n 
fericire, izolate. Ele dovedesc cu 
limpezime că nu forma ca atare este 
cauza acestei situații, ci neolarifi- 
carea temeinică a modalității de a- 
plicare, necunoașterea de către fie
care cooperator a sare inilor ce le 
are de îndeplinit.

Faptul că acordul global cuprinde 
peste 86 la sută din volumul lucră
rilor din cooperativele agricole o- 
feră garanția unor recolte bogate și 
ciștiguri sporite. E^te necesar ■ însă 
ca, în continuare, să se acționeze 
prin toate formele si mijloacele 
muncii politice pentru ca ceea ce «-a 
etabilit. la inceout de an. să-și gă
sească materializarea in practică.

losli POP 
Constantin S IM ION

(Urmare din pag. I)
cu o valoare tot mai mare, incorpo- 
rînd in ele cit mai multă inteligență 
și finețe tehnică.

Din acest punct de vedere, unele 
sectoare ale uzinei „23 August" se 
află pe un loc fruntaș. Realizările 
obținute în primul trimestru al aces
tui an ne dau posibilitatea să argu
mentăm „cu cifre proaspete" strădu
ința pentru îmbunătățirea indicelui 
de utilizare a metalului. La citeva 
principale grupe de produse din fa
bricația curentă, acest indice a cres
cut, față de nivelul planificat, după 
cum urmează : de la 76 la 80 la sută 
la vagoane siderurgice ; de la 65 ia 
70,5 la sută la echipamente de frină ; 
de la 71 la 77 la sută la prese dintr-o 
gamă largă.

Dar la locomotive — produse cu o 
mare pondere in uzină — cum stau 
lucrurile ? Directorul centrului de 
proiectare, ing. Dumitru Tlron, pare 
satisfăcut. El scoate din sertar un 
dosar, conținind cifre comparative pe 
plan mondial, preclzind dinainte : 
„La toate tipurile de locomotive ne 
situăm, și sub aspectul gabaritelor, la 
nivel mondial optim". Și. intr-adevăr, 
cifrele din situația comparativă o 
confirmă — uzina realizează locomo
tive cu înalte performanțe tehnice și 
funcționale și la o greutate cit se 
poate de economică. Dar întrebarea 
era alta. Nu care este greutatea loco
motivei ce iese de pe banda d« mon

Hnlăucești, Rftchiteni, cooperatorii 
lucrau la întreținerea culturilor de 
sfeclă de zahăr și floarea-soare
lui. Se remarcă preocuparea pen
tru operativitate și calitate, intere
sul unanim pentru efectuarea lu
crărilor la timp. Aplicarea acordu
lui global, repartizarea culturilor 
pe formații de muncă iși dovedesc 
pe deplin eficiența.

Sint și tarlale menținute curale 
dc buruieni, cu ajutorul erbicidelor. 
Culturile de porumb de la Rugi- 
noasa. Strunga, Eleștenl au fost 
erbicidate, ceea ce va permite rea
lizarea unor mari economii de 
forță de muncă și obținerea unor 
recolte bogate.

se poate 
mult

în două schimburi, pentru a cîștiga 
timp, tractoriștii sini aduși în cîmp 
cu mașinile. La Oarja, Ciupa și in 
alte părți semânătorile lucrează in 
flux continuu cu discurile.

Constatări de la fața locului fac 
dovada că nu au fost epuizate po
sibilitățile de Îmbunătățire a mun
cii. în cooperativele agricole Ră- 
tești, Recea, Izvoru, Buzoiești, pro
gramul de lucru al cooperatori- 
lor-insoțitori pe semănători con
tinuă să fie mai scurt dedt cel al 
mecanizatorilor, pierzindu-se cite
va ore pe zi la semănat Nu se fo
losesc bine toate tractoarele. La 
secția de mecanizare din Șerbânești 
15 tractoare au plecat în cimp cu 
o întîrziere de 3 ore față de pro
gram. Se face tot mal mult sim
țită lipsa unor piese de schimb, 
neachiziționate la timp de baza de 
aprovizionare din Pitești.

Gheorghe C1RSTEA 
corespondentul „Scînteii"

în Capitală au început lucră
rile sesiunii științifice a Insti
tutului de cercetări pentru creș
terea taurinelor. Au fost prezen
tate rezultate interesante privind 
tehnologia de hrănire a vacilor 
de lapte cu fura ie de volum și 
cantități reduse de concentrate, 
ameliorarea într-un timp mai 
scurt a raselor prevăzute in 
harta zootehnică, cunoașterea 
aptitudinilor pentru mulsul me
canic, îmbunătățirea igienei 
laptelui. O bună parte a rezul
tatelor cercetărilor pot fi apli
cate cu eficiență în producție. 
Di acestea menționăm o
no metodă de tratare cu uree 
și melasă a borhotului uscat de 
sfeclă, diferitele sisteme de în- 
grășare Intensivă și semiinten- 
sivă a tauijnelor ș.a. Lucrările 
sesiunii continuă.

Aspect de la întreprinderea de prefabricate din beton din Giurgiu 
Foto : E. Dichiseanu

taj, eonform proiectului, ci eît metal 
a fost utilizat la construirea ei 2 
Să nu confundăm lucrurile, una e 
una și alta e alta. Cit metal s-a fo
losit, cu ce cheltuieli materiale s-a 
realizat acest produs ? Or, cifrele pe 
care le deținem nu indică o situație 
de laudă. La toate tipurile de locomo
tive indicele de folosire a metalului, 
realizat pe primul trimestru al aees- 

ECONOMISIREA METALULUI
tul an, este mai mie față de eel pla
nificat, eu trei pină la nouă procente. 
Cum se vede, ceea ce se economi
sește la vagoane siderurgice, echipa
ment de frină și prese, se risipește la 
locomotive.

Pe planul muncii de concepție, în 
cercetare și la planșetă, se urmărește 
consecvent economisirea metalului. 
In loc de locomotive de 700 C.P., u- 
zina construiește azi locomotive de 
930 CP. avlnd aceeași greutate ; in 
loc de locomotive Diesel electrice de 
1 250 CP. s-a proiectat — și azi se 
află In fază de prototip — locomo
tiva de 1 500 C P., avind, de aseme
nea, aceeași greutate. La proiectare

In abataje, numai utilaje 
cu performanțe tehnico-

calitative superioare l
Cu prilejul vizitei de lucru efec

tuată, anul trecut, in bazinul carbo
nifer al Văii Jiului, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nlcolae 
Ccaușescu. a dai prețioase indicații 
pe linia ridicării gradului de meca
nizare * muncii în abataje, introdu
cerii tehnicii moderne in sectorul mi
nier. subliniind în mod deosebit fap
tul că sporurile producției de cărbu
ne prevăzute in actualul cincinal și 
in perspectivă trebuie obținute, în 
principal, pc calea modernizării acti
vității miniere, ceea ce trebuie să se 
reflecte și in reducerea continuă a 
eforturilor fizice.

Care este stadiul de materializare 
a acestor sarcini majore, sintetizate 
intr-un amplu program de acțiune, 
care angajează, deopotrivă, responsa
bilitatea constructorilor de utilaje și 
echipamente miniere și a beneficia
rilor acestora ? Tocmai această pro
blemă a constituit tema consfătuirii 
comune a furnizorilor de utilaje mi
niere din țară și a celor ce le utili
zează în exploatările carbonifere, 
consfătuire desfășurată, timp de două 
zile, la Petroșani, din inițiativa Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R., a Ministerului Minelor, Pe
trolului și Geologici și Centralei căr
bunelui Petroșani.

Dezbaterile care au avut loc, pe 
baza referatelor prezentate de con
ducerile Centralei cărbunelui, Cen
trului de cercetări și proiectări minie
re de pe lingă principala întreprin
dere furnizoare de utilaje miniere — 
uzina „Unio" Satu-Mare — cil și a 
constatărilor la fața locului (prin vi
zitarea mai multor exploatări din 
Valea Jiului, unde s-a urmărit com
portarea in funcționare a utilajelor) 
au reliefat evidentele eforturi depu
se în ultimul timp pe linia asimilării 
de noi utilaje, îmbunătățirii caracte
risticilor tehnico-calitatlve și de si
guranță în exploatare aLe acestora. 
S-a apreciat că programul de acțiu
ne amintit a dus la impulsionarea 
activității de asimilare și perfecțio
nare a utilajelor miniere construite 
de uzina „Unio", fapt ilustrat, prin
tre altele, in ultimul an, de finali
zarea execuției a 7 prototipuri de 
utilaje, de tehnicitate șl complexita
te ridicate. In atenție se 
de asemenea modernizarea 
motivelor Diesel normale 
grlzutuoase, 
mașinii 

află, 
loco- 

și anti- 
a transportorului TP 2, 
incărcat MIP-2

se lucrează intens și in domeniul re
ducerii greutății motoarelor, odată cu 
ridicarea performanțelor. Aceasta 
este o certitudine. Iată insă că, la o 
serie de produse, compartimentele de 
pregătire a fabricației, cu deosebire 
tehnologică, precum și atelierele nu 
respectă strict normele de consum. 
Aici, în această sferă a activității de 
producție, in secții și ateliere, tre

buie să se întărească disciplina teh
nică și economică. Pe primul trimes
tru, uzina a economisit doar 210 tone 
de metal, cifră destul de mică pentru 
o întreprindere de asemenea propor
ție și cu asemenea posibilități. Dacă 
se respectau strict normele dc con
sum, numai la grupa locomotive s-ar 
fi economisit citeva mii de tone de 
metal.

Să facem o „radiografie" în spri
jinul demonstrației. Locomotive de 
tin 700 CP. Indice dc utilizare a me
talului. planificat : 75,6 la sută ; in
dice realizat, la prelucrări mecanice : 
86 la sută ; indice înregistrat pe an
samblul tipului respectiv de locomo- 

altora. Au fost aduse substanția
le îmbunătățiri și stilpilor dc sus
ținere in subteran, confecționați de 
fabrica din Vulcan, realizindu-.se aici, 
pentru prima dată in țară, primele 
garnituri de grinzi și cadre pășitoare
— noutate tehnică în minele noastre
— destinate mecanizării operațiunilor 
de susținere a abatajelor cu front 
lung, care vor fi experimentate în- 
cepind chiar din această lună în ex
ploatările ■.-niniere Dilja și Petrila.

Minerii au cuvinte de apreciere și 
la adresa performanțelor superioare 
ale complexului mecanizat pentru 
tăierea cărbunelui in abataje, con
struit integral la Filipeștii de Pădu
re, ca și ale altor asemenea utilaje 
fabricate în țară, care au contribuit

RECENTE ȘI UTILE
CONSFĂTUIRI

DE LA PETROȘANI
la ridicarea gradului de mecanizare 
a principalelor procese tehnologice 
din abataje ; în 1975, gradul de me
canizare va ajunge la niveluri de su.ă 
la sută la transport, 34,5 la sută la 
tăiere și încărcare, 55.3 la sută la în
cărcarea cărbunelui și sterilului in 
galerii și la 61,9 la sută la susținerea 
metalică în abataje cu front lung.

Cu toate aceste rezultate, atit din 
dezbaterile consfătuirii, cit și în 
urma constatărilor de pe te
ren asupra comportării în fuuc- 
țiune a utilajelor miniere, s-a des
prins ideea că in domeniul ridi
cării gradului de mecanizare, al mo- 
dernixării muncii minerilor din ex
tracția cărbunelui mai sini încă mul
te (le făcut. în principal, accentul 
trebuie pus pe îmbunătățirea conti
nuă a calității utilajelor, in ztrinsă 
legătură cu siguranța lor în exploa
tare, pe scurtarea timpului dintre 
momentul asimilării unui nou utilaj 
și livrarea lui producției materiale, 
pe creșterea exigenței profesionale in 
exploatarea practică a acestora.

— Actualmente, un număr de 8 
compresoare L 100 și L 50 — furni
zate de Uzina constructoare de ma
șini Reșița — nu pot fi puse în func
țiune datorită lipsei pieselor de 
schimb, iar multe transportoare cu 
bandă, livrate de „Unio" Satu-Mare, 
care servesc mari unități produc
tive, lucrează cu intermitențe, dato
rită deteriorării mult prea premature 
a unor piese — arăta inginerul 
Gheorghe Giuglea. director tehnic și 
de producție al Centralei cărbune
lui Petroșani. Și asemenea situații 
mai îptilnim la unele ventilatoare 
electropneumatice livrate incomplet 
de „Unio**, la motoarele electrice ex
pediate de U.M.E. București, trans
formatoarele de iluminat de la uzina 
„Electrotehnica" București și la al
tele.

Continuînd ideea privitoare la ca
litatea utilajelor și echipamentelor 
miniere, șefii de brigăzi Constantin 
Cojocarii. de la Lonea, și Eroul Mun
cii Socialiste Petre Constantin, de la 
Lupeni, atrăgeau atenția furnizorului 
de elemente de susținere de la ” ’ 
can asupra faptului că aceste 
duse mai pot fi îmbunătățite, 
cei ce le confecționează ar fi 
secvenți in rezolvarea vechilor 
zări făcute de mineri și mult 
exigenți in domeniul controlului teh
nic calitativ al elementelor ieșite pe 
poarta fabricii. Aceeași recomandare 
au făcut șefii de brigăzi și construc
torilor de la Satu-Mare in legătură 
cu îmbunătățirile calitative ce se aș
teaptă la transportoarele TR 3.

— Organizarea in cadrul uzinelor 
producătoare de utilaje a com parii- 

Vul- 
pro- 
dacă 
con- 
sesi- 
mai

tivă : 72,6 la sută. Prin urmare, dacă 
piesele pentru locomotive vin, la pre
lucrări mecanice, la o cotă cit mai 
apropiată de cea indicată pentru 
asamblare, inseamnă că pierderea de 
metal se petrece în sectoarele calde, 
la turnătorii, forjă șî la tratamente 
termice. De unde se vede că. in aces
te compartimente ale uzinei, tehno
logiile de fabricație și disciplina teh- 

nologicâ se află și ele sub „cota" 
normală.

Aceasta, in ceea ce privește direct 
uzina. Sint insă și alte cauze asupra 
cărora trebuie să se acționeze cu e- 
forturi conjugate. Aminteam, mai 
înainte, de structura producției. In 
afară de produsele așa-zis tradițio
nale și de serie (locomotive, compre- 
soare, prese, motoare ș.a.), uzina 
construiește utilaj pentru industriile 
metalurgică și chimică, precum și 
piese brut-turnate, destinate cooperă
rii, acestea reprezentind, la un loc, 
nu mai puțin de 60 la sută din pro
ducția globală. Fiind vorba de utilaje 
unicat sau de piese brut-turnate pen

meniului de urmărire Ia beneficiar a 
comportării in exploatare a acesto
ra — propunea inginerul Titus Cos- 
iăche, dc la Lupeni — stabilirea 
unor clauze contractuale intre fur
nizori și beneficiari privitoare la 
asistența tehnică tip „service** 
pentru anumite utilaje in ter
menul de garanție a acestora, cit și 
previziunea științifică, atunci cind 
se trece la asimilarea unui nou uti
laj, ar servi cu adevărat moderniză
rii muncii miniere. Aceleiași cauze 
trebuie subordonată și creșterea ni
velului profesional, a exigenței ce 
se impune in exploatarea utilajelor, 
conform instrucțiunilor tehnice, lucru 
care, la fronturile de muncă din mi
nele noastre, este incă deficitar.

La materializarea unor asemenea 
propuneri au subscris și alți partici
pant la consfătuire — inginerul 
Emeric Lerm, de la I.G.S. Satu-Mare, 
Nicolae Radu, de la Vulcan. Gheor
ghe Olaru, directorul întreprinderii 
de utilaj minier Petroșani, și alții — 
care au cerut întărirea continuă a 
colaborării active dintre furnizorii de 
utilaje și beneficiarii acestora. „Tn 
sfera exploatării, sublinia Gh. Olaru, 
trebuie să se treacă cu toată răspun
derea la organizarea unor instructaje 
speciale cu minerii in legătură cu 
modul și tehnica utilizării stilpilor 
hidraulici și altor utilaje, o asemenea 
pregătire trebuind să se efectueze și 
in școlile profesionale și de califi
care minieră.

Numeroșii participanți la discuții, 
argumentind cu exemple concrete 
faptul că, de multe ori. in acțiunea 
de asimilare și modernizare a unor 
utilaje se manifestă intîrzieri mari, 
de circa 4 și chiar 5 ani, pină la rea
lizarea lor in fabricație de serie, 
precizau că acestea ajung să fie „bă
trâne" chiar de la nașterea lor. în a- 
ceastă ordine de idei, inginerul loan 
Luțaș, directorul Centrului de cer
cetări și proiectări miniere de . pe 
lingă uzina „Unio.". a verrit • cu 
propuneri care merită atenție. Este 
vorba de îmbunătățirea colabo
rării dintre beneficiari și furnizori 
in stabilirea direcțiilor de dezvoltare 
a producției de utilaj minier — per
fecționare ce ar trebui începută cu 
depunerea neîntirziată de către be
neficiar a documentațiilor cu ter
mene depășite pentru temele stabi
lite pină acum ; de evitarea parale
lismelor în fabricația, cercetarea șl 
proiectarea utilajelor miniere intre 
unitățile M.M.P.G. și M.I.C.M.G., pe 
baza unei departajări precise și pe 
termen cît mai lung : de asigurarea 
de către unitățile M.M.P.G. a e- 
ehipamentului electromecanic anti- 
grizutuos. pentru care la unitățile 
M.I.C.M.U.E. și M.I.C.M.G. nu există 
capacități, respectiv, specializarea 
necesară ; de stabilirea de urgență 
de către ICEMIN a soluției pen
tru instalația electrică a mașinilor de 
extracție antigrizutuoase.

Amplele dezbateri din cadrul con
sfătuirii — in bună parte, acestea 
s-au desfășurat într-un spirit critic 
si creator — cit și valoroasele pro
puneri cu care s-au soldat, a apreciat 
tovarășul loachim Moga, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Hune
doara al P.C.R., au evidențiat pu
ternica hotărâre unanimă a furnizo
rilor și beneficiarilor de utilaj mi
nier de a conlucra și acționa unitar 
pe linia perfecționării continue a a- 
cestora, dezvoltării in ritm rapid a 
gamei de mașini și utilaje care să 
corespundă pe deplin condițiilor spe
cifice și zăcămintelor de cărbune din 
țara noastră. O asemenea unitate de 
concepție și acțiune s-a concretizat, 
de altfel, într-un program de măsuri, 
adoptat in consfătuire, pe baza căruia 
cercetători, proiectanți și construc
tori de utilaje minier, impreună cu 
colectivele de mineri, vor continua 
înfăptuirea cu și mai înaltă operati
vitate și responsabilitate a prețioa
selor indicații date de secretarul ge
neral al partidului nostru.

Sabin IONESCU
corespondentul „Scînteii" 

tru cooperări se lucrează pe baza 
proiectelor primite, fie de la benefi
ciari, fie de la institutul de proiec
tare specializat. Deci, uzina are pu
ține posibilități de a influența direct 
— și direct Înseamnă, in primul rind, 
prin proiectare — asupra acestui gen 
de producție. Insă, cum și unii și al
ții, executanți, beneficiari și proiec- 
tanți, au aceleași interese, normal 
este ca reprezentanții lor să ia loc la 
aceeași masă, discutind concret posi
bilitățile de îmbunătățire a normelor 
de consum.

Acestea sint cele citeva date, ob
servații și concluzii cu care prefațăm 
schimbul de experiență aflat in pre
gătire la uzina „23 August". Aseme
nea probleme cer prioritate la o dez
batere. In anul trecut, in această u- 
zină a apărut inițiativa „Nici un gram 
de metal pierdut, nici un gram in 
plus", inițiativă ce se anunța încă de 
pe atunci deosebit de eficientă. 
Fără a subaprecia rezultatele obți
nute, totuși inițiativa n-a pătruns 
încă pină la toți oamenii de La cup
toare, de la turnare, de la strunguri, 
sau alte mașini. Or. utilizarea rațio
nală. economică a metalului depin
de atit de inventivitatea și gindirea 
tehnică a proiectanților, cit și de 
conștiința și responsabilitatea in 
muncă a tuturor lucrătorilor din sec
ții și ateliere. Numai așa. această 
inițiativă se va transforma în.tr-o 
acțiune cuprinzătoare gi eficace.

norm.il
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MEMORIA ANULUI REVOLUȚIONAR 1848

Bărbați iluștri 
în marmura recunoștinței 

pe Cîmpia Libertății
COSTACHE 
NEGRI

Dintre figurile mari ale 
momentului 1843 șl ale uni
rii, Costache Negri are o 
operă cultural-literară mai 
restrinsă : un număr de 
poezii, publicate mai cu 
seamă !n România literară 
(1855), citeva lucrări in 
proză, citeva traduceri din 
Byron și o corespondență 
nu prea bogată. înzestrat 
scriitor epistolar, fermecă
tor om de cultură, el s-a 
sustras îndeletnicirii scrisu
lui. pentru a se dedica po
liticii și diplomației. Aici stă 
insă la treapta celor mai a- 
lcși dintre contemporani, a- 
lături dc prietenii săi Băl- 
cescu, Kogălniceanu, Alec- 
sandri. Ion Ghica.

Chiar in activitatea pu
blică. deși excepțional dotat 
și solicitat de majoritatea 
bărbaților politici pentru 
funcțiile cele mai inalte. el 
s-a retras mereu in al doi
lea plan, cu o modestie 
rara, cu un admirabil devo
tament față de prieteni și 
cu o exemplară dorință de 
a sluji țara, idealurile ei 
Înalte.

La adolescență, cind avea 
numai 16 ani. refuză să de
vină moștenitorul marii a- 
veri a părintelui său vitreg, 
poetul Costache Conachi, 
care-i ceruse să-și schimbe 
numele de familie, cu acela 
al adopțiunii. Atitudinea 
nu e doar o frondă, ci ex
primă conștiința apartenen
ței la o continuitate, la o 
istorie, pentru care e gata 
de sacrificii. La fel va face 
și la maturitate, cind va fi 
propus șeful emigrației re
voluționare unite de la Pa
ris (1849), apoi domnitor al 
Moldovei (1859), in urmă 
președinte al Adunărij de- 
putaților (1865) și șef al gu
vernului (1867). Toate aces
te demnități le refuză sau 
le cedează, pentru ca să 
se poată consacra unor acte 
și acțiuni de un devotament 
pilduitor pentru țară, din 
zone mai puțin la supra
față, dar de o mare efi
ciență.

Anul primei represiuni 
dezlănțuite împotriva soiri- 
tului revoluționar, 1840, il 
găsește la Paris, unde pro

clamă pentru prima oară, 
intr-o adunare a „Societă
ților studenților români*', 
necesitatea împroprietăririi 
țăranilor. Legăturile cu a- 
ceastă societate, al cărei 
președinte va fj curind Ion 
Ghica, unul dintre fondato
rii societății secrete „Fră
ția" de la București, le va 
ține Costache Negri mereu, 
frecventind-o Împreună cu 
Bftlcescu și Kogălniceanu. 
Casa de la moșia sa Minji- 
na, din apropierea Galați
lor, va deveni al doilea cen
tru revoluționar, după acela 
parizian. în jurul său se 
grupează un cerc puternic 
de prieteni conspiratori, iar 
Minjina e locul de intilnire 
cu grupul echivalent mun
tean. Anii 1846 și 1847 sint 
plini de o intensă activitate 
revoluționară, bănuită de 
autorități, care-i interzic la 
un moment dat lui Negri 
intrarea in țară.

Se va afla intre semnata
rii acelui act de conștiință, 
manifestul protestatar re
dactat de Aiecsandri, după 
eșecul mișcării din 1848 In 
Moldova ; va participa la 
Comitetul revoluționar mol
dovean, constituit in Buco
vina, care sprijină pe as
cuns un comitet identic al
cătuit la Iași.

întoarcerea în țară, după 
slăbirea ostilității represive 
împotriva revoluționarilor 
din 1848, îl aduce în apro
pierea domnitorului Gr. 
Ghica, între ai cărui sfet
nici apropiați este, inspira
tor al unor măsuri funda
mentale. ca abolirea robiei 
și adeziunea la Unirea 
Principatelor. Acum e și 
momentul trecerii sale ce
lei ma| de substanță prin 
teritoriul literaturii, la re
vista lui Aiecsandri. De aici 
încolo incepe marea sa ac
tivitate umanistă. E trimis 
la Viena, în timpul războiu
lui Crimeei, la 1855, pentru 
a expune, în 'ața conferin
ței întrunite acolo, dezide
ratele românești. Membru 
în divanul ad-hoc, e vice
președinte al acestuia, iar 
în 1859 e propus la domnie 
de Vasîle Aiecsandri. 11 
vom intilni apoi pe Negri

ca șef al delegației moldo
vene care pleacă la Bucu
rești să asigure alegerea și 
acolo a lui Cuza. căruia îi 
va fi. apoi, principalul sfet
nic în problemele externe.

îndată după 24 ianuarie 
1859 el se dedică in între
gime acțiunilor pentru a 
obține, în special din par
tea sultanului turc, recu
noașterea alegerii din cele 
două principate, ceea ce e- 
chivala cu recunoașterea 
unirii. Aici se va materia
liza cel mai mare act al di
plomației lui Negri, trium
ful său deplin — accepta
rea faptului istoric, a rea
lității unirii, a domnitoru
lui ales și primirea de că
tre curtea otomană a dom
nitorului român nu ca un 
vasal, ci drept conducă
torul unui stat liber, deci 
recunoașterea suveranității 
țării. Curind apoi, in 1861, 
secretarul lui Negri aducea 
de la Constantinopol firma
nul cu ratificarea unirii, 
obținut de subtilul diplo
mat. De acolo, din capitala 
turcă, acționa pentru pre
luarea de către stat a mo
șiilor aparținind mănăstiri
lor grecești — acțiunea nu
mită „secularizarea averilor 
mănăstirilor închinate**, pri
mul mare act de naționali
zare, temelia viltdarei îm
proprietăriri a țăranilor din

1864. Va fi unul dintre 
sprijinitorii reformelor in
terne ale domnitorului, în- 
demnindu-1 la acte de auto
ritate, împotriva rezistenței 
conservatoare, în forme 
cum numai Kogălniceanu 
preconiza șl realiza prin 
lovitura de stat din 2 mai 
1864.

Consecvent spiritului său 
revoluționar și prietenului 
său, răsturnat de la dom
nie, Negri nu acceptă dem
nități sub regimul prințu
lui străin. El se va stabili 
la Tirgu-Ocna. unde va 
duce o viață retrasă, adu- 
nîndu-se din cind in cind 
cu prietenii. Corespondența 
sa de aici în română, dar 
mai ales in franceză, mai 
intim-familiară, dar de bo
gate resurse literare e de o 
expresivitate care o situea
ză alături de aceea a lui 
Ion Ghica. Acestora li se 
vor adăuga lucrări literare, 
ca „Nopțile venețiene", 
„Strigoiul", „Călugărița" 
sau unele traduceri.

Costache Negri a fost insă 
in primul rind marele lup
tător social, om politic și 
diplomat, marele patriot, cu 
o contribuție fundamentală 
in perioada de început a 
procesului de constituire a 
României moderne, inde
pendente și suverane.

Mlhaî GAFIȚA

TIMOTEI
CIPARIU

Timotei Țipar (1805—1887), 
care și-a scris numele, 
după ortografia latinizantă, 
Cipariu. dar il rostea Țipa- 
nu. este cel dinții mare 
cărturar transilvan ridicat 
direct din iobăgime. Fiu de 
iobagi din Pănade, a ajuns, 
prin cultură, unul din con
ducătorii necontestați ai ro
mânilor de peste munți și 
un savant reputat nu nu
mai printre conaționali, dar 
și in străinătate. Faima sa 
a fost in primul rind aceea 
de filolog, de bibliofil și de 
orientalist, al doilea orien
talist român de notorietate 
europeană după Cantemir 
și cel dinții membru român 
al unei societăți străine de 
orientalistică. (Societatea 
germană de orientalistică 
din Berlin).

Dar mai presus de toate, 
Cipariu reprezintă o formi
dabilă energie închinată in 
întregime, de-a lungul unei 
vieți venerabile, unei cauze 
unice: inălțarea. eliberarea 
și cinstirea poporului său. 
Aducea de acasă dirzenia 
țăranului ardelean, care 
purta pe umeri de aproape 
un mileniu îndoitul jug na
țional și social. Dar in ace
lași timp deprinsese pen
tru toată viața optica alor 
săi, care știuseră totdeauna 
să țină departe orice ispită 
șovină, deosebind limpede 
pe groful fără altă naționa
litate decit interesele de 
castă, de iobagul maghiar 
înfrățit cu cel român sub 
același cer. „Înfrățirea ro
mânilor cu poporul ungu
resc din Transilvania se 
poate aștepta, se poate face 
si poate ține — va scrie 
Cipariu — numai ca a u- 
nui popor către altul, iar 
niciodată ca a unui popor 
către o castă oligarhică — 
aristocratică... Către poporul 
unguresc intru adevăratul 
înțeles al cu vin tul ui, româ
nul transilvănean niciodată 
nu a fost neamic, precum 
nici poporul maghiar, intru 
același Înțeles, românului 
nu i-a dat ocaziune de duș
mănie intre aceste două po
poare. De aici, frățietatea 
și fidelitatea împrumutată 
între ele este ușor de a se 
păzi și de aici înainte".

La Blaj, unde și-a înce
put și terminat toate stu
diile sale, continuind apoi 
instruirea ca autodidact, 
fără frecventarea nici unei 
universități străine. Cipariu 
dovedește de copil o formi
dabilă inzestrare pentru 
studiul limbilor, invățind, 
pe lingă greacă și latină, 
încă zece limbi antice și 
modeme. Isi agonisește din 
leafa de profesor o biblio
tecă personală care este 
cea mai mare din cits reu

șise să adune un cărturar 
român de la stolnicul Can- 
tacuzlno pină la dinsul. 
Fapt esențial : In această 
bibliotecă el se străduiește 
(și reușește in mare parte) 
să adune tot ce 6-a tipă
rit in românește, sau des
pre români, precum și mul
te manuscrise de mare 
preț.

Cipariu n-a fost insă un 
filolog de cabinet ci a în
țeles că, in condițiile speci
fice istoriei transilvănene, 
limba română, ca limbă de 
origină latină, este cel mai 
Însemnat hrisov de noblețe 
al neamului său. In conse
cință, a luptat toată viața 
pentru cultivarea ei. a stu
diat-o in dezvoltarea isto
rică. creind astfel studiul 
istoric al limbii române șl 
gramatica sa istorică (fapt 
care i-a adus titlul de „pă
rinte al filologiei române"). 
Se cunosc greșelile și exa
gerările comise in aplicarea 
practică a teoriilor și entu- 
ziasmelor sale, greșeli com
bătute de oamenii de bun 
simț ai vremii. Dar nu tre
buie să uităm meritul esen
țial al lui Cipariu : de a fi 
fost primul care a reușit să 
introducă alfabetul latin in 
scrierea limbii române, ti
părind in 1833 cărți de cult 
și scoțind in 1847 „Organul 
luminării", primul ziar ro
mânesc tipărit cu litere la
tine. In același fel va pu
blica cele trei opere capi
tale ale sale : Elemente dc 
limba română după dialecte 
șl monumente vechi (1854), 
Crestomația, sau Analecte 
literare (1858) și Principii 
de limbă și scriptură (1866).

Meritul cel mai mare al 
lui Cipariu in efortul de 
cultivare a limbii române 
in epoca modernă il consti
tuie, fără îndoială, descope
rirea elementelor vii din 
monumentele limbii vechi 
românești. Cipariu, care 
este de fapt întemeietorul 
studiului sistematic, biblio
grafic și filologic, al mo
numentelor limbii și lite
raturii române vechi, a a- 
vut, aici, un elev și urmaș 
de geniu: pe Mihai Emi- 
nescu, printre ale cărui 
cărți de căpâtii figura 
„Crestomația" sa. „A turna 
in forme nouă limba veche 
și-nțeleaptă“ este însăși de
finiția adevăratului spirit 
ciparian.

Cipariu a căutat să devi
nă savant pentru a-și pune 
știința în slujba idealurilor 
naționale și sociale ale po
porului său. Cum se mai 
întimplase și avea să se 
mai intimple Și cu alții, 
tocmai reputația științifică 
s-a transformat în zestre 
politică, sursă de autorita

te morală asupra contem
poranilor. Alături de Si- 
mion Bârnuțiu și de Geor
ge Bariț, Cipariu este una 
din principalele figuri ale 
revoluției de la 1848 și cel 
dinții care nc-a lăsat o 
descriere, clasică, a adună
rii de pe Cimpia Libertății. 
Cel ce cunoștea adine tre
cutul istoric și spiritual al 
poporului român intreg, cel 
ce cunoscuse, intr-o călă
torie făcută in Țara Româ
nească pe cind avea 31 de 
ani. tot ce frăminta pe căr
turarii munteni, in frunte 
cu Iancu Văcărescu, Helia- 
de, Aron Florian și alții, a 
intrat in arenă nu ca un în
vățat de cabinet, scos din
tre tomurile prăfuite, ci ca 
un ostaș îndelung pregătit 
de luptă.

Schimbind titlul „Orga
nului luminării" in „Orga
nul național" a făcut, in loc 
de filologie, gazetărie poli
tică, a fost unul din cei 
zece secretari ai Adunării 
de la Blaj, a contribuit la 
formularea programului re
voluției române din Tran
silvania.

După înăbușirea revolu
ției a continuat lupta din 
nou pe tărimul cultural. în
temeind, in 1867. cea dinții 
publicație filologică româ
nească: „Archivul pentru 
filologie și istorie" și de
venind membru fondator al 
Academiei Române. Intr-a
devăr. după întemeierea 
statului național român 
modern, in urma unirii din 
1359, energia ardelenilor 
descoperă unul din făgașele 
cele mai rodnice pentru 
pregătirea celeilalte uniri : 
sporirea și întărirea cultu
rii române de peste munți 
prin puternicii afluenți 
transilvani.

In același timp, se pune 
lrusă acum problema reor
ganizării și modernizării 
activității culturale in

Transilvania, misiune ce 
și-a asumat-o, din 1861, 
„Asociațiunea transilvană 
pentru literatura română și 
cultura poporului român" 
(Astra) la inaugurarea că
reia Cipariu rostește un 
discurs celebru. In care 
înalță un imn limbii româ
ne, demn de orice antolo
gie.

Influența lui Cipariu a 
fost enormă in epocă și in 
sinul Academiei, unde a 
deținut postul de vicepre
ședinte. Eroarea sa de a 
crede că se poate fabrica o 
limbă literară după voința 
filologilor, dorința de a de
monstra latinitatea românei 
nu numai prin alfabet (in 
aceasta Cipariu a biruit), ci 
și printr-o ortografie eti
mologică imposibilă, a de
terminat o reacție puterni
că la literali. Cipariu a de
venit ținta ironiilor și ze- 
flemclii, exagerările sale 
fiind inlăturate cu arma ri
dicolului. Poate că de a- 
ceea figura sa a intrat, 
după moarte. pentru o 
vreme, în penumbră.

Cipariu a fost insă in 
primele 6 decenii ale vea
cului trecut oel mai mare 
cărturar al românilor, 
precursorul și emulul Iul 
Hasdeu, care l-a 6timat și 
l-a continuat, evitind ero
rile, dar amplificind, ca și 
Eminescu. la scară genială, 
marile idei și direcții sănă
toase care-i conferă măre
ția si nemurirea.

Timotei Cipariu este, fără 
îndoială, un erou plutar- 
hian, al cărui exemplu va 
străluci tot mai luminos in 
conștiința generației noas
tre ce are atita nevoie de 
oameni croiți din granitul 
in care a fost săpată sta
tura sa spirituală și mo
rală.

Dan ZAMFIRESCU

Premiile acordate 
de Uniunea artiștilor plastici 
pentru activitatea de creație din 1972

La sediul Uniunii artiștilor plas
tici din Capitală a avut loc joi dimi
neața festivitatea decernării premii
lor acordate pentru activitatea de 
creație desfășurată in anul 1972.

Festivitatea premierii a fost prezi
dată de președintele U.A.P., pictorul 
Brăduț Covaliu — care, in cuvintul 
de salut adresat celor prezenți, a 
«ubliniat rolul acestor aprecieri a- 
nuale pe care uniunea le face pen
tru membrii săi care s-au distins 
prin lucrările lor. prin expoziții de 
prestigiu sau prin participarea la ma
nifestări do artă importante — in 
țară sau peste hotare.

In aceri an, Marele Premiu al 
uniunii a fost acordat sculptorlței 
Milița Petrașcu, pentru întreaga fa 
activitate de creație, desfășurată 
timp de o jumătate de veac. In acest 
an. juriul a acordet următoarele 
premii : Pictură — Pavel Ilie. pen
tru compoziția „Odihnă" și lucrările 
realizate anul trecut ; sculptură — 
Vaaile Gorduz, pentru lucrările pre
zentate la expoziția din 1972, la Bie
nala de pictură și sculptură 1972 și 
ex.poziția dedicată Conferinței Na
ționale a partidului ; grafici — Du
mitru Clonca (din Galați), pentru 
lucrările prezentate la expozițiile din 
țară și străinătate ; artă decorativă 
— Costel Badea, pentru lucrările 
prezentate in expoziția personală de 
la galeriile „Galateea" și pentru lu
crările cu care a participat la expo
zițiile internaționale de ceramică d«
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Ieri seară a început

Festivalul dramaturgiei ruse 
și sovietice

teatre

• Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mir
cea Bnsarab — îfl.
• Conservatorul de muzică „Ci- 
prlan Porumbescu" (sala G. Enes
cu) : Recitai instrumental — 20.
• Opera Română : Travlata — 
19,30.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Dulcea
pasăre a tinereții — 20.

«Teatrul de comedie : Buffalo 
III șl Indienii — 20.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Mâgu- 
reanu) : D-a)e carnavalului — 80.
• Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
• Teatrul „C. L Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19.30, 
(sala Studio) : Bărbați firi ne
veste — 19,30.
• Teatrul Giulești : Vassa Jelei- 
nova — 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : O di
mineață cu cimilituri — 10.
e Teatrul „Ion Creangă" : Nlnl- 
gra și Allgru — 17 ; (sala din 
str. Academiei) : Un băiat Isteț 
șl un rege nâtăfleț — 15; 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Vllegiaturlștll — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Doctor fără voie 
— 19,30.
o Teatrul satiric muzical ,.C. 
Tănase" (sala Savoy) : Revista 
are cuvintul — 19,30. (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Jos pă
lăria I — 19,30.
© Ansamblu! artistic „Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței — 
19,30.

Ia Londra, Perugia și Faonza (Ita
lia), Vallauris (Franța) : artă monu
mentală — Zohan Kovac*. pentru 
mozaicul de piatră naturală realizat 
la Universitatea din Cluj ; sceno
grafie — Dan Nemțeanu, pentru 
scenografia pieselor „8finta Ioana 
din abatoare" de Bertold Brecht și 
„Cher Antoine" dc Jean Anouilh : 
critică — Nicolae Argintcscu-Amza, 
pentru cronicile și articolele de artă 
plastică. De asemenea, au fost atri
buite „Premiul tineretului" lui Ion 
Grigorescu, pentru lucrările de la 
Bienala de pictură și sculptură 1972, 
precum și pentru expoziția perso
nală de la galeriile „Orizont" din 
Capitală ; „Premiul prototip** lui 
Monica Damian Scurtu, pentru crea
țiile in sticlă ; „Premiul revistei 
..Arta" lui Horia Bernea, pentru lu
crările de pictură din ciclul „Dea
lul" șl lucrarea „Curtea", precum și 
pentru cercetările întreprinse in do
meniul expresiei picturale ; „Pre
miul criticii" lui Mircea Spătaru din 
Cluj — creația sculpturală „Horia, 
Cloșca și Crișan** ; „Premiul pentru 
creația populară a meșterilor popu
lari** — lui Nicolae Popa din Tir- 
peștl, județul Neamț, pentru contri
buția adusă Ia conservarea și înnoi
rea creației In domeniul măștilor 
populare șl Andras Balint din co
muna Calnic, județul Covasna, pen
tru creațiile populare realizate în 
ornamentațiile in lemn, in stil se
cuiesc. (Agerpres)

Manifestare artistică de anver
gură. Festivalul dramaturgiei ruse și 
sovietice a fost inaugurat joi sea
ra, |>rin prezentarea, jx> scena Co
media a Teatrului Național „T.L. 
Caragiale", a remarcabilei piese 
„Furtuna" de A.N. Ostrovski, scrii
tor aniversat anul acesta cu prile
jul împlinirii unui secol șl jumătate 
dc la nașterea sa. Pusă în scenă de 
regizorul George Teodorescu, piesa 
se bucură de o contribuție actori
cească dintre cele mai alese.

Adreaindu-se spectatorilor, Înain
te de începerea spectacolului, artis
tul poporului Radu Bellgan, direc
torul Teatrului Național „I.L. Ca- 
ragiale", și L.V. Vnrpahovskl, artist 
al poporului al R.S.F.S. Ruse, regizor 
la Teatrul „Vahtangov" din Mosco
va, au subliniat însemnătatea pre
zentului festival ca șl a relui dedi
cat dramaturgiei românești, desfă
șurat de curind în U.R.S.S., acțiuni 
ilustrative pentru fertilitatea schim
burilor de valori culturale și artis
tice dintre cele două țări, care con
tribuie la dezvoltarea continuă a 
prieteniei tradiționale dintre poporul 
român șl popoarele Uniunii Sovie
tice.

Asistența, in rîndul căreia so aflau 
Ion Dodu Bălan și loan Jinga, vi
cepreședinți ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București, pre
cum și I. N. Elcenko, ministru!

( „ROMÂNIA-FILM" — prezintă:

J „DRUMURILE BĂRBAȚILOR" j

ț PRODUCȚIE A STUDIOURILOR CEHOSLOVACE, 1972 i
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Scenariul : Ivan Gării, Josef Pifok, Ivo Toman. Regia : Ivo 
Toman. Imaginea : Jiri Tarantik. Muzica : Jirî Just. Cu : 
Karel Hlusicka, Jan Kanyza, Zdenek Kutil, Inka Cekanova, 

Karel Sebesta.

i
i
i 
I 
i
ț
î 
î 
iI

ț 
j

Programul I
9,00 Cur3 de limbă rusă. Lecția 

a 53-a.
9,30 O viață pentru o idee : Dr. 

Constantin IstratL
10,00 Telex.
10,05 Publicitate.
10,10 Biblioteca pentru toți : Geor

ge Toplrceanu.
10,45 Avanpremieră.
10,50 Desene animate : „Clrtița 

grădinar" — producție cehft.
11,00 Istoria filmului sonor. „Pe 

aripile... filmului"
12.39 Moment folcloric.
12.40 Municipalitatea răspunde

bucureșteanului.
13,00 Telejurnal.
16,00 — 17.00 Teleșcoală • Chimie 

? Istoria României.
urs de limbă engleză. Lec

ția a 52-a.
18,00 Telex.
18.05 Tragerea Loto.

18.15 Atenție la... neatenție. „Lan
țul neglijențelor".

18.35 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

18,50 Teleconferlnțâ de presfi • 
Balanța de plăți — indicator 
al eficacității In relațiile e- 
conomlce externe.

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

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Clntecul sâptâmlnil : „Via
ța-! frumoasă".

20,0® In cronica ta, tară — emi
siune de versuri și cîntece, 
dedicată aniversării a 125 de 
ani de le revoluția din 1848.

20.35 Film artistic : „O partidă dc 
pescuit". Producție a stu
diourilor cinematogrâflce 
franceze.

22.15 24 de ore.
22,40 Teleglob. Itinerar polonez : 

Poznan între două tirguri.
Programul II

18.00 Telex.
18,05 Telecinemateca pentru copii : 

„Detașamentul lui Truba- 
clov“ — producție a studio

urilor cinematografice sovie
tice.

19.30 Telejurnal • Cincinalul îna
inte de termen — cauză a 
Întregului popor.

20.00 Avanpremiera.
20,05 Publicitate.
20.10 Ansambluri folclorice — 

„Floare bănățeană".
20,40 Revista economică TV.
21.10 Desene animate : „Ideea" — 

producție a studiourilor din 
R.P. Polonă.

21,20 Omul și muzica Iul : Cari 
Nielsen — un documentar 
filmat despre reprezentantul 
de frunte al muzicii daneze.

22,00 Telerama. Filmele : „Aștep
tarea" — reportaj realizat de 
Televiziunea poloneză, șl „în 
port" — producție a Tele
viziunii australiene, docu
mentar despre instalațiile 
portuare din Sidney.

22.30 Cărți și idei • Discuție a- 
supra volumului „Omul, so
cietatea, socialismul", de 
Constantin Ionescu o Ru
brica „Cărți despre care se 
vorbește". Volumul „Medi
cina contemporană" • Cu
rier editorial.
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Cum pregătiți cadrele chimiei?
(Urmare din pag. I)

de practică studențească. Iată, de pil
dă. practica productivă din timpul 
semestrelor pentru anii III. IV și V 
a sporit de la 360 la 420 ore ; ac
tivitatea desfășurată are in vedere o 
mai strinsă legătură Intre cercetare 
fi producție.

Din păcate insă, situația ca 
atare nu poate caracteriza toa
te atelierele unui institut. în plus, 
dotația, problematica tehnică spe
cifică acestora nu acoperă nici 
pe departe sfera pregătirii unui stu
dent care numai peste 1-2 ani va ac
ționa ca inginer in producție. Iată 
de ce decanatul a luat hotărirea ca 
studenții anilor IV, III și ai unei 
părți din anul II să efectueze prac
tica de atelier direct in unitățile de 
producție. Măsura este foarte bună. 
Dar cum a fost ea aplicată in cursul 
primului semestru, bunăoară ? In loc 
ca lista acestora să cuprindă bene
ficiarii cel mal reprezentativi sub 
raportul producției industriale ne
mijlocite s-a recurs — explicabil, 
însă nefiresc — la sprijinul ci- 
torva unități, îndeosebi cu profil de 
cercetare, toate din București. Ex
plicabil, intrucit in condițiile cind 
practica de o zi pe săptămină din 
timpu] semestrului n-a fost coma
sată in 2 săptâminl. așa cum ar fi 
fost normal, spre a putea întruni a- 
tributele de continuitate și de c- 
ficacitate economică, de bună seamă 
că unitățile de bază ale industriei 
chimice nu puteau fi abordate. Ne
firesc insă, pentru că, în pofida dez
voltării ei incontestabile, nu între
prinderea pentru oeramică, de pildă,

se cuvine a avea prioritate — față 
de combinatele chimice de la Bor- 
zești, Săvinești ș.a. — in a deveni uni
tate de referință pentru perfecționa
rea pregătirii viitorilor ingineri chi- 
mlști. Pentru că e clar, in spațiul 
marilor unități industriale ale chi
miei, unde specialiștii își confruntă 
cotidian pregătirea cu aspectele vi
tale ale producției moderne, acolo 
se vor găsi și sugestiile cele mai 
valoroase cu privire la perfecționa
rea lnvățămintului superior chimic.

Consemnăm mai jos citeva ase
menea sugestii :

• Ing. Adrian Adămoiu, șeful sec
ției rășini de la „Policolor": 
Toți proaspeții ingineri chimiști pe 
care lram cunoscut s-au resimțit in 
activitatea lor de pe urma stăpinirii 
cu totul insuficiente a disciplinelor 
cu profil mecanic. Cred că in cadrul 
facultății ar trebui să se pună ac
cent mai mare pc cunoașterea alit 
a proceselor de fabricație, cit și a 
utilajelor, a Instalațiilor de care de
pinde uneori totul. Formarea de
prinderilor de a sesiza și a interveni 
la timp pentru funcționarea corectă 
a instalațiilor nu c deloc o chestiu
ne de rutină, ci definește o latură 
esențială a competenței chimistului.

• Ing. Gheorghe Ciortoloman, „Po
licolor": Dacă din planul de invățâ- 
mint lipsesc, Intr-adevăr, sau sint 
mal slab reprezentate unele disci
pline cu profil tehnologic, faptul se 
explică și prin aceea că acomodarea 
cu producția, pe seama căreia sint 
lăsate multe dintre deprinderile spe
cifice însușirii diferitelor tehnologii 
de fabricație, este gindită, nu înțe
leg de ce, pentru o perioadă de sta
giara t de 3 ani. In producți» Insă,

oricine-și dâ seama că o asemenea 
perioadă n-ar trebui să fie atît de 
lungă ; planurile de Invățămint pot 
face mult ca ea sâ se reducă 1* 
maximum un an și jumătate.

• Ing. Romulus Grigorescu, șeful 
secției Sinteze II do la Uzina de 
medicamente din București : Siste
mul practicii studenților rămine incă 
deficitar mai ales in sfera partici
pării nemijlocite la activitatea de 
producție. Instituirea unei prerepar- 
tizări. incepind, să zicem, din anul 
al III-lea de studiu, cred că ar fi cei 
mai bun corectiv.

• Ing. Maria Covaci, promoția 
1972 : Cind am venit in producție, la 
„Policolor", a trebuit să iau aproape 
totul de la început Cred că uncie 
cursuri desfășurate in uzină, in fața 
fluxului tehnologic, ar conferi cunoș
tințelor un plus dc eficiență.
• Ing. Sinziana Kogălniceanu, pro

moția 1971 : In facultate totul ni se 
părea binevenit, inclusiv tematica 
proiectelor pe care le efectuam se
mestrial. Venind aici, la Uzina de 
medicamente din București, mi-am 
dat insă seama că temele respective 
erau cam de prin anii *50.

Asemenea opinii — completate, de
sigur, cu cele de la marile combinate 
chimice din țară — pot constitui tot 
atitea puncte de plecare intr-un dia
log din care invățămintul superior 
de chimie ar avea numai de ciști- 
gat. Colaborarea organică, perma
nentă intre invățămint, cercetare și 
producție se impune a fi perfecțio
nată prin efortul concret de a pre
găti viitorul specialist in funcție de 
exigențele actuale și de perspectivă 
ale economiei noastre naționale.

culturii al R.S.S. Ucrainene, care ne 
vizitează țara In fruntea unei dele
gații culturale, a primit cu căldură 
noua premieră a Naționalului bu'u- 
reștean. Totodată, in foaierul sălii 
„Comedia" a putut fi vizitată o ex
poziție foto-documentară. intitulată 
„Teatrul sovietic multinațional in 
ețapa actuală", cuprlnzind imagini 
din spectacole montate pe scenele 
din republicile Uniunii Sovietice.

Festivalul dramaturgiei ruse și 
sovietice se va desfășura timp de o 
sAptămlnâ in întreaga țară. El are, 
de fapt, după cum arăta Constantin 
Măciucă, directorul Direcției insti
tuțiilor de spectacol șl artelor plas
tice din C.C.E.S. — la conferința dc 
presă organizată joi dimineața —- un 
caracter de continuitate, piesele dra
maturgilor ruși șl sovietici ocupind 
de mult timp un loc de prestigiu in 
repertoriul teatrelor noastre. Sint 
incluse In acest festival 51 de titluri 
de piese semnate de 32 de autori 
dramatici.

Multe dintre cele 240 de piese a- 
parținind dramaturgilor ruși și so
vietici. jucate din 1950 pină astăzi, 
au prilejuit de-a lungul anilor spec
tacole memorabile, strălucite creații 
regizorale și actoricești. Continuind 
această tradiție, la realizarea spec
tacolelor cuprinse in repertoriul ac
tualului festival iau parte reprezen
tanții tuturor generațiilor de crea
tori ai scenei românești.

(Agerpres)

România la Tîrgul 
de carte 

de Ia Varșovia
Pentru a 13-a oară consecutiv, 

România va fi prezentă, intre 13 și 
20 mai. la tradiționalul Tirg inter
național de carte de la Varșovia. Iu 
vastul Palat al culturii și științei, 
din capitala Poloniei, alături de fir
me din toate colțurile lumii, editu
rile românești vor participa cu peste 
500 de titluri, reprezentind produc
ția de carte din 1972 și din primul 
trimestru al acestui an.

Un loc deosebit in cadrul standu
lui românesc il vor ocupa volumele 
I—VII ale operelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — „România pe 
drumul construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate** — edi
tate in românește și Ln limbi de lar
gă circulație.

După confruntarea internațională 
din Polonia, editurile noastre vor 
participa in cursul acestei luni la 
alte două mari tirguri de carte cu 
sediul la Madrid și Quebec.

(Agerpres)
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cinema !

• Ciprian Porumbescu i PATRIA
— 10; 13,30; 17; 20.30.
• Ceața : SCALA — 9,15; 11,30;
14; 16.15; 13,30; 20.45, GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,15: 20,30, GRA
DINA SELECT — 19.30.
• Fată bâtrlnâ : SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete —
4590) ; 20,15 (seria de bilete —
4591) , CAPITOL — 9,30; 11,45; 14; 
16.15; 18,30; 20,45, la grădină —
19.30. FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30.
• Frontul nomad t LUMINA — 9; 
11,15; 13.30: 16: 18,30; 20,45.
• Ursul Yogi : DOINzV — 9,30; 
11.30: 13.30: 15,30.
• Raportul agentului 36 : DOINA
— 17,45; 20,15.
• Veronica : CENTRAL — 9;
11.15; 13,30; 15.45; 13; 20,15, VOL
GA — 9.30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,45; 20, ARTA — 16; 18; 20, la 
grădină — 19,30.
• Pc aripile vintulul : LUCEA
FĂRUL — 10; 14,30; 19, la grădină
— 19.45, FESTIVAL — 9,30: 14;
13.45, la grădină — 19,45, FAVO
RIT — 10; 14,30; 19.
• Misterul din Insula Balfe : MI
ORIȚA — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 13;
20.30.
• Pădurea pierdută : TIMPURI 
NOI — 9—20.15 ln continuare.
• Acea pisică blestemată : BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16: 18,30; 
21, la grădină — 20, GRADINA 
ARENELE ROMANE — 19,30.
• Adio, Petersburg : VIITORUL
— 15,30: 18; 20,15.
• Tecumseh : LIRA — 15.30; 18;
20,15, la grădină — 19.30, BUCEGI
— 15,30; 18; 20,30, la grădină —
19.30.
• Pasărea timpurie — 10; 12; 14,
Eu, un negru — 16,30; Titanic
Vals — 18,30, A șaptea cruce — 
20,30 : CINEMATECA — (sala
Union).
• Ce se tntlmplă, 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.
• Astă-searâ dansăm ln 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 Șolmâreștilor : DACIA
— 9; 12,30; 16; 19.30.
• Cowboy : UNIREA — 15,30; 18;
20.15, la grădină — 19,30, FLO- 
REASCA — 15,30: 18; 20,15.
A Zestrea : FERENTARI — 15,30; 
18; 20,15.
0 Nici un moment de plictisea
lă : TOM1S — 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; IC; 20,15.
• Țara sălbatică : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,13.
• Drumul spre Vest : COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,15.
• Atunci i-am condamnat pc toți
la moarte : VITAN — 15.30; 18;
20,15.
0 Filiera : GRADINA VITAN — 
19,30.
• Atentatul : RAHOVA — 15,30; 
18; 20.15.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
MOȘILOR — 13,30; 19, la grădină
— 19,30.
• Copilul sălbatic : POPULAR — 
13,30: 18; 20,15.
• Seceră vintul sălbatic : PRO
GRESUL - 15,30; 18.
• Ucidcțl oala neagră : PROGRE
SUL - 20.15.
• Domnului profesor, cu dra
goste : MUNCA — 15,30; 18; 20,15.
• Alfred cel Mare : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
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Sărbătoarea națională a Regatului Laos

Maiestă(ii Sale SRI SAVANG VATTHANA
Regele haosului

LUANG FRABANO

Cu ocRzia sărbătorii naționale a Regatului Laos, adresez, în numele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialisto România și al meu personal, 
felicitări cordiale și cele mai bune urări de fericire Maiestății Voastre 
și de prosperitate poporului laoțian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
ol Republicii Socialiste România

Excelentei Sale

Domnului NICOEAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Mulțumim Excelenței Voastre în modul cel mal sincer pentru me
sajul pe care ni l-ați trimis cu prilejul aniversării Zilei victoriei Etiopiei. 
Răspunzînd călduros bunelor dumneavoastră urări, dorim Excelenței 
Voastre multă sănătate personală, precum și progres continuu poporului 
prieten român. Dorim, de asemenea, să ne exprimăm încrederea in dez
voltarea pe mai departe a bunelor relații existente între cele două țări 
ale noastre, atit în interesul popoarelor noastre, cît și al cauzei păcii 
in lume.

Tovarășului NICOEAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Am primit cu adîncă recunoștință telegrama dv. de condoleanțe. A- 
preciem în mod deosebit simpatia dv. față de noi și poporul yemenit. Vă 
dorim dumneavoastră și poporului dv. prieten progres și prosperitate în 
continuare.

SALEM ROBAYA ALI
Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Democratice Populare 

a Yemenului

Vizitele delegației guvernamentale economice 
cubaneze

Delegația guvernamentală econo
mică cubaneză, condusă de Pedro 
Miret Prieto, vice prim-minlstru al 
Guvernului Revoluționar al Repu
blicii Cuba, președintele părții cu- 
banez^ in Comisia mixtă de colabo
rare economică și tehnico-științifică 
româno-cubaneză, a vizitat, in cursul 
dimineții de joi, Uzinele de prelu

Delegația parlamentară tanzaniană în județul Olt
Continuindu-si călătoria prin țară, 

delegația parlamentară tanzaniană, 
condusă de Adam Sapi Mkwawa, 
președintele Adunării Naționale a 
Republicii Unite Tanzania, Însoțită 
de prof. Stanciu Stoian, membru al 
Comisiei pentru politica externă a 
Marii Adunări Naționale, a vizitat in 
cursul zilei de joi județul Olt

Parlamentarii tanzanieni au fost
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CICLISM: „Cursa Păcii"

4 minute pierdute în... 19 Km

„CROSUL TINERETULUI* 
Duminică, la Arad, în finale

480 - REPREZENTÎND DOUĂ 
MILIOANE

Așa după cum am mai informat, 
duminică la Arad se vor desfășura 
finalele pe țară ale „Crosului tine
retului". competiție organizată de 
C.C. al U.T.C. in colaborare cu Con
siliul Centrai al U.G.S.R. și Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport. „Crosul tineretului", una din
tre cele mai mari competiții atleti
ce de masă, a reunit initial, la pri
ma etapă (in școli, facultăți. In în
treprinderi), aproape 2 milioane de 
tineri și tinere din toate județele ță
rii. Acum, cei mai buni, in număr de 
480 (primii doi clasați in etapele pe 
județ), urmează să se întreacă la 
Arad pentru cucerirea titlului de 
campion *73 ăl „Crosului tineretu
lui".

Pentru buna desfășurare a acestei 
importante manifestări, la Arad s-a 
constituit o oomisie de organizare șl 
pregătire, din care fac parte repre
zentanți ai tuturor forurilor locale. 
Pe baza unui plan de acțiune s-a 
trecut efectiv la lucru. Pentru popu
larizarea competiției s-au tipărit și 
se difuzează mii de afișe. A fost a- 
menaiată o vitrină cu trofeele ce 
vor fi acordate oiștigătorllor. înce
pi nd de ieri, artera principală a 
municipiului (bd. Republicii), unde

Competiții și demonstrații sportive cu prilejul
aniversării clubului Dinamo-București

La sfîrșitul acestei săptâmini, 
parcul sportiv din șoseaua Ște
fan cel Mare va fi gazda a 
numeroase și variate manifesta
ții sportive, în cadrul progra
mului de acțiuni organizate de 
clubul Dinamo, cu ocazia împlinirii 
unui sfert de veac de la înființare. 
Pe velodrom, vineri ți simbâtă — in 
ambele zile, de la ora 16 — se 
dispută curse specifice ciclismului 
pe pistă, la start urmind a fj pre
zenți și un i dintre pistarzii fruntași 
sovietici : Phakadze (fost campion 
mondial), Kravțov și Bikov (din lotul 
care a participat la J.O, de la Miin- 
chen).

Duminică dimineață, pe terenul 
central și pe alte baze din Incinta 
parcului, se vor desfășura diferite 
întreceri și demonstrații sportiv»», cu 
participarea a citorva mii de tineri 
și tinere. Este vorba, intre altrB-.dc 
un mare ansamblu d& gimnastică, 
alcătuit din studente și studenți de 
la I.E.F.S., de o alegorie polisportivă.

HAILE SELASSIE
Împărat

crare a minereurilor din cadrul Ex
ploatării miniere Leșu-Ursului.

Oaspeții au fost însoțiți de Gheor- 
ghe Dobra, prim-adjunct al minis
trului minelor, petrolului și geolo
giei, și de Nicolas Rodriguez Astiaza- 
rain. ambasadorul Cubei la Bucu
rești.

(Agerpres)

intimpinați de Constantin Sandu, de
putat al M.A.N., președintele Consi
liului popular al județului Olt, de 
alte oficialități locale.

In județul Olt ei au vizitat Combi
natul de aluminiu și Fabrica de pre
lucrare a aluminiului din Slatina și 
cooperativa agricolă de producție 
Stoicănești gi I.M.A. Drăgănești.

(Agerpres) 

vor avea loc întrecerile, a fost pa
voazată sărbătorește cu ghirlande de 
flori, stegulețe și becuri colorate. 
Imensa piață din fața palatului con
siliului popular județean, de unde se 
va da startul, urmează să fie. la rin
dul ei. împodobită corespunzător 
pentru marele eveniment sportiv. De 
menționat faptul că la această ma
nifestare sportivă tinerească si-au a- 
nunțat participarea un număr de 
aproximativ 15 000 de tineri si tinere 
din municipiu pentru care. în des
chiderea etapei finale. 6e va orga
niza un impresionant cros de masă. 
La faza finală a „Crosului tineretu
lui" au fost invitați, totodată, aler
gători și campioni ai crosurilor, care, 
după încheierea concursului propriu- 
zis. vor lua startul la „Crosul vete
ranilor'*.

La ora cind transmitem, pregăti
rile pentru buna desfășurare a ma
rilor competiții sportive continuă cu 
intensitate. Evenimentul este aștep
tat cu mult interes de locuitorii ora
șului de pe Mureș. Aradul iși așteap
tă oaspeții.

Constantin S1MION 
corespondentul „Scînteii”

Pe covorul verde al stadionului sau 
pe pista din jur, spectatorii vor 
putea viziona. In același timD. box si 
lupte greco-romane, judo șl gimnas
tică, ciclism ți călărie. întrecerile 
de atletism vor fi onorate prin 
prezența unora dintre cunoscuții 
sportivi bucureșteni. Din lotul clu
bului sărbătorit nu va lipsi, desigur, 
recordmana mondială Argentina Me
nis. Cit va zbura discul ce-1 va lansa 
ea duminică ? în program, numere 
inedite. Parașutlști fruntași — intre 
ei ți recordmanul mondial Gheorghe 
Iancu — vor face o tentativă de îm
bunătățire a recordurilor : lansare 
de la 1 000 m cu aterizare la punct 
fix Cin centrul terenului de fotbal).

Fotbalul nu va lipsi. Mal intil, un 
moci dc- old-boys : Steaua—Dinamo. 
Foste glorii fotbalistice ale celor 
două cluburi vor încerca să reediteze 
pasionantele derbiuri din perioada 
’GO-r’Go. în continuare, meciul oficial 
Dinamo—Rapid, din campionatul de 
tineret-rezerve.

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Ilie Verdeț, prlm-vlce- 

președinte al Consiliului de Miniștri, 
a primit, joi la amiază, pe ICJell O- 
lof Feldt, ministrul comerțului al 
Suediei, care se află intr-o vizită in 
țara noastră.

în timpul întrevederii au fost e- 
xamlnate probleme privind dezvol-

Semnarea Acordului comercial pe termen lung,
1973-1977, dintre România și Suedia

Joi s-a semnat la Ministerul Co
merțului Exterior Acordul comer
cial pe termen lung, 1973—1977, din
tre România și Suedia.

Acordul a fost semnat de Nicolae 
M. Nicolae, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior al 
Republicii Socialiste România, și de 
K. O. Feldt, ministrul comerțului al 
Suediei.

Documentul prevede măsuri pen
tru creșterea in continuare a schim
burilor comerciale, diversificarea co
operării dintre România și Suedia, 
în vederea facilitării intensificării 
schimburilor de mărfuri, cele două 
țări iși acordă reciproc tratamentul 
națiunii celei mai favorizate, con
form acordului general pentru ta
rife și comerț (G.A.T.T.), organism 
din care fac parte ambele țări. De 
asemenea, acordul prevede elimina
rea restricțiilor cantitative, asigu- 
rindu-se in acest fel flux liber de 
schimburi intre România și Suedia.

La semnare au participat consilieri 
și experți din Ministerul Comerțu
lui Exterior, precum și ambasado
rul Suediei la București, Per Otto 
Rathsman.

★
înainte de a părăsi țara noastră, 

dl. K. O. Feldt, ministrul comerțului

Decernarea Steagului roșu și a Diplomei 
de unitate fruntașă pe țară 

in întrecerea socialistă 
ÎNTREPRINDERII DE CONSTRUCȚII siderurgice 

HUNEDOARA
DEVA (de la corespondentul 

„Scinteii").
Colectivul întreprinderii de con

strucții siderurgice Hunedoara — 
distins recent cu Ordinul Muncii cla
sa I — care de aproape 25 de 
ani și-a adus o contribuție esențială 
la înălțarea in Hunedoara a unor 
importante obiective industriale și so- 
cial-culturale — a primit Ieri, intr-un 
cadru festiv, recunoașterea bine me
ritată a hărniciei sale : Steagul roșu 
și Diploma de unitate fruntașă pe 
țară in întrecerea socialistă din anul 
1972, distincții care au fost inminate 
de tovarășul Constantin Mindreanu, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Reliefind inalta conștiință socialistă 
dovedită de constructorii hunedoreni 
in materializarea sarcinilor trasate 
de partid in domeniul investițiilor, 
tovarășul Francisc Foiticska, directo
rul I.C.S. Hunedoara, sublinia faptul 
că in anul trecut, prin depășirea pro
ductivității muncii pe șantierele hu- 
r.edorene cu peste 5 700 lei pe sala
riat, s-au realizat, în plus, lucrări de 
construcții-montaj in valoare de 
peste 6.1 milioane lei. Edificator este 
că acest înalt nivel al producției s-a 
atins in condițiile reducerii cheltue- 
lilor materiale cu aproape 14 lei la 
1 000 Iei producție, ceea ce-și găsește 
reflectarea și in obținerea suplimen

Etapa de ieri a „Cursei 
Păcii" (Nehvidzy — Pardubice, 
88 km), a revenit sovieticului 
V. Lihaciov. Pe locurile imediat 
următoare, cehoslovacii A. Bar- 
tonicek și J. Prhal. în același 
timp cu Învingătorul au sosit 
11 cicliști, intre care Teodor Va- 
sile, clasat pe locul 9. Media 
orară este foarte bună : aproa
pe 48 km.

Nu s-au consumat decit 107 km 
din cei peste 2 000, cît măsoară în
tregul traseu al „Cursei Păcii" din 
acest an, dar se poate spune că în
trecerea a intrat in „plin", cicliștii 
fiind preocupați să se instaleze de 
pe acum cit maj bine in clasamente
le generale individuale și pe echipe. 
Din păcate, pentru cicliștii noștri 
începutul competiției nu este deloc 
favorabil. Am rămas nedumeriți 
(numai pină la un punct insă...) a- 
flind locurile ocupate și mai ales 
timpii realizați de ei in etapa pro
log ; in numai 19 km, in contra

în cîteva rînduri
Astăzi, la Centrul dc Medicină 

Sportivă din Capitală va avea 
loc o sesiune științifică prilejui
tă de aniversarea a 10 ani de la 
înființarea acestui for medlcal- 
sportiv. Sesiunea începe la ora 
9,30.

MOTOCROS. — în localitatea elve
țiană Combremont-le-Petit s-a des
fășurat un concurs de motocros con- 
tind pentru campionatul mondial la 
clasa 250 cmc. Victoria a revenit sue
dezului Hakan Andersson (pe o mo
tocicletă „Yamaha"). GIMNASTICA 
— Simbâtă și duminică se vor desfă
șura la Grenoble campionatele euro
pene masculine de gimnastică. La 
întreceri și-au anunțat participarea 
sportivi din 22 de țâri. Pe lista con- 
curenților figurează ; Andrianov, 
Klimenko (U.R.S.S.), Metusil (Ceho
slovacia). Koeste (R. D. Germană), 
Szaji>a (Polonia), Dan Grecu (Româ
nia). Boerio (Franța) și alții. 
FOTBAL — La Suhl (R.D.G.), in
tr-un meci de juniori, R. D. Germa
nă — Bulgaria 2—2 • — Comentind
meciul de fotbal Iugoslavia — R. F. 
Germania. ciștigat de jucătorii iu
goslavi cu scorul de 1—0 (0—0). co
respondenții agențiilor Internaționale 
de presă subliniază faptul că echipa 
vest-germană suferă al doilea eșec 
pe teren propriu in acest an. după 
ce a fost întrecută de selecționata 
Argentinei cu 3—2. Unicul gol al 
partidei a fost Înscris de Bajevicl in 
minutul 77, din lovitură de la 11 m.

1
tarea și diversificarea relațiilor co
merciale și ale cooperării dintre 
România și Suedia.

Au participat Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior.

A fost de față Per Otto Rathsman, 
ambasadorul Suediei la București.

al Suediei, a declarat : „După cum 
se știe, in ultimii ani s-au înregis
trat creșteri importante In schimbu
rile comerciale dintre România și 
Suedia. Prin sennaron acordului co
mercial de lungă durată, încheiat cu 
prilejul vizitei făcute In țara dum
neavoastră. am pus bazele unei dez
voltări mal accentuate a schimbu
rilor de mărfuri pentru următorii 
cinci ani. Acest document va con
tribui la extinderea nu numai a co
merțului bilateral, ci și a cooperării 
economice in diverse domenii de ac
tivitate, care prezintă interes atit 
pentru România, cit și pentru Sue
dia. Lărgind comerțul, relațiile eco
nomice in general, ca și legăturile 
do prietenie, se creează o înțelegere 
și o apropiere intre popoarele român 
și suedez, ceea ce reprezintă cea mai 
stabilă temelie pentru progresul 
omenirii**.

Joi după-amiază, la plecarea de pe 
aeroportul Otopeni, oaspetele suedez 
a fost salutat dc Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior, de alți 
membri ai conducerii ministerului.

Au fost prezenți P. O. Rathsman, 
ambasadorul Suediei la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres) 

tară a peste 7,3 milioane lei beneficii. 
Constructorii hunedoreni au pre
dat beneficiarilor, înainte de termen. 
17 noi obiective industriale — in 
principal mari capacități de produc
ție, cum sint furnalul nr. 9 de 1 000 
metri cubi și linia tehnologică nr. 3 
de la noul aglomerator al Combina
tului siderurgic Hunedoara și altele.

Adresindu-le calde felicitări pentru 
înaltele distincții primite, tovarășii 
Ioachim Moga, prim-secretar al co
mitetului județean de partid, și Ion 
Niță, adjunct al ministrului indus
triei metalurgice, și-au exprimat de
plina convingere că și în viitor con
structorii hunedoreni se vor situa 
pe cele mai înaintate poziții ale mul
tilateralei dezvoltări a Hunedoarei 
socialiste. Această, convingere se 
identifică de fapt cu ferma hotărire 
exprimată de constructorii hunedo
reni în telegrama adresată Comitetu
lui Central al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care, expri- 
mindu-și deosebita satisfacție și re
cunoștință pentru inalta prețuire ce 
li s-a făcut, se spune, printre altele : 
,,De pe înaltele schele ale obiective
lor în construcție, ne angajăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să lup
tăm cu abnegație și înaltă dăruire 
patriotică pentru realizarea în mod 
exemplar a sarcinilor din programul 
de investiții al actualului cincinal“.

timpul respectiv toți cei șase aler
gători români au înregistrat rezul
tate foarte slabe, ce nu pot fi moti
vate doar de temperatura scăzută 
din timpul cursei : Al. Sofronie și 
T. Vasile la aproape 3 minute de în
vingătorul etapei, Andronache și 
Selejan la peste 3 min, Cernea și 
Grigore la peste 4 min. Iată și ex
plicația pe care ne-a dat-o ieri se
cretarul general al F.R.C. : „Contra
timpul este proba cea mai slabă a 
cicliștilor noștri. Diferențele mi se 
par insă prea mari. Sper că unii din
tre ei se vor redresa în etapele ime
diat următoare...**

Fără îndoială, nu este pierdut to
tul. cursa este abia la început și 
speranțele sint încă Îndreptățite. 
Totuși, obiectivul echipei — locul 
VI—VIII in clasamentul final — ni 
se pare un angajament formal, cu- 
noscindu-se că in pregătirea și se
lecționarea iotului s-a recurs la im
provizații și compromisuri, la soluții 
de „ultimă oră".

I. D.

Echipa vest-germană a beneficiat la 
rindul său de un penalty, ratat insă 
de Miiller. • La Basel, in prelimi
nariile campionatului mondial de 
fotbal (grupa a 2-a europeană), 
Turcia — Elveția 6—0. Eroul partidei 
a fost portarul turc Dino Sabri, care 
a avut intervenții salutare salvind in 
minutele 54 și 85 două goluri gata 
făcute, la șuturile lui Quentin.

TENIS :

Turneul de la Bournemoulh
Tenismanul român Ilie Năstase s-a 

calificat in semifinalele turneului 
internațional de la Bournemouth 
(Anglia), concurs contind pentru 
„Marele Premiu — FILT".

în sferturile de finală, Ilie Năsta
se l-a întrecut cu 6—1, 8—6 pe aus
tralianul Geoff Masters. în celelalte 
trei partide din „sferturi" s-au în
registrat următoarele rezultate : Case 
(Australia) — Jauffret (Franța) 6—2, 
2—6, 7—5 ; Panatta (Italia) — Do
minguez (Franța) 5—7, 6—4, 6—4 ;
Phillips Moore ((Australia) — Mot- 
tram (Anglia) 4—6, 6—2, 6—2.

★
în proba de dublu masculin, pe

rechea Ilie Năstase (România), Juan 
Gisbert (Spania) a învins cu 6—2, 
8—8 cuplul englez Curtis, Stilwell.

Cronica zilei
Noul ambasador extraordinar și 

plenipotențiar al Republicii Arabe 
Siriene in Republica Socialistă 
România, Souheil Ghazzi, a depus, 
Joi dimineața, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului șl a patriei, pen
tru socialism.

★
Societatea de Cruce Roșie din Re

publica Socialistă România a trimis 
Societăților de Semilună Roșie din 
Algeria și Tunisia ajutoare, con- 
stlnd in medicamente, alimente, pă
turi și corturi pentru a veni in spri
jinul populației afectate de inunda
țiile produse in aceste țări.

★
Joi, 10 maj a.c., a părăsit defini

tiv țara noastră Leonard C. Meeker, 
ambasadorul Statelor Unite ale A- 
merlcli in Republica Socialistă 
România.

★
Președintele Comitetului pentru 

problemele științei șl tehnologiei din 
R.S.F. Iugoslavia, Trpe Iakovlevski, 
Însoțit de Octavian Groza, ministru 
secretar de stat, prim-vicepreședin- 
tc al Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, a făcut, Joi, o 
călătorie in județul Brașov, unde a 
vizitat Biserica Neagră, Muzeul de 
artă, Muzeul culturii românești din 
Scheli Brașovului și castelul Bran.

★
Joi dimineață s-au deschis la Cluj 

lucrările simpozionului național „Fi- 
ziopatologia splinei", organizat de A- 
cadomia de științe medicale și Insti
tutul de sănătate publică și cercetări 
medicale. Participă oameni de știință 
din toate centrele universitare, spe
cialiști din rețeaua sanitară, precum 
și numeroși invitați de peste hotare. 

(Agerpres)

Starea vremii
Un front de aer rece, care a pă

truns din direcția nord-vest in stra
turile atmosferice, a produs Joi 
dimineața o diferență bruscă de 
temperatură în estul Transilva
niei, Muntenia și Moldova. Fe
nomenul a generat ploi abun
dente. descărcări electrice, pre
cum și intensificări ale vintuluij care 
— pe alocuri — a atins o viteză de 
60 km pe oră. La munte a nins și a 
căzut lapoviță. Aversele puternice de 
ploaie și vintul au provocat pertur- 
bații temporare ale circulației rutiere, 
in Capitală și în alte localități, da
torită ruperii unor arbori și apei a- 
bundente depuse torențial pe străzi, 
în București, intervenția promptă a 
organelor de miliție și echipelor 
I.T.B.-ului a avut ca urmare resta
bilirea foarte operativă a traficului.

Potrivit aprecierilor meteorologu
lui de serviciu — loan Stăncescu — 
fenomenul va slăbi în intensitate ra
pid, dar este de așteptat a se repeta 
spre sfirșitul acestei luni, caracteri
zată, in general, ca foarte instabilă.

(Agerpres)

ENERGIA — 
problemă la nivel mondial

O deviză internațională:

„ECONOMISIȚI FIECARE WATT!“
Penuria de petrol, intens resimțită in ultima vreme in S.U.A., ca 

și in majoritatea țărilor occidentale, pune cu acuitate problema re
vizuirii actualelor op[iunl in materie de energie. O documentată ana
liză a factorilor care determină carența de energie și a posibilităților 
de soluționare a ei inserează, intr-unui din ultimele sale numere, re
vista franceză „L’Express". Reproducem largi extrase din acestvista franceză „L’Express". 
articol:

mai fost a-
cea mai „ln- 
(ln această

Companiile petroliere din Statele 
Unite au cheltuit anul trecut o sumă 
apreciabilă pentru organizarea unor 
campanii de presă și televiziune 
menite sâ-i convingă pe ameri
cani de iminența unei „crize ener
getice". Ele sperau să obțină pe a- 
ceastă cale o majorare a prețurilor. 
Dar s-a întimplat altceva. După 
scurt timp, școlile și-au închis por
țile din lipsă de păcură ; stațiile de 
benzină n-au mai livrat carburant ; 
diferite industrii n-au 
provizionate cu gaze.

Statele Unite — țara 
fometată" de energie 
țară se utilizează 
de șase ori mai 
multă energie de
cit cantitatea me
die pe locuitor în 
întreaga lume și 
de trei ori mai 
mult decit se con
sumă în medie în 
Europa occiden
tală) — vor fi 
oare nevoite să 
introducă restric
ții in domeniul 
consumului de e- 
nergie ?

Deocamdată, și pentru o perioadă 
de 50 de ani, omenirea nu este a- 
menințată de o lipsă de rezerve ener
getice. Resursele petroliere cunos
cute, care — după o serie de apre
cieri — nu se ridică decit la cel 
mult o treime din cele încă ne
descoperite, se cifrează la 93 mi
liarde de tone, fiind de 37 de ori 
mai mari decit consumul mondial 
actual. Pămintul abundă in resurse 
energetice : hidrocarburi, cărbune, 
uraniu, căldura internă și radiația 
solară. Pină acum, omenirea a con
sumat fără nici o restricție, fără a 
căuta să obțină cel mai bun ran
dament, fără să se gindească și la 
viitor. Confruntați pentru prima oară 
cu măsuri de raționalizare tempo
rară a consumului, americanii des
coperă necesitatea unei gospodăriri 
mai atente și mai diversificate a 
resurselor energetice.

In Statele Unite, ca in mal toate 
țările industrializate, predomină uti
lizarea petrolului — cea mai ieftină 
energie. Dar puțurile cu petrol din 
S.U.A., ca și cele din Venezuela, În
cep să se epuizeze. In 1972, Consi
liul Național al Petrolului a anun
țat că, dacă se va menține ritmul 
actual de creștere a consumului, în 
---- Statele Unite vor fi nevoite 

cantitatea 
asemenea,

1980 _____
să importe jumătate din 
necesară de petrol ; de 
dacă nu se vor face noi prospectări, 
in 1985 ele vor trebui să importe 40 
la sută din cantitatea de gaze nece
sară consumului.

Epoca industrială a preferat pe
trolul cărbunelui, a cărui extragere 
este mai dificilă și mai costisitoare. 
Dind prioritate hidrocarburilor de 
care dispuneau din abundență, Sta
tele Unite au constrins și Europa, 
care dispunea mai ales de cărbune, 
să meargă pe același drum. Dar 
după criza cărbunelui, cea a petro
lului. care se conturează acum, de
monstrează cit este de riscant să 
mizezi totul pe o unică sursă de «-

Adunarea festivă 
de constituire a Asociației » 
de prietenie româno-italiană

Joi după-amiază a avut Ioc in Ca
pitală adunarea festivă de consti
tuire a Asociației de prietenie ro- 
mâno-italiană, organizată sub auspi
ciile Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea.

Au participat Cornel Iu Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
Theodor Burghele, ministrul sănătă
ții. Nicolae Ecobescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Ion 
Dodu-Bălan, vicepreședinte ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, personalități ale vieții noastre 
științifice, culturale șl artistice, re
prezentanți ai unor instituții cen
trale și organizații dc masă și obș
tești, ziariști, studenți șl elevi, nu
meroși invitați.

Au fost prezenți Antonino Restlvo, 
ambasadorul Italici la București, și 
membri ai ambasadei.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de Andrei Vela, vicepreședin
te al I.R.R.C.S. Vorbitorul a evocat 
relațiile de prietenie dintre poporul 
român și poporul italian, cu vechi 
tradiții întemeiate pe comunitatea 
afinității de limbă șl cultură, prin 
legături de colaborare și sprijin 
reciproc intre forțele înaintate ale 
celor două popoare, in lupta lor 
pentru libertate și independență, 
formarea statelor naționale unitare 
și progres social. Vorbitorul s-a 
referit, de asemenea, la continua 
promovare a raporturilor româno- 
italiene, in care un rol de seamă 
revine dialogului direct, prilejuit de 
Intilniri intre factori de răspundere 
din cele două țări, de convorbirile 
dintre membrii guvernelor român și 
italian, contactele la nivel parla
mentar, schimburile de vizite pe plan 
economic, cultural-ștlințific, con
lucrarea activă intre reprezen
tanții celor două țări in cadrul dife
ritelor organizații internaționale. 
Vorbitorul a subliniat, de asemenea, 
evenimentul de mare însemnătate 
pentru dezvoltarea pe multiple pla
nuri a relațiilor româno-italiene pe 
care il constituie apropiata vizită a 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, in Italia, intere
sul cu care opinia publică din țara 
noastră privește această vizită la ni
vel înalt.

A fost constituit apoi comitetul 
de conducere al Asociației de priete
nie româno-italiană, al cărui pre
ședinte este acad. prof. Theodor Bur- 
ghele. Din rindul membrilor comi
tetului de conducere au fost desem
nați ca vicepreședinți Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga, profesor universi
tar, vicepreședinte al Academiei de 
științe sociale și politice, Ilie Cișu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Industriei Chimice, Virgil Vătă- 
șianu, membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Mărgineanu, director gene

nergle. De altfel, ar fi iluzoriu să 
ne imaginăm că în viitorii zece ani 
sau prin anul 2000 vom dispune de 
o sursă ideală, inepuizabilă de ener
gie care va eclipsa pe toate cele
lalte ; bunăoară, ar fi periculos să 
contăm doar pe energia nucleară, ca 
înlocuitor al hidrocarburilor. Căci și 
aceasta are limitele ei. Astfel, nu 
e probabil ca energia nucleară să 
poată acoperi, intr-o bună zi, can
titatea de hidrocarburi, necesară, de 
pildă, in domeniul transporturilor.

Se știe, pe de altă parte, că oricit 
de mari ar fi eforturile depuse in 
domeniul prospectării de noi ză

Prin petrol — spre redescoperirea cărbunelui ?
Ce perspective oferă mareele, căldura Pămîntulul ți a 
Soarelui ?
Solu)ia se află în... hidrogenul oceanelor ?

sa

in

căminte, hidrocarburile se vor e- 
puiza totuși in mod inevitabil. Se.a- 
preciază că acest declin va începe 
in jurul anului 2000. Dar „criza" pe
trolului poartă in sine propria zl 
soluție. Pe cind era mai ieftin, pe
trolul și-a eliminat concurenții, L. 
speță, cărbunele. Scumpindu-se prin 
faptul că va deveni mai rar, petro
lul va determina căutarea unor surse 
de energie noi, competitive. Astfel, 
s-a calculat că. la prețul la care a 
ajuns în ultimii ani petrolul, re
devine rentabilă exploatarea anumi
tor mine de cărbuni, mai ales minele 
,Ja zi**. Pentru unii experți, adevă
rata carieră a cărbunelui va începe 
de-abia de acum înainte — și anume 
in secolul viitor — și va dura un timp 
mult mai îndelungat decit cea a pe
trolului, îndepărtând considerabil 
riscul unei penurii de energie. Po
trivit chiar celor mai pesimiste esti
mări. in lume ar exista rezerve de 
cărbune capabile să acopere timp de 
trei secole actualul consum de e- 
nergie.

în căutările întreprinse pentru des
coperirea sursei ideale de energie, 
unele guverne au neglijat un factor 
important — diversificarea cercetă
rilor. Atit in S.U.A., cit și în Euro
pa, principalul efort financiar s-a 
concentrat asupra energiei folosite in 
prezent — petrolul — și asupra celei 
de miine — energia nucleară. Franța 
a făcut citeva incursiuni îndrăznețe 
— uzina de la Rance, care utili
zează forța motrice a mareelor, șl 
cuptorul solar de la Odeillo — dar a- 
cestea sint incă lipsite de perspec
tivă.

Eternă și nemărginită, căldura e- 
manatâ de Soare, ca și cca din 
adincul Pămintului sint deosebit de 
ispititoare — insă greu de valorificat. 
Energia geotermică răbufnește une
ori, spontan, la suprafață, sub formă 
de vapori. Așa sint gheizerele din 
California și Larderello (Italia), ca- 
luri In care geotermia furnizează •- 

ral al „Agerpres", deputat in Marea 
Adunare Națională, membru al 
Grupului parlamentar de prietenie 
România—Italia, Octavian Paler, re- 
dactor-șef al ziarului ,,România 
liberă".

Luind cuvintul, acad. prof. Theo* 
dor Burghele a mulțumit pentru cin
stea acordată de a fi ales In funcția 
de președinte al asociației și și-a 
exprimat convingerea că aceasta va 
depune toate eforturile, in scopul 
unei rodnice activități, consacrate 
cunoașterii reciproce, dezvoltării și 
întăririi pe mai departe a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
România și Italia, in interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii și în
țelegerii.

A vorbit apoi Antonino Restlvo, 
ambasadorul Italiei la București, care 
a exprimat profunda satisfacție pen
tru constituirea asociației, a cărei 
activitate va aduce o contribuție de 
preț la întărirea legăturilor de ami
ciție dintre cele două popoare cu 
adinei rădăcini in istoria lor, 
subliniind că aceste legături sint 
ridicate astăzi la un plan su
perior. Vorbitorul/ a relevat im
portanța deosebită a vizitei pe care 
urmează s-o întreprindă in Italia 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, Nicolae Ceaușescu, care 
va permite dezvoltarea in modul cel 
mai luminos a legăturilor pe multi
ple planuri dintre Italia și România. 
Arătînd că poporul italian așteaptă 
cu mare interes și dragoste întilni- 
rea cu conducătorul României, pe 
care ii va intimpina cu toată afec
țiunea, vorbitorul a arătat că Italia 
dorește ca vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu să contribuie la o co
laborare și mai fructuoasă intre 
cele două țări, care, prin politica lor, 
acționează pentru o Europă in care 
statele să se bucure de libertate, in
dependență, să-și Întemeieze relațiile 
pe respect reciproc.

în încheierea adunării, participan
ts au adresat o telegramă Asociației 
de prietenie Italia—România, in care 
se spune, printre altele : „Asociația 
noastră a luat ființă, înscriindu-se 
in mod firesc în cursul ascendent al 
colaborării fructuoase intre poporul 
român și cel italian, asumindu-șl ca 
sarcină de onoare continua dezvol
tare a relațiilor româno-italiene, 
amplificindu-le și diversificindu-le.

Ne exprimăm convingerea — se 
arată in telegramă — că această 
nobilă și înaltă misiune pe care ne-o 
asumăm astăzi răspunde sentimente
lor popoarelor român și italian de 
stimă și respect pe care le nutresc 
reciproc, ridică la un nivel superior 
relațiile de prietenie dintre țările și 
popoarele noastre, servind cauzei 
păcii și Înțelegerii in Europa și în 
întreaga lume". (Agerpres) 

lectricitatea la un preț egal cu al 
celei produse in centralele clasice. 
Cum să fie recuperată căldura în
magazinată In rocile dure ? Opera
țiunea se anunță prea costisitoare.

Prețul ridicat constituie un obsta
col și in calea utilizării energiei so
lare, care pentru a fi captată nece
sită suprafețe enorme acoperite cu 
oglinzi (de ordinul a 30 kmp pentru 
a se obține 1 000 de megawați). Iar 
pentru stocarea și transformarea 
ei in electricitate trebuie soluționate 
încă multe probleme tehnice. Parti
zanii acestor două surse de energie 
subliniază că nu dispun decit de o 
parte infimă de fonduri în compa
rație cu fondurile masive repartizate 
cercetărilor în domeniul nuclear...

Mai există și alte cercetări care 
trebuie încurajate și care ar putea 
revoluționa viitorul, și anume, cele 
vizînd limitarea risipei de energie. 
S-a calculat că numai 50,3 la sută 

din energia pri
mară este utili
zată, fie prin 
transformarea în 
electricitate, fie 
prin ardere direct 
în oțelărll sau a- 
vioane etc. Cea
laltă jumătate se 
pierde, sub formă 
de căldură, în at
mosferă. Această 
risipă constituie 
în același timp o 
importantă sursă 
de poluare.

Principalul teren de irosire a •- 
nergiei il constituie automobilele, al 
căror randament energetic este doar 
de 10—25 la sută. La centralele elec
trice clasice acest procent este de 
35 la sută, la cele nucleare — și mai 
scăzut. Trebuie suprimate, de ase
menea, pierderile ce se produo In 
timpul transportării curentului de-a 
lungul liniilor electrice. La capătul 
circuitului, becul electric utilizează 
doar 4 la sută din energia poten
țială existentă in păcura sau cărbu
nele care alimentează centrala. De 
unde și lozinca : „Economisiți fiecare 
watt !** în legătură cu aceasta, in 
S.U.A. s-a pus problema economisirii 
la iluminatul instituțiilor in timpul 
nopții. Faptul că numai centrul co
mercial din New York consumă tot 
atita electricitate cit un oraș ame
rican cu 100 000 de locuitori este 
considerat o sfidare. Dar adevărata 
economie de energie depinde mai 
puțin de disciplina individuală Șl 
mai mult de revoluția tehnică.

Cea mai importantă economie se 
poate obține printr-o mai bună uti
lizare a energiei primare. în acest 
scop s-au Întreprins cercetări in 
două direcții, însă la scară foarte 
redusă. Prima constă in aplicarea 
metodei magneto-hidrodinamlce. Fo
losind această metodă, U.R.S.S. a ob
ținut un randament de 60 la sută 
punind in funcțiune o centrală pro
totip cu o capacitate de 75 000 kilo
wați.

Unii cercetători americani iși ima
ginează că in viitor, prin anul 2000, 
economia se va baza in totalifate 
pe atomul de hidrogen. Izolate, de
parte de concentrările urbane, cen
tralele nucleare, plutind pe oceane, 
vor fabrica hidrogenul prin electro
liza apei de mare. Ușor de transpor
tat, gazul va deveni combustibilul 
unic. Oamenii vor dobindl, In ifirșit, 
energia eternă.



viața internațională
Patriotii cambodgieni 

continua 
acțiunile ofensive
PNOM PENH 10 (Agerpres). — în 

Cursul nopții de miercuri spre joi, 
unități ale forțelor patriotice cam
bodgiene au lansat, prin surprLndere, 
puternice acțiuni ofensive i-npotriva 
pozițiilor deținute de trupele lonno- 
liste in regiunea orașului Kampot, cel 
mai important port maritim al lito
ralului cambodgian, aflat la 130 ki
lometri sud-vest de Pnom Penh. A- 
tacul forțelor patriotice a agravat 
considerabil situația garnizoanei din 
Kampot. oraș care este aproape izo
lat de restul teritoriului controlat de 
forțele regimului de la Pnom Penh.

Patriotii cambodgieni și-au intensi
ficat de asemenea, presiunea asupra 
garnizoanei lonnollste din capitala 
provincială Takeo, atacind perime
trul de apărare din sudul orașului.

Alte atacuri a’.e patrioților s-au 
produs in imediata vecinătate a 
Pnom Penhului. unde bombardarea 
pozițiilor lonnoliste din centura de 
apărare a orașului s-a soldat, pentru 
unitățile regimului de la Pnom 
Penh. cu pierderi grele în oameni și 
materiale de luptă.

PENTRU RESPECTAREA CU STRICTEȚE 
A ACORDULUI DE LA PARIS

O "Carte albă" dată publicității la Hanoi
HANOI 10 (Agerpres). — într-o 

„Carte albă" dată publicității de 
M.A.E. al R.D. Vietnam se arată că 
trupele administrației de la Saigon 
au efectuat in ultimele trei luni 
20 000 de operațiuni militare împo
triva zonelor aflate sub controlul 
G.R.P. al Republicii Vietnamului de 
Sud.

Acordul de la Paris prevedea ca, 
in decurs de 90 de zile de la sem
nare. ambele părți sud-vietnameze 
să desfășoare convorbiri și să ajun
gă la un acord privind problemele 
intern^ ale Vietnamului de sud. Cu 
tn«te acestea, administrația de la 
Saigon a tergiversat mult timp în
ceperea conferinței consultative și a 
creat piedici in desfășurarea ei. art-

Convorbirile 
dintre reprezentanții 

societăților de Cruce Roșie 
din nordul și sudul Coreei

SEUL 10 (Agerpres). — Purtătorul 
de cuvânt al delegației Societății de 
Cruce Roșie a R.P.D. Coreene, parti
cipantă la cea de-a 6-a ședință a 
convorbirilor pe linie de Cruce Roșie 
Nord-Sud. desfășurată la Seul in zi- 
Ide de 9 și 10 mai. a anunțat că cele 
două părți au continuat discutarea 
primului punct al agendei de lucru, 
privind problema descoperirii a- 
dreselor familiilor și rudelor disper
sate in Nord și in Sud și comunica
rea rezultatelor acestor cercetări.

La convorbiri — a relevat purtăto
rul de cuvînt, al delegației din 
R.P.D. Coreeana — partea nord-co- 
reeană a făcut noi propuneri echita
bile. bazate pe realitățile coreene și 
in deplină concordanță cu dorința 
națională, și a depus eforturi răbdă
toare pentru a convinge partea sud- 
eoreeană să accepte aceste propuneri.

S-a convenit ca cea de-a 7-a se
siune a convorbirilor, pe linie de 
Cruce Roșie, Nord-Sud să aibă loc la 
11 iulie 1973, la Phenian.

Cum se materializează, în actualul 
moment al vieții internaționale, efor
turile țărilor in curs de dezvoltare 
pentru propășire economică și so
cială ? Care sint trăsăturile princi
pale ale acestui proces, ritmurile de 
creștere înregistrate și dificultățile 
intimpinate, perspectivele și modali
tățile accelerării procesului de dez
voltare ?

Răspunsurile la aceste întrebări 
>u constituit obiectul activității ce
lei de-a 5-a sesiuni extraordinare a 
Consiliului pentru Comerț si Dez
voltare al U.N.C.T.A.D. care și-a în
cheiat recent lucrările la Palatul Na
țiunilor din Geneva.

Raportul prezentat sesiunii de se
cretarul general al U.N.C.T.A.D., 
dezbaterile din ședințele plenare, 
documentele adoptate la încheierea 
lucrărilor compun o imagine cu
prinzătoare a modului in care se 
realizează obiectivele „Strategiei in
ternaționale a dezvoltării" — pro
gramul de acțiune al celui de-al doi
lea Deceniu al Națiunilor Unite pen
tru dezvoltare. Consensul unanim 
este că astăzi, la doi ani de la Lan
sarea acestui program, rezultatele 
obținute in aplicarea prevederilor 
sale sint prea puțin satisfăcătoare, 
sub nivelurile stabilite și, in cazul 
menținerii actualelor ritmuri, nu în
dreptățesc speranța că țelurile pro
puse in cadrul deceniului vor fi în
deplinite. Or. al doilea deceniu al 
dezvoltării — s-a subliniat in timpul 
dezbaterilor — a fost lansat tocmai 
in speranța că, în condițiile nereali- 
zării obiectivelor primului deceniu 
de acest fel, comunitatea internațio
nală iși va intensifica eforturile in 
vederea accelerării progresului eco
nomic și social al țărilor in curs de 
dezvoltare.

„în ciuda rezultatelor obținute de 
citeva țări in curs de dezvoltare in 
planul producției și exporturilor — 
rezuma situația secretarul general 
al U.N.C.T.A.D. — tendințele consta
tate pină acum sint departe de a fi 
încurajatoare. Aproape trei pătrimi 
din populația totală a țărilor in curs 
de dezvoltare trăiește in state al că
ror ritm de creștere economică este 
«ub cel fixat ca obiectiv al „Stra
tegiei". Sărâc’.a. șomajul, subnutriția 
ae mențin. In continuare, la un nivel 
critic".

împărtășind această constatare, re
prezentanții statelor participante la

Consultările multilaterale de la Helsinki
HELSINKI 10 (Agerpres). (Cores

pondența de la D. Ținu). — Repre
zentanții statelor participante la re
uniunea multilaterală de la Helsinki 
s-au întrunit joi In ședință plenară 
pentru a dezbate probleme ale orga
nizării activității In perioada urmă
toare, in vederea urgentării pregăti
rilor pentru conferința europeană.

Luind cuvintul, șeful delegației 
României, ambasadorul Mircea Bălâ- 
nescu. a relevat faptul că, in ultima 
perioadă, consultările au cunoscut 
un ritm accelerat, Inreglstrlndu-se o 
scrie de progrese în cadrul dezbate
rilor fiecărui grup do probleme aflate

La 14 mai

ȘEDINȚĂ PLENARĂ
A REUNIUNII DE LA VIENA

VIENA 10 (Agerpres). — După cum 
anunță agențiile de presă, în capitala 
Austriei a fost difuzată știrea că re
prezentanții celor 19 state care par
ticipă la reuniunea de la Viena con
sacrată reducerii trupelor și*a arma
mentelor in Europa centrală. începută 
la 31 ianuarie 1973, vor avea o șe
dința plenară la 14 mai 1973.

fel că. pină în ^prezent, nu au fost 
obținute rezultate.

în „Cartea albă" se arată, de ase
menea, că S.U.A. au refuzat să de
monteze bazele lor militare din 
Vietnamul de sud. nu au retras ar
mele, munițiile și echipamentul mi
litar care le-au aparținut și au sis
tat lucrările de dominare a portu
rilor și apelor teritoriale, suspen
ded, unilateral, lucrările comisiei 
economice mixte bilaterale.

Documentul subliniază că guver
nul R.D.V. și G.R.P. respectă cu 
strictețe Acordul de la Paris cu pri
vire la Vietnam. Poporul vietnamez 
adresează forțelor progresiste, iubi
toare de pace din întreaga lume, 
chemarea de a cere S.U.A. și admi
nistrației de la Saigon respectarea 
tuturor prevederilor Acordului de la 
Paris cu privire la Vietnam.

Congresul participanților 
la „Mișcarea celor 

trei pregătiri"
HANOI 10 (Agerpres). — La se

diul Adunării Naționale a R.D. Viet
nam s-au deschis joi lucrările pri
mului Congres al participanților la 
..Mișcarea celor trei pregătiri".

„Mișcarea celor trei pregătiri" a 
luat naștere in sinul tineretului din 
R.D. Vietnam in anul 1946, cind țara 
trebuia să riposteze agresiunii străi
ne. La chemarea președintelui Ho 
Și Min. sute de mii de tineri și ti
nere din capitala R.D. Vietnam au 
declarat, atunci, că sint pregătiți să 
slujească patria oriunde va fi ne
voie. să-și jertfească viața in lupta 
pentru libertate și independență și 
să întărească țara printr-o muncă 
plină de abnegație și prin Învățătu
ră. In prezent, această mișcare a 
cuprins peste 4 milioane de tineri.

Luind cuvintul în fața participan- 
ților. Ton Duc Thang, președintele 
R.D. Vietnam, a relevat succesele 
obținute de „Mișcarea celor trei pre
gătiri" in anii de luptă împotriva 
intervenției străine și contribuția 
Mișcării la victoria poporului viet
namez.

La încheierea celei de-a 5-a sesiuni extraordinare 
a Consiliului pentru Comerț și Dezvoltare al U. N. C.T.A.D.

„STRATEGIA DEZVOLTĂRII11
de la deziderate la realități

sesiune s-au concentrat asupra căi
lor și mijloacelor de natură să dea 
un nou impuls străduințelor menite 
să salvgardeze, in ultimă instanță, 
îndeplinirea obiectivelor deceniului, 
să asigure îndeplinirea programelor 
naționale de progres economic și so
cial, să contribuie in mod efectiv 
la reducerea decalajului existent in
tre nivelul de dezvoltare al acestor 
țări și cel al statelor avansate din 
punct de vedere industrial. Fapt sub
liniat in mod unanim la sesiune, pre
cumpănitor in această privință trebuie 
să fie efortul propriu al țărilor anga
jate pe calea accelerării progresului 
economic și so

cial, „Responsa
bilitatea princi
pală pentru asi
gurarea propriei 
dezvoltări revine 
înseși țărilor in 
curs de dezvolta
re" — proclamă 
documentul ela
borat de sta
tele membre ale 
„grupului celor 
77“ și de Româ
nia.

In această pri
vință. menționea
ză documentul, 
țările in curs de 
dezvoltare au ob
ținut o serie de 
rezultate pozitive, 
îndeosebi In ceea 
ce privește utili
zarea intr-un mod 
mai eficient a re
surselor consacra
te dezvoltării. Sis
temele de planifi

• în primii doi ani ai dece
niului 70, ritmul mediu de creș
tere anuală a produsului Inte
rior brut al țărilor in curs de 
dezvoltare a fost de 5,9 la sută, 
față de 6,2 la sută in perioada 
1968—1971 (prevederile celui 
de-al doilea deceniu al dezvol
tării sint de „cel puțin 6 la 
sută").

• Ritmul mediu de creștere 
anuală a produsului brut pe lo
cuitor a fost de 3 la sută în 
1970—1972. față de 3,4 la sută in 
perioada 1968—1971.

• Țările in curs de dezvoltare 
ce) mai puțin avansate nu au 
înregistrat nici o îmbunătățire 
in ceea ce privește produsul 
real pe locuitor in primii doi ani 
ai deceniului, față de creșterea 
de 1.5 la sută pe an din perioa
da 1968—1971.

In fața reuniunii. Exprimindu-și spe
ranța că intr-un timp cit mai apro
piat va fi posibilă convocarea con
ferinței generale și că ea va fi bine 
pregătită, astfel incit să răspundă 
aspirațiilor de securitate și cooperare 
ale popoarelor europene, el a decla
rat că delegația română este gata 
să-și aducă, in continuare, întreaga 
contribuție, alături de celelalte dele
gații, pentru atingerea acestor sco
puri.

Devine evident — a spus reprezen
tantul țării noastre — că soluționa
rea. In perioada care a mai rămas, 
a tuturor chestiunilor legate de pre
gătirea conferinței presupune o in
tensificare a eforturilor, creșterea 
contribuției tuturor delegațiilor la 
desfășurarea cu succes a consultări
lor.

Plenara a hotărit, prin consens, 
constituirea unui grup de lucru în
sărcinat cu definitivarea regulilor de 
procedură pentru conferință, care iși 
va Începe aotivitatea săptămina vi
itoare.

Evoluția evenimentelor din Liban
• Atmosferă mal calmă la Beirut • Prevederile noului acord 
de încetare a focului • Continuarea tratativelor în vederea 

reglementării depline a situației
BEIRUT 10 (Agerpres). — După 

opt zile de incidente intre armata 
libaneză și unități ale rezistenței pa- 
lestinene, Be'mtul a cunoscut joi 
prima perioadă mai îndelungată de 
liniște. Interdicțiile de circulație au 
fost suspendate, dimineața, pentru 
trei ore, iar viața capitalei libaneze 
si-a reluat anroaoe tatăl ritmul co
tidian. O serie de ciocniri au mai 
fost semnalate in cursul dimineții în 
valea Bekaa și in regiuni situate în 
aoropierea graniței cu Siria. La 
Beirut insă, ele au fost considerate 
incidente cu totul izolate, care nu 
afectează imaginea de ansamblu a 
încetării focului.

Aceastăf atmosferă de calm inter
vin? duoă eforturi susținute pentru 
depășirea divergențelor dintre cele 
două părți, eforturi concretizate, în 
noaptea de miercuri spre joi, prin- 
tr-un nou acord de încetare a focu
lui. Prevederile acordului, arată a- 
eenția M.E.N., au fost puse la punct 
in cadrul unor întrevederi ale repre
zentanților celor două părți la Pa
latul renublican și la cartierul gene
ral al lui Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

Detal’il» acordului nu au fost date 
publicității, dar, in esență, el pre
vede respectarea strictă a încetării 
focului, fiecare parte angajîndu-se 
reciDroc ca. In cazul unor eventuale 
violări ale acestor prevederi, să se 
abțină de la o replică militară și să 
acționeze pentru a preveni extinde
rea incidentului respectiv. Acordul

DEZBATERILE DIN CAMERA REPREZENTANȚILOR A S.U.A. 
pe marginea proiectului noii leoislatii comerciale prezentat 

de președintele Nixon
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

în cadrul Comisiei pentru alocații a 
Camerei Reprezentanților a S.U.A. 
au început audierile in legătură cu 
proiectul noii legislații comerciale, 
prezentat spre aprobare Coneresu- 
lui de către președintele Nixon. 
Audierile vor dura aproximativ șase 
săptămini, timp in care vor face 
depoziții aproape 200 de persoane.

In cadrul ședinței inaugurale, se
cretarul de stat al S.U.A.. William 
Rogers, a prezentat o declarație 
scrisă, susținind argumentele admi

care au înregistrat progrese ; a spo
rit ponderea organismelor de resort 
in adoptarea unor hotărâri impor
tante pe plan economic și social, s-au 
îmbunătățit modalitățile de elaborare 
a planurilor și programelor naționale 
de dezvoltare, in sensul adaptării lor 
sporite la condițiile proprii ale fie
cărei țări. Totodată, transformările 
de ordin structural și instituțional 
înfăptuite în diferite țări au permis 
utilizarea mai eficace a resurselor 
proprii și participarea într-o măsură 
mai mare a statului la valorificarea 
acestora. într-o serie de țări au fost 
adoptate măsuri vizind naționaliza

• Obiectivul de 4 la sută în 
ceea ce privește sporirea pro
ducției agricole șl creșterea în 
proporție acceptabilă a expor
tului de produse agricole ale 
acestor țări nu a fost realizat 
datorită mal ales înrăutățirii 
considerabile a condițiilor de 
acces pe piață și a altor măsuri 
aplicate de țările dezvoltate.

• Procentajul rcprezentînd a- 
jutorul acordat țârilor In curs 
de dezvoltare a scăzut de la 0,81 
la sută în 1960—1961 la 0.73 la 
sută in 1970—1971.
• La sfîrșitul anului 1970 da

toria externă a țărilor in curs 
de dezvoltare însuma aproxima
tiv 64 miliarde de dolari.

(Din documentul de lucru 
prezentat sesiunii de România 
și de „grupul celor 77“). ,

STOCKHOLM

Ambasadorul României 
și-a prezentat scrisorile 

de acreditare
STOCKHOLM 10 (Agerpres). — 

Joi, ambasadorul Republicii Socialis
te România in Suedia, Dumitru La- 
zăr, a prezentat scrisorile de acredi
tare prințului moștenitor al Suediei, 
Carol Gustaf. în cursul convorbirii 
cordiale care a avut loc, cu acest 
prilej, ambasadorul român a trans
mis, din partea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, urări 
de sănătate regelui Suediei Gustaf al 
Vl-lca Adolf și de prosperitate po
porului suedez. Prințul moștenitor a 
adresat, la rlndul său, urările suve
ranului Suediei, ale sale personal, 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

recomandă crearea unui comitet mi
litar comun, care să examineze inci
dentele izolate și să adonfe măsu
rile necesare susceptibile să conducă 
la o permanentizare a întreruperii 
ostilităților.

Un comunicat milita? anunță, în 
acest sens, că joi au fost create 
primele grupuri mixte d? suprave
ghere a respectării incetării focului, 
aflate în legătură radio cu armata li
baneză și cu cartierele generale ale 
rez’stentei nalestinen^.

Armata libaneză, in urma unui 
ordin anterior al președintelui Fran- 
gieh, s-a angajat deja să nu de
clanșeze noi ostilități. In același 
timp, Yasser Arafat a declarat că 
rezistenta nalestineană ..acceptă a- 
cordul de încetare a focului, pentru 
a permite reinstaurarea încrederii 
între ea și Liban".

întreruperea ostilităților nu a so
luționat însă, într-o manieră defini
tivă, diferendul libano-palestinean. 
La Beirut continuă întrevederile 
între reprezentanți ai celor două 
părți. nentru a se ajunge la o soluție 
a problemelor de fond referitoare la 
statutul rezistenței palestinene in 
Liban.

Paralel cu aceste tratative, în ca
pitala libaneză continuă, de aseme
nea. să aibă loc convorbiri între 
liderii unor diverse formațiuni poli
tice libaneze și președintele Frangieh, 
care nu s-a pronunțat încă în legă
tură cu acceptarea sau respingerea 
demisiei prezentate de premierul 
Amin Hafcz.

nistrației în favoarea adoptării pro
iectului noii legislații comerciale, care 
prevede, printre altele, acordarea 
clauzei națiunii celei mai favorizate 
Uniunii Sovietice și altor țări socia
liste. „Acordarea statutului națiunii 
celei mai favorizate țărilor socialiste 
ar fi un pas major in direcția nor
malizării politice și economice. A- 
ceasta nu ar însemna că le acordăm 
in mod excepțional tratamentul na
țiunii celei mai favorizate pentru 
că noi acordăm acest statut tuturor 
țărilor cu care avem un comerț 
substanțial", a spus William Rogers.

rea industriei și înfăptuirea reformei 
agrare, deși desfășurarea acestui 
proces rămine, in ansamblu, sub ce
rințele crescinde ale dezvoltării.

„Guvernele depun eforturi apre
ciabile pentru încurajarea progresu
lui economic și social — conchide 
documentul citat — dar întâmpină 
adesea dificultăți datorate unor fac
tori externi, intre care degradarea 
termenilor de schimb, Insuficiența 
mijloacelor financiare, a mijloacelor 
tehnice și a asistenței tehnice".

Privitor la aceasta, s-a remarcat 
faptul că în răstimpul care s-a scurs 
de la lansarea deceniului, noi fac

tori de tensiune 
și instabilitate au 
grevat progresul 
economic al țări
lor în curs de 
dezvoltare. In
plus. au fost
scoase in eviden
ță efectele nega
tive ale „existen
ței grupărilor e- 
conomlce șl a a- 
cordurilor comer
ciale restrictive 
încheiate Intre ță
rile dezvoltate" 
— după cum re
marca reprezen
tantul Pakistanu
lui.

„Față de situa
ția neliniștitoare 
a țărilor in curs 
de dezvoltare — 
sublinia președin
tele Consiliului 
pentru Comprț și 
Dezvoltare, Diego 
Garces — vor

Conferința Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia

BELGRAD 10 (Corespondența de 
la S. Morcovescu). — La Belgrad 
au Început, joi, lucrările celei 
de a IV-a conferințe a Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, cel mai 
înalt for politic al uniunii în peri
oada dintre congrese.

Delegații la conferință examinează, 
timp de două zile, Raportul Prezidiu
lui U.C.I. privind activitatea intre 
conferințele a doua și a patra, raport 
ce apreciază pozitiv munca politică 
desfășurată în țară In ultimul an și 
jumătate. Comisia pentru probleme 
statutare și Comisia de control au 
prezentat, de asemenea, dări de sea
mă privind activitatea lor.

După deschiderea lucrărilor, Stane 
Dolanț, secretarul Biroului Executiv 
al Prezidiului U.C.I., a dat citire unei 
scrisori pe care președintele U.C.I., 
Iosip Broz Tito, a adresat-o partici
panților, scrisoare în care se subli
niază că actuala conferință este un 
factor foarte important in faza pre
gătirilor pentru Congresul al X-lea al 
U.C.I. In scrisoare se reliefează, de 
asemenea, că, in ultimul timp, au fost 
obținute rezultate bune pe planul în
vingerii diferitelor dificultăți și înlă
turării devierilor și anomaliilor ma
nifestate în Iugoslavia. Uniunea Co

Lucrările Adunării Mondiale
V V f V f • •a Sănătății

GENEVA 10. — Corespondentul 
Agerpres transmite : La Palatul Na
țiunilor continuă lucrările celei de-a 
26-a Adunări Mondiale a Sănătății.

în cadrul dezbaterilor din ședința 
plenară a luat cuvintul dr. Marce
lino Candau, directorul general al 
O.M.S., care a prezentat raportul 
anual al organizației. Subliniind că 
„sănătatea face parte integrantă din 
procesul, mai larg, al dezvoltării 
sociale și economice", el a relevat 
că realizarea obiectivului final al 
O.M.S. — atingerea celui mal înalt 
nivel de sănătate de către toate po
poarele lumii — necesită intensifi
carea colaborării internaționale. An 
de an, a declarat el, organizația a 
marcat pași înainte pe calea uni
versalității sale, numărul statelor 
membre sporind de la 54, în 1948, la 
137 in prezent.

Sesiunea Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa

Intensificarea cooperării economice - factor 
important al destinderii internaționale

GENEVA 10. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : In ședința ple
nară a sesiunii anuale a Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Europa 
continuă dezbaterile generale.

Milovan Markovici. asistent al se
cretarului federal pentru afaceri ex
terne al Iugoslaviei, a subliniat că 
activitățile comisiei trebuie să repre
zinte nu numai o reflectare a rea
lizărilor obținute pe plan politic eu
ropean. ci și un important factor al 
Îmbunătățirii relațiilor internaționa
le. Iugoslavia manifestă un mare 
Interes față de intensificarea coope
rării economice între state, prin în
lătura rea tuturor obstacolelor aflate 
in calea acestui proces. El a atras a- 
tenția asupra dificultăților intimpi
nate de țările în curs de dezvoltare 
in eforturile lor de progres econo
mic și social, adăugind că statele 
membre ale comisiei trebuie fă a- 
dopte măsurile necesare în vederea 
sprijinirii acestor eforturi. „Țările 
mai puțin dezvoltate din Europa — 

trebui depuse. In planul național șl 
internațional, cele mai mari eforturi 
pentru eliminarea obstacolelor în 
calea dezvoltării economice rapide a 
acestor țâri".

în acest sens, documentul de lu
cru prezentat de România și de 
„grupul celor 77“ evidențiază că vii
toarele negocieri comerciale multila
terale din cadrul G.A.T.T. trebuie 
să creeze avantaje substanțiale și 
durabile pentru exporturile țărilor în 
curs de dezvoltare ; in același timp, 
în reglementarea crizei monetare 
occidentale trebuie să se țină sea
ma de interesele țărilor in curs de 
dezvoltare, dat fiind că tendințele 
protecționiste ale statelor avansate 
economic riscă să se accentueze în 
defavoarea țărilor în curs de dez
voltare.

Reprezentanții a numeroase state 
au subliniat, de asemenea, necesita
tea participării efective a tuturor ță
rilor, indiferent de nivelul evoluției 
lor economice și de sistemul lor so
cial, la toate negocierile privind coo
perarea economică internațională, in
clusiv asigurarea egalității tuturor 
statelor in toate domeniile relațiilor 
internaționale și în ceea ce privește 
condițiile necesare dezvoltării eco
nomice.

Participantă activă la lucrările se
siunii. România, țară socialistă in 
curs de dezvoltare, a învederat din 
nou, prin contribuția sa la bunul 
mers al reuniunii, sprijinul deplin 
acordat „Strategiei internaționale a 
dezvoltării", ca instrument menit să 
consacre o concepție nouă, mai efi
cientă asupra cooperării dintre state, 
să realizeze un aport efectiv, con
cret, in acest sens. Subliniind că 
„eforturile proprii vizind creșterea 
economică a țărilor în curs de dez
voltare pot fi încununate de succes 
numai în condițiile unei acțiuni in
ternaționale eficace, In favoarea tu
turor țărilor in curs de dezvoltare. 
Indiferent de sistemul lor social, eco
nomic și de zona geografică in care 
se află situate", reprezentantul 
României a reafirmat hotărârea tării 
noastre de a-și da și în viitor 
întregul aport la infăptuirea obiec
tivelor înscrise in cadrul celui de-al 
doilea „Deceniu al dezvoltării", la 
emanciparea economică și socială a 
tuturor națiunilor lumii.

Cornellu VLAD
Geneva 

muniștilor îți stringe tot mai mult 
rindurlle în lupta pentru rolul hotă- 
ritor al clasei muncitoare în socie
tate și, prin aceasta, ca avangardă a 
acestei clase, capătă tot mai mult în
crederea oamenilor muncii.

înaintea începerii dezbaterilor pe 
marginea documentelor — distribuite 
delegaților — Stana Dolanț a prezen
tat un raport privind activitatea des
fășurată de U.C.I. pentru traducerea 
în viață a Programului de acțiune al 
Conferinței a doua a U.C.I. și a celui 
conținut in scrisoarea președintelui 
U.C.I. și a Biroului Executiv.

După prezentarea raportului dc că
tre Stane Dolanț s-a trecut la discu
ții. Printre alții, în cursul ședinței de 
dimineață n luat cuvintul Gemal Ble- 
dici, președintele Consiliului Execu
tiv Federal, care s-a referit la preo
cupările actuale în domeniul econo
miei. Totodată, a fost aprobat ra
portul privind unele modificări in 
rindul organelor U.C.I. Printre altele, 
Dușan Alimpici și Vinko Hafner au 
fost aleși membri ai Prezidiului 
U.C.I. De asemenea, conferința a 
luat cunoștință de demisiile din func
țiile de membri în Prezidiul U.C.I. 
alo lui Slavko Milosavleski și Mirko 
Ceanadovici.

Participarea activă a țărilor socia
liste din Europa răsăriteană la viața 
organizației, înregistrată incepînd cu 
anii 1957—1958 — a spus el — „a 
marcat o cotitură în istoria coope
rării sanitare internaționale, căci, 
prin aceasta, tezaurul de cunoștințe 
și experiență acumulate de aceste 
țări devenea accesibil comunității 
națiunilor".

Directorul general al O.M.S. a ex
primat satisfacția în legătură cu 
participarea, pentru prima oară, la 
lucrările Adunării Mondiale a Sănă
tății a noi state, intre care R. P. 
Chineză, eveniment ce „deschide 
orizonturi noi In activitatea O.M.S.", 
și R. D. Germană, admisă ca mem
bru al organizației la urmă cu ci
teva zile.

a spus el — se află într-o situație 
similară $i problemele lor specifice 
nu trebuie ignorate". Vorbitorul s-a 
pronunțat, totodată, pentru acordarea 
unei atenții sporite respectării egali
tății suverane a statelor în privința 
alegerii locului de întrunire a șe
dințelor plenare ale comisiei și a di
feritelor sale organe de lucru.

Șeful delegației Finlandei. Klauss 
A. Sahlgren, a exprimat convinge
rea că extinderea și diversificarea 
cooperării economice vor juca un 
rol important în activitățile Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa, ale cărei lucrări pregă
titoare, la Helsinki, înregistrează 
progrese promițătoare. Subliniind 
largile posibilități existente pentru 
dezvoltarea colaborării Est-Vest, el a 
remarcat dezvoltarea relațiilor de 
cooperare Intre Finlanda fi «tataie 
socialiste.

Șeful delegației R. D. Germane, 
Ewald Moldt. locțiitor al ministrului 
afacerilor externe, a remarcat. în 
discursul său. că admiterea R.D.G. 
în comisie reprezintă un pas înain
ta pe calea realizării unor activități 
substanțiale și fructuoase in cadrul 
comisiei. în prezent — a spus el — 
toata statele europene fac parte din 
acest organism, ca membri egali in 
drepturi, fapt ce constituie o pre
misă pentru soluționarea cu succes a 
problemelor cu care este confrunta
tă comisia.

„Suveranitatea 
permanentă a statelor 
asupra resurselor lor 

naturale" 
în dezbaterea Comitetului 
economic al E.C.O.S.O.C.
NEW YORK 10 (Agerpres). — „Su

veranitatea permanentă a statelor a- 
supra resurselor naturale" a format 
obiectul dezbaterilor Comitetului e- 
conomic al E.C.O.S.O.C. șl tema unui 
proiect de rezoluție prezentat aces
tuia de un grup de 13 state, printre 
care și România.

Prezentind poziția țării noastre, 
delegatul român, Traian Chebeleu, a 
subliniat că afirmarea pregnantă a 
voinței țărilor in curs de dezvoltare 
de a-și vedea garantată exercitarea 
deplină a suveranității asupra resur
selor lor naturale apare ca o conse
cință firească și imediată a dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî singur 
soarta.

Este oportun sâ se precizeze, în 
ceea ce privește conceptul de suvera
nitate asupra resurselor naturale — 
a spus vorbitorul — că dreptul ina
lienabil și imprescriptibil al fiecărui 
stat de a dispune liber și deplin de 
bogățiile și resursele sale naturale 
cuprinde, intre altele, și dreptul de 
a le readuce în patrimoniul național 
și de a le folosi in interesul progre
sului său economic șl social, precum 
și dreptul de a naționaliza sau ex- 
propria bunurile deținute de străini.

Comitetul economic al E.C.O.S.O.C. 
a adoptat, în încheierea dezbaterilor, 
un proiect de rezoluție care reafirmă 
dreptul inalienabil al fiecărui stat 
de a-și redoblndi și exercita suvera
nitatea deplină fi neîngrădită asupra 
tuturor resurselor sale naturale.

Tratatului 
dintre R.F.G. și R.D.G.

BONN 10 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al R.F.G., Walter Scheel, 
a declarat, joi, la reluarea dezbate
rilor din Bundestag consacrate rati
ficării Tratatului privind bazele rela
țiilor intre R. F. Germania și R. D. 
Germană, că tratatul și primirea în 
O.N.U. a celor două state germane 
vor decide nu numai viitorul lor, ci 
vor ajuta la stabilizarea păcii In Eu
ropa. Prin ratificarea tratatului și 
intrarea celor douâ state germane In 
O.N.U. — a arătat Walter Scheel — 
se vor reduce dificultățile dintre 
R.F.G. și R.D.G. și va spori coope
rarea reciprocă. Acest tratat își pro
pune ca, după două decenii de igno
rare virtuală a existenței celuilalt, 
între cele două state germane să se 
creeze relații normale.

„Pravda" despre 
STADIUL RELAȚIILOR 

SOVIETO-VEST-GERMANE
MOSCOVA 10 (Agerpres). — In

tr-un articol consacrat relațiilor eco
nomice sovieto-vest-germane, cores
pondentul la Bonn al ziarului 
„Pravda" relevă că. Intr-un timp 
relativ scurt, Comisia mixtă de co
laborare economică și tehnico-știin- 
țifică a celor două țări, creată con
form înțelegerii realizate In Crlmeea 
Intre Leonid Brejnev și cancelarul 
Willy Brandt, s-a transformat in
tr-un instrument al dezvoltării cola
borării dintre Uniunea Sovietică și 
R.F.G. Astfel, anul trecut, volumul 
schimburilor comerciale dintre cele 
două state a sporit cu peste 25 la 
sută față de anul 1971, R.F. Germania 
devenind principalul partener co
mercial al Uniunii Sovietice Intre 
statele vest-europene.

AGENȚIILE»

DE PRESĂ

TRANSMIT:
Plenara C.C. al P.C. din E- 

CUCldor a analizat situația politică 
din țară și problema convocării celui 
de-al IX-lea congres al partidului. 
Plenara a hotărît ca cel de-al IX-lea 
Congres al P.C. din Ecuador să se 
desfășoare în perioada 15—18 noiem
brie a.c.

Șeful statului cambod
Frontului Unitgian, Președintele

Național al Cambodgiei (F.U.N.K.), 
Norodom Sianuk, a sosit la Alger.

Cu prilejul apropiatei vizite 
oficiale pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o va face in 
Italia, la Biblioteca română din 
Roma a fost deschisă o amplă 
expoziție fotografică — „Româ
nia văzută de Mariapia Vecchi", 
rod al unui șir de călătorii ale 
autoarei in țara noastră. La 
vernisaj au fost prezenți reprV-, 
zentanți ai vieții politice, oa
meni de artă și cultură.

Președintele Nixon * nu- 
mit pe James Schlesinger in funcția 
de ministru al apărării. Titularul 
acestui portofoliu a fost, pînă de cu
rând, Elliot Richardson, care a pre
luat recent funcția de ministru al 
justiției. Pe de altă parte, s-a anunțat 
că John Connally, fost ministru al 
finanțelor in timpul primului mandat 
al președintelui Nixon, a fost numit 
consilier special prezidențial.

Guvernul vest-german ’ 
anunțat un program antiinflaționist 
care iși propune să creeze condiții 
favorabile pentru stabilizarea dez
voltării economice. Programul prevede 
măsuri vizind „reducerea puterii de 
cumpărare, a lichidităților șl a pre
siunilor asupra prețurilor". Printre 
acestea figurează instituirea unei 
taxe de 11 la sută asupra noilor in
vestiții, a unei suprataxe de 10 la 
sută pe veniturile medii, reducerea 
cu 5 la sută a tuturor cheltuielilor 
federale, cu excepția celor asumate 
in baza tratatelor internaționale, li
beralizarea importurilor, îndeosebi a 
celor din Europa de sud-est și A- 
frica.

Primul ministru ai Italiei, 
Giulio Andreotti, a declarat câ gu
vernul „opune un refuz net neofas- 
cismului și tentativelor sale, mal 
mult sau mai puțin camuflate, de a 
răsturna instituțiile democratice, șl 
luptă fără încetare împotriva violen
ței".

Consilierul președintelui 
S.U.A. Pcntru problemele securită
ții naționale. Henry Kissinger, și-a 
încheiat vizita in Marea Britanie. 
El a purtat convorbiri cu ministrul 
de externe britanic, Douglas-Home, 
și a avut o intiLnire cu caracter 
particular cu premierul Heath. Kis
singer a conferit, de asemenea, cu 
Alexis Johnson, reprezentantul S.U.A. 
la convorbirile sovieto-americane pri
vind limitarea inarmărilor strategice.
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