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R. P. Chineze la București
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat, în cadrul unei so
lemnități care a avut loc sîmbătă 
dimineața, a înmînat tovarășului 
Cian Hai-Fun. ambasadorul R. P. 
Chineze la București. Ordinul 
Tudor Vladimirescu" clasa I. con

ferit pentru contribuția adusa la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre Republica 
nia și Republica 
neză.

La solemnitate 
varășii Emil Bodnaraș, Ștefan An
drei, George Macovescu, Constan
tin Stătescu.

Erau de față membri ai Amba
sadei R. P. Chineze la București.

Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe ambasa
dorul R. P. Chineze în numele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de 
Stat și al guvernului și i-a urat 
multă sănătate și succes în în
treaga sa activitate.

„Acordarea acestui ordin al Re
publicii Socialiste România — a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— este o expresie a relațiilor 
bune, de prietenie dintre partidele 
și țările noastre șl, totodată, o 
apreciere din partea noastră pen-

tru activitatea pe care a depus-o 
tovarășul ambasador, întregul co
lectiv al ambasadei, pentru dezvol
tarea relațiilor dintre țările noas
tre".

Mulțumind Consiliului de Stat 
aj României, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ambasadorul Cian Hal- 
Fun a apreciat că : „Acordarea 
înaltei distincții este nu numai o 
cinste personală, dar și o expresie 
a prieteniei frățești dintre Parti
dul Comunist Chinez și Partidul 
Comunist Român, dintre Republica 
Populară Chineză și Republica 
Socialistă România, dintre popoa
rele chinez și român".

în același timp, ambasado
rul a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune urări de 
sănătate și viață lungă, iar po
porului român să obțină, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân. noi succese In opera de con
struire a socialismului, pentru în
florirea și prosperitatea României. 
El a încheiat : „Fie ca prietenia 
dintre cele două partide, țări și 
popoare ale noastre să trăiască 
veșnic

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat s-au întreținut cordial cu 
ambasadorul Cian Hai-Fun și cei
lalți diplomați chinezi.
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au luat parte to-

Deviza economiei eficiente

Tovarășul Nicolae Ceaușescuc-

Constantin DUMITRU

Adresîndu-se conștiinței muncitorilor, Socialistă Romft- 
Populară Chi-

organizațiile de partid să înrădăcineze

prevăzute in 76 
aproape 14 000
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Apariția volumului consacrat

aniversării tovarășului Nicolae Ceaușescu

acest prilej, tovarășul 
Ceaușescu a acordat scrii- 
italian un interviu pentru

politicii partidului, 
la cine emană, feli-

Cu toată claritatea, Plenara C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
a.c.. ca și recenta ședință comună a 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de Miniștri au 
atras, in mod expres, atenția asupra 
cerinței majore a folosirii raționale 
a materiilor prime, materialelor, com
bustibilului si
nergici electrice, 
subliniind nece
sitatea ca In în
treprinderi să se 
examineze, cu cea 
mai marc aten
ție și răspundere, 
cauzele care pro
voacă nerespec- 
tarea normelor de 
consum planificate, să se combată 
orice atitudine de automulțumire și 
să se stabilească măsuri temeinic 
fundamentale pe fiecare secție, ma
șina și om. pentru reducerea conti
nuă a cheltuielilor materiale. Pentru 
a ilustra importanța acestui dezide
rat este suficient să arătăm că re
ducerea cu numai un procent a pon
derii cheltuielilor materiale din in
dustrie echivalează, la nivelul acestui 
an, cu un spor de venit național de 
circa 4 miliarde lei.

Primul trimestru al anului a con
semnat și primele rezultate bune 
obținute in acest domeniu de o serie 
de întreprinderi, concretizate in im
portante cantități de materii prime, 
combustibil și energie economisite. 
Așa, de pildă, prin reducerea npr- 
mc-’or de consum la principalele ma
terii prime cu 7 grame pe metru 
pătrat de țesătură, la fabrica „Fla
mura roșie" din București s-au eco- 
nomistt 1 400 kg fire de viscoză și 
celofibră, din care s-au țesut peste 
13 000 mp țesături. La fel. întreprin
derea „Dîmbovița" din Capitală a 
obtinut o economic de 1 950 metri 
pătrat i piele și 5 180 kg talpă, canti
tăți din care se pot confecționa 12 000 
perechi încălțăminte. In sfirșit. mai 
amintim că la uzina ..Victoria" din 
Călan. la furnale, prin diminuarea 
consumului de cocs cu 6 kg pe tona 
de fontă, s-au realizat economii de 
aproape 400 tone cocs metalurgic. 
Sint doar cîteva exemple, desprinde 
din multitudinea celor oferite de 
bilanțul primului trimestru, ce ates
tă răspunderea cu care colectivele 
dintr-un șir de întreprinderi au a- 
bordat in practică această acțiune de 
larg interes economic, preocuparea 
constantă pentru extinderea unor 
tehnologii modeme de fabricație, re- 
proiectarea constructivă și moderni-

zarca produselor, întărirea discipli
nei tehnologice și a spiritului gospo
dăresc.

Nu am amintit, între exemplele 
pozitive de mai sus, nimic despre 
economiile de metal, cu toate că in 
numeroase întreprinderi s-au obținut 
unele rezultate pozitive in acest sens.

consumul normat, este mai mare dc- 
cît cel al unităților care au obținut 
economii, astfel incit pe ansamblu 
rezultă o depășire de peste 4 700 tone 
metal. Aceeași situație poate fi in- 
tilnită la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini-Unelte și Elec
trotehnicii. unde

Respectarea strictă a normelor de consum trebuie con
cepută și realizată ca o acțiune permanentă, cuprinzînd 
fiecare întreprindere, fiecare secție, fiecare mașină - șl, 

în primul rînd, fiecare muncitor

Dar tocmai la această prețioasă ma
terie primă pentru industria noastră, 
in primul trimestru s-au înregistrat 
repetate încălcări ale normelor de 
consum, care au culminat cu depă
șirea consumurilor 
de întreprinderi cu 
tone. La Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele, bunăoa
ră. care deține 63 la sută din consu
mul total de metal, numărul între
prinderilor ce nu s-au încadrat in

19 întreprinderi au 
determinat un 
consum suplimen
tar de aproape 
2 500 tone de me
tal. Iată și cîteva 
concretizări 
colo de ac 
cifre globale : 
primul trimestru, 
la uzina „Steagul 
roșu" din Brașov 

peste limita pla-s-au consumat,
nificată, 566.8 tone, la uzina „1 Mai" 
din Ploiești — 217,5 tone, la „Progre
sul" Brăila — 268.8 tone ș.a. Numai 
datorită rebuturilor și derogărilor de 
la documentațiile de execuție, In 12 
întreprinderi constructoare de mașini

(Continuare In pac. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit sîmbătă dimi
neața pe scriitorul și publicistul 
italian Alberto Moravia.

La primire au participat tovară
șii Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al

C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Culturii și Educației Socia
liste, și Constantin Mitea, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat.

Cu
Nicolae 
torului
revista „L’Espresso".

Tn secția motoare Diesel a Uzi
nei constructoare de 

din Reșița

3200 de medici — din care 2100 în mediul rural 
si 2000 de cadre medii
■>

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România a adoptat Decretul 
privind stabilirea normelor unitare 
de structură pentru unitățile sani
tare. Ce aduc nou ? Ce rezultate se 
scontează de pe urma aplicării lor ? 
La aceste întrebări ne răspunde acad, 
dr. Theodor Burghele, ministrul să
nătății.

— Actualele norme unitare de 
structură, așa după cum 6e arată și 
în denumirea decretului, reprezintă 
actul fundamental al organizării sis
temului de ocrotire a sănătății, struc
tura .și funcționalitatea unităților de 
asistență medicală a populației, pre
ventivă și curativă, normele de bază 
pentru utilizarea rațională a perso
nalului in unitățile sanitare.

Actul normativ statuează unitatea 
si continuitatea asistenței medicale 
de medicină generală si de speciali
tate. a asistentei ambulatorii si in 
condiții de spitalizare.

Structura unităților sanitare si nor
marea personalului sint stabilite di
ferențiat în raport cu volumul, com
plexitatea și gradul de specializare 
a activității pe care acestea sint 
chemate să o asigure corespunzător 
rolului lor în ansamblul sistemului 
asistentei medicale.

Ideile novatoare ale acestui act 
normativ se înscriu in cadrul ge
neral al măsurilor hotărite de Con
gresul al X-lea si Conferința Na
țională a partidului nostru, vizind

Convorbir© cu acad. dr. Theodor BURGHELE,
ministrul sânâtâții

simplificarea structurilor organiza
torice. apropierea factorului de de
cizie de locul de execuție, utiliza
rea rațională si integrală a capaci
tății de muncă corespunzător pregâ-

cadre medii, față de vechiul norma
tiv, din care circa 2 100 medici in dis
pensarele din mediul rural. Aplicarea 
noilor prevederi va intări asistenta 
medicală a copiilor, elevilor, sluden-

Dar cifrele nu spun totul: noua organizare — suplă, 
despovărată de formalități inutile —realizează o repar
tizare teritorială judicioasă a cadrelor, asigură medicului 
condiții de a-și consacra timpul muncii sale, creează 
populației posibilitatea de a beneficia de o asistență 

medicală de calificare mai înaltă

mult de 4 000 de locuitori. Iar în 
cele mai mari asigurindu-se, pro
portional cu numărul locuitorilor. 
2—3 stomatologi. S-a unificat nor
marea pentru asistenta de speciali
tate din policlinicile pentru mediul 
urban și rural, asigurindu-se con.- 
dițiile pentru apropierea asistentei 
de specialitate de cea de medicină 
generală, pentru munca efectivă a 
unor specialiști în cadrul dispensa
relor.

In spitale s-a făcut normarea di
ferențiată a acestor activități pentru 
a impune utilizarea rațională a per
sonalului care asigură asistența me
dicală efectivă la pat și in același 
timp pentru a stimula dezvoltarea 
serviciilor de investigații.

Pentru o mai bună utilizare a ca
pacităților de spitalizare șl crește
rea calității asistenței medicale acor
date, unitățile mici, sub 120 de pa
turi și cu o eficiență relativ redu
să în prezent, vor deveni secții ale 
spitalului teritorial, integrindu-se 
astfel în activitatea complexă a 
unui spital mare cu posibilități teh
nice sporite.

Urii sale profesionale. distribuția 
echitabilă si echilibrată pe întreg 
teritoriul tării a forței de muncă 
specializate.

In acest sens se va întări asisten
ta de medicină generală (centru 
adulți, copii, in întreprinderi și ca
binetele de stomatologie) crintr-un 
spor de peste 3 200 de medici și 2 000

tilor $i muncitorilor, va permite cu 
siguranță adoptarea celor mai efici
ente măsuri do profilaxie a bolilor, 
de eliminare a factorilor nocivi, va 
contribui la creșterea capacității de 
muncă a acestora. Se va întări in 
continuare asistenta stomatologică 
in mediul rural, creindu-se cabinele 
stomatologice in comunele cu mai

— Ce avantaje decurg de aici 
pentru pacienti ?

— Multiple. întărirea asistenței de 
medicină generală, a asistentei sto
matologice, apropierea specialiștilor
(Continuare in pag. a Il-a)

In cronica vic a începutului de 
an 1973 sint întipărite cu literele 
emoției civice manifestările prin 
care partidul, poporul întreg au 
sărbătorit pe secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul împlinirii a 
55 de ani de viată și 40 de ani 
de activitate revoluționară dăruite 
patriei, cauzei comu
nismului. Evenimentul 
a dobindit, nu numai 
prin amploarea sa, ci, 
in primul rînd, prin 
semnificațiile sale, di
mensiunile unui impor
tant moment politic — 
ca expresie a atașa
mentului întregului po
por față de partid, ca 
frescă vie a legătu
rilor dintre partid și po
por. Țara întreagă a 
adus gindul bun, urarea 
călduroasă celui care, in 
fruntea partidului 
statului nostru, 
tează neobosit 
socialism, pentru . 
peritatea națiunii noas
tre, pentru triumful 
ideilor progresului 
păcii in lume.

Dintr-o remarcabilă 
inițiativă editorială a 
apărut acum in librării 
un impresionant volum 
omagial. Parcurgind pa
ginile cărții, rememo
răm întreaga ambianță 
a sărbătorii din ianua
rie, retrăim sentimente
le care au insoțit cuvin
tele de prețuire, atașa
ment și angajare adre
sate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de organiza
țiile de partid și cele 
obștești, de instituții și 
personalități ale vieții 
social-politice, ale știin
ței, artei și culturii, de 
numeroși oameni ai muncii, 
sint doar cuvinte de stimă șl urare, 
generate firesc de emoția unei 
sărbători deosebite. Nu sint cuvin
te impuse de uzanțe protoco
lare. Sint documente reprezentative 
pentru cel elogiat, dar și pen
tru cei ce le semnează. Sint 
documente generate de un nobil 
sentiment, dar și de spiritul res
ponsabil, lucid, de conștiința va
lorii istorice a timpului trăit, de 
înțelegerea personalității celui săr
bătorit, a trăsăturilor sale defini
torii : dăruirea totală cauzei su
preme a propășirii socialiste 3 
patriei. Cititorul volumului va re
marca preponderența evidentă in 
toate scrisorile, telegramele, salu
turile a unuj evantai de preocu
pări, probleme, angajamente și 
idei larg deschis — pe potriva pre-

V _____

ocupărilor și
Indiferent de __ ___ ____
citările cuprinse intre coperțile a- 
cestui volum se definesc in pri
mul rind prin angajamentul de 
a înfăptui politica partidului, de 
a urma Îndemnul secretarului ge
neral și, mai ales, exemplul său — 
de dăruire și muncă neobosită, de

Ceaușescu. Ne amintim că în 
preajma zilei sale de naștere secre
tarul general al partidului, propu- 
nînd Încă șl încă o dată o lecție 
practică de ceea ce înseamnă legă
tura cu viața, se afla In jude
țul Iași, vizita unități economice, 
lua parte la conferința organizației 
județene J " ’ ‘

pentru 
pros-

gîndire superioară, de abnegație și 
spirit partinic. Sărbătorindu-1, deci, 
pe cel care in fruntea partidului 
si a tării militează pentru în
făptuirea programului de edifica
re multilaterală a României so
cialiste; poporul nostru șl-a sărbă
torit, in egală măsură, un trecui 
glorios, revoluționar, un prezent 
cu mari înfăptuiri, un viitor al 
cutezanței creatoare, al afirmării 
depline a personalității umane. Vo
lumul omagial devine, astfel, o 
sinteză de amplă rezonanță a sen
timentelor întregii națiuni, un do
cument. al demnității si maturității 
social-poiiti.ee a poporului stăpin 
ne destinele sale, conștient de locul 
ți Îndatoririle sale în fața istoriei.

Se păstrează vii In memorie 
momentele care au dat relief ani
versări} tovarășului Nicolae

! de partid Apoi, era din 
nou prezent In unități 
industriale ale Capita
lei, lua parte Ia lucră
rile conferinței organi
zației de partid bucu- 
reștene. „Biroul de lu
cru" al secretarului nos
tru genera! — întreaga 
(ară ! — este o realitate 
și o caracteristică a sti
lului de lucru al secre
tarului general al parti
dului. o expresie care 
surprinde deopotrivă 
pasiunea și răspunderea 
conducătorului față de 
destinele patriei și po
porului său, convin
gerea profundă că nu
mai legătura vie cu oa
menii muncii, cu pro
blemele concrete ale 
construcției poate deter
mina măsuri și decizii 
de reală eficacitate, a- 
f ir mind și mai pregnant 
democrația socialist? In 
întreaga noastră viață 
social-politică și econo
mică.

Omagilndu-1 pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru fiecare dintre 
noi a fost limpede că 
omagiem. In primul 
rind, Partidul Comunist 
Român, Aprobind cu 
fervoare activitatea sa, 
aprobăm In fapt politi
ca partidului, relevăm 
prestigiul acestei politici 
și ne angajăm respon- 

înfăptuirea ei.săbii In ___ ,_____  _
In rindurile partidului nostru co

munist, la școala luptei ilegale, a 
unor confruntări dramatice In care 
s-a dovedit Invincibilă Încrederea 
in idealurile dreptății și adevăru
lui — idealurile socialismului —, 
infruntind cu bărbăție teroarea, 
represaliile, temnițele Întunecoase, 
moartea chiar, s-a format de-a 
lungul anilor o remarcabilă pleiadă 
de revoluționari, s-au călit ’’’ 
tanți de frunte ai partidului, 
aceștia s-a aflat de foarte 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
sa es*e  o viață de adevărat___
luționar care, timp de patruzeci de 
ani. șl-a afirmat și dezvoltat calită-

mili- 
Intre 
tinăr 
Viața 
revo-

Al. IONESCU
(Continuare in pag. a IV->)
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faptul! 
DIVERS! 
De la medic, I 
la... ceainărie '

De obicei, o consultație med:- I 
cală se încheie cu un drum pină 1 
la farmacie. De citeva sAptă- I 
mini, in municipiul Satu-Marc, I 
pe acest itinerar a «pârul si- I 
ceainăria deschisă d-' Uniunea ■ 
județeană a cooperației de con- I 
sum. Aici sini preparate peste I 
5n de ceaiuri medicinal Un a- 
devfirat „arsenal" do sănătate, I 
o inițiativă comercială .. sănft- I 
toasA. a cărei rețetă sc incear- « 
că. după cum s*  vede. fără | 
nici un risc, in tot mai multe I 
localități. i

„Lovitura**  
și.,. contra- 
lovitura

„Venifi repede. Magazinul pc I 
care-l conduc a fost prădat" I 
Așa re lamenta, in fața organe- . 
lor de resort, Noghi Andraș. I 
gestionar al unui chioșc dc des- I 
’•'cerc aparținind cooperației 1 
meșteșugărești din comuna Ghi- I 
meș-Făget (Bacău). Cercetările I 
a:i dovedit că magazinul fusese. • 
intr-adevăr, prădat. Dar autorul i 
spargerii nu era altul dccit... I 
Noghi Andras in persoană, care I 
se fiia cu o lipsă in gestiune de 
31 587 Ici. Dc unde și pină unde I 
apăruse această lipsă dm >no- I 
ment ce controalele de pină a- |
Misterul s-a lămurit dc îndată I 
ce s-a stabilit că reviziile an- I 
terioare fuseseră efectuate de... ’ 
fiul gestionarului. Or. acum I 
se anunțau alți revizori ! Ața I 
stind lucrurile, după ..loviiura' I 
gestionarului, in curir.d va veni .

.. contra iovitura instanței de I 
judecată ! Și aceasta nu va fi I 
simulată. ’

Voiajorul 
a fost găsit

Acum citeva zile, relatam la | 
această rubrică („Scînteia" nr. 
9500) că Mircea Nicolau din I 
București, b-dul Păcii nr. 46—50 I 
ap. 95. se ascunde dc mai multă • 
vreme, incercind să scape de i 
răspunderea ce-i revine pentru I 
uneld daune provocate avutului | 
obștet=c. După numai trei zi'.e 
de la apariția in ziar a notei I 
..Unde-i voiajorul ?“ a sosit si ! 
răspunsul. Organele de miliție * 
l-au depistat in Piața Unirii | 
din București. Acum M. N. poa- I 
te fi sigur că ancheta penală. I 
rămasă multă vreme in sus- ’ 
pensie, va fi dusă pină la ca- I 
păL

Fără alertă |
Treceau zilele și Alexandru 1 

Datcu. ca si autobasculanta I 
31—SB—385. cu care transporta 1 
nisip pe drumul in construcție I 
dinspre Păltiniș, dispăruseră I 
fără urme. Dar nici conducerea 1 
coloanei auto, nici altcineva de * 
la întreprinderea județeană de I 
drumuri șf poduri nu păreau I 
prea alarmați de acest lucru, 
fiindcă.......au mai intimat și |
alții". Fără să se fi dat alerta | 
cuvenită, după 3 zile, intr-o • 
prăpastie aâincă a fo<d descopc- ■ 
rit corpul neînsuflețit al sote- I 
rului A. D.. alături de auto!'.'- |
culanta qtgv avariată. 1 a 
analizele efectuate s-a sta l 
bilit că A. D. avea la mii ; 
alcool in singe !

„Colac 
de salvare**  j 
pentru 
pescari

Apele riurJor Bistrița. Sieu și I 
Someș in zona județului Blstri- ■ 
ța-Năsăud, fiind bogat populate I 
cu pești, atrag anual zeci de | 
mu de pescari. Pentru aceștia, 
la marginea localității Beclean I 
a fost oonstrui t și dat recent in I 
folosință hanul ..Popasul pesca- I 
rilor". înzestrat cu bar. terasă ■ 
și grădină de vară, pe lingă I 
serviciile obișnuite, hanul o- | 
ferâ pescarilor ghinioniști un 
neașteptat colac dc salvare : a- I 
ccștia au po-ibilitalca să prin- I 
dă aici, fără nici o osteneală. • 
pește de crescătorie, ținut in- i 
tr-un bazin special amenajat !

Cine
| a văzut-o
| pe Nina ?

Iîn seara zilei de 5 mai ac.. I 
Nina L’ngureanu, eleva in clasa | 
a Vlll-a la Școala generală nr. 1

15 Slatina, a plecat de acasă ft | 
nu s-a mai întors Părinții M 1 
rudele au căutat-o peste tot, car | 
pină acum n-au găsit-o. Citeva .

I semnalmente : părui blond, un- I 
brăcaiă cu o fustă bleumarin ft I 
bluză galbenă de silon. Cine

I poate da relații este rugat să se I 
adreseze familiei (str. Alde seu I 
nr. 20. Slatina) sau organelor I

Ide miliție. i
Rubrică redoctoid de

Dumitru TÎRCOB .
Gheornhe DAVID 
ți corespondenții .Scinteii'

IN DEZBATERE PUBLICĂ:

Proiectul Legii privind protecția 
mediului înconjurător

RESTRICȚII 
ABSOLUT NECESARE

Propun următoarele In legătură 
cu conținutul proiectului de leg» 
privind protecția mediului înconju
rător :

a. — deoarece o cauză a poluării 
acrului o constituie suprasolicitarea 
instalațiilor de reținere existente, 
sint de părere ca. la articolul R 
începutul alineatului 2 să fie . „Este 
Interzisă. de asemenea, darea in 
exploatare dc noi unități, extinde
rea sau mărirea capacității de pro
ducție a unităților existente, care 
prin activitatea lor..." ;

b. — pornind de la ideea că în
treprinderilor trebuie să H se asi
gure mijloace de autocontrol in 
ceea ce privește emisiile poluante, 
solicit introducerea unui punct nou 
la articolul 42. intre punctele f și 
s. cu următorul cuprins : „să pre
vadă și să asigure mijloacele nece
sare pentru organizarea unui sis
tem de control Intern al emisiilor 
la toate întreprinderile in subordi
ne care, prin procesele lor tehnolo
gice. pot conduce la poluarea me
diului" :

c. — avînd in vedere că gradul 
de motorizare va crește in viitorul 
apropiat foarte mult și ținind sea
ma de pericolul pentru populația 
orașelor, determinat dc poluarea 
produsa de autovehicule, ar fi bine 
să se constituie un alineat la arti
colul 48, cu următorul conținut : 
„Ministerul Industriei Construcții
lor dc Mașini Grele va asigura fa
bricația autovehiculelor cu emisii 
poluante reduse conform unor nor
mative privitoare la emisii care vor 
evolua in timp" ;

d. — pentru o cit mai bună pro
tejare a mediului, apreciez că ce
tățeanul trebuie nu numai avizat, 
ci și învățat și, de aceea, propun 
ca la capitolul III sâ se introducă 
un articol cu conținutul : „Ministe
rul Educației și Invățâmintului va 
lua măsuri ca in programele de 
invâțăminl ale școlilor de toate gra
dele să se dea organizat noțiuni co

respunzătoare privitoare la protec
ția mediului înconjurător."

Prof. dr. docent Inq.
Călin Adrian VASILESCU 
membru al Comisiei pentru com
baterea poluării mediului 
a Academiei Republicii 
Socialisto România

CIMENT MAI MULT. 
PRAF MAI PUȚIN

Experiența unităților industriale 
care, prin specificul proceselor teh
nologice, constituie surse de polua
re evidențiază necesitatea ca noul 
proiect dc lege privind protecția 
mediului înconjurător să cuprindă 
responsabilități și mai precise In cc 
privește asigurarea bazei materiale 
pentru prevenirea șl combaterea 
factorilor nocivi care acționează a- 
supra sistemului ecologic in gene
ral. Iată de ce consider necesar ca, 
la art. 7, spre exemplu, să fie in
clusă șl prevederea obligativității 
tuturor conducerilor de unități ca 
mijloacele financiare șl materiale 
pentru combaterea poluării de orice 
fel să constituie o parte componen
tă a planurilor econoinico-l'inancia- 
re anuale. Legiferarea acestei ce
rințe este impusă de faptul că șl 
pină acum au existat unele fonduri 
în acest sens, ce-1 drept, foarte li
mitate, dar care au fost utilizate In 
alte scopuri.

Totodată, cred că ar fi bine ca 
tn cazul noilor unități Industriale 
generatoare dc poluare să fie pre
văzute. in proiectul de lege, obli
gații pentru dotarea lor cu insta
lații antipoluante. încă din faza de 
studiu tehnlco-economic și proiect, 
existând astfel garanția realizării 
lor prin investiții. în acest scop, 
propun ca in proiectul dc lege să 
fie stabilită și obligativitatea ca 
producerea, montarea, cit șl func
ționarea tuturor instalațiilor pentru 
combaterea poluării să constituie 
obiectul unui control riguros din 
partea factorilor stabiliți prin lege, 
de a veghea la protejarea mediului 
înconjurător.

In ce ne privește, am și întocmit 
un plan de măsuri care să ducă la

diminuarea poluării atmosferei, 
astfel că, in curind, se va trece la 
aplicarea unor soluții originale me
nite să majoreze randamentul da 
captare al eleetrofiltrclor.

Inq. Constantin CREȚU 
inginer-șef la Fobrica de ciment 
din Bicaz

SUGESTII PENTRU 
CERCETĂRI COMPLEXE 
în mod firesc, Proiectul de lege 

privind protecția mediului Înconju
rător a fost primit cu deosebită sa
tisfacție de cercetătorii institutului 
nostru, ale căror preocupări se 
înscriu, in mare măsură, in con
textul general al acțiunilor pentru 
protecția factorilor naturali și ai ce
lor creați prin activități umane, 
care constituie, in ansamblu, me
diul înconjurător. Proiectul de lege 
acordă un rol important activității 
de cercetare științifică precizin- 
du-se, in articolul 50. domeniile 
principale către care trebuie să-și 
Îndrepte atenția specialiștii din di
feritele compartimente. Sub acest 
aspect consider că, înlrc sarcinile 
me-'ionatc, ar trebui să-și găseas
că <c șl cercetările complexe pri
vind cadastrarea tuturor surselor 
poluante actuale, considerate in an
samblul lor, precum și prognoza e- 
voluțici lor in viitor, cercetări care 
ar trebui să fundamenteze științific 
toate măsurile ce se întreprind 
pentru protecția mediului înconju
rător, Inclusiv zonarea teritoriului 
țării șl amplasarea noilor obiective 
economice și sociale. In legătură cu 
acest ultim aspect se consideră ne
cesar să se precizeze in proiectul 
de lege, la articolul 42. punctul c. 
Ia stabilirea amplasamentelor noilor 
obiective, obligativitatea efectuării 
unor studii detaliate privind in
fluența acestora asupra factorilor 
naturali ai mediului înconjurător 
supuși protecției, studii care să 
permită adoptarea deciziilor optime.

Cit privește transformarea acțiunii 
de protecție a mediului înconjură
tor intr-o preocupare a fiecărui ce
tățean al patriei noastre socialiste, 
consider util ca, pe lingă acțiunile 
de propagandă prevăzute în sarci
na presei, radioului și televiziunii.

să se traseze sarcini dc acest fel șl 
Ministerului Educației și, învăță- 
mintului care, prin inlroduccrca u- 
nor teme din problematica protec
ției mediului înconjurător la toate 
nivelurile de școlarizare, sâ poată 
contribui la formarea curentului de 
opinii absolut necesar Intr-o ac
țiune dc o asemenea amploare. 
In același sens, consider că, intr-un 
articol separat, Ministerul Educa
ției și Invățămintulul ar trebui să 
primească sarcini in legătură cu 
adaptarea tematicilor disciplinelor 
care au legătură cu protecția me
diului incon(urător, pentru comple
tarea pregătirii absolvenților din 
toate domeniile. Totodată, propun 
sâ se organizeze forme dc școlari
zare speciale pentru pregătirea ca
drelor care vor lucra in diferitele 
domenii ale protecției mediului 
ambiant, atit in ciclurile normale 
de invățămint, cit și stagii de spe
cializare post-școlară.

Dr. inq.
Victor CARACUDOV1CI 
director al Institutului 
de cercetări științifice 
pentru protecția muncii

ALTE PROPUNERI 
Șl OPINII

• Ținind seama dc importanța 
deosebită a proiectului de lege su
pus dezbaterii publice, imi permitz 
să fac următoarele sugestii :

La capitolul III. art. 42. lit. b., să 
se prevadă „in studiul tehnico-eco- 
nomic (S.T.E.) dc aorobarc a inves
tiției să se evidențieze șl implica
țiile negative sorial-economicc care 
le-ar produce obiectivul Industrial, 
comparativ cu efectele economice 
pozitive (beneficiile), in condițiile 
soluțiilor tehnice adoptate". în acest 

■fel se va cunoaște mal precis e- 
fectul produs de poluanții indus
triali și se va decide mai atent asu- 
pr i necesității implantării instala
țiilor corespunzătoare.

Inq. Seralii ALMAJEANU 
director al Institutului de cer
cetare, proiectare și documen
tare pentru industria lianților 
și azbocimentului

Un instrument de economisire util

CONTUL CURENT PERSONAL
Printre multiplele instrumente 

de economisire pe care Casa de 
Economii și Consemnațiuni le 
pune la dispoziția populației, se 
află și contul curent personal, 
care oferă depunătorului un du
blu avantaj : economie de bani 
și economie de timp.

Avantajul specific acestui in
strument de economisire este 
dreptul titularului de a da dis
poziție ca. din contul său, C.E.C. 
să efectueze plăți periodice pen
tru diferite prestații (abonamen
tul de telefon, consumul de 
energie electrică, apa, gazele 
etc.), plăți de impozite și taxe, 
plăți ocazionale, titularul contu
lui economisind astfel timp pre
țios. Casa de Economii efectu
ează toate aceste operațiuni in 
mod gratuit. în plus, pentru su
mele depuse in cont C.E.C. a- 
cordă o dobinclâ anuală de 2 la 
sută.

Contul curent personal poate 
fi deschis de oricare cetățean 
la sucursalele sau filialele C.E.C. 
din țară. La deschiderea contu
lui. fiecărui titular i se pune la 
dispoziție un carnet de cecuri 
obișnuit, iar dacă dorește, și un 
carnet de cecuri cu sumă limi
tată. in limita disponibilului, 
conținind douăzeci de cecuri 
care pot fi emise pentru valori 
intre 2 Ol și 10 000 de lei. Aces
te cecuri pot fi utilizate și pen
tru achitarea mărfurilor la ma
gazinele de stat și cooperatiste, 
autorizate in această privință. 
In București, magazinele auto
rizate sint : „Victoria", „Bucu
rești", „Adam", „Eva“, „Con
fecția". ..Apartamentul". „Elcc- 
troiux". „Meteor". „Favorit", 
..Căminul", „Confortul" și De
pozitul de mobilă Militari. Iar 
asemenea magazine există in 
toate marile orașe ale țării.

r

IN REȚEAUA SANITARĂ — 
UN SPOR SUBSTANȚIAL DE CADRE
(Urmare din pag. I)

din specialitățile de bază de asistența 
de medicină generală vor face să 
crea.«câ accesibilitatea populației la 
o asistență medicală de calificare 
mal înaltă, vor Îmbunătăți calitatea 
asistenței, vor crea posibilitatea unul 
diagnostic și tratament*  precoce al 
îmbolnăvirilor. în același timp, pen
tru o mare parte din populație care 
apela la serviciile micilor unități de 
spitalizare, cu posibilități reduse de 
investigații și control, modificările a- 
duse in structura spitalelor vor con
stitui o creștere substanțială a cali
tății îngrijirilor medicale. O astfel 
de unitate mică, cu posibilități re
duse in prezent, devenind secție a 
unui spital mare, cu dotare tehnică 
multilaterală, încadrată cu specialiști 
de înaltă calificare, va beneficia de 
sprijinul corespunzător. Trecerea 
bolnavului de la o astfel de secție la 
alta a spitalului sâ zicem „dc bază" 
se va face operativ, fără nici un fel 
d” forme birocratice. Dc asemenea, ca 
Urmare a intrării tn funcțiune a noi
lor spitale de mare capacitate, mo
dern înzestrate, se va reanaliza și o- 
portunitatea schimbării profilului u- 
nora dintre aceste secții exterioare.

— Ce îmbunătățiri vor fi a- 
du.se asistentei medicale In spi
tale ca urinare a- introducerii 
noilor normative ?

— Vă referiți probabil la diferen
țierea normării In spitale pentru a- 
sistența medicală ' directă și pentru 
celelalte activități tehnice ce se des
fășoară in spital. Nu trebuie uitat că 
un spital nu are medici numai la 
patul bolnavului, ci și pentru diferite 
activități de investigații — radlolo- 
gice, laborator, pentru tratamente — 
fizioterapie, electroterapie și alte ac
tivități. Noua normare a fost apli
cată pe baza unor ample studii prea
labile asupra bugetului de timp al 
medicului de spital In diferitele sec
ții și se impunea o revizuire a nu
mărului de paturi servite, in func
ție de profil. Alta este solicita
rea medicului Intr-o secție de rea
nimare, alta la boli interne, chi
rurgie, obstetrică-ginecologle etc. 
în același timp se diferenția
ză normarea pentru spitalele clinice 
de înaltă specializare In care ajung 
cazuri de mare dificultate terapeu
tică,, ce impun prestații medicale 
mult mai complexe și de mult mal 
mare dificultate tehnică.

în ansamblu putem aprecia că 
noile criterii de normare au in ve
dere o mal judicioasă re|>artizare a 
cadrelor In raport cu gradul de difi

Complexul comercial sătesc din comuna Hida, judejul Sălaj

& Din instanța îâ fața .opiniei1
Ceea ce nu 

se poate 
cumpără 
cu bani

Scară de februarie. Nicolae Horvat din 
Sibiu, proaspăt posesor al unui auto
turism, se urcă la volan și pornește spre 
locuința unei rude. Aici dă-i un pahar, 
două, nouă ! E onomastica gazdei : invi
tații sint veseli, vinul bun... N-ar trebui 
să bea — e'cu mașina. Dar, in «firșit, o 
să se descurce el.

Tîrziu, cu capul greu de băutură, se 
strecoară in mașină. Apasă tare pe acce
lerator. A ajuns la viaduct. Răsuflă ușu
rat : ce-a fost mal greu (eventuala in- 
tilnire cu vreo patrulă a miliției, n.n.) a 
trecut. Fără grijă, mărește viteza. O frină, 
mașina derapează și urcă pe trotuar...

— Onorata Instanță, probez cu martori 
că știam să conduc bine. Totul s-a in- 
timplat numai datorită unor împreju
rări nefavorabile.

— Ai accidentat mortal o femeie și 
i-ai rănit grav soțul.

— Regret, dar n-am făcut-o cu In
tenție (? !).

— De ce le-ai urcat la volan in stare 
de ebrietate ?

— Eram grăbit.
— Tot din „grabă" ai uitat că n-ai nici 

perm's de conducere ?
— Știți, abia luasem mașina... Acum o 

să pl-tesc. Mă angajez sâ plătesc pină 
și ha ne’.e decedatei, cu toate că n-au 
fost atit de distruse incit să nu mai poată 
fi folosite...

manta. onorată instanță. Pot dovedi cu 
martori ce viață corectă duceam, con
duita mea exemplară din familie și so
cietate.

— Foarte bine, este dreptul fiecărei 
părți să probeze ceea ce are de probat. 
Pe unii martori ‘.-am și audiat. Mai 
aveți și alții de propus ? întreabă ju
decătoare».

— Deocamdată, nu mai am. dar o «ă 
aduc...

— Cum așa. o „să aduc" ? Adică nu 
puteți indica acum numele și adresa lor ?

— Păi, mi-ar mai trebui și mie timp 
de gindire... Dar vă promit, dacă-mi ad- 
miteți proba, la termenul viitor precis 
fac rost de ei.

Simplu 1 De parcă martorii s-ar putea 
descoperi peste noapte, iar mărturiile 
s-ar agonisi intre două termene... Nu 
știm și nici nu interesează aici care din
tre membrii acestei famUii in derivă are 
dreptate și ce va hotărî in consecința 
instanța. Un lucru insă e clar : martorii 
nu se procură. Ori li ai, ori nu...

„Garantul" 
nu prezenta 

garanție

„Fac eu rost 
de martor!“

Judecătoria secorului 1. Pe rol — un 
proces de divorț. Reclamanta se plinge 
de comportarea soțului, el susține su> 
și tare contrariul :

— Nu este adevărat ce spune recla

Georgela Rosctti — gestionară la o tu
tungerie din Calea Rahovei. Ion Burciu 
— inspector la o circumscripție finan
ciară In rest, un suflet generos și plin 
de atenții. A cunoscut-o., și fără să stea 
mult pe ginduri. s-a oferit să-i fie ga
rant în comerțul ei cu țigări. O Împrumu
ta și cu ban. cind avea vreo lipsă ir. 
gtstiune. o ajuta să-și țină scriptele.

Cu toat'’ acestea, ceva mai târziu 
(George's R susține că la mijloc ar fi 
gelozia garantului ei) niște controale ou 
constatat nereguli ingrijorătoare in ges
tiunea tutungeriei: lipseau peste 50 000 
iei. Ce a urmat, e lesne dc ințeles...

în .sala tribunalului, din boxa acuzați
lor, o vjce studiată, cu modulații savante, 
caută să impresioneze :

— Onorată instanță. Nu-mi amintesc să 
ri luat deci! vreo 6 000; aveam de tra
tai boala mea de ficat și Imi trebuiau 
bani..

In privința bolii de ficat, lucrurile nu 
sini orc-a clare In schimb, se știe precis 
câ Georgetei R. ii plăceau plimbările la

cultate a sarcinilor cărora spitalele 
trebuie *ă  ie facă fațâ, o mal bună 
utilizare a specialiștilor, a timpului 
de muncă a Întregului personal.

— Ne-afi vorbit de îmbunătă
țirile de structură ale unităților 
sanitare, cu referire nemijlocită 
la spitale, la asistența ambula
torie. Ce ne puteți spune despre 
eficiența măsurilor adoptate și 
in celelalte unități conduse șl 
îndrumate' de Ministerul Sănă
tății, de eficiența lor econo
mică ?

— Desigur, Decretul privind stabi
lirea normelor unitare de structură 
pentru unitățile sanitare nu se re
zumă numai la cele citeva aspecte 
pe care le-am cuprins In scurta 
noastră discuție și in acest sens aș 
vrea să subliniez atenția ce se acor
dă activității de igienă și antiepide
mice, care va beneficia pe lingă re
organizarea de structură și de o mult 
mai judicioasă asigurare cu cadre de 
specialitate, consolidarea activității 
centrelor de recoltare șl valorificare 
a slngelul, a activității de medicină 
legală etc.

Simplificările de structură ce se 
vor opera vor duce la importante 
economii la fondul de salarii prin re
ducerea funcțiilor de conducere și a 
unor posturi din aparatul funcțional, 
ceea ce va permite alocarea unor 
fonduri sporite pentru dotare și me
dicamente. Nici acest aspect nu este 
lipsit de importanță dacă luăm irt 
considerare faptul că salariile au o 
pondere de circa 52 la sută din cele 
aproape 8,5 miliarde cit reprezintă 
bugetul ocrotirii sănătății in anul 
1973.

— Din cite țtim. pregătirea 
noilor norme de structură a 
fost precedată de un fir de 
măsuri vizind despovărarea me
dicilor de formularistica inutilă. 
Ce ne puteți spune în legătură 
cu aceasta ?

— într-adevăr, ne-a preocupat șl 
ne preocupă în mod deosebit ca me
dicii să fie eliberați de scriptologie, 
de formularistică, ca ei să 8e poată 
dedica deplin asistenței medicale, 
îmbunătățirii și perfecționării aces
teia. Problema simplificării și rațio
nalizării sistemului informațional 
constituie o preocupare centrală a 
conducerii de partid șl de stat. în 
acest context, Ministerul Sănătății, 
pe baza studiilor elaborate, a pre
zentat propunerile sale, propuneri 
ce vor conduce la o simplificare cu 
peste 50 la sută a evidențelor și În
registrărilor actuale. Dată fiind im
portanța acestei probleme, apreciez 
necesar ca ea să constituie obiectul 
unei tratări separate, amănunțite.

— Vă mulțumim. în finalul 
discuției, ați putea să ne spuneți 
care este termenul la care 
trebuie să se încheie aplicarea 
prevederilor decretului de3pie 

u f care fje-ați relatat 7

* — Da ! !pină Ia data de-, 30 iunie 
a. c„ vor trebui Încheiate toate lu
crările privind aplicarea noilor nor
me de organizare a unităților sani
tare. In acest sens, Ministerul Sănă
tății va veghea și va lua toate mă
surile de aplicare corectă, exactă, a 
acestor normative, respectind fără 
rezerve indicațiile date de condu
cerea partidului și statului, personal 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului nostru.

Consider ca o datorie de onoare 
pentru 'întreg personalul medico-sa- 
nitar de a înfăptui neabătut măsurile 
adoptate, de a crește disciplina in 
muncă, de a se mobiliza și mai mult, 
de a se dărui cu și mai multă abne
gație măreței sarcini de ocrotire a 
sănătății poporului nostru.

Convorbire consemnată de
Al. PLAIEȘU

ice; • Din instanța în fața opiniei pubKcg
mire, .trecerile distinse in localuri „dis
tinse". De aici nevoia de a se „trata" cu 
bani din gestiune... Numai că tratamentul 
nu i-a priit ! Gestionara s-a ales cu 7 ani 
de închisoare și cu obligația de a despă
gubi unitatea. Cit privește pe „garant" : 
scăpat de răspundere penală din lipsă de 
probe privind complicitatea la delapi
dare, Ion Burciu a fost totuși obligat in 
solidar la piața unei bune părți din pa
gubă.

Pentru un inspector fiqanciar, prilej de 
îndoită reflecție : asupra banilor proprii 
și, mal ales, a .celor publici...

Nepotul 
„ilicit" își ia 

drept 
apărător... 
răposata 

__bunică__
Tribunalul județean Ilfov, secția civilă. 

Proces in recurs.
— Sentința judecătoriei este nelegalâ 

și netemeinică. Solicit admiterea re
cursului șl închiderea dosarului.

Iile Alexandru din comuna Movilita. 
Județul Ilfov, nu se poate împăca nici
cum cu hotărirea judecătoriei din Urzi- 
ceni. O la de la capăt și despică firul in 
patru in fața instanței de recurs. Este a- 
devărat ca el singur, prin cîștigul reali
zat prin muncă nu poate justifica pro
veniența tuturor acelor bunuri : alta este 
Insă originea lor - pretinde el — și aici 
te află greșeala Instanței de fond 
moștenirea bunicii

— Eu am locuit dintotdeauna cu bu
nica mea Am adus și martori in acest 
«ens... Și autoturismul ș> celelalte bu
nuri provin de la ea : după decesul bu
nicii am găsit sub dușumea un pachet cu 
bani - 71 000 de lei. Nu eram eu nepotul 
ei ? Cui erau să-l rămină banii ?

Așa-i fusese dat lui. nepotului, să gă
sească sub dușumea o comoară. Argu
ment romantic, Înduioșător... Numai câ în 
practică nu s-a adeverit : declarațiile mar

torilor se Încurcă unele pe altele, suma 
cu pricina nici vorbă să apară înscrisă la 
deschiderea succesiunii etc... Ca atare, 
tribunalul a respins recursul menținmd 
impozitul de 80 la sută aiîlicat asupra 
unei cote din bunuri in valoare de 6G 517 
lei. Nu-i vorbă că. după cum mai reiese 
din dosar, biata bunică tot n-ar fi avut 
de unde să adune atita bănet pentru ne
pot. ..La virsta sa — arăta un martor — 
se mal ocupa doar cu gospodăria".

Biata bunică răposată, ajunsă apără
toare a nepotului „ilicit" !

Controlori... 
ghicitori ?

tncă vreo două săptămini, alte acte con
semnează o lipsă de 4 2 822 lei. Cum tre
cea săptămlna. cum se dădea iar cu pre- 
supusu’ ! Fluctuația aceasta nefirească, 
de ordinul zecilor de mii de lei. scoale 
limpede in evidență nepăsarea cu care 
unii controlori din cadrul U.J.C.C.-Cluj 
privesc integritatea avutului obștesc. 
Integritate pentru care ei sint plătiți 
tocmai pentru a o păzi ! Acum, după ce 
din punct de vedere juridic situația a 
fost clarificată, așteptăm ca U.J.C.C. — 
Cluj să ia măsurile administrative cu
venite împotriva celor care și-au permis 
să stabilească „din ochi" prejudiciile.

Sau poate respectivii sint pe post de... 
ghicitori ?

— Recunosc, am fost neglijent, dar in 
nici un caz n-am delapidat. De altfel, 
s.nna de aproape 12 000 de lei ce mi se 
impută că aș fi delapidat-o am depus-o 
de mult la casierie.

— Mai exact, cind ?
— Păi după primul inventar, cind am 

văzut că ies cu lipsă mare... Știți, i| a- 
veam acasă și tocmai mâ pregăteam să-i 
depun, da’ a venit inventarul...

— De ce-i țineai acasă ? Sau nu erau 
din gestiune ?

— Ba erau din gestiune.
— Atunci ?
— Uitasem de ei... m-am zăpăcit. Dar 

l-am pus ia loc. n-am vrut să-i de
lapidez !

Tralan Ispas, fost gestionar la magazi
nul de metalo-chimicc din Beliș, aparți- 
nind de cooperativa de consum Câlățele, 
județul Cluj, era dispus să recunoască 
toat? celelalte acuzații (abu2 In serviciu, 
neglijență, fals, uz de fals — n.n) nu
mai de delapidare să nu fie învinuit. Au
zise el că pentru această infracțiune le
gea este mai aspră.

— Onorată instanță, vă rog să obser
vați că înseși organele de control ale 
U.J.C.C.-ului n-au considerat că aș fl 
delapidat această sumă și mi-au 6căzut-o 
din lipsă după ce <am depus-o, argumen
tează in continuare- T.I.

într-adevftr păgubașul s-a arătat „în
țelegător" șl concesiv Intr-un prim rind 
de acte (in urma inventarului din 7 sep
tembrie 1972) organele de control ale 
U.J.C.C. — Cluj, consemnau o pagubă de 
33 238 lei. După numai 6 zile,'un nou rind 
de acte scad in mod miraculos paguba 
cu... douăzeci de mii lei... în sfirșit. după

Din caietul 
grefierului

„Știu că Inculpatul, In calitatea lui de 
achizitor (? !), mai intra cu cetățenii pe 
la bufet, insă In stare de ebrietate l-am 
văzut dc-abia atunci cind a fost găsit 
cu lipsă in gestiune..."

(Declarație de martor !n dosarul nr. 
•723/1972 la Judecătoria Arad).

★
„Subsemnatul mai declar că dacă aș fi 

diluat băuturile ce Ie vindeam, m-aș fi 
orientat asupra fernetului, care era mai 
scump șl avea mal multă căutare și nici
decum asupra țuicii, care in perioada a- 
ceea abia dacă se vindea cite 4—500 
grame pe zi".

(Din declarația Inculpatului în dosarul 
nr. 1057’1973, soluționat de Judecătoria 
Sectorului 8).

★
„E adevărat că nu lucrez nicăieri, dar 

cog respectuos a se reține că toate lu
crurile din gospodăria mea le-am strins 
pe parcursul anilor din pensia de între
ținere in valoare de 265 lei la care a fost 
obligat fostul meu soț pentru cele două 
minore care mi-au fost mie încredințate 
spre creștere. Și mâ miră că onoratul 
tribunal și-a făcut Impresia că noi ne-am 
imbocr.lt!t peste noapte...".

(Din „justificările" cercetatei potrivit 
Legii nr. 18 1968. Dosarul nr. 1823/1973, 
’udecătoria sectorului 6).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE
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“JS „Schimburi prelungite, întrajutorare,
alimentarea tractoarelor în cîmp“

ANCHETA „SCÎNTEII“ ÎN JUDEȚE UNDE LUCRĂRILE AGRICOLE SÎNT RĂMASE ÎN URMĂ

Așa cum om arata! în ziarul nosiru de ieri, mai sint de insâmîn- 
țat circa 400 000 hectare cu porumb, din care 351 000 hectare în coo
perativele agricole. Cele mai mari restanța exista in cooperativelo 
agricole din |udețele :

Teleorman 
Olt 
Argeș 
Buzău 
Ialomița 
Dîmbovița

După ploile din ultimei» iile, timpul »-o îmbunătății din nou, 
lor rolul s» xvintă repede, incit lucrările in cîmp au putut fi reluate 
In cele mai mult» locuri. Cu prilejul anchetei de față am urmării 
,o aflăm rărpunr la două întrebări :

© Ce măsuri iau organele locale și conducerile 
unităților agricole pentru a se insămînța porumbul și 
celelalte culturi pe toate suprafețele ?

• Ce probleme se ridică in legătură cu buna des
fășurare a lucrărilor și care trebuie soluționate urgent?

Pentru astăzi, răspunsuri din județele:

TELEORMAN
Tn cooperativele agricole mai 

sînt de arat 25 000 ha, din cele 
129 200 ha destinate porumbului și 
mai sînt de însămânțat 67 000 ha. 
A'.’.o zeci de rrui de h< clare trebue 
insămințate cu ricin, 6oia, plante 
furajere. Adăugind acestora activi
tatea din grădinile de legume, 
avem o imagine asupra volumului 
mare de muncă pe care lucrătorii 
ogoarelor dm județul Teleorman 
trebuie sâ-1 depună in aceste zile.

Despre măsurile care se iau pen
tru încheierea grabnică a insămin- 
țărilor ne-a vorbit tov. ing. Emil

PE ȘANTIERE ALE MINISTERULUI CONSTRUCȚIILOR DEMAȘINI-UNELTE Șl ELECTROTEHNICII

INVESTIȚIILE-LA CUMPĂNA TERMENELOR 
Imaginea la zi promite, dar nu cu certitudine, 

intrarea la timp în funcțiune a noilor capacități de producție. 
Ce trebuie făcut pentru ca promisiunile să devină certitudini?

67 000 hectare
57 000
27 000
22 000
14 000
13 000

Mihăilescu, directorul direcției a- 
gricole : „Condițiile de climă din 
toamnă și din această primăvară 
au ingreunat mult executarea lu
crărilor agricole. Cu toate acestea, 
ca și in alte împrejurări, comu
niștii, toți lucrătorii din agricultură 
— mecanizatori, țărani cooperatori, 
cadre tehnice — mobilizați de orga
nizațiile de partid, reușesc să în
vingă greutățile. Pe lingă forța me
canică din județ, de cîteva zile 
ne-au venit in ajutor peste 800 de 
mecanizatori cu tractoare și pluguri 
din județele Ialomița, Ilfov, Dolj și 
Constanța, care au fost repartizați 
in unitățile din nordul județului. 
Pentru a termina cit mai grabnic 
și in condiții de bună calitate în- 

acum mai activa, ancorată în „mie
zul" problemelor, cu siguranță că 
stadiul lucrărilor ar fi fost cu totul 
altul. Dar beneficiarul mai are o o- 
bligație : aceea de a asigura la tim
pul potrivit toate utilajele tehnolo
gice, sarcină de care nu s-a achitat 
integral pină acum. O serie de agre
gate care condiționează direct pune
rea in funcțiune a secției au ter
mene de livrare in contradicție fla
grantă cu noul termen de punere in 
funcțiune.

Dar șantierul Uzinei de strunguri 
automate mai este confruntat cu o 
problemă tot atit de importantă : 
respectarea termenului de dare in 
exploatare a forjei, stabilit pentru 
trimestrul III a.c. Cine și cum va 
lichida stocul actual de utilaje teh
nologice, existînd de luni de zile 
aici, care însumează aproape 16 mi
lioane lei ? Nici beneficiarul, nici 
constructorul nu au găsit pină acum 
căile cele mai potrivite pentru a 
impulsiona ritmul de montaj.

★
Constructorul Fabricii de aparataj 

electric auto din Sfintu-Gheorghe 
este optimist. ..Pe ansamblu, lucră
rile se desfășoară intr-un ritm nor
mal, apreciază ing. Paul Bohălțeanu, 
șeful șantierului. In primul trimes
tru am realizat 27 la sută din pla
nul anual de investiții**.

Relevindu-se din nou, cu tărie, 
cerința intensificării ritmului de e- 
xecuție a lucrărilor pe șantierele de 
investiții, conlucrării strinse dintre 
factorii cu răspunderi in acest do
meniu. in recenta ședință comună a 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de Miniștri 
s-a insistat asupra măsurilor ce 
trebuie luate in acest sens, in așa 
fe] incit planul pe anul 1973 să fie 
îndeplinit in bune condiții, iar o- 
bicctivele economice prevăzute să fie 
past integral in funcțiune. O ase
menea sarcină majoră este deosebit 
ce actuală pentru toate șantierele, 
inclusiv cele unde se construiesc noi 
capacități de producție ale Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini-Unelte și Electrotehnicii. Re
zultatele înregistrate pină la finele 
celor patru luni ale anului pe șan
tierele obiectivelor productive ale 
acestui titular de investiții nu pol fi 
considerate mulțumitoare ; planul de 
investiții a fost realizat in proporție 
de 90 la sută. iar la construcții- 
montaj de 95 Ia sută. Din cele 10 
capacități care trebuiau să intre in 
funcțiune, doar 4 (două integral și 
două parțial) dau acum producție.

Faptul că la întreprinderea ..E- 
lectro-Argeș** din Curtea de Argeș și 
la întreprinderea mecanică din Ro
man termenele de punere in func
țiune au fost devansate cu un tri
mestru arată că acolo unde proiec
tant ii. constructorii, mentorii și be
neficiarii conlucrează in bune con
diții, iar furnizorii de utilaje iși res
pectă obligațiile contractuale, rezul
tatele pozitive nu intirzie să apară. 
Asemenea realizări nu puteau fi 
înregistrate oare și pe șantierele 
Fabricii de transformatoare Filiași, 
Fabricii de mașim-unelte și agre
gate. Fabricii de cabluri și materiale 
electroizolantc. Fabricii de calcula
toare. toate din Capitală ș.a., unde 
datele de dare in exploatare au fost 
depășite ?

Să analizăm lucrurile la fața locu
lui.

★
Cu toate că termenul replanificat 

de punere in funcțiune a secției de 
strunguri de la Uzina de strunguri 
automate din Tirgoviște bate la ușa, 
activitatea constructorilor continua 
să fie grevată de aceleași neajunsuri, 
care au dus la pierderea termenului 
inițial : lipsa cronică a forței de 
muncă și a materialelor, slaba utili
zare a utilajelor de execuție. Con
structorul mai are in fața sa un vo
lum de muncă apreciabil.

Această situație nefireasca obligă 
la mai mul*, dec’t s-a făcut pină a- 
cum : interminabile ședințe fle ana
liză, însoțite de programe de măsuri 
si promisiuni neonorate. Se qz-re o 
intervenție energică, in primul rina 
din partea Ministerului Construcț‘1- 
ior Industriale, care are datoria să 
analizeze la fața locului situația e- 
jdstentă și si acorde întregul s;ri’«n 
necesar pentru îmbunătățirea ritmu
lui de lucru.

în egală măsură erie vizat și be
neficiarul de investiții. Dacă prezen
ța acestuia pe șantier ar fl fost pină

Din păcate, aceste rezultate se 
referă numai la sarcina de plan a 
antreprenorului general — Trustul 
de construcții industriale din Brașov. 
De ce facem această precizare ? 
Deoarece subantreprlzele nu au exe
cutat in primele trei luni ale anului 
nici o lucrare pe acest șantier. 

Pe șantierul halei de aparate de măsură fi control a Uzinei de mecanică fină București

sămînțările, am luat măsuri pen- 
Iru a crea grabnic ..front de lucru'* * 
semănătorilor pe tot timpul zilel- 
lumină, organizind munca, la pre
gătirea terenului, in două schim
buri. Există condiții, mal ales in 
unitățile caro au primit ajutoare, 
ca grapele cu discuri pe care sec
țiile de mecanizare le au in dotare 
să fie folosite ziua și noaptea".

Ce probleme sint de rezolvat ? 
Există zone in care încă solul se 
lucrează greu. Dar In afară de a- 
ceste condiții obiective sint unele 
neajunsuri de ordin subiectiv. Se 
întilnesc situații care contravin at
mosferei generale do muncă plină 
de abnegație și de bună organi
zare. Bunăoară, nu pretutindeni 
este respectată indicația organelor 
agricole ca alimentarea tractoarelor 
cu carburanți să se facă în cimp, 
pentru a nu pierde timp cu depla
sările. Acest lucru nu a fost înțe
les încă de conducerea S.M.A. Gă- 
leteni, ai cărei mecanizatori tre
buie să piardă cite 2—3 ore pe zi 
pentru a veni din cimp la secțiile 
do mecanizare să alimenteze trac
toarele, in timp ce două cisterne 
stau nefolosite la cooperativa agri
colă Scurtu-Mare. Nici asistența 
tehnică nu-i peste tot prezentă. La 
S.M.A. Dobrotești. de exemplu, 
pentru o cit de mică, dar necesară, 
sudură la discuri ori la alte ma
șini, tractoarele vin la sediu. 
Miercuri, pină la ora 11.30 trecu
seră pe acolo nu mai puțin de 18 
tractoare, pentru că atelierele mo
bile nu au in dotare și aparate de 
sudură. în ambele cazuri, slaba 
organizare afectează și activitatea 
mecanizatorilor sosiți din județul 
Ialomița. La acestea se mai adaugă 
și lipsa de exigență față de calita
tea arăturilor — in unele sole de 
la cooperativele Măgura șl Căli- 
nești, de exemplu.

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii"

— Valoarea planului din acest an 
acoperă doar in proporție de 30—40 
la sută volumul lucrărilor la instala- 
ții-montaj care condiționează pune
rea in funcțiune a obiectivului — ne 
relata ing. Kiss Franclsc, directorul 
Trustului de instalații-montaj Bra
șov.

O situație care trebuie grabnic re- 
analizată șl îndreptată de forul in 
drept, adică Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini-Unelte și 
Electrotehnicii. Și tot ministerul 
amintit trebuie să intervină cu fer
mitate pentru impulsionarea ritmu
lui de lucru al montorilor.

★
Noua secție de elemente hidropne- 

umatice a uzinei „Balanța" din Sibiu 
trebuie să înceapă să producă în 
luna septembrie a acestui an. Sta
diul lucrărilor, după patru luni, 
mult rămas in urmă față de grafice! 
Cauza : deficiențele proprii, carc-1 
țin permanent in loc pe constructori.

— Dacă majoritatea utilajelor ne
cesare noii capacități sint asigurate 
și, practic, nu creează nici o proble
mă. in schimb, ritmul in care se 
desfășoară lucrările de construcții 
ne îngrijorează, ne spune Alexandru 
Pocol, directorul uzinei.

Intr-adevăr, majoritatea utilajelor 
necesare noii capacități au sosit pe 
șantier sau urmează să sosească in 
scurt timp ; nu pot fi montate insă, 
deoarece pardoselile din hala de 
producție nu erau terminate la ora 
cind vizitam șantierul decît in pro
porție de circa 15 ia sută. O proble
mă încă nerezolvatâ este alimenta
rea cu apă a șantierului de către

IALOMIȚA
In Bărăgan campania de însă

mânțate se află in faza decisivă. 
Unitățile agricole depun eforturi 
stăruitoare pentru realizarea in
tegrală a planului de insămințări 
și eliminarea apei de pe ogoare. La 
11 mai, in cooperativele agricole 
mal erau de insămințat 14 000 hec
tare porumb, iar in întreprinderile 
«agricole de stat 14 450 ha. „Terenu
rile care urmau să fie insămințate 
se află in depresiuni cu ape frea
tice la suprafață, in zona de nord 
a județului : Tralanu, Miloșești, 
Reviga, Cocora, Colelia, Muntenii 
Buzău. Balaciu, Sărățeni și Grin- 
du și în zona din sudul Ialomiței, 
Dragalina, Dragoș Vodă. Socoale, 
Pelinu, Vlad Țepeș. Dor Mărunt și 
Lehliu — ne spune Inginerul Ion 
Cristea, directorul general al di
recției agricole. La acestea se mai 
adaugă terenurile din Lunca Ialo- 
miței. Ca urmare a amplelor ac
țiuni de desecări, pe 70—80 la sulă 
din aceste suprafețe se poate lu
cra. Pentru intensificarea ritmului 
la insămințări am repartizat in a- 
ccste unități 1 000 de tractoare cu 
pluguri, discuri și semănători din 
cooperativele și întreprinderile a- 
gricole de stat care au terminat 
această lucrare".

In prezent, toate forțele disponi
bile au fost mobilizate la termina
rea lucrărilor de desecări și eli
minarea apelor. în sistemul de de
secări Mostiștea lucrează 28 de 
dragline, 6 freze și peste 1 200 de 
cooperatori. Din cele 18 700 de hec
tare afectate de excesul de apă, 
au fost insămințate pină acum 
14 000. Se execută, in continuare, 
canale colectoare care leagă ochiu
rile de apă de canalele magistrale. 
La fel s-a procedat și în zona de 
nord. 6 dragline trasează canale pe 
terenurile cooperativelor agricole 
din comunele Grindu și Muntenii 
Buzău, care au cele mai mari su

întreprinderea de gospodărie orășe
nească Sibiu.

Cum va acționa constructorul pen
tru remedierea acestei situații ? Ing. 
Vasile Vlad, directorul Grupului de 
șantiere Sibiu, ne-a spus :

— Ritmul nesatisfăcător în care se 
desfășoară construcția acestei capa
cități se datorește, in bună parte, 
beneficiarului. Pină la această dată 
nu s-a adoptat o soluție definitivă 
privind pardoselile. De asemenea, 
datorită nesosirii pe șantier a ce
lulelor de înaltă tensiune, de la fa
brica din Băilești, nu se pot defi
nitiva instalațiile electrice. Din a- 
ceastă cauză, nu vom putea respecta 
angajamentul asumat fată de bene
ficiar de a preda, in luna iunie, sec
ția de sculărie.

Un punct de vedere inacceptabil, 
cu atît mai mult cu cit și construc
torul și beneficiarul au argumentat, 
in fiecare ședință de lucru comună, 
cu date de necontestat, capacitatea 
lor de a termina cit mai repede a- 
cest obiectiv. Cum se explică aceas
tă neașteptată schimbare de optică, 
intr-un timp atit de scurt, cit a tre
cut de Ia ultim.a ședință ? Un lucru 
este cert : sarcinile și răspunderile 
sint precis stabilite. Deopotrivă an
gajați in îndeplinirea obligațiilor ce 
le revin, printr-o conlucrare perma
nentă, plină de răspundere, cei doi 
factori menționați trebuie să găseas
că ncintirziat cele mai eficiente mij
loace de finalizare a tuturor lucră
rilor ce mai trebuie executate pe a- 
cest șantier.

Ing. Cristian ANTONESCU 
Ing. Dan CONSTANTIN 
și corespondenții „Scînteii" 

prafețe cu exces de umiditate. La 
Cocorn și Colelia prin executarea 
unui canal de 1 500 de metri vor 
fi eliminate apele de pe întreaga 
suprafață.

în Bărăgan, spre deosebire de 
alte zone ale țării, în ultimele zile 
nu a plouat, incit lucrările agrico
le pot continua cu intensitate. Or, 
in unele unități, ritmul de lucru 
este năsatisfăcător. în pcrioad.a 27 
aprilie — 11 mai, in condițiile u- 
nui timp excelent, în cooperativele 
agricole au fost Insămințate doar 
3 000 hectare.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"

în cooperativele agricole din ju
deț mai sint de insămințat 57 000 
ha cu porumb. Ieri a fost o zi în
sorită, astfel că mii și mii de coo
peratori au executat șanțuri pen
tru scurgerea apelor de pe terenu
rile agricole. „Pentru a se încheia 
cit mai repede semănatul porum
bului și al celorlalte culturi — soia, 
orez etc. — ne spunea ing. Vasile 
Ciuciu, directorul direcției agricole 
— se urmărește cu multă atenție 
stare«a terenului. Mare parte din 
solurile județului sînt smolnițe, 
care pe timp uscat se întăresc re
pede, iar după ploaie nu poți intra 
pe ele ca să le lucrezi. Trebuie 
prins momentul potrivit cînd să fie 
insămințate. După ultimele ploi, 
urmărim cu atenție acest moment, 
altfel rămînem cu terenurile necul
tivate. Pe parcelele zvintate se 
concentrează întreaga forță meca
nică pentru executarea rapidă a lu
crărilor. Totodată, in unitățile agri
cole din județ se află pentru a 
sprijini încheierea semănatului 
peste 500 de tractoare, echipate cu

Standul românesc din cadrul expoziției

Din agenda 
„ESTIMO 73" 
In cadrul Expoziției internaționale de mașini și echipamente pentru 

industria lemnului, mobilei, transporturi, construcții și instalații, după 
cum am fost informați, au fost încheiate primele contracte, s-au con
turat aprecierile specialiștilor privind nivelul tehnic si cali
tativ, utilitatea exponatelor prezentate Ia „ESTIMO *73".  Ne-am notat 
succint citeva din opiniile unor specialiști români și din a]te țări care 
participă la expoziție cu pavilioane proprii.

Contracte și negocieri 
rodnice

Alexandra GHIȚA, șefa pavilio
nului intreprinderii române de co
merț exterior „FOREXIM" : S-au 
semnat contracte pentru exportul 
de utilaje forestiere in Statele 
Unite ale Americii și al unor ma
șini de ascuțit pinze de ferăstrău 
— in Polonia (cu firma „Metal- 
export"). De asemenea, și-au ex
primat interesul pentru produsele 
pe care le expune întreprinderea 
noastră firme din Republica De
mocrată Germană, Cehoslovacia, 
Ungaria, Bulgaria, Grecia, R. P. 
Chineză, Tanzania, Japonia ș.a.

Jean DUMITRESCU, Întreprin
derea de comerț exterior „Mecano- 
export" din Capitală : Au loc ne
gocieri cu firme din Polonia, Ceho
slovacia, Italia, Olanda ș.a.

„Apreciem produsele 
românești"

Dr. Svetozar HANAK, directo
rul pavilionului Republicii Socia
liste Cehoslovace : „ESTIMO ’73‘* 
oferă posibilitatea de a cunoaște 
nemijlocit, reciproc, realizările ob
ținute de participanți in domenii 
industriale dintre cele mai impor
tante pentru orice economie. Apre
ciem nu numai produsele româ
nești. ci și modul in care țara dv. 
ia parte la dezvoltarea și întări
rea continuă a comerțului dintre 
România și Cehoslovacia. Sin- 
tem siguri că „ESTIMO ’73" va 
avea un important efect pozitiv in 
creșterea și diversificarea schim
burilor comerciale dintre România 
și Cehoslovacia.

„Un fericit prilej 
de cunoaștere reciprocă"

Dr. Wilhelm HAAS, din cadrul 
Camerei de Comerț a Austriei :

Austria este o țară ce rea
lizează produse din lemn șl, în 
această calitate, a dezvoltat foarte 
mult producția de mașini-unelte. 
La rindul ei, România, care are o

pluguri, grape cu discuri șl semă
nători din județul Dolj, la care se 
vor mai adăuga încă 200 tractoare 
ce vor sosi In aceste zile. La aces
te măsuri se adaugă organizarea de 
schimburi prelungite și a două 
schimburi, aducere.a hranei calde in 
cimp pentru mecanizatori, alimen
tarea cu carburanți la locul de 
muncă etc".

Intr-adevăr, in multe unități agri
cole din județul Olt a prinde mo
mentul cînd se pot executa cel mai 
bine pregătirea terenului și semă
natul constituie secretul obținerii 
unor recolte mari. Condițiile cli
matice din toamna trecută și din 
primăvara acestui an au pus la în
cercare capacitatea organizatorică 
și tehnică a conducătorilor de uni
tăți agricole și a specialiștilor. în 
multe locuri, momentul optim nu 
a fost prins, pămintul s-a întărit, 
incit brazdele cu greu puteau fi 
sfărimate de discuri. Acum, a plo
uat și terenul este moale. Din nou 
trebuie vegheat cînd poate fi lu
crată fiecare parcelă. Or, în loc ca 
tractoriștii veniți din alte județe să 
dea ajutor la semănat, văzînd că 
plouă, cu avizul organelor agricole, 
au plecat acasă. Vremea s-a în
dreptat repede și-au fost trimise 
mașini să-i aducă înapoi. Iată cum 
se poate pierde timp prețios și 
cheltui energie de pomană. Și încă 
un aspect. In unitățile agricole din 
județul Dolj limitrofe cu județul 
Olt s-a încheiat semănatul porum
bului, pe cînd în cele din județul 
Olt care beneficiază de aceleași 
condiții naturale mai sînt de însă- 
mințat suprafețe mari. Este o do
vadă că in aceste unități, ca și in 
altele de altfel, problema execută
rii la timp a lucrărilor agricole de 
primăvară nu este privită cu su
ficientă seriozitate și răspundere.

Emlllan ROUĂ 
corespondentul „Scînteii"

industrie a lemnului dezvoltată, 
constituie un bun partener pentru 
firmele noastre. Noi oferim scu
le și mașini pentru prelucra- 

• rea lemnului și hirtiei și cum
părăm din România alte pro
duse finite, cum ar fi, de pildă, 
mobilă stil, executată la un nivel 
calitativ deosebit de către între
prinderile românești. „Estimo ’73**  
la care participă in afară de țările 
noastre și state cu industrii de 
prelucrare a lemnului dezvoltate, 
ca Finlanda și Iugoslavul, oferă 
posibilitatea comparării nivelului 
atins de fiecare partener și a cum
părării sau vinzârii produselor 
realizate de aceștia.

„Spre intensificarea 
colaborării reciproc 

avantajoase"
Dragan TODOROVICI, director 

adjunct al pavilionului R.S.F. 
Iugoslavia : Consider c^ această 
expoziție oferă un foarte bun pri
lej pentru a prezenta in fața par
tenerilor României și din alte țâri 
produsele realizate de industria 
iugoslavă. Relațiile comerciale din
tre Iugoslavia și România sint 
caracterizate nu numai de creș
terea continuă a volumului schim
burilor, ci și de îmbunătățirea 
structurii acestora, prin inclu
derea în cadrul schimburilor, in 
mai mare măsură, a mașinilor și 
utilajelor, care au in prezent o 
pondere de circa 35 la sută. în 
prezent, in Iugoslavia se produc o 
gamă diversificată de ferăstraie, 
mașini de rectificat, mașină de co
piat ș.a. La rindul ei, Romania 
expune o serie de produse indus
triale deosebiț de interesante, la 
un nivel competitiv ridicat. In pre
zent se duc tratative pentru înche
ierea unor importante contracte 
intre firme iugoslave și Întreprin
deri românești, in scopul satisface
rii cerințelor ambelor părți în di
verse domenii industriale.

Dan MATEESCU 
George POPESCU

DEVIZA 
ECONOMIEI 

EFICIENTE 
(Urmare din pag. I)

s-au depășit consumurile specifice 
cu 2 400 tone de metal, cantitate ce 
echivalează cu consumul normat 
necesar pentru fabricarea a 705 
tractoare U-850 M sau a 380 com
bine autopropulsate C-12, ori a 850 
autocamioane de 5 tone cu tracțiu
ne simplă.

Fie și numai aceste cifre sint, 
credem, suficiente pentru a dovedi 
conducerilor unităților respective, 
colectivelor de oameni ai muncii 
cit de păgubitoare este atitudinea 
tolerantă față dd risipa de metal. 
Realizări cu adevărat remarcabile 
in ofensiva împotriva rebuturilor 
vor putea fi obținute numai atunci 
cind specialiștii vor înțelege că in 
acțiunea de gospodărire judicioasă 
a metalului trebuie antrenat fiecare 
om al muncii, cind organizațiile de 
partid vor acționa cu perseverență, 
in fiecare secție și atelier, la rădă
cina cauzelor care generează risipă.

La Plenara C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie a.c. s-a trasat 
ca o sarcină obligatorie, de prim 
ordin, pentru toate colectivele de 
Întreprinderi, îmbunătățirea și re
vizuirea normelor de consum pe 
flecare produs in parte, astfel incit 
nici o abatere de la nivelul plani
ficat al acestora să nu mai fie ad
misă. Acțiunea de îmbunătățire a 
normelor de consum s-a soldat cu 
depistarea unor însemnate rezerve 
de economisire a numeroase ma
terii prime și materiale. Așa, de pil
dă, valoarea totală a economiilor re
zultate în urma acțiunii de redu
cere a consumurilor specifice în
semnează peste 3,8 miliarde lei. față 
de anul 1972. Exprimată fizic, a- 
ceastă economie, față de nivelul 
normelor de consum atins in 1972 
și, respectiv, față de normele de 
consum aprobate pentru trimestrul 
I 1973, înseamnă 99 756 tone cocs 
metalurgic de furnal, 34 225 tone 
oțel destinat la alinării, 10 557 mc 
cherestea rășinoase, 29 808 tone 
amoniac. 808 283 tone combus
tibil convențional, 913 662 MWh 
energie electrică. Toate aceste 
economii antecalculate sînt in 
întregime susținute de planuri 
concrete de măsuri, elaborate in 
fiecare secție, întreprindere, cen
trală industrială și minister. De
sigur, este un lucru bun, care 
demonstrează înaltul spirit de răs
pundere cu care ministerele econo
mice, centralele și Întreprinderile au 
abordat problema reducerii normelor 
de consum ; dar trebuie înțeles că 
singure aceste măsuri stabilite nu., 
vor putea produce efectul - scontat. 
Este deci imperios necesar ca, pre
tutindeni, organele și organizațiile 
de partid, factorii de răspundere 
din conducerea întreprinderilor, să 
exercite un control permanent și 
riguros asupra modului practic în 
care sint aplicate măsurile adopta
te, să intervină energic ori de cite 
ori apar dereglări in finalizarea În
tocmai a programelor de acțiune 
stabilite.

Evident, nu trebuie să se înfe*  
leagă acum că acțiunea de revjzu- > 
ire a normelor de consum a putut 
cuprinde in totalitate rezervele 
mari existente încă în întreprin
deri. După eum nu trebuie să se 
înțeleagă nici faptul că odată în
cheiată, întreprinderile, centralele 
industriale și ministerele sint ab
solvite de a mai căuta in conti
nuare noi posibilități de reducere 
a normelor de consum. Resursele 
sînt departe de a fi epuizate. Ci
teva exemple pe care le supunem 
atenției întreprinderilor și ministe
relor interesate sint edificatoare in 
acest sens. Se mențin in fabricația 
curentă produse cu greutate speci
fică mare în comparație cu produ
se similare fabricate peste hotare. 
Bunăoară, un tip de excava
tor mecanic fabricat de uzi
na „Progresul" din Brăila cintă- 
rește cu 7 la sută mai mult decit

■ tipul similar produs in Italia, iar 
motorul electric de 22 KW cu 1500 
rotații pe minut este cu 18 la sută 
mai greu decît cel fabricat in 
R.F.G. Același lucru este valabil și 
în cazul unor produse fabricate 
după licență, care se realizează la 
greutăți cu mult peste performan
țele prevăzute in documentațiile 
tehnice. Este cazul strungului SC 
3 200 M, mai greu cu 650 kg decît se 
prevedea in licență și a mașinii u- 
niversale de rectificat rotund, mai 
grea cu 700 kg.

Perpetuarea unor asemenea ano
malii, atit de costisitoare pentru 
economia națională, este inadmisi
bilă. în primul rind, este necesar 
ca, paralel cu finalizarea măsurilor 
de imbunătățire a normelor de 
consum, pretutindeni, acolo unde in 
trimestrul I risipa a devorat can
tități însemnate de metal sau 
alte materii prime, să se ac
ționeze neîntirziat pentru recu
perarea consumurilor suplimenta
re. In al doilea rind, acolo unde 
se constată existența unor, depășiri 
flagrante a normelor de * consum, 
este necesară o analiză mi
nuțioasă a cauzelor care le-au de
terminat in vederea stabilirii direc
țiilor de acțiune pentru eliminarea 
lor.

Măsurile de ordin tehnic și or
ganizatoric trebuie strins Împletite 
cu o intensă muncă politico-educo- ’ 
tivă desfășurată de organizațiile de 
partid din întreprinderi, pentru a 
transforma lupta pentru economi- J 
sirea materiilor prime, materialelor, ( 
combustibilului și energiei intr-o 
acțiune largă, cu caracter perma- ’ 
nent. Adresindu-se direct con- , 
științei muncitorilor, inginerilor, 
tehnicienilor, organizațiile de partid • 
și sindicale, organizațiile U.T.C. au ț 
datoria — pornind de la situația , 
concretă a fiecărui loc de muncă, 
de la sarcinile de plan — să arate 
cu claritate că economisirea resur- ' 
selor materiale, reducerea cheltuie
lilor de producție constituie o acțiu-

• ne de mare interes economic, pa
triotic. Ele trebuie să militeze ho- 
tărit pentru cultivarea spiritului 
gospodăresc de masă, pentru înlă
turarea risipei, sub orice formă 
s-ar manifesta, combăîînd mentali
tățile care mai generează irosirea 
avuției noastre obștești.

Reducerea consumurilor specifice 
de materii prime, materiale, com
bustibil și energie constituie o pro
blemă a întregii econom:i. intre re
sursele materiale și producția in
dustrială a țării existînd un echi
libru ce nu poate fi sub nici un 
motiv dereglat. Aceasta cu atit mai 
mult cu cit obținerea producției su
plimentare din acest an, ca șl din 
ceilalți ani ai cincinalului, trebuie 
să se asigure cu resursele mate
riale de care dispunem.
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O carte care ne reprezintă, cinema
un omagiu care

ne exprimă, ne angajează
(Urmare din pag- I)

țile politice, organizatorice, umane.
Vitima jumătate de veac din x ia- 

U țării este Încărcată dc eveni
mente. multe indisolubil legate de 
activitatea partidului, de lupta 
clasei muncitoare. Dc ele își lea
gă numele, exprimind In tot atitea 
rinduri devotamentul și curajul 
revoluționar, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Un amplu capitol al volumului 
omagial, intitulat semnificativ ..Un 
om pentru oameni", evocă (reluind 
și îmbogățind un text apărut In 
,.Scânteia") momentele mai impor
tante din biografia secretarului ge
neral al partidului. Luind cunoștin
ță dc principalele date care confi
gurează portretul viu al omului po
litic și conducătorului revoluționar, 
spiritul de abnegație dovedit in 
atitea prilejuri in anii luptei ilega
le. pasiunea exemplară cu care s-a 
dedicat de-a lungul anilor realizării 
programului partidului, contribuția 
fundamentală la elaborarea politi
cii interne și externe a partidului 
și statului ----*—
in perioada 
greșului al 
lui, ' L.... ....... ...... ....... ........
militează pentru progresul si dez
voltarea multilaterală a țârii, pen
tru sporirea prestigiului României 
in lume — cititorul participă, prac
tic, la o lecție de etică comunistă, 
dc spirit revoluționar.

Volumul cuprinde relatările prin
cipalelor momente ale aniversării : 
ședința comună a Comitelului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștri, 
scrisoarea adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu dc Comitetul 
Central al P.C.R., Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri — o înaltă, 
cuprinzătoare și vibrantă prețuire, 
exprimată cu solemnitate și căldură 
tovărășească : scrisoarea adresată 
de consiliul rectorilor din centrul 
universitar București si senatul 
Universității, solemnitatea conferi- 
r-.i titlului de Doctor Honoris Causa 
— consacrare a remarcabilei con
tribuții teoretice și practice la edi
ficarea socialistă a patriei ; cuvin- 
t. rile rostite de secretarul general 
al partidului, in care revin ca o 
profesie de credință cuvintele : 
..Voi servi întotdeauna poporul 
meu. partidul, cauza comunismu
lui !*'.  Se desprind din aceste pa
gini unitatea de monolit a partidu
lui. consecventa și spiritul creator 
cu care partidul nostru militează 
pentru transpunerea in viață a în
vățăturii marxist-leniniste, princi
pialitatea cu care sint abordate pro-

nostru, 
ce a 
IX-lea 

dăruirea cu care a militat și

cu deosebire 
urmat Con- 
al partidu-

blcmele operei de construcție « 
listă, ea și marile probleme 
contemporaneității.

Un alt capitol al volumului, inti
tulat „Țara întreagă — un singur 
gincl, o singură voință", cuprinde : 
relatarea manifestației populare din 
Piața Palatului, cind zeci dc mii dc 
bucureșteni s-au adunat cu satis
facție și bucurie pentru a adresa 
direct secretarului general al parti
dului tradiționala urare ..La mulți 
ani !“ ; mesaje ale organizațiilor 
județene de partid : scrisori colec
tive ale militanților din ilegalitate 
ni partidului și ai mișcării munci
torești din România, ale unor mari 
intr< prinderi, instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, uniuni 
dc creație și foruri științifice ; o ... 
lecție concludentă din scrisorile in
dividuale, semnate de oameni ni 
muncii, urări pline de gingășie ale 
copiilor țării ctc.

Adresînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu urări de sănătate, de fe
ricire si putere de muncă, spre bi
nele și prosperitatea patriei, mesa
jele constituie. în totalitatea lor. un 
angajament solemn al poporului 
de a îndeplini neabătut linia poli
tică a partidului, programul mobi
lizator adoptat de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională.

Felicitind pe tovarășul 
Ceaușescu. organizațiile 
de partid, organizațiile și 
țiile centrale și locale,

socia- 
o ale

se-

Nicola e 
județene 
institu- 

__  ,. _____ oamenii 
muncii de pretutindeni — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — iși afirmă convingerea 
că, militind neobosit pentru înfăp
tuirea mărețelor obiective politice, 
economice și sociale, materializând 
prin energia și priceperea lor pro
gramul de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, aduc 
supremul lor omagiu partidului, 
politicii salo cutezătoare și realiste, 
in a cărei elaborare și traducere in 
viață un rol hotărîtor revine secre
tarului general al partidului.

Un loc distinct in volum il dețin 
„inscripțiile pe columna vie a săr
bătorii". purtind semnătura oame
nilor de artă și cultură — proza
tori, dramaturgi și poeți, oameni de 
teatru, artiști plastici, compozitori 
— din toate generațiile, care, ca in 
atirea rinduri. și-au unit glasul cu 
glasul întregii țâri. Versurile, pagi
nile inspirate de momentul aniver
sar sint o nouă mărturie do atașa
ment față de politica partidului, a 
prețuirii pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru cel ce a făcut și 
face necontenit dovada unei exem-

plare legături dintre viața sa șl 
viața partidului însuși.

Rcflectind o realitate cu care 
avem multiple temeiuri să ne min- 
drim — prestigiul internațional al 
conducătorului partidului șl stalului 
nostru, contribuția sa la cauza so
cialismului. progresului și păcii in
tre popoare — in volum sini insera
te și mesajele d-' felicitare primite 
de pe toate meridianele globului, de 
la conducători ai partidelor comu
niste șl muncitorești, ai mișcărilor 
de eliberare națională și ai altor for
te democratice, progresiste, dc la 
conducători de state si personalități 
ale vieții publice mondiale, de la șe
fii misiunilor diplomatice acreditați 
în tarei noastră, aprecierile unor 
publiciști străini care l-au cunoscut 
personal, au editat 
peste hotare cărți 
telul României. Nu 
parcurgem cu legitimă satisfacție și 
acest ultim capitol al căiții, avind 
bucuria dc a ști că prestigiul-con
ducătorului este o inestimabilă 
contribuție la prestigiul țării însăși.

Iată, așadar, o carte in care ne 
regăsim, cu gindurile și preocupă
rile noastre, cu sentimentele noas
tre cele mai alese. O carte căreia 
tipografii, machetatorii, redactorii, 
toți cei ce au adunat laolaltă o par
te din mulțimea mărturiilor acelui 
moment politic i-au dăruit, prin 
frumusețea ilustrației și a literei, 
un chip distins, pe măsura eveni
mentului, o haină grafică sărbăto
rească.

Iată o carte asupra semnificații
lor căreia merită să medităm. O 
carte care ne exprimă. O carte care 
ne angajează. O carte cu un singur 
— mare și inspirat — autor : po
porul român.

Concluzia acestei cărți ? O intil- 
nim fericit exprimată in Scrisoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a- 
dresată tuturor celor ce l-au felici
tat : „Consider — scria secretarul 
general al partidului — toate aceste 
manifestări drept o expresie a dra
gostei și încrederii comuniștilor, a 
întregului popor in Partidul Comu
nist Român — in rindurile' căruia 
am crescut și m-am format ca mi
litant revoluționar — a liotăririi oa
menilor muncii de a înfăptui și in 
viitor politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, de a 
asigura triumful mărețelor idealuri 
ale socialismului și comunismului 
in România".

Cuvinte de adincă modestie co
munistă. de înaltă conștiință revolu
ționară. pătrunse de responsabilita
tea față de partid și patrie a unui 
distins militant, a unui OM PEN
TRU OAMENI.

ori prefațat 
ale președin- 
pulem să nu

• Un bogat program de manifestări în aer liber - tabere și colonii, activități spor
tive și distractive, competiții ale tinerelor talente • Primii oaspeți în tabere : la 
sfîrșltul lunii mai — preșcolarii, la mijlocul lunii Iunie — elevii, la începutul lunii 

iulie - studenții

Așteptată cu bucurie dc întregul tineret studios ol țării, apropiata 
vacanță de vară se anunță deosebit de bogată sub aspectul acțiunilor 
și manifestărilor consacrate odihnei șl recreației, firești șl necesare 
după un an rodnic dc activitate școlară și universitară. Despre desfă
șurarea acestui ,,al IV-lca trimestru școlar", CORNELIU BAJENARU. 
director in Ministerul Educației 
toarele :

și Invățămintului, ne-a relatat urmă-

— Prin cc-ți definește pro
filul vacanța de vară 1973 ?

— In principal, această vacanță 
de vară se profilează ca o ampla, 
interesantă și deosebit de atrăgătoa
re manifestare in aer liber a tine
retului școlar și universitar. Prin 
grija partidului și statului sini asi
gurate elevilor și studenților con
diții din cele mai bune pentru odih
nă și destindere, pentru îmbogățirea 
orizontului de cunoștințe și câlirea 
fizică a organismului. Importante 
fonduri prevăzute a se cheltui in 
acest scop vor permite o mai largă 
participare a tuturor categoriilor dc 
tineri — preșcolari, elevi, ucenici, 
studenți — la numeroasele acțiuni 
de vacanță inițiate de Ministerul E- 
ducației și Invățămintului, Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, C.C. al U.T.C. și 
Consiliul Național al Organizației 
pionierilor, cu 
retor și altor 
le și obștești, 
edificatoare in . .. „
efectivelor de „beneficiari" ai acțiu
nilor de vacanță : 270 000 de copii 
vor fi cuprinși in tabere și colonii, 
zeci de mii de elevi vor călători pe 
drumurile țârii, numărul participan- 
ților la expedițiile pionierești „Cu
tezătorii" va ajunge la 15 000. Re
feritor la studenți : peste 12 000 iși 
vor petrece o parte a vacanței in 
taberele de la Costinești, Pirîul 
Rece. Bușteni. Constanța și Izvo
rul Mureșului, alte cîteva mii vor 
participa la intilniri cu persona
lități ale vieții noastre politice și 
culturale, la festivaluri artistice, car
navaluri, întreceri sportive, la acțiu
nea turistică „Studenții — pe melea
gurile patriei" ele. De menționat că 
aceste cifre indică doar numărul 
participanților la acțiunile iniția
te de Comandamentul central al 
vacanței ; lor li se adaugă alte 
zeci și sute de mii de copii și tineri 
care vor lua parte la activitățile 
recreative de vacanță inițiate pe 
plan local de organele de partid și 
de stat, de școli și întreprinderi.

Programele de vacanță au fost ast
fel alcătuite incit să stimuleze miș
carea în aer liber, practicarea spor
turilor, refacerea forțelor fizice și

concursul mțniste- 
organizații cenlra- 
Cîteva cifre sint 

privința lărgirii

intelectuale ale tinerilor. Aș subli
nia, de asemenea. preocuparea 
ganizatorilor pentru a conferi 
cit mal bogată semnificație 
catlvă tuturor activităților de 
canță. Cele mai multe dintre 
nifestările din zilele vacanței 
avea loc sub semnul aniversării unor 
evenimente de seamă din istoria pa
triei : împlinirea a 125 de ani de la 
revoluția din 1348, eliberarea Româ
niei de sub jugul fascist la 23 Au
gust 1944.

— Poate n-ar fi lipsit de inte
res ca. din amplul program de 
vacanță, să menționați cîteva 
acțiuni mai deosebite.

— O premieră a acestei vacanțe 
de vară o constituie organizarea u- 
nor tabere turistice de cîteva zile, 
urmărind o cunoaștere mai temei
nică a diferitelor zone ale țării (li
toralul, nordul Moldovei, Alba lu
lls și Blajul — locuri evocatoare aie 
revoluției de la 1848, Bucureștiul 
etc.), prin vizitarea monumentelor și 
muzeelor, a obiectivelor sociaJ-edo- 
nomice, intilniri cu muncitori, spe
cialiști, activiști de partid, cu tineri 
din locurile respective. Festivalul 
cui tu ral-artistic „Litoral ’73" va re
uni. și in această vară, elevi și pio
nieri din formațiile școlare fruntașe. 
Se vor îmbogăți și taberele pe spe
cialități, intrate de acum in tradiția 
vacanțelor, la care participă cei 
mai talentați și harnici pionieri, elevi 
și studenți, modalitate eficientă de 
stimulare a aptitudinilor și prefe
rințelor lor. La Stațiunea tineri
lor naturaliști de la Timișoara si 
la Cimpulung Muscel se vor desfă
șura finalele concursurilor școlare de 
biologie și economie politică, în ta
bere in care elevii vor avea posibili
tatea in prealabil să participe la dife
rite aplicații practice, pe teren. Tot ca 
un element nou putem nota și parti
ciparea activă a studenților de la 
institutele de artă — plastică, teatru, 
muzică — de la Institutul de edu
cație fizică și sport la organizarea și 
desfășurarea programelor cultural-e
ducative și sportive in taberele șco
lare și studențești, la realizarea ma
nifestărilor distractive, tinerești, din 
lunile de vară.

or- 
o 

edu- 
va- 

ma- 
vor

vacanța pe 
multUudiaa.

resurselor și posi-i

Noua casa de cultura din orașul Buzău Foto : E. Dichiseanu

— Cum se vor recrea tinerii 
care rămin peste 
calitățile natale ?

— Ca în fiecare vară, 
plan local -va-.însemna o______ _____
de inițiative și activități din cele mai 
atrăgătoare, realizate cu concurspL.. 
larg al forurilor locale de partid și 
de stat, printr-o riguroasă și chib
zuită utilizare a

bilitățllor locale. Casele pionierilor, 
casele do cultură și cluburile tine
retului șl studenților, instituțiile 
culturale șl sjx>rtive vor pune la 
dispoziția elevilor șl studenților un 
bogat program de manifestări re
creative, distractive. Peste 160 de ta
bere și 280 de baze turistice, pe tot 
cuprinsul țării, vor primi pe tinerii 
excursioniști care vin in grup, indi- » 
vidual sau cu familiile.

La acest capitol mi se pare demnă 
de relevat contribuția activă și rod
nică a tinerilor înșiși la amenajarea 
și gospodărirea unor locuri plăcute 
de vacanță. Este cazul pionierilor 
gălățeni, care și-au amenajat tabăra 
de la Girboavele. Ca și in anii pre
cedență. elevii din școlile profesio
nale lucrează la reamenajarca tabe
rei de la Homorod Băi, participarea 
lor însemni nd realizarea de economii 
In valoare do peste 1 milion lei. Și 
in această vară, tineretul studios va 
continua tradiția participării la mun
că patriotică pe șantierele tineretu
lui. la muncile agricole, oriunde en
tuziasmul și puterea sa de muncă 
vor fi solicitate in realizarea unor 
obiective de larg interes cetățenesc. 
Numeroși studenți vor lucra volun
tar pe șantierele de construcții șco
lare și soclal-culturale, la amenaja
rea atelierelor-școală etc.

— Deoarece începutul vacan
ței se apropie, o întrebare fi
rească : în ce stadiu se află 
pregătirile de rigoare ?

— Zilele acestea chiar a avut loc 
la ministerul nostru o lntilnire a 
reprezentanților tuturor 
lor și factorilor care, 
Comandamentului central, 
la buna desfășurare a 
Cu acest prilej a reieșit 
linii mari, pretutindeni se 
ză intens la amenajarea 
rilor taberelor și coloniilor, 
curs de pregătire cadrele 
organiza și conduce *'  
nile de care am amintit. Nu-i 
mai puțin adevărat că, pe alocuri, 
ritmul pregătirilor este încă lent, 
probabil considerindu-se că mai 
este încă timp suficient. Evident, 
amploarea acțiunilor de vacanță pe 
care trebuie să le organizăm și să le 
desfășurăm in cele mai bune con
diții, răspunderea pentru utiliza
rea chibzuită a fondurilor impor
tante pe care partidul, poporul ni 
le-au pus la dispoziție impun ca 
toate forurile care au responsabilități 
in această direcție să acționeze ope
rativ, cu înalt simț de răspundere.

— Și o ultimă precizare : cind 
se va da startul vacanței 1

— Primii oaspeți în tabere și co
lonii vor fi : la sfirșitul lunii mai — 
preșcolarii, la mijlocul lunii iunie — 
elevii,.la începutul lunii iulie — stu- 
iientiV ’ !p '

De pe acum, tuturor, vacanță plă
cută !

instituții- 
în cadrul 

concură 
vacanței, 

că, in 
lucrea- 
localu- 
sint in 

care vor 
toate acțiu- 

amintit.

Florica DINULESCU

organizare a vacanțelor școlare

i

• Ciprian Porumbescu : PATRIA
— 10; 13,30; 17; 20,30.
• Ceața : SCALA — 9.15; 11,30;
14; 16,15; 18.30; 20.45, GRIV1ȚA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
GRADINA SELECT — 19.30.
• Fată bâtrlnă ; CAPITOL — 
9.30; 11.45; 14; 18,15; lfl,3<); 20,45, 
la grădină — 19.30, FLAMURA — 
9; 11,16; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Frontul nomad : LUMINA — 
9; 11,15; 13.30; 16; HI,30; 20,45.
• Ursul Vogi ! DOINA — 0,30; 
11.30; 13.30; 15,30.
• Raportul agentului 36 : DOI
NA — 17,45; 20,15.
• Veronica : CENTRAL — 9;
11,15; 13,30 5 15,45; 19; 20,15, VOLGA
— 9,30; 11,30; 13.30; 15.30: 17,45;
20, ARTA — 16; 18; 20, la grădină
— 19,30.
• I’o aripile vlntulul : LUCEAFĂ
RUL — 10; 14,30; 19, la grădină —
19.45, FESTIVAL — 9,30; 14: IR,45, 
la grădină — 19,43, FAVORIT — 
10; 14,30: 19.
• Pădurea pierdută : TIMPURI
NOI — 9—20,15 în continuare.
• Misterul din Insula Balfe : MI
ORIȚA — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18;
20.30.
• Acea pisică blestemată : BUCU
REȘTI — 6,30; 11; 13,30; 16; 19,30;
21, la grădină — 20, GRĂDINA 
ARENELE ROMANE — 19.30.
• Adio, Petersburg : VIITORUL
— 15,30; 18; 20,15.
• Tecumseh t LIRA — 15,30; 18;
20.15. la grădină — 19,30. BUCEGI
— 15,30; 18; 20,30, la grădină —
19.30.
• Hoinarii — 14.15, Van Gogh ; 
Paul Gaugain ; Guernica ; C-uba- 
S1 ! — 16,30; A șaptea cruce — 
18,30; 20,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Ce se întlmplă, doctore 7 : 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; 11.13; 13,30; 
16; 18.15; 20,30, la grădină — 20.
• Astă-seară (lansăm în familie : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
15,30; 10; 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 Șolmăreștllor : DACIA
— 9; 12.30; 16: 19,30.
• Cowboy : UNIREA — 15,30: 18; 
20,15; la grădină — 19.30, FLO
RE ASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Zestrea : FERENTARI — 15.30; 
18; 20.15.
• Nici un moment de plictisea
lă : TOMIS — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18.15; 20,30, la grădină — 19.30.
• Explozia : PACEA — 15.45; 18;
20.15.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude ; DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20.15.
• Țara sălbatică : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
• Drumul spre Vest : COTRO- 
CENT — 15,30; 18; 20,15.
• Atunci i-am condamnat pe toți
la moarte : VITAN — 15,30; 13;
20.15.
• Filiera : GRĂDINA VITAN — 
19,30.
• Atentatul : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
MOȘILOR — 15,30; 19. la grădină
— 19,30.
• Copilul sălbatic : POPULAR — 
15,30; 18: 20,15.
• Seceră vîntul sălbatic : PRO
GRESUL — 15,30; 18.
• Ucldeți oaia neagră : PROGRE
SUL — 20.15.
• Domnului profesor, cu dragos
te î MUNCA — 13.30; 18; 20,15.
• Alfred cel Mare : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.

La Ministerul Educației și Invă- 
țămintului a avut loc ședința de 
lucru a Comandamentului central de 
organizare a vacanțelor școlare. Re
prezentanții inspectoratelor școlare 
județene și municipiului București, 
ministerelor și altor organe centrale, 
comitetelor Județene U.T.C. și ai or
ganizației de pionieri au dezbătut : 
Planul de măsuri al Comandamentu
lui central privind organizarea va
canțelor in anul 1973 și repartizarea

in tabere, colonii și excursii în anul 
1973 a preșcolarilor și elevilor. în 
încheierea ședinței de lucru a luat 
cuvintul tovarășul Virgil Cazacu, 
prim-adjunct al ministrului educa
ției și invățămintului, care a precizat 
sarcinile care revin factorilor educa
ționali pentru organizarea în bune 
condiții a vacanței de vară a ele
vilor.

(Agerpres)
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Prea-anonimii monografi...
Nu o dată, oprindu-mă in 

mici localități și voind să 
aflu cite ceva despre trecu
tul lor. am fost îndrumat 
cu promptitudine : „Cum 
de nu ? Să faceți cunoștință 
cu profesorul X, autorul 
unei monografii despre o- 
rașul nostru...". Sau cu in
ginerul. sau cu doctorul, cu 
funcționarul X...

Oameni mindri de opera 
la care lucrau, desigur, de 
ar.i de zile : monografia 
comunei sau a satului. Cu 
infinite precauții deschi
deau acele tomuri și prin 
fața ochilor se perindau — 
inserate cu o caligrafie pe
danta — date, informații, 
oameni și fapte. Cele mai 
multe, cu adevărat intere
sante.

Deslușim in aceasta vo
cația de istoriografi a aces
tor oameni. Și. desigur, nu 
putem avea pentru modeștii 
și necunoscuții autori de 
monografii din cine știe ce 
localitate, din cine știe ce 
sat sau comună decit un 
profund sentiment de re
cunoștință. Muncii lor, iz- 
vorite . din pură și 
teresată dragoste, 
să i se răspundă cu solici
tudine. Dacă ar fi cunos
cute de către profesori de 
istorie, muzeografi — și, 
practic, nu există localitate

dezin- 
trebuie

maj importantă care să nu 
aibă asemenea specialiști 
— aceste monografii ar 
ciștiga desigur in rigoare, 
s-ar stabili direcțiile de in
vestigație cu adevărat im
portante, intr-un cuvint, 
s-ar crea premisele dezvol
tării sau alcătuirii unor noi 
monografii, pe criterii știin
țifice. în cazurile cind o- 
blectul cercetării 
vedește deosebit 
portant — și sint 
atitea localități care, chiar 
și numai la o cercetare su
perficială. relevă un trecut 
istoric de o bogăție ne
bănuită — autorii ar putea 
să solicite și sâ primească 
sprijinul direct al cercetă
torilor din Capitală și din 
marile centre din provin
cie. Iar cele mai reușite 
monografii. născute din- 
tr-o asemenea conlucrare, 
ar trebui să aibă șansa de 
a vedea lumina tiparului. 
Efortul și-ar dovedi, fără 
îndoială, o multiplă utili
tate.

Aflăm în aceasta justifi
carea unei întrebări : „Cine 
și cum ii sprijină, cine ii 
îndrumă pe autorii de mo
nografii in nobila lor în
deletnicire ?“

...Și, in perspectivă, a 
unui răspuns.

se do- 
de im-
Ia noi

Mihal HETCO

Este, dar s-a terminat"
Cinematografele slnt o- 

bligate să pună in vinzare 
bilete cu preț redus pentru 
studenți. De aceea, ori de 
cite ori merg la un film, 
încep prin a solicita astfel 
de bilete — deși in nouă 
cazuri din zece (la specta
colele de seară indeosebi)

V ____

răspunsul invariabil este : 
„s-au terminat !" Desigur, 
dacă încerci să obții „bilete 
studențești" imediat Îna
inte de Începerea spec
tacolului, nu 
dacă locurile 
(cite la număr ?) n-au fost, 
in realitate, ocupate de co

poți ști 
rezervate

legii care s-au prezentat la 
casă mai din timp. Nu știu 
insă cum se face că — 
chiar dacă am răgazul și 
mă străduiesc să ajung pri
ma la casa cinematografu
lui — și in aceste cazuri 
aflu că biletul cu preț re
dus „este, dar s-a termi
nat...". Așa mi s-a întim- 
pLat, de pildă, marți, la 
„Patria" — unde am vrut 
să văd filmul „Ciprian Po
rumbescu". M-am prezentat 
la casă înainte de începerea 
spectacolului de la ora 17 
șî am cerut un bilet de stu
dent. „S-au terminat !“ — 
a venit prompt răspunsul 
casieriței (deși „astfel" de 
bilete existau la ora aceea 
berechet). „Dați-mi atunci 
un loc cu preț redus pen
tru spectacolul următor". 
„N-avem 1“ — m-a informat 
vocea de la ghișeu. Oare să 
fi luat colegii mei. cu asalt, 
casa cinematografului, cum- 
pârind anticipat toate bile
tele studențești ? N-aș cre
de. Cred mai degrabă că 
dispoziția care prevede 
existența unor astfel de bi
lete nu este luată in se
rios și respectată si că la 
anumite cinematografe se

consideră „nerentabilă" re
ducerea prevăzută, pe hir- 
tie. pentru spectatorii-stu- 
denți. După părerea, mea, 
ar fi fost firesc ca la un 
film cum este „Ciprian 
Porumbescu", al cărui me
saj patriotic 
seazâ — după 
mai ......
special tinerei generații, să 
fie suplimentat numărul de 
locuri care pot fi vindute cu 
preț redus tineretului din 
școli și facultăți. în gene
ral insă, semnalind această 
situație, cred că forurile în 
drept ar trebui să reconsi
dere, din punct de vedere 
cultural-politic, regimul bi
letelor de spectacol pentru 
elevi și studenți, sancțio- 
nind îngustimea celor care 
încalcă reglementările in 
vigoare, probabil dintr-un 
îngust „interes comercial". 
Și n-ar strica dacă, la ca
sele de bilete, ar fi afișat 
vizibil cite și care anume 
sint locurile respective — 
aceasta tocmai pentru a se 
evita pe viitor arbitrariul 
In aplicarea reglementări
lor la care m-am referit.

se 
cum 

remarcat — in
adre- 

s-a 
mod

Corina SORBU

Box la... un pahar de pepsi
In virtutea unei bune 

tradiții, editura „Stadion" 
continuă sâ ofere cititori
lor săi o „literatură sporti
vă" necesară și utilă atit 
amatorilor, cit șl profesio 
niștilor in asimilarea unor 
norme și tehnici de joc 
obligatorii pentru practi
carea sportului favorit. 
Recent, la această editură 
au văzut lumina tiparului 
o sumă de volume apre
ciate și necesare publicu
lui dintre care pot fi citate 
„Rolul educației fizice in 
formarea omului". „Mini- 
rugbi", „Volei", „Olimpia
dele albe", „Schiul pentru

toți", „Cum devii campion" 
etc.

Unele au un caracter vă
dit informativ. Altele sint 
pur „tehniciste", păcătuind 
printr-un exces de date 
și cifre care nu servesc 
prea mult ideii de lar
gă popularizare a unui 
sport sau altul. Ar fi cu 
atit mai de apreciat faptul 
că nu puține volume au 
alura unor povestiri lite
rare, fapt care nu impie
tează cu nimic asupra con
ținutului ..sportiv", ci dim
potrivă facilitează înțele
gerea acelor elemente de 
care aminteam mai sus.

Dar nu toate aceste poves
tiri sint și realizate pe 
măsura intențiilor autori
lor ; de aici o abundență 
de titluri care ..zac" prin 
rafturile librăriilor. In a- 
ceastă categorie de „litera
tură" se înscrie și recentul 
volum „Pumnacii olteni", 
de Ion Puiu Dumitrescu și 
Marin Crăciunescu.

Proza respectivului vo
lum înseamnă mai puțin 
decit o trecere în revistă 
a celor mai semnificative 
momente din istoria boxu
lui oltenesc, avînd aerul 
unui proces-verbal, redac
tat in fuga condeiului, in
tr-un limbaj banal anecdo
tic. Publicitatea în jurul 
unui meci de box, ținut la 
Craiova in 1923, este pre
zentată de semnatarii volu
mului ca un adevărat act 
de cruzime la adresa unui 
biet măgăruș. Relatările 
celor doi reporteri — avind 
ca punct de plecare confe
siunile septuagenarului D.

Teică, „la un pahar de 
pepsi" — se deapănă ade
sea într-un stil de literatură 
ieftină : „...Ringul s-a rupt 
în două, iar grădina Iul Nea 
Porumbiță era devastată de 
vijelie, arătînd ca după un 
cutremur. Pe frumosul pa
nou de la intrare, întors cu 
susu-n jos, se mai putea 
citi Înflăcărată reclamă"...

încercările ulterioare ale 
celor doi autori de a plasa 
boxul oltenesc pe orbita 
celui național și internațio
nal au ca rezultat același 
ton de proces-verbal 
care am putea cita aici 
gini întregi. ~ ’ 
cărei apariții 
fost deseori 
public, poate și trebuie să 
acționeze mai ferm pentru 
a asigura unor atari volu
me un stil adecvat, pentru 
a promova o literatură de 
evocare sportivă valoroasă, 
depășind condiția unor pro
ze redactate fără har.

s-au aflat în imposibilita
tea vizionării ambelor 
spectacole desfășurate la 
aceeași oră. impiedieîn- 
du-se astfel un ajutor real 
pe care colectivele respec
tive l-ar fi putut primi 
prin cunoașterea opiniilor 
unor profesioniști ai dome
niului. După cum și spec
tatorii nu s-ar fi aflat in 
situația unei dificile op
țiuni toate acestea în

timp ce în alte săptămîni 
nici un teatru din provin
cie nu e planificat in tur
neu in Capitală. Să fie 
chiar insolubilă această 
problemă ? Ori este numai 
o consecință a unei anu
me indiferente ? N-ar fi 
cazul atunci ca indiferen
ța să-și încheie mai repe
de monolpgul și să iasă din 
scenă ?

M. COSTEA

1)
II
I
I1
I
I
II

Stoic i^aia vuiutuia; . ,
i Taurului — 10.30. Un fluture pe \ 
' lampă — 15,30; Dulcea pasăre a ,
l tinereții — 20, (sala Studio) : Să \ 
J nu-ți faci prăvălie cu scară —JI

II
I
iI I 1 l

• Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român — 
sala Studio) : Ciclul ..Debuturi — 
afirmări — confirmări" : Recital 
de pian susținut de Peter Gros
sman ; Recital de vioară susți
nut de Petru Csaba — 18; (la 
Sala Mică a Palatului) : Concert 
dat de Qunrtctul Muzica — 20.
e Opera Română : Motanul în
călțat — 11; Madame Butterfly — 
19,30.
• Teatrul de operetă : 
Iul Marco Polo — 10,30 ; 
libertate — 19.30.
• Teatrul Național ,.I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Zodia

Secretul 
Vint de

: nu-p ----- r---------- — -
1 10,30. Jocul de-a vacanta
/ • Teatrul de comedie : Fata mor-
1 gana — 10,30, Mutter Courage — 
' Oft

1 „Lucia Sturdza B,u-

20.

l 20.
\ • Teatrul ____ — -----------
i landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
î gureanu) : Joc de pisici — 10 ; A 
i douăsprezecea noapte — u*»
ț tramvai numit dorință -

l — 19,30*
) • TeatrulI —
iîI
l 9,50 Viața satului.
\ 11,00 Emisiune în limba maghiară.
i 12,30 De strajă patriei.
) 13-16,10 Album duminical.

I .... ”.........II _
l 18,43 Publicitate. 
' 18.50 Avanpremieră.

i.......1I

- 15. '
___ — 20. . ,

• Teatrul Mic : Pisica sălbatică

.--------- 1 „C. I. Nottara" (sala
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wllde — 10; Adio Charlie — 19.30, 
(sala Studio) : Sora cea mare 
— 16. Bărbați fără neveste — 20. 
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 10: ...Eseu — 19.30.

S Teatrul „Ion Creangă" : Scu
ta cu trei iezi — 10.

t
Ideala conlucrare Programul Idin 

pa- 
ale 
au 
de

8,00 Gimnastica pentru
8,10 Pentru sănătatea 

voastră
8.20 Cravatele roșii

toți, 
dumnea-A Intrat in obișnuința 

editurilor noastre să iși 
prezinte și să iși susțină 
debuturile prin intilniri cu 
cititorii. Editura „Emines- 
cu“, editură care a organi
zat și a participat numai 
in această săptămînă la 
trei asemenea manifestări, 
dă, in acest sens, un bun 
exemplu. Ca și editura 
„Cartea românească" sau 
„Dacia" din Cluj, ca si alte 
edituri ai căror salariați au 
descoperit că munca edi
torului nu se poate limita 
doar la trimiterea manu
scrisului spre tiipar.

e.,__ __ _____ _ Zilele trecute, la librăria
prezinți efortul de muncă, din centrul lașului, în pre- 
de energie, de bani, pe zența —— 
care 11 presupun transpor- torului 
tul decorurilor, ’ . ’ 
colectivului actoricesc.

Sint tot atitea argumen
te care pledează pentru o 
judicioasă programare a a- 
cestor turnee.

Cu toate acestea, ------
cîteva luni, eram in situa- cului 
ția de a anunța specta- fost 
colele teatrului din Sibiu, unor 
in aceeași seară cu cele sele 
ale teatrului din Galați, Pină ---- , ----- - ---------
iar săptămina trecută o re- numai că lectura a fost 
prezentație a colectivului susținută de unii dintre cel 
din Piatra Neamț in ace- mai distinși actori ar Na- 
lași timp cu o reprezenta- ționalului ieșean. Ei ținu- 
ție din cadrul microstagiu- seră să fie prezenți la 
nii sătmărene la Bucu- această manifestare, deși 
reștl. mai era puțin pină la re-

Evident, criticii de spe- prezentația de seară. Nu- 
cialitate, oamenii de teatru mai că, nu o dată, In tim-

Editura, 
notabile 

apreciate

G. CUIBUȘ

Turnee în concurență?
Nu trebuie sâ cunoști 

prea bine viața unui tea
tru. nu trebuie să cunoști 
prea adine psihologia slu
jitorilor scenei ca să Înțe
legi ce reprezintă turneul 
unei asemenea instituții 
din provincie la București. 
Pentru ca să bănuiești cu 
cită deliberare este prevă
zut și calculat un aseme
nea turneu de către fiecare 
colectiv artistic — adevărat 
eveniment, care se produce 
citeodată — chiar o dată 
la doi-trei ani. Să presu
pui cită răspundere, cite 
frămlntâri creatoare, cit 
interes profesional .suscită 
ideca confruntării cu publi
cul exigent al Capitalei, cu 
critica de specialitate, cu 
profesorii de la institut. 
Nu iți trebuie, pe de altă 
parte, nici un fel de ima-

ginație pentru ca să-ți re-
autorului, a direc- 

editurii „Emines- 
deplasarea cu" și a unor cunoscuți oa

meni de cultură și artă, a 
avut loc lansarea unui nou 
volum de teatru. El se nu
mește „Interludiu" și apar
ține scriitorului ieșean Andi 

acum Andrieș. Prezentarea criti- 
" ’ Valeriu Râpeanu a 

urmată de lectura 
fragmente din pie- 

cuprinse în volum, 
aici, nimic deosebit

pul „lecturii", cărțile deve
neau, în mina lor, inutile, 
replicile veneau de undeva, 
din tezaurul bogatei lor 
memorii. Și, desigur, el 
simțeau citeodată respi
rația ..sălii" de teatru 
pline de spectatori, prezen
ța decorului. Pentru că il 
citeau pe Andi Andrieș 
după ce il jucaseră ; după 
ce il lansaseră ca debutant, 
il consacraseră ca ’ ’ 
gostit al scrisului 
scenă. Pe de altă 
pentru mulți dintre citito
rii de teatru, acolo de față, 
nu numai replicile, ci și 
chipurile și vocile celor 
care rosteau acele replici 
erau bine cunoscute. „Lec
torii" din librărie erau a- 
ceiași cu prețuiții inter- 
preți ai eroilor din ..Inter
ludiu". „Grădina cu tran
dafiri" sau ..Duet" i 
na Naționalului 
Grație lor. drumul .* 
par și spre cititor ; 
maturgiei lui Andi > 
(alături de care am . .
aminti și numele celuilalt 
dramaturg ieșean. Mircea 
Radu Iacoban) s-a Impus 
atenției spectatorilor.

Este un exemplu de so
lidaritate teatrală și „min- 
drie locală" demn de ur
mat. Și un exemplu de 
„cum trebuie lansată o 
carte".

16,10 Film serial pentru tineret 
„Tunelul timpului".

17,00 Fotbal : Sportul Studen
țesc — Steaua. Transmisiune 
directă de la stadionul „23 
August".

îndră- 
pentru 
parte,

pe sce- 
ieșean. 

spre tl- 
al dra- 
Andrieș 

i putea

N. STANCU
J

18,55 Ținutul Pădurcnilor.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,10 Reportajul sâpt&mînll : 

cade de beton".
20.30 Film artistic : „Valsul nemu- 1 

ritor“.
22,05 Trubaduri olandezi. Forma- J 

țla de muzică ușoară „Turn- ' 
bleweeds".

. 22,25 Telejurnal.
ț 22,40 Duminică sportivă • Fotbal : •«' 
i Polonia — Iugoslavia. Selec- )
* țiunt înregistrate de la Var- i
1 șovla. ]

i
)

„Cas-

I
I

Programul II j
11,00-13.00 Concertul orchestrei sim- | 

fonice a Filarmonicii 
ge Enescu".

20.10 Eroi Îndrăgiți de copil : ră- 
țolul Donald — producție 
Walt Disney.

20,40 Caleidoscop cultural-artis
tic.

21,00 Studioul muzical : 
tul cerșetor" de

21,50 Telex tehnico-ștlintiflc. 
formații și reportaje de 
tualitate.

22.10 Film serial „Mannix".

„Geor- î

!
I
1

J

„Studen- 
Mllldcker.

In- 
ac-
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

X H rog sâ primiți, Excelență, mulțumirile mele cele mal călduroase 
pentru felicitările și bunele urări pe care mi le-ați adresat cu ocazia 
celei de-a 25-a aniversări a statului Israel.

ZALMAN SHAZAR
Președintele Israelului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Vă rog sâ primiți, domnule președinte, sincerele mele mulțumiri 
pentru mesajul de felicitări pe care ați binevoit a mi-1 adresa cu ocazia 
celei de-a XIII-a aniversări a independenței Republicii Togo și s.'i accep
tați cele mai bune urări din partea mea pentru fericirea dumneavoastră 
personală și bunăstarea poporului român.

Cu cea mai înaltă considerațiune.
General ETIENNE EYADEMA

Președintele Republicii Togo

Tovarășul Mario Zagari a părăsit Capitala
’Simbătâ a părăsit Capitala tovară

șul Mario Zagari, membru al Direc
țiunii Partidului Socialist Italian, 
care a făcut o vizită in țara noastră 
la invitația Comitetului Central ai 
Partidului Comunist Român.

La plecare, pe aeroportul Otopcni. 
oaspetele a fost condus de tovarășii 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
CorfR ".-l Român. Ștefan Andrei, 
' -rre^r al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, de ac
tiviști de partid

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

★
Apropiata vizită a președintelui 

Consiliului de Stat al României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, In Ita
lia se va desfășura lntr-un moment 
foarte important in care situația in
ternațională este in plină eferves
cență — a declarat Mario Zagari, 
membru al Direcțiunii Partidului So- 
cialist Italian. într-un interviu acor
dat unui redactor al „Agerpres*'.  Vi
zita — a subliniat in continuare oas
petele — va ocaziona un examen 
profund și intens al marilor proble
me care stau astăzi înaintea con
ducerilor partidelor și țărilor noas
tre.

Deși România și Italia aparțin u- 
nor sisteme politice diferite, există 
multe puncte de contingență in a- 
precicrea marilor probleme interna
ționale. In rindul cărora se află și 
pregătirea și desfășurarea Conferin
ței securității europene, pe care o 
considerăm o ocazie importantă, ca 
toate țările, independent de forța și 
mărimea lor, să contribuie la rca- 
1 zarea unui climat de descindere, 
de înțelegere, ce nu poate fi creat 
decit cu concursul tuturor.

Rclidfir.d apoi alte dimensiuni ale 
însemnătății vizitei in Italia a șefu- 
iui statului român, oaspetele s-a re- 
f-'rit in acest context la relațiile 
dintre cele două țări. Prietenia in
tre România și Italia — a spus el

Primire la Consiliul Central al U.G.S.R.
Tovarășul Mihai Dalea. președin

tele Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia, a primit simbătâ pe reprezen
tantul Congresului Permanent pentru 
Unitatea Sindicală a Oamenilor Mun
cii din America Latină și membru al 
conducerii Confederației Sindicale 
a Oamenilor Muncii din Columbia, 
delegațiile Consiliului Național al 
Centralei Oamenilor Muncii din 
Chile, Confederației Ecuadoriene a 
Oamenilor Muncii Creștini și Confe
derației Oamenilor Muncii din Ecua
dor. Confederației Unitare a Oame
nilor Muncii din Venezuela. Confe
derației Generale a Oamenilor Mun
cii din Peru și Centralei Oamenilor 
Muncii a Revoluției Peruane, care, 
la invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., au participat la manifes
tările prilejuite de sărbătorirea zilei 
de 1 Mai și au făcut apoi o vizită 
de schimb de experiență in țara 
noastră.

La primire a participat tovarășul 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

MUi, urnind pentru invitația de a

Inmînarea Steagului roșu 
și a Diplomei de unitate 

fruntașă pe țară 
Institutului județean de 
proiectare Constanța

CONSTANTA (CoresMnderrtul 
„Scinteii". George Mlhtescu). — Ieri, 
colectivul Institutului județean de 
proiectare Constanța a trăit un mo
ment deosebit de emoționant : decer
narea Steagului roșu și a Diplomei 
de unitate fruntașă pe țară in între
cerea socialistă. pentru activitatea 
desfășurată in 1972. Prezentind rezul
tatele pentru care colectivul de pro- 
iectanți a primit Înaltele distincții, 
arhitectul Gheorghe Dumltrașcu. di
rectorul institutului, a subliniat a- 
portul întregului colectiv și sprijinul 
permanent primit din partea orga
nelor de partid și de stat care au 
condus, in anul trecut, la realizarea 
planului producției globale in pro
porție de 105.7 la sută, la creșterea 
productivității muncii cu 7,6 la sută 
față de prevederi și la depășirea 
planului de beneficii cu 44 la sută. 
Totodată, a fost redusă durata de 
întocmire a proiectelor cu 1 691 de 
zile față de termenele oontractuale. 
obținindu-se un decalaj corespunză
tor intre proiectare și execuție. Con- 
tinuind succesele din anul trecut, co
lectivul Institutului de proiectări 
Constanța a reușit, ca in primele 4 
luni ale acestui an. să sporească 
productivitatea muncii eu 8.2 la sută 
față de plan, să realizeze planul de 
■beneficii in proporție de 126 la sută 
5i să depășească substanțial nivelul 
prevederilor la producția globală.

Participanții la adunarea festivă 
au trimis o telegramă Comitetului 
Centra! al P-C.R-, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care se angajează să 
sporească eforturile pentru realiza
rea sarcinilor planului cincinal in 
4 ani și jumătate șl înfăptuirea 
grandiosului program de dezvoltare 
multilaterală a patriei, elaborat ae 
Congresul al X-lea și Conferința 
Națională a partiduluL 

— este tradițională. Amindouă țările 
au 1 recul, de-a lungul timpului, prin 
multe momente grele, amindouă 
sint mindre de independența lor, au 
scos din lecțiile istoriilor lor o bo
gată ințclepciune, sint preocupate 
de a fl prezente activ pe arena mon
dială. In același timp, sint conștien
te că pacea este binele suprem șl 
ea se ciștigă și se menține prin co
operarea tuturor.

Pe linia aceasta. * apropierii între 
țările noastre, s-au realitat o serie 
de schimburi concretizate in acor
duri de cooperare industrială, știin
țifică, tehnică, s-au dezvoltat rela
țiile pe plan cultural. Există condiții 
foarte favorabile pentru ca relațiile 
noastre să devină exemplare. Este 
o datorie pentru partidele noastre, 
pentru factorii de răspundere, ca să 
continuăm a acționa pe linie poli
tică. deoarece in felul acesta se dez
voltă. adecvat, întregul mecanism 
de cooperare.

Răspunzind unei alte întrebări, 
oaspetele a declarat : între Parti
dul Socialist Italian și Partidul Co
munist Român există de mai mult 
timp relații foarte bune, ne-am con
fruntat deseori opiniile, pozițiile, in 
cadrul diferitelor int-ilniri bilaterale. 
Consultările intre partidele noastre 
sint permanente, iar In cursul con
vorbirilor pc care lc-am avut, cu 
prilejul acestei vizite, am decis să 
le intensificăm.

Personal, cunosc România de mulțl 
ani ; am vizitat-o ca secretar de stat, 
ca -ministru al comerțului exterior, 
am contribuit la dezvoltarea schim
burilor in domeniile economic, cultu
ral. Apreciez farmecul puternic, 
transformările profunde ale acestei 
țări pe caro, cu cit o cunoști mai 
bine, cu atit ai vrea mai mult s-o 
revezi.

Ne-am dat seama încă o dată, cu 
prilejul acestei călătorii, că preșe
dintele Nicolae Ceaușescu întruchi
pează cele mai nobile năzuințe ale 
poporului român, pc care il repre
zintă in mod strălucit

(Agerpres) 

vizita România, oaspeții din America 
Latină au împărtășit din impresiile 
culese in timpul șederii in țara noas
tră. care le-a permis să cunoască mal 
îndeaproape realizările poporului ro
mân, contribuția sindicatelor în ope
ra de construcție a socialismului. Ei 
au subliniat că sint deosebit de sâ- 
tisfăcuți de primirea caldă și ospita
litatea cu care au fost înconjurați 
pretutindeni, pe care le apreciază ca 
o expresie a sentimentelor de soli
daritate ale oamenilor muncii din 
România față de clasa muncitoare și 
cei ce muncesc din America Latină.

(Agerpres)

Omenirea străbate o epocă de trans
formări înnoitoare, revoluționare, de o 
amploare fără precedent In cadrul a- 
cestora, unul din procesele cele mai 
caracteristice il constituie afirmarea 
puternică a națiunilor, a voinței lor de 
a se dezvolta, liber și suveran, pe 
calea progresului. Viața dezminte 
astfel, cu puterea faptelor, diferitele 
„teorii" potrivit cărora națiunea ar 
fi. chipurile, o categorie „depășită is
toricește-, că rolul ei in lumea con
temporană ar fi practic epuizat — 
teorii slujind drept paravan încercă
rilor de perpetuare in viața Inter
națională a unor practici proprii po
liticii imperialiste de forță și dictat, 
de ingerințe și presiuni.

Pornind de la studierea aprofun
dată a realităților istorice, partidul 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, au relevat rolul progresist 
de uriașă însemnătate al națiunii 
in lumea de azi, aducind o contribu
ție remarcabilă la elucidarea aspec
telor teoretice ale acestei probleme 
și desfășurind o bogată activitate 
practică in concordanță cu cerințele 
afirmării intereselor legitime ale na
țiunilor. „Practica social-istorică 
— arată tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — demonstrează că na
țiunea socialistă este o puternică 
forță motrice a dezvoltării, că ea În
deplinește un imens roi progresist in 
întreaga epocă de construire a socia
lismului și a comunismului.., Afir
marea liberă și Independentă a 
fiecărei națiuni, deplina egalitate in 
drepturi a tuturor națiunilor, respec
tarea aspirațiilor lor legitime spre 
progres și bunăstare, a dreptului de 
a hotări singure asupra propriilor 
lor destine reprezintă una dintre eele 
mai importante premise ale mersului 
înainte al societății".

Așa cum este cunoscut, constitui
rea națiunilor s-a realizat or intr-un 
proces Îndelungat și anevoios, dru
mul spre cistigarea libertății si dem
nității. pentru păstrarea ființei na
ționale fiind punctat nu arareori cu 
singele celor mai buni fii al topoare
lor : dar realizarea acestor aspirații 
s-a Impus întotdeauna, pe deasupra 
oricăror piedici și Împotriviri, eu o 
forță inexorabilă, de nestăvilit. Acest 
adevăr este confirmat concludent de 
însăși istoria patriei noastre. A- 
cum. rfnd aniversăm Împlinirea a 
125 de ani do la revoluția de la 1846. 
se cuvine subliniat că această amplă 
ridicare revoluționară a avut ca o 
componentă esențială, alături de re
vendicările sociale, afirmarea cu o 
excepțională forță a conștiinței na
ționale a poporului român, a voinței 
sale de a-șl făuri unitatea, in cadrul 
unui stat liber, de sine stătător. 
„Vrem — spunea Nicolae Bălcescu — 
să fim o nație, una puternică fi li
beră, prin dreptul ji datoria noastră, 
pentru binele nostru fi al celorlalte 
nații căci voim fericirea noastră fi 
avem o misie a împlini în omenire". 
Iar Simion Bărnuțiu arăta că națiu-

Decrete ale Consiliului de Stat Cronica zilei Plenara Consiliului U.A.S.C.R.
Consiliul do Stat al Republicii So

cialisto România n adoptat recent 
Decretul privind stabilirea normelor 
unitare dp structură pentru unitățile 
de cercetare $1 proiectare, precum 
și Decretul privind stabilirea norme
lor unitare dp structură pentru insti
tuțiile de Invățămint. Prin aceste 
decrete sint stabilite principii șl 
măsuri menite n nslgura perfecționa

Plecarea delegației parlamentare 
tanzaniene

Delegația parlamentară tanzaniană, 
condusă de Adam Sapi Mkwawa, 
președintele Adunării Naționale a 
Republicii Unite Tanzania, care, la 
invitația Marii Adunări Naționale, a 
făcut o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră, a părăsit simbătâ 
la amiază Capitala.

Oaspeții au fost conduși de Ștefan 
Voitcc, președintele M.A.N., Mia 
Groza și llie Murgulescu, vicepre
ședinți ai M.A.N., de președinți al 
unor comisii permanente ale M.A.N.

în cursul zilei de simbătâ, mem
brii delegației au avut o întreve
dere la Liga română de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, cu 
prof. Stanciu Stoian, secretar gene
ral al ligii, și prof. Tudor Iones- 
cu, președintele Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii din Re
publica Socialistă România.

★
In cadrul interviului acordat unui 

redactor al Agenției române de 
presă, dl. Adam Sapi Mkwawa a 
spus : „Sint la prima mea călătorie 
in frumoasa dumneavoastră țară. în 
cursul vizitei întreprinse in diferite 
regiuni ale României m-a impre
sionat in mod deosebit dezvoltarea 
agriculturii. Am văzut ogoare în
tinse, lucrate cu mașini agricole 
moderne, am vizitat ferme zooteh
nice, precum și o uzină de îngrășă
minte chimice. în general, ne-a inte
resat experiența țării dumneavoas
tră in mecanizarea și modernizarea 
agriculturii, îndeosebi in domeniul 
zootehniei, acestea fiind sectoare cu 
mare pondere in economia Tanza
niei. Am mers, de asemenea, in fa

Ministrul transporturilor și telecomunicațiilor 
s-a întors din S.U.A.

Tncheindu-și vizita oficială între
prinsă in Statele Unite ale Amerieli, 
tovarășul Emil Drâgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul transporturilor și telecomu
nicațiilor, s-a întors simbătâ dupâ- 
amlazâ in Capitală. ■'

La sosire, pe aeroportul Otopeni,,

vremea
Ieri in țară : vremea a fost in ge

neral frumoasă și s-a încălzit ușor 
in regiunile din sud. unde tempera
tura aerului a oscilat, la ora 14, in
tre 14 grade la CImpulung Muscel si 
21 de grade la București. Turn-u-Mâ- 
gurele si Urzice-ni. în regiunile din 
nord, nebulozitatea cerului s-a men
ținut accentuată și. pe alocuri, a 
plouat slab. In aceste regiuni, tem
peratura acrului a oscilat între 8 gra
de la Huedin și Intorsura Buzăului 

nea română, dorind a se constitui și 
organiza pe temei național, „nici 
voește a domni peste dtte națiuni ; 
nici nu va suferi a fi supusă altora, 
ci voește drept egal pentru toate".

Este știut că, in încercările de a 
Înăbuși aspirațiile naționale ale ro
mânilor. trei dintre cele mai mari 
puteri ale vremii, imperiile vecine — 
otoman, habsburgic. țarist — nu 6-au 
dat înapoi de la nimic, nici chiar de 
la intervenția armată — intervenție 
vehement condamnată la timpul sâu 
de Marx, care sublinia că aceste pu
teri nu aveau „nici un drept să in
tre cu mina înarmată pe teritoriul 
Principatelor".

Națiunea - uriașă forță 
a progresului contemporan

• „Nu există forță în lume in stare să împiedice popoarele să-și afirme ființa națională”
• O colaborare internațională rodnică se poate realiza numai intre națiuni indepen

dente, suverane, egale in drepturi
• Principiile noi, ale relațiilor internaționale democratice — cheia afirmării depline a 

fiecărei națiuni, a destinderii, încrederii ți securității internaționale

în pofida acestei intervenții, ideile 
înscrise pe steagurile pașoptiștilor 
n-au putut fl infrinte ; evenimentele 
ulterioare — Unirea Principatelor, 
cucerirea independenței de stat, 
făurirea statului național uni
tar — au dovedit că afirmarea na
țiunii este un proces istoric, de neîn
vins. Aceste năzuințe și-au găsit de
plina Împlinire prin eliberarea Româ
niei de sub jugul fascist și înfăptui
rea revoluției socialiste, In urma că
reia poporul român a devenit pentru 
prima oarâ stăpln deplin pc destinele 
tale, pe toate avuțiile țării, liber și 
suveran In propria țară.

Revoluția proletară nu numai că 
nu duce la dispariția națiunii, cl. 
dimpotrivă, creează condiții supe
rioare pentru redeșteptarea și afir
marea deplină a ființei naționale a 
poporului. Marile realizări obținute 
in anii socialismului de poporul ro
mân. sub conducerea partidului co
munist. in dezvoltarea forțelor de 
producție, puu.-rn.ioul dinamism al e- 
conomlei si Întregii vieți sociale, a- 
vintul culturii. întreg tabloul înflo
ririi multilaterale a patriei arată ce 

rea organizării unităților de cerce
tare și proiectare, precum șl a in
stituțiilor de invățămint de toate 
gradele, astfel incit acestea sâ-și rea
lizeze in cele mai bune condiții atri
buțiile ce le revin.

Decretele vor fi publicate in Bu
letinul oficial al Republicii Socia
liste RonMn'i.

(Agerpres)

brici, rafinării, întreprinderi de uti
laj pentru agricultură, la uzina de 
autoturisme „Dacia". Experiența ță
rii dv. in domeniul Industrializării 
este foarte prețioasă pentru noi, in- 
trucît in Tanzania acest proces este 
de-abla la început..

în cadrul schimburilor do vederi, 
pe care le-am avut cu oficialitățile 
române — a subliniat in continuare 
oaspetele — am discutat și analizat 
modalitățile de lărgire a legăturilor 
economice dintre statele noastre. în 
urma evoluției bunelor relații de 
colaborare româno-tanzaniene, sin- 
tem convinși că actuala cooperare in 
diverse domenii economice se va 
lărgi și mai mult. Există ample po
sibilități de promovare in continua
re a unei astfel de conlucrări in do
meniul industriei, al mijloacelor de 
mecanizare a agriculturii. Ne inte
resează, totodată, mașinile agricole 
produse in țara dv. care și-au ciști- 
gat un bun renume pe plan inter
național. precum și realizările ob
ținute in industria textilă. Un alt 
sector il reprezintă sprijinul tehnic, 
La fața locului, in țara mea ; o sea
mă de Ingineri români fac deja am
ple prospecțiuni geologice in Tanza
nia, iar alți specialiști ne ajută in 
modernizarea agriculturii.

în concluzie se poate spune că re
lațiile dintre țările noastre se dez
voltă permanent. O contribuție deo
sebită a adus-o vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care a dat un 
nou impuls acestor raporturi prie
tenești de colaborare, întemeiate pe 
principiile trainice ele respectului 
reciproc și înțelegerii".

(Agerpres) 

se aflau tovarășii Florian Dănălache, 
Nicolae Ghenoa, adjunct al minis
trului afacerilor externe, alte per
soane oficiale.

Era de față Robert J. Martens, în
sărcinatul cu afaceri ad. interim al 
S.U.A. la București.

(Agerpres)

Si 19 grade la Tecuci si Măicănești. 
In București : vremea a fost in ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. 
Vintul a suflat slab pină la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 22 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
14, 15 și 16 mai. în țară : vremea va 
continua să se încălzească mai ales 
in prima parte a intervalului si va 
fi in general frumoasa. Cerul va fi 
variabil, izolat se vor semnala ploi 
slabe in nordul țârii. Vint slab pînă 
la potrivit. Minimele vor fl cuprin
se intre 5 și 15 grade, iar maximele 
intre 18 și 28 de grade. In București : 
vreme frumoasă si in încălzire. Cer 
variabil, mai mult senin. Vint in 
general slab.

uriașă forță motrice constituie națiu
nea socialistă — tip superior de na
țiune care nu mai cunoaște contra
dicțiile antagoniste ce scindau so
cietatea în trecut si care se carac
terizează prlntr-o indestructibilă uni- 
tafe.

Concentrind toate resursele șl ener
giile in direcția construirii cu succes 
a socialismului in patria noastră, 
P.C.R. răspunde intereselor funda
mentale ale propriei națiuni și, tot
odată, iși îndeplinește principala în
datorire internaționalistă — succe
sele fiecărei țări socialiste reprezen- 
tind contribuția concretă la întărirea 
forțelor mondiale ale socialismului și 

păcii. De aceea preocuparea pentru 
dezvoltarea șl înflorirea propriei na
țiuni nu numai câ nu contravine in
ternaționalismului, dar reprezintă 
fundamentul solid al solidarității in
ternaționale * țârilor socialiste, al În
tăririi forțelor antiimperialiste. In a- 
celași sens, lupta națiunilor pentru 
a asigura propășirea patriei lor prin 
valorificarea deplină șl nestin- 
Jenită 3 capacităților lor creatoare 
nu are nimic comun cu naționalis
mul, al cărui conținut constă lr. 
dominarea și aservirea altor națiuni 
in desconsiderarea, ignorarea sau ne
garea intereselor acestora.

Odată cu procesul înfloririi nați
unii in condițiile socialismului, o- 
menirea de astăzi oferă tabloul în
chegării ca napuni a zeci și zeci de 
popoare care au făurii, pc ruinele 
colonialismului, noile state indepen
dente. Un elocvent exemplu 11 con
stituie trezirea Africii, unde numă
rul statelor care și-au dobindit inde
pendenta in perioada postbelică a 
crescut de la 3 la peste 40. Popoare
le noilor state africane, dintre care 
unele se găsesc abia la inceputul in-

Secretarul permanent al Ministe
rului Afacerilor Externe al Republi
cii Democratice Populare a Yemenu
lui, Mohamed Hadi Awad, a trimiH mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, George 
Macovescu, o telegramă prin care 
mulțumește pentru condoleanțele 
transmise in legătură cu accidentul 
de avion In care și-au pierdut viața 
ministrul afacerilor externe, Moha
med Saleh Aulnqi, și alte cadre di
plomatice yemenlte.

★
Pedro Miret Prieto, vice prlm-mi- 

nistru al Guvernului Revoluționar al 
Republicii Cuba, președintele părții 
cubaneze in Comisia mixtă de cola
borare economică șl tchnico-știlnțifică 
romăno-cubaneză, a vizitat, In cursul 
dimineții de simbătâ, întreprinderea 
de stat pentru creșterea și ingrășa- 
rea porcilor — Câzâncști.

★
Simbătâ dimineața s-au deschis la 

Cluj lucrările celui de-al fl-lea sim
pozion național de fizică pe tema 
„Spectroscopia și aplicațiile ei Indus
triale".

Organizat de Societatea de știin
țe fizice și chimice, Universitatea 
Babeș-Bolyai și Institutul de izotopi 
stabili din Cluj, simpozionul reuneș
te oameni de știință din diferite 
centre universitare, specialiști, cerce
tători și profesori. Programul cuprin
de 72 de lucrări științifice originale 

(Agerpres)
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TENISLa Arad-„CROSUL TINERETULUI"

_ MARILE
| Astăzi, Aradul găzduiește fi-
ț nalele pe tară ale „Crosului ti- 
l ’ neretulul", la startul cărora sint 
) prezenți aproape 500 de tineri 
1 și tinere (primii clasați în eta- 
l pele județene). După cum am 

mai subliniat, la ediția din anul

Prin cadrul special, prin amploa
rea pregătirilor, prin varietatea ac
țiunilor sportive adiacente, finalele 
de la Arad ale „Crasului tineretului" 
reflectă interesul sporit al tuturor 
tinerilor — de la orașe și sate, din 
școli, facultăți, întreprinderi, șan
tiere, instituții, unități agricole etc. 
— pentru mișcarea in aer liber, pen
tru cros, cea mai simplă (și poate 
cea mai Tonifiantă) dintre alergări, 
în această ordine de idei, din partea 
organizatorilor, tov. Septimiu To- 
dea, adjunct de șef de secție la C.C. 
al U.T.C., ne spunea că se așteaptă 
ca șl de această dată „Crosul tine
retului" să evidențieze talente au
tentice pentru atletismul de perfor
manță, pentru probele de cros, in 
general pentru probele de demifond 
șl fond. Nu este exclus — și nici 
n-ar fi o noutate — dacă unul sau 
altul dintre ciștigătorii sau dintre 
ceilalți fruntași ai finalelor de la 
Arad va deveni in scurt timp un 
atlet de frunte. Antrenorii interesați 
vor fi. de altfel, prezenți la întrece
rile de la Arad și speră că nu vor 
pleca „cu mina goală". Să nu uităm 
că asemenea competiții au prilejuit 
afirmarea Rafirei Fița, una din va
loroasele noastre alergătoare, a lui 
Gh. Ghipu, realizatorul celei mai 
bune performanțe europene de ju
niori în proba de 1 500 m.

Din programul finalelor fac parte 
și alte citeva competiții de masă, 
inițiativă a forurilor locale : ..Cro
sul pionierilor" (peste 1 500 de par
ticipants), crosul tinerilor din Arad

chegărli lor ea națiuni. își manifestă 
hotărirea de a-și consolida Indepen
dența politică prin făurirea unei e- 
conomli naționale proprii, de sine 
stătătoare, de a înfăptui adînci trans
formări sociale înnoitoare. Legind 
aceste țeluri de statornicirea unei 
păci trainice in lume, tinerele sta
te africane îndeplinesc un important 
rol pozitiv pe arena internațională 

4 in lupta împotriva imperialismului si 
neocolonialismului. pentru Dace și 
cooperare internațională.

în același timp, popoarele aflate 
Încă sub dominația colonială, cum 
sini cele clin Angola, Mozambic, 
Guineea-Blssau, luptă eroic, cu arma 

in mină, pentru cucerirea libertății 
și independenței naționale ; Încercă
rile forțelor coloniale de a-și perpe
tua dominația sint sortite unui ire
mediabil eșec.

Factorul național se afirmă vigu
ros și în rindul unor națiuni care au 
dobindit de mult independența po
litică, dar care au continuat să ră- 
minâ sub dependența economică șl 
politică a marilor puteri. Sint 
profund semnificative, In acest sens, 
procesele care se desfășoară pe con
tinentul latino-american. Popoarele 
din Chile, Peru, Panama, Venezuela, 
Mexic și alte țări latino-americane 
desfășoară acțiuni de o amploare me
reu crescindu pentru emanciparea lor 
de sub dominația imperialistă, exer
citarea integrală a suveranității asu
pra teritoriului lor, recuperarea avu
țiilor naționale și punerea acestora 
in folosul propriei dezvoltări. Sln- 
t-etlzind cerințele acestei lupte, o- 
biectivele urmărite, președintele Pe
rului, Alvarado, declara : „Noi cerem 
să ni se respecte dreptul nostru de 
a fi noi înșine și de a construi pe 
calea noastră proprie. Vn popor

SImbâlă s-au desfășurat lucrările 
Plenarei Consiliului Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România. La lucrările plenarei h 
participat tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului E- 
xccutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Plenara a adoptat. un program de 
măsuri ce se vor întreprinde de A- 
sociațille Studenților Comuniști pen
tru traducerea in viață a Indicații
lor cuprinse in Cuvintarea tovară

Vizitele președintelui partidului Congresul pentru
Independența Madagascarului — A. K. F. M. — 

din Republica Malgașă
în cadrul vizitei de nrietenie pe 

care o face In România, la irtvlla- 
țLa C.C. al P.C.R.. Richard Andria- 
manjato. președintele partidului Con
gresul pentru Independența Mada
gascarului — A.K.F.M. — din Re
publica Mal gag ă. și Rahantavololona 
R. Andriamanjâto. președinta Secției 
A.K.F.M. din orașul Tananarive, au 
vizitat noile construcții social-edili-

FINALE
acesta a popularei competiții 
au participat circa două milioa
ne de tineri din toate localită
țile țării. întrecerile de la Arad 
se desfășoară pe principala ar
teră a municipiului (Bulevar
dul Republicii).

(15 000 de concurenți), Nu mai pu
țin tinerească, prin entuziasmul, prin 
pasiunea participanților, va fi, de
sigur, șl competiția rezervată „ve
teranilor". La invitația organizatori
lor, pină joi răspunseseră afirma
tiv unii dintre binecunoscuții alergă
tori de fond, crosiștl sau marato- 
niștl : Dumitru Tilmaciu, Vasile Teo- 
dosiu. Radu Ioniță, Mihai Babaraica, 
Ion Tărtăreanu, Traian Petcu, Nicu 
Nicolae etc. Unii dintre aceștia so
siseră aseară la Arad, alții sint aș
teptați, eventual, direct la start.

Azi în Capitală
• STADIONUL DINAMO. Cu ocazia 

împlinirii a 25 de ani de la înființarea 
clubului Dinamo București (club spor
tiv fruntaș pe țară), de la ora 10 are loc 
un bogat șl variat program sportiv. De
monstrații și întreceri de gimnastică 
acrobatică, atletism, ciclism, călărie, 
box. lupte etc., cu participarea spor
tivilor fruntași de la Dinamo, I.E.F.S. 
șl de la alte cluburi bucureștene: In 
final, un Interesant cuplai de fotbal : 
Dinamo — Steaua (echipele anilor ’60) 
șl Dinamo — Rapid (echipe de Uneret- 
rezerve).

• STADIONUL „23 August-. Cuplaj 
de fotbal interbucureștean : Sportul 
studențesc — Steaua (ora 17) șl Dina
mo — Rapid (ora 10).

. * BAZA SPORTIVA STUDENȚEAS
CA de la lacul Tel. De la ora 10 fi
nalele In ter-f acuități «le studenților din

unit va ști să facă față oricăror a- 
menlnțărl. Forțele străine ar putea 
îngreuna calea noastră, dar nu vor 
putea niciodată să împiedice triumful 
ideilor pentru care luptăm".

Ideea apărării și promovării Inte
reselor naționale are o profundă re
zonanță chiar și în statele capitaliste 
dezvoltate — independența și suve
ranitatea fiind și in acest caz consi
derate drept cadrul propriu pentru 
dezvoltarea pe calea progresului. 
Largi categorii sociale, forțe politice 
In frunte cu partidele comuniste și 
muncitorești, personalități aparținind 
cercurilor conducătoare iși manifestă 
împotrivirea față de tendințele de 
știrbire a suveranității naționale, 
față de proiectele de „supranaționa- 
litate" și orice alte încercări <je ® 
leza independenta națiunii.

Exprimind poziția Partidului Co
munist Francez, secretarul general 
al partidului, tovarășul Georges 
Marchais, a arătat : „O Franță de
mocratică trebuie să fie o Franță 
independentă. Pentru noi aceasta 
este o chestiune de principiu : po
porul francez trebuie să aibă posi
bilitatea. in toate împrejurările, să 
hotărască ' in mod suveran asupra 
conducerii treburilor naționale. Sin- 
tem Ostili oricărei subordonări a 
țării noastre unor instituții suprana
tional, care ar supune mersul țârii 
noastre spre progres social discreției 
monopolurilor. Independența națio
nală este o condiție sine qua non a 
dezvoltării democratice". „Ceea ce 
caracterizează îndeosebi momentul 
actual — sublinia secretarul general 
al Partidului Comunist Italian, tova
rășul Enrico Berllnguer — este 
voința fiecărui popor și a fiecărui 
stat de a fi independent, de a-și face 
auzită vocea, de a participa — cu 
drepturi egale — la adoptarea de 
decizii pe plan internațional. Expe
riența istorică dovedește că nu pot 
fi ignorate condițiile, sentimentele 
și interesele naționale".

Forța și vitalitatea națiunii, capa
citatea de a Înfrunta victorios orice 
încercări, din partea unor puteri cit 
de mari, de negare a ființei națio
nale. și-au găsit o strălucită exem
plificare in lupta poporului vietna
mez. Cu un eroism legendar, națiu
nea vietnameză s-a ridicat împotri
va agresiunii Imperialiste. demon- 
strind prin victoria obținută, odată 
cu încheierea Acordului de la Pa
ris. că in 7-1 lele noastre popoarele 
care-si apără cu tenacitate si per
severență cuceririle lor naționale $1 
sociale sint de nebiruit.

Se poate afirma că problema car
dinală a contemporaneității constă in 
aceea — cum să fie organizate rela
țiile dintre țări, pentru ca să răs
pundă atit intereselor dezvoltării fie
cărei națiuni, cil șl intereselor comu
nității internaționale ? La această 
Întrebare, viața dă un răspuns cate
goric : la (emelia relațiilor dintre 
toate statele trebuie așezate ferm 
principiile egalității depline în drep

șului Nicolae Ceaușescu la cea dr-a 
IX-a Conferință a U.A.S.C.R., pentru 
buna pregătire a sesiunii de exame
ne, a practici^ in producție și va
canței de vară.

Plenara a adoptat, In formă de
finitivă, Statutul Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România, 
cu modificările propuse la Confe
rința a IX-a a U.A.S.C.R.

(Agerpres)

lare din București, grupul Industrial 
petrochimic de la Ploiești. Uzina de 
tractoare de la Brașov, stațiunile bal
neoclimaterice de pe litoralul Mării 
Negre. De asemenea, oaspeții mal- 
gași au făcut vizite la Consiliul na
țional al pionierilor și la Universi
tatea din Brașov.

(Agerpres)

Ieri după-amiazâ, in finala de sim
plu masculin a turneului internațio
nal de la Bournemouth (Anglia) —- 
turneu contlnd pentru „Marele Pre
miu F.I.L.T." — Adriano Panatta l-a 
intrccut in patru seturi (6—8, 7—5,
6— 3, 8—6) pe llie Năstase. în finala 
de dublu masculin : Năstase (Româ
nia), Gisbert (Spania) — Tiriac 
(România), Panatta (Italia) 8—4, 
8—6.

în sferturile de finală ale turneu
lui internațional de la Stuttgart, 
sportivele noastre au pierdut : Iu- 
dith Dibar-Gohn la vest-germana 
Kora Kreidl (cu 7—6. '1—6, 6—2), 
Virginia Ruzici la indoneziana Lita 
Sugiarto (cu 6—2, 7—6), Mariana Sl- 
mionescu la vest-germana Edith 
Winkens (cu 4—6, 6—<3, 9—7). Toma 
Ovici a fost ințrecut cu 6—3, 6—2,
7— 6 de Elschenbroich (R.F.G.).

CICLISM
Ciștlgind cea de-a treia etapi a 

„Cursei păcii" (ieri, pe ruta Bmo— 
Dubnica, 156 km), polonezul Szur- 
kowski a trecut in fruntea clasa
mentului general individual.

Dintre cicliștii noștri, cel mai bun 
loc l-a ocupat Teodor Vasile (9, la 
aproximativ 30 sec. in urma ciștigă- 
torului). Ceilalți au sosit după peste 
3 minute.

cadrul Universității București (handbal, 
baschet, volei, fotbal, atletism, spor
turi nautice). Pe terenul central — 
demonstrație a ansamblului de gim
nastică modernă.
• STADIONUL POLITEHNICA (com

plexul Regie). De la ora 8,30, finalele 
„Polltchnladel" — ’73 și festivitatea de 
Închidere « anului sportiv universitar, 
în Încheiere, cuplaj Internațional de 
fotbal.
• STADIONUL STEAUA (bd. Ghen- 

cca). Un derbi rugbistlc de veche tra
diție : Steaua — Grlvița roșie (ora »).

O TERENUL ȘI SALA CONSTRUC
TORUL (șos. Iancului, 130). De la ora 
10, „Trofeul Capitalelor- — la volei 
juniori : București II — Varșovia (fl. 
București I — Moscova (f). București
— Varșovia (m). Ora IU, un veritabil 
derbi al handbalului feminin t I.E.F.S.
— Universitatea București.

turi, respectului independenței șl su
veranității naționale, neamestecului 
in treburile interne și avantajului re
ciproc, renunțării la forță, la ame
nințarea cu forța și Ia orice formă de 
presiune fața de un alt stat. Valoa
rea inestimabilă a acestor principii 
decurge din dubla lor funcțiune : ele 
asigură cadrul propice pentru afir
marea plenară a fiecărei națiuni și. 
totodată, constituie cheia promovă
rii unor raporturi de încredere. în
țelegere și cooperare între po
poare și state. Tocmai aceasta și ex
plică recunoașterea tot mai largă de 
care sa bucura aceste principii- pe 
plan internațional, faptul că enun
țarea lor s-a cristalizat și în ca
dru] actualei reuniuni de la Hel
sinki. ca bază a unei securități trai
nice in Europa.

înlr-adevăr. cu cit se va asigura 
mai deplin respectarea strictă a 
dreptului fiecărui popor de a fi li
ber si stâpin pe soarta sa. de a-și 
stabili de sine stătător politica sa, 
de a folosi resursele în interesul pro
priei dezvoltări — cu atit vor fi mai 
trainice pacea și securitatea inter
națională. A respecta principiile a- 
mintito înseamnă a ține seama în 
toate problemele și în toate împre
jurările de voința si interesele națiu
nilor, in conformitate cu cerința ega
lității in drepturi, indiferent de mă
rime ; nici o problemă, care privește 
o națiune nu poate fi rezolvată fără 
ca ca să-și spună cuviniul si să-și 
susțină Interesele, punctele de ve
dere.

înrădăcinarea trainică în viața In
ternațională a principiilor dreptului 
și eticii internaționale, democrati
zarea relațiilor interstatale consti
tuie obiective primordiale și com
ponente esențiale ale luptei pentru 
dezvoltarea națiunilor. Ca orice o- 
biective politice, și acestea nu se 
pot atinge fără acțiunea hotărîtă a 
popoarelor — factorul determinant 
al dezvoltării istorice. Este, de a- 
ceea. un fenomen firesc si pozitiv 
al vieții internaționale faptul că tot 
mai multe ponoare ințeleg necesita
tea de a-șl ridica hotărit glasul, a 
milita neobosit pentru zădărnicirea 
oricăror încercări de știrbire a in
dependenței și suveranității lor. pen
tru făurirea unei lumi in care fie
care popor să fie liber și suveran, 
să contribuie cu drepturi egale ]a 
marea operă comună de înfăptuire > 
păcii și colaborării.

întreaga activitate a partidului si 
statului nostru este pătrunsă de gri
ja pentru întărirea națiunii noastre 
socialiste. Slujind interesele ei fun
damentale. politica externă a Româ
niei socialiste servește, implicit, 
cauza eliberării naționale și sociale 
a tuturor popoarelor, promovarea 
independentei si suveranității tuturor 
statelor, întărirea păcii si colaborării 
intre toate națiunile globului.

V. ALEXANDRESCU 
I. FINTINARU



viața internațională
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0 preocupare majoră la scară continentală:
Vizita lui L. Brejnev

SECURITATEA EUROPEI
■ STADIU ■ OBIECTIVE ■ ACȚIUNI ■ PROBLEME ACTUALE

CIT MAI GRABNIC, FĂRĂ NICI 0 TERGIVERSARE
SPRE CONVOCAREA CONFERINȚEI GENERAL EUROPENE!

Edificarea securității europene, obiectiv fundamen
tal al tuturor popoarelor continentului, sc afirmă ca 
i<n proces dmamic, care avansează, in prezent, spre 
iazde concretizării efective. Intr-adevăr, dc la fntil- 
njrca pregătitoare multilaterală de la Helsinki sosesc 
știri care confirmă câ, in cadrul consultărilor ce au 
loc. prin eforturi comune și spirit de receptivitate, se 
înregistrează pași înainte pe linia unor înțelegeri și 
consensuri. In practică, așa cum este cuno cut, a fost 
realizat un acord asupra problemelor destinate a fi 
înscrise pe ordinea de zi. in contextul căreia s-au cris
talizat principiile fundamentale, s-a convenit asupra 
domeniilor colaborării, s-au pus jaloanele unei desfășu
rări pozitive a schimburilor de idei și persoane, ajun- 
gindu-se la o convergență a pozițiilor și asupra unor 
aspecte organizatorice.

Se poate, astfel, aprecia că întrunirea pregătitoare 
de la Helsinki se apropie rapid de stadiul epuizării 
mișunii sale. Nu mai există, practic, nici un fel de 
motive dc a se prelungi operațiunile de finalizare a 
acestor pregătiri. Tot mai insistent se. vorbește, in acest 
sens, in cercurile politice și in presa internațională 
de sfirșitul lunii iunie ca termen cit se poate de realist 
pentru convocarea conferinței. Intr-adevăr, există de- 
p'ma posibilitate ca pină la această dată să se desă- 
virșească ultimele amănunte p~cgâtitoare, astfel incit 
miniștrii de externe ai țărilor participante să se poată 
întruni la termenul amintit și să treacă la dezbaterea 
concretă a ordinii dc zi stabilite. „Sintem de părere
— a arătat zilele trecute tovarășul Nicolae Ceaușescu
— câ s-au creat condițiile pentru ca in vara acestui an 
să inccană lucrările conferinței si dorim să ne aducem 
coniribufia activă la pregătirea și ținerea ci in cele 
mai bune condiții, la realizarea in Europa a unor rela
ții bazate pe principii noi. care să asigure o pace inde- 
Inngală si o colaborare fructuoasă intre toate națiunile 
continentului, ceea ce va avea o înriurire deosebit de 
pozitivă asupra cauzei colaborării și păcii in întreaga 
lume."

In aceste condiții, se cuvine subliniat că nu ar 
exista nici un fel de justificare pentru vreo tergiver
sare a convocării conferinței, pentru vreo aminare a 
intilnirii miniștilor dc externe. Faptul că mai există 
sau mai pot exista, că ar mai putea rămine unele.

probleme in suspensie nu trebuie să fie considerat ca 
un motiv dc intirziere, deoarece aceste probleme iși 
vor putea păși soluționarea in cadrul diferitelor etape 
ale conferinței propriu-zise. în același timp, progre
sele certe obținute piuă acum nu trebuie să estom
peze realitatea faptului că in Europa 
cercuri ostile înfăptuirii securității și __..............
adepți ai încordării și politicii de forță — iar orice 
tergiversare nu ar face decit să creeze teren favorabil 
dc acțiune pescuitorilor in ape tulburi, ar duce nu 
la simplificarea, ci, dimpotrivă, la complicarea situa
ției. Este necesar să se înțeleagă cu toată claritatea 
că orice încetinire a ritmului pregătirilor, orice trenare 
a convocării conferinței ar contraveni intereselor po
poarelor europene, ar fi contrare cerințelor securității 
și cooperării pe continent.

Iată motivele pentru care pașii înainte, realizați in 
pregătirea conferinței europene, nu trebuie să consti
tuie un factor dc demobilizare, de diminuare a perse
verenței în lupta forțelor iubitoare de pace, care mili
tează pentru înfăptuirea securității. Dimpotrivă, po
poarele europene, forțele politico-sociale avansate, 
avind in frunte clasa muncitoare, partidele comuniste 
și muncitorești, alte partide democratice, organizațiile 
obștești din cele mai diverse, sindicale, de femei, de 
tineret, mișcările pacifiste, personalități ale vieții po
litice. dc cele mai diferite concepții politice sau filo
zofice, sint chemate să-și intensifice eforturile, să dea 
mai multă tărie și hotărîre glasului lor, să acționeze 
cu mai multă forță și amploare, pentru a determina 
ca nici un fel de acțiuni lăturalnice, nici un fel de 
obstacol să nu afecteze convocarea grabnică a confe
rinței europene. Chiar forțe sociale care pină acum 
nu s-au pronunțat, și care s-au situat pe poziții de 
expectativă, sint chemate acum să-și adauge cuvinfvl 
lor. pentru ca lucrările pregătitoare și desfășurarea 
conferinței să avanseze pe un făgaș rodnic.

Hotărîtă ferm să-și aducă mai departe contribuția 
activă. România socialistă iși exprimă convingerea că 
o conferință europeană, întrunită în vara aceasta, îm
plinind- așteptările popoarelor, ar deschide rodnice 
perspective înfăptuirii securității europene.

mai există 
colaborării,

L. R,

DIN PAGINILE PRESEI MONDIALE
Presa internaționala, sosită în ultimele zile în redacție, consem

nează, în continuare, un șir de poziții și aprecieri pozitive, optimiste 
in ceea ce privește perspectivele unei apropiate întruniri a Confe
rinței europene de securitate, lată cileva extrase semnificative :

în R.P. Polonă și R.D. Germană
VARȘOVIA 12 (Agerpres), — In 

comunicatul cu privire la vizita pe 
care Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S.. a făcut-o in 
R. P. Polonă, se arată că Edward 
Gierek și Leonid Brejnev și-au ex
primat. satisfacția in legătură cu îm
bunătățirea situației din Europa. Au 
fost, create premise in vederea Înche
ierii procesului dc normalizare a re
lațiilor R.F.G, cu țările socialiste, in
clusiv cu Cehoslovacia, pentru pri
mirea color două state germane la

★
BERLIN 12 (Agerpres). — La Ber

lin au început, simbătă, convorbiri 
intre Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al PC.U.S., și Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G. Potrivit agenției T.A.S.S., 
au fost examinate probleme ale a- 
dincirii colaborării multilaterale din
tre P.C.U.S și P.S.U.G., dintre U- 
niunea Sovietică și R.D.G., precum 
și probleme internaționale actuale.

Leonid Brejnev a sosit la Berlin 
la invitația C.C. al P.S.U.G., Consi-

O.N.U., se spune in comunicat. Ino
culași timp, a fost subliniat rolul 
important pe care il va juca apro
piata Conferință europeană de secu
ritate si colaborare in întărirea si a- 
dincirea transformărilor pozitive pe 
continentul european.

Convorbirile oficiale de la Varșo
via — menționează comunicatul — 
au evidențiat dorința părților de a 
adinei colaborarea politică si econo
mică dintre cele două țări.

★
Jiului de Stat al R.D. Germane șt a 
Consiliului de Miniștri al acestei 
țări.

La 18 iunie, vizită 
oficială in S. U. A.
MOSCOVA — 12 (Agerpres). 

genția T.A.S.S. informează că, 
invitația președintelui S.U.A., 
chard Nixon, secretarul general 
C.C. al P.C.U.S., L. I. Brejnev, 
face o vizită oficială in Statele Uni
te, intre 18 și 26 iunie 1973.

— A-
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MASURILE
DE NAȚIONALIZARE

RĂSPUND INTERESELOR
POPORULUI PERUAN

© O declarație a P.C. Peruan

La Londra a apărut

o nouă ediție a volumului

NICOLAE CEAUȘESCU - omul,

LONDRA 12 — (Corespondență 
de la Nicolae Plopeanu) : Ca ur
mare a Interesului crescînd al opi
niei publice britanice față de 
România socialistă, a prestigiului 
înalt de care se bucură pe diferite 
meridiane ale lumii conducătorul 
partidului și statului nostru, la 
Londra a apărut o nouă ediție 
a volumului intitulat : „Nicolae 
Ceaușescu — omul, ideile sale, în
făptuirile pe calea socialismului".

în decembrie 1972, editura en
gleză „Russell Press Ltd" a scos o 
primă ediție a acestei lucrări, scrisă

- *

de profesorul Stan Ncwens, perso
nalitate politică și culturală de 
prestigiu din Anglia. Volumul s-a 
bucurat de o deosebită apreciere 
In cercuri largi de cititori. Tocmai 
ca urmare a acestui fapt, deși de 
la prima apariție a trecut un inter
val scurt de timp, editura a simțit 
nevoia sâ publice, in condiții gra
fice superioare, o nouă ediție 
a acestei cărți, consacrată vie
ții și operei președintelui Nicolae 
Ceaușescu, vibrant omagiu adus 
României socialiste și conducătoru
lui ei.

POSIBILITĂȚI REALE PENTRU EXTINDEREA
RELAȚIILOR ROMANO-AMERICANE

Comunicat la încheierea vizitei oficiale în S.U.A. 
a ministrului transporturilor și telecomunicațiilor

COLOCVIU ȘTIINȚIFIC

ROMÂNIEI”

„HELSINGtN sanomat- 
(Finlanda) : „Consultările
avansează sub semnul opti
mismului".

..A patra etapă a consultărilor 
avansează sub semnul optimismu- 
lui... Dună cum se știe, nici una 
din delegațiile participante la con
sultările dc la Dipoli nu are de 
obiectat împotriva începerii lucră
rilor la sfirsitul lunii iunie.

Se poate spune cu certitudine, 
că prima etapă a Conferinței 
general-curopenc se si desfă
șoară la Helsinki".

„GUARDIAN" (Anglia): „Dis
cuțiile preliminare — sufi
cient de concludente".

..Conferința. de securitate Est- 
Vest este moment de răscruce in 
epoca postbelică.

Agenda conferinței nu este încă 
fixată. dar la Helsinki domneș
te mai mult optimism decit ori- 
cind, in sensul că discuțiile pre-

li minării vor fi suficient de 
c >ncludente pentru a permite 
organizarea cit mai rapidă a 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa".

„IE FIGARO ' (Franța) : 
,,Începutul unei ere noi de 
colaborare intre țările con
tinentului".

„Toate evenimentele petrecu
te in anul 1972 demonstrează 
începutul unei ere noi de co
existentă pașnică, a schimburi
lor comerciale si în colaborarea 
dintre Est și Vest. Războiul rece 
a sucombat. în timp ce necesi
tatea coexistenței se afirmă tot 
mai mult".
,,WASHINGTON POST" 

(S.U.A.) : „Există toate te
meiurile de speranță'.

..Există toate temeiurile de spe
ranță că in cursul acestei luni 
se va obține un mare progres

In tratativele avind ca tel în
cetarea definitivă a „războiului 
rece". Scopul propus de viitoa

rea Conferință generaJ-europeană 
constă in îmbunătățirea relațiilor 
dintre statele eurooene. De calea 
creării bazelor pentru lărgirea co
laborării politice, economice si cul
turale".

„UNSERE ZEITUNG" 
(R.F.G.) : ,,Climat politic fa
vorabil colaborării con
structive".

„Un nou climat politic însu
flețește speranțele intr-o pace 
durabilă in Europa. Există pre
mise pentru ca securitatea să 
nu mai fie considerată ca un 
cuvint lipsit de continui, 

tot asa după cum se con
turează premisele concrete ale 
unui proces de dezarmare. Se 
poate spune că s-au creat condi
țiile pentru aceasta. Cotitura spre 
mai bine corespunde speranțelor și 
așteptărilor tuturor popoarelor. Un 
ademenea curs corespunde cerințe
lor viitorului însuși, necesității u- 
nei mai mari securități si a des
fășurării unei colaborări construc
tive la scara întregului continent".

LIMA 12 (Agerpres). — „Odată 
cu naționalizarea industriei peștelui, 
procesul revoluționar din Peru s-a 
adincit și mai mult, diferențiind tot 
mai clar sectoarele revoluției și con
trarevoluției" — se relevă intr-o 
declarație a Partidului Comunist Pe
ruan. publicată, la 11 mai. in săptă- 
minalul „Unidad". După ce se subli
niază că, prin asemenea măsuri, gu
vernul soluționează criza din indus
trie și nocivele ei consecințe asupra 
întregii economii și. in special, asu
pra politicii fiscale .și situației mun
citorilor peruani, declarația remarcă 
sfirșitul etapei in care industria 
peștelui era aservită unor interese 
particulare ; statul este acum, pe 
drept cuvint. adevăratul stâpîn al 
celei mai importante resurse finan
ciare a țării. Prin măsura luată — 
relevă declarația P.C. Peruan — in
dustria peștelui s-a încorporat pro
cesului dezvoltării planificate a în
tregii economii a țării, răspunzind 
intereselor naționale ale poporului 
peruan.

WASHINGTON 12 — (Corespon
dență de la C. Alexandroaie). La 
încheierea vizitei oficiale pe care 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
a făcut-o in Statele Unite ale Amc- 
ricii, la invitația ministrului trans
porturilor al S.U.A., Claude Brine- 
gar. a fost dat publicității un cbmu-
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bologna CONFERINȚĂ
INTERNAȚIONALĂ PENTRU

Sesiunea Comisiei Economice
O.N.U. pentru Europa

ROMA 12 — (Corespondentă de la 
Radu Bogdan) : La Bologna, au în
ceput. vineri, lucrările conferinței 
internaționale pentru pace in Orien
tul Apropiat. Participă reprezentanți 
ai opiniei publice din peste 30 de 
țări, printre care și o delegație din 
România. De asemenea, la conferin
ță sint prezenți reprezentanți ai unor 
organizații internaționale, printre 
care Consiliul Mpndial al Păcii, Fe
derația Mondială a Tinerelului De
mocrat, Federația Sindicală Mondia
lă și Organizația de solidaritate cu 
popoarele Africii și Asiei. în numele 
gazdelor, participanta au fost salu
tați de Guido Fanți. președintele 
guvernului regional din Emilia-Ro- 
magna, care a subliniat importanța 
unei soluționări pașnice a situației 
din Orientul Apropiat.

valiiîar-financiare
BUDAPESTA 12 (Agerpres). 

tre 8 și 11 mai a avut loc la 
pesta cea de-a 24-a ședință a ___
siei Permanente a C.A.E.R. pe pro
bleme valutar-financiare.

La ședința comisiei au participat 
delegații ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. : R.P. Bulgaria. R.S. Ceho
slovacă, Cuba. R.P. Mongolă. R.D. 
Germană, R.P. Polonă, Republica 
Socialistă România. R.P. Ungară, 
U.R.S.S. In conformitate cu acordul 
intervenit intre C.A.E.R. și guvernul 
R.S.F.I., privind participarea Iugo
slaviei la activitatea organelor 
C.A.E.R., la ședința comisiei au 
participat reprezentanți ai R.S.F.I.

La ședință au participat, de ase
menea. reprezentanți ai Băncii In
ternaționale de Colaborare Econo
mică și Băncii Internaționale de In
vestiții.

Comisia a examinat probleme re
feritoare la adîncirea. in continuare, 
și perfecționarea colaborării dintre 
țările membre ale C.A.E.R., precum 
și probleme valutar-financiare de in
teres comun.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de înțelegere de
plină și prietenie frățească.

PEKIN

— In-
Buda- 
Comi-

nicat în care se spune că oaspetele 
român a fost primit la Casa Albă de 
către Spiro Agnew, vicepreședintele 
Statelor Unite ale Americii, și a avut 
întrevederi cu William Casey, sub
secretar de stat pentru probleme 
economice, și cu Lawrence Fox, a- 
sistent pentru afaceri interne și in
ternaționale al secretarului comerțu
lui, precum și cu fruntași ai Con
gresului S.U.A. In cursul convorbi
rilor, ce au avut loc cu acest prilej, 
ambele părți au subliniat evoluția 
pozitivă a relațiilor 'româno-ameri- 
cane in cadrul favorabil creat de 
schimbul de vizite între președintele 
Richard KTS
Nicolae ________ _____ ___ _
hotărirea celor două părți și posibi
litățile reale pentru extinderea aces
tor relații, lărgirea volumdlui schim
burilor multilaterale dintre România 
și S.U.A.

Intre Emil Drăgănescu și Claude 
Brinegar au avut loc convorbiri utile 
asupra unor teme de interes comun 
din domeniul transporturilor. S-a fi
nalizat stadiul relațiilor de cooperare 
in cercetare, inițiate prin Memoran
dumul semnat la București in 1971 ; 
continuarea relațiilor de colaborare 
strînse. bazate pe avantaj reciproc —’ 
s-a apreciat — este in interesul 
ambelor părți, căzindu-se de acord 
asupra unor acțiuni de colaborare 
și cooperare în noi domenii de in
teres pentru ambele părți.

Discuțiile au fost sincere, cordiale 
și eficiente.

Nixon și președintele 
Ceaușescu. evidențiindu-se

ROMA 12 — (De lu corespon
dentul nostru). Academia Na- 
zionale dei Lincei — cea mai 
prestigioasă instituție de cultură 
din Italia — a organizat la Ro
ma, în colaborare cu Academia 
Română, in zilele de 10 și 11 
mai, un colocviu științific cu 
tema „Latinitatea României". 
Bucurindu-se de participarea 
unor personalități de prim rang 
ale vieții culturale din cele 
două țări — printre care Ettore 
Paratore, 
Bandinelli, 
Emil Condurachi, 
Rosetti, Dionisie Pippidi și Ha
drian Daicoviciu, lucrările co
locviului au evidențiat, o dată 
mai mult, legăturile tradiționale 
dintre România și Italia, dintre 
cele două popoare, legături 
care, mai ales in ultima vreme, 
au găsit 
înflorire, 
nifestări 
cuvinte
Cerulli, vicepreședinte al Aca
demiei 
care a felicitat pe reprezentan
ții științei românești.

Ranuccio Bianchi 
Giovanni Forni, 

Alexandru

un teren fertil pentru 
Succesul acestei mâ
ți fost evidențiat in 
elogioase de Enrico

Naționale dei Lincei,

SANTIAGO DE CHILEStafia organiza...bande contrarevoluționare
- în slujba construirii 
unei Europe a păcii
DECLARAȚIE COMUNĂ 

P.C.F. — P.C.I.

ROMA 12 (Agerpres). — O dele- 
gație a P.C. Francez, condusă de 
Georges Marchais, secretar general 
al P.C.F., a făcut o vizită de două 
zile, la Roma, la invitația C.C. al 
P.C.T. Cu acest prilej, au avut con
vorbiri cu o delegație a P.C. Ita
lian. in frunte cu Enrico Berlin- 
guer. secretar general al P.C.I. In 
declarația comună dată publicității 
se relevă, necesitatea angajării acti
ve pe calea securității in Europa, a 
reducerii armamentelor, a depășirii 
și dizolvării blocurilor poiitico-mili- 
tare, a construirii unei Europe de 
pace și unitate. Pentru realizarea a- 
cestor obiective — menționează de
clarația — există, in prezent, condi
țiile cele mai favorabile.
..P.C.I. și P.C.F. — sg spune in de
clarație — sint gata să acționeze 
ferm pentru realizarea de inițiative 
comune ale partidelor comuniste și 
ale partidelor socialiste, precum și 
ale forțelor reprezentative ale mase
lor populare catolice, privind marile 
probleme ce se pun fa fața clasei 
muncitoare șl a popoarelor Europei 
capitaliste". „A angaja Europa occi
dentală pe calea unei comunități de
mocratice, a apăra dreptul popoare
lor noastre la suveranitate și la ale
gerea propriului destin, a aduce o 
contribuție specifică la progresul so
cial și uman, la cooperare pașnică, 
Ia socialism — reprezintă o sarcină 
pe măsura capacității de inițiativă a 
oamenilor muncii, a tineretului, a 
forțelor înaintate din Europa" • 
spune in încheierea declarației.

★
Secretarul general al P.C.F.. Geor

ges Marchats. a fost primit de Lui
gi Longo, președintele P.C.I.

se

© Opinii în favoarea dezvoltării cooperării între toate statele 
continentului

@ Intervenții ale reprezentanților români în comitetele de lucru
GENEVA 12 (Corespondență de Ia 

C. Vlad). — Problemele cooperării 
economice a statelor din Estul și 
Vestul continentului european se 
află, in continuare, in centrul deztxr- 
terilor generale.

Subliniind tendințele de destindere 
și consolidare a climatului politic 
favorabil unei mai strinse cooperări 
intre țările europene, J. Szita. minis
tru adjunct, șeful secretariatului 
pentru relații economice internațio
nale de pe lingă guvernul R.P. Un
gare, a relevat importanța crescindă 
a negocierilor bi și •nultilaterale.

In intervenția sa. reprezentantul 
Statelor Unite. C. H. Phillips, a a- 
preciat că perioada de destindere 
promițătoare pe care o trăim in pre
zent va permite acestui organism al 
Națiunilor Unite să-și găsească ve
ritabilul său rol in cooperarea eco
nomică a țărilor din această regiune.

Șeful delegației Olandei, H. van 
Wijk. s-a pronunțat pentru exami
narea. in cadrul comisiei, a proble
mei transporturilor, protecției me
diului și energiei, finind seama de 
relațiile lor interdependente.

Reprezentantul R. F. Germania, 
A. Herbst, declarindu-se in fa
voarea ideilor cuprinse in raportul 
secretarului executiv al Comisiei 
privind intensificarea cooperării in
dustriale Est-Vest. a opinat câ. pen
tru moment, acest proces rămine. in 
principal, o preocupare de domeniul 
relațiilor bilaterale.

In climatul favorabil care se dez
voltă in Europa, a spus K. Nesto- 
rov. ministru adjunct de externe al 
R. P. Bulgaria, comisia va trebui 
să se consacre studierii mijloacelor 
de promovare a comerțului Est-Vest.

Concomitent cu ședințele plenare, 
cc-a de-a 23-a Sesiune a Comisiei E- 
conomice a O.N.U. pentru Europa iși 
desfășoară activitățile in cadrul dife
ritelor sale comitete de lucru. Comi
tetul sesional, a dezbătut activitatea 
Comitetului lemnului, pe baza rapor
tului prezentat do președintele aces
tuia, inginer Nicolae Dumitrescu 
(România).

Raportul a relevat evoluția favo
rabilă a pieței europene a produ-

selor lemnoase și a pus in lumină 
noile perspective de dezvoltare a e- 
copomiei forestiere, in contextul spo
ririi preocupărilor de protejare a 
mediului înconjurător.

In intervenția sa in Comitetul pen
tru energia electrică, delegatul roman 
Mircea Manea a remarcat, 
altele, oportunitatea realizării 
interconexiuni a sistemelor

între 
unei 

...... - _____ ___ ener
getice din țările din estul și vestul 
Europei, fapt care ar permite o 
cooperare internațională mai intensă.

BEIRUT 12 (Corespondență de la 
Crăciun Ionescu) : In Liban a con
tinuat, simbătă. procesul treptat de 
reinstaurare a calmului, in pofida 
unor incidente sporadice. Aeroportul 
internațional Beirut a fost redeschis, 
toate magazinele din Capitală func
ționează normal. Patrulele mixte li- 
banezo-palestinene vegoază in 
punctele strategice ale capitalei pen
tru a face ca -------
respectată

Potrivit 
pierderile 
cidentelor 
șl 520 de răniți.

ca încetarea focului să fie 
cu strictețe.
unui bilanț provizoriu, 

înregistrate in cursul in
se ridică la 195 de morți

Ziarul Guanminjibao 
despre reforma scrierii
PEKIN 12 — (Corespondență de la 

I. Tecuță) : Ziarul „Guan.ninjibao" 
publică un amplu articol intitulat ..Să 
promovăm activ și permanent refor
ma scrierii", in care este subliniată 
necesitatea ca scrierea limbii chine
ze „să evolueze in același sens cu 
scrierea celorlalte limbi ale lumii".

Pentru a îndeplini această sarcină 
revoluționară de transformare a lim
bii — spune ziarul — este imperios 
necesar să se treacă la studierea și 
promovarea alfabetului și a scrierii 
fonetice în învățămînt, in mijloacele 
de informare in masă și în cultura 
scrisă, precum și la unificarea pro
nunției.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT

Președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U R S S Nikolai Podgobnii, l-a 
primit, simbătă, la Kremlin, pe prin
țesa moștenitoare a Olandei. Beatrix, 
și pe prințul Claus, aflați in vizită 
in Uniunea Sovietică, și a avut cu 
oaspeții olandezi o convorbire caldă, 
prietenească — relatează agenția 
T.A.S.S.

Convorbiri cambodgiano- 
senegaleze. Leop°ld Sedar Scr,_ 

ghor, președintele Senegalului, și 
Norodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian, președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei (F.U.N,C.). 
care întreprinde o vizită oficia
lă la Dakar, au purtat prima 
serie de convorbiri, care s-au desfă
șurat intr-o atmosferă cordială — re
latează agenția ' *

linie de Cruce Rosie intre Nordul 
și Sudul Coreei, care au avut loc 
la Seul, a arătat că, pentru depăși
rea cit mai grabnică a neînțelegerii 
și neîncrederii intre Nord și Sud și 
crearea unei atmosfere de înțelegere 
și uniune națională, este necesară 
reducerea Încordării și eliminarea 
stării de opoziție militară dintre 
Nordul și Sudul Coreei.

China Nouă.

ROMANIA LA TIRGUL 
INTERNAȚIONAL 

AL TEHNICII 
DE LA BELGRAD

0 delegație economică 
rOmânâ condusă de Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, a făcut, re
cent, o vizită in Republica A- 
rabă Libiana. Delegația a avui 
convorbiri cu Abu Bakr El-She- 
rif, ministrul economiei, precum și 
cu alte oficialități libiene. Cu acesl 
prilej, a avut loc un schimb de ve
deri privind dezvoltarea relațiilor 
economice dintre cele două țâri, în 
conformitate cu prevederile acordu
lui încheiat intre guvernele Republi
cii Socialiste România și Republicii 
Arabe Libiene, la 23 mai 1972.

Acordul sovieto-italian
economică, indus-de colaborare -------------

trială și tehnică pe o perioadă de 
10 ani a fost parafat la Roma.

Convorbiri tunisiano-al- 
“jeriens. La PalatuJ prezidențial 
din orașul tunisian Kef au început, 
vineri după-amiază, convorbirile o- 
ficiale dintre președintele Algeriei, 
Houarri Boumediene. șl președintele 
Tunisiei. Habib Bourguiba

Kim Tai Hy, conduc5lt>rul d'-- 
legației Societății de Cruce Roșie a 
R.P.D Coreene participante la cea 
de-a 6-a ședință a convorbirilor pe

La 12 mai, la Belgrad a fost 
Inaugurată cea de-a 17-a ediție 
a Tirgului internațional al teh
nicii, la care iși expun produse
le 735 firme din Iugoslavia și 
17 din străinătate. Pentru a 
doua oară consecutiv, la această 
manifestare internațională par
ticipă și țara noastră : pe o su
prafață de aproape 500 metri 
pătrați sînt expuse utilaj elec
tronic, electric, compresoare, 
autobasculante DAC. echipa
ment de frină pentru locomotive 
Diesel hidraulice, tractoare, au
toturisme, utilaj forestier, pre
cum ci machetele unor utilaje 
complexe.

O aterizare forțată in Argentina duce la dezvăluiri cu amplu 
ecou politic în Chile j ,,

a lansat insinuarea că Thieme și 
Șessa, nici mai mult nici mai puțin, 
ar fi căzut victima unui sabotaj, fi
rește... aJ forțelor do stingă.

Și iată-i pe cei doi „inviați" din- 
tr-o dată din morți. la 2 mai. cînd o 
pană de avion — adevărată de data 
aceasta — i-a forțat să aterizeze pe 
un domeniu din zona argentinea- 
nă slab populată, Carrizal. In fe
lul acesta, hazardul a dus la deiu- 
carea unei manevre, regizată cu gri
lă în urmă cu peste două luni. între
barea care se pune — și la care încep 
să apară primele răspunsuri in rela
tările corespondenților — este ce mi
siune importantă se încredințase lui 
Thieme de vreme ce pentru camu
flarea ei s-a recurs la mascarada 
pompelor funebre ? Trimisul special 
al ziarului „El Siglo" a comunicat 
din localitatea argentlneană Mendoza 
— unde cei doi sint reținuți de au
toritățile argentinene — că dobindește 
tot mai multă consistență acea ver
siune a faptelor potrivit căreia Iul 
Thieme și Sessa li se încredințase 
un rol important în urzirea unei 
conspirații care urmărea răsturna
rea guvernului constituțional al pre
ședintelui Allende. Se crede că. in re
giunile pustii ale zonei amintite, ar fl 
fost creată o tabără secretă de. in
strucție a unor membri ai organiza
ției „Patrie și libertate". Aici, sub o 
identitate ascunsă, Thieme ar fi pre
gătit, împreună cu alți „experți", 
grupări paramilitare» destinate să 
acționeze în momentul in care drean- 
ta chiliană ar fi declanșat o înfrun
tare civilă pe scară largă.

Acestea sînt primele relatări In le
gătură cu „cazul Thiemp". Vor urma, 
desigur, cercetări oficiale și clarifi
cările necesare. Dar dedesubturile 
„morți!" și „învierii" acestui perso
naj nu pot și nici nu trebuie să fie 
privite ca un caz izolat. Subsecreta
rul de stat chilian la Ministerul de 
Interne a dezvăluit că autoritățile 
sint in posesia unor dovezi de netă
găduit privind acțiunile subversive 
ale grupării „Patrie și libertate". La 
rindul său, ziarul „El Siglo" scrie că 
recentele tulburări de stradă care au 
avut loc la Santiago fac parte din 
acțiunile de subminare, profasciste 
ale opoziției și ele se articulează 
ou activitatea trădătoare de tară care 
caracterizează strategia grupării re
acționare amintite.

După cum este cunoscut. în urma 
succesiunii unor acte de violență și 
de gravă tulburare a ordinii publi
ce în capitală de către forțele de 
dreapta ale reacțiunii, președinte
le Republicii Chile a decretat sta
rea de urgentă in întreaga provin
cie Santiago. Infățișind rațiunile a- 
cestui decret. Daniel Vergara, sub
secretar de stat la Ministerul de In
terne. arăta că măsura s-a dovedit 
necesară, date fiind climatul de agi
tație pe care îl cunoaște în ultimul 
timp Santiago de Chile, blocarea u- 
nor căi de acces și alte acțiuni ase
mănătoare Ia care s-au dedat for
țele de dreapta, numeroasele ciocniri 
de stradă, care toate au împiedicat 
funcționarea normală a serviciilor pu
blice. O nouă știre difuzată la San
tiago arată că joi a fost declarată 
starea de urgentă și in provincia 
„O’Higgins".

Unul din centrele do comandă ale 
acțiunilor provocatoare puse la cale 
de extrema dreaptă este organizația 
reacționară „Patrie și libertate*',  a 
cărei denumire este in cea mai fla
grantă contradicție cu activitatea pe 
care aceasta o desfășoară de fapt. A- 
ceastă organizație, care-și proclamă 
ne față ura față de puterea popu
lară. recurge la tot felul de provo
cări și aete huliganice, la acțiuni de 
sabotare a producției, urzește com
ploturi. se dedă la tot felul de ma
nevre diversioniste. Recenta ateriza
re forțată, in Argentina, a unui avion 
avind la bord doi chilieni a dus 
la identificarea firului unui aseme
nea complot. Spre surpriza generală, 
s-a aflat că cei doi pasageri sint li
deri de vază ai organizației amintite
— unul din ei, Roberto Thieme, fiind 
chiar secretarul general al acesteia
— despre care se credea că sint... 
morți. Intr-adevăr, spre sfirsitul lu
nii februarie, știri provenite din 
cercurile apropiate organizației „Pa
trie si libertate" anunțau dispariția in 
Anzi a unei avionetc închiriate de 
Roberto Thieme si de prietenul său. 
Migtiel Juan Sessa. Pentru cit mai 
multă „veridicitate", cei doi ocupanțl 
ai avionetei lansaseră un S.O.S. dis
perat. comunicind turnului de con’rol 
al aeroportului din Concepcion că la 
bord s-ar fi declanșat un Incendiu si 
că aparatul se prăbușește. Conducă
torii grupării „Patrie și libertate" au 
organizat funeralii simbolice pentru 
„marii lor dispăruți", iar drept con
diment de rigoare, un ziar de dreapta Eugen POP
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