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ȘEDINJA BIROULUI
PERMANENT

AL CONSILIULUI SUPREM 
AL DEZVOLTĂRII

ECONOMICE SI SOCIALE 
A ROMÂNIEI

Bun venit Maiestății Sale
Imperiale șahinșahul

Iranului. Muhammad Reza 
Pahlavi Arvamehr I

în ziua de 1 iunie a avut loc, 
sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. ședința Biroului Per
manent al Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale. 
La ședința Biroului Permanent au 
participat și membrii birourilor 
celor 15 secțiuni de specialitate ale 
consiliului.

Biroul Permanent a examinat 
principalii indicatori ai dezvoltării 
economico-sociale a României pe 
anii 1974—1975. In cadrul lucră
rilor s-a apreciat că aceștia cores
pund orientărilor și sarcinilor sta
bilite de Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român din 
iulie 1972 cu privire la realizarea

A APĂRUT;

NICOLAE CEAUSESCU
Cuvîntare la întâlnirea cu activul 
de partid al armatei, 30 mai 1973 
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0 PRODUCTIVITATE ÎNALTA
presupune, în primul rînd, o înaltă 
răspundere pentru propria muncă
întrebați pe oricare muncitor „cu 

ce productivitate lucrează*1 și vă va 
răspunde cu siguranță și promptitu
dine că produce 10 piese pe zi sau un 
reper pe oră ș. a., sau că in 5 minute 
execută o anumi’a operație tehno
logică. Din multiplele variante po
sibile ale răspunsurilor se despr.n- 
de o kt- esențială, comună tuturor : 
productivitatea muncii a devenit o 
lini ta te precisă de măsură a price
perii ți capacității tehnico-profesio- 
nale. constituind pentru fiecare mun- 
ritor un permanent instrument de 
control *1 autocontrol. In măsura in 
care flecare o*n al muncii se de
prinde să calculeze, să-și defi
nească metodic randamentul pro
priei munci, el reușește si să-si e- 
’al-jeze mai bine capacitatea de 
creație, să o valorifice rational si 
in concordantă cu nevoile producției, 
să obțină o productivitate a muncii 
mereu superioară.

în acest an, productivitatea mun
cit trebuie să crească fată de anul 
trecut cu 9.1 la șuti in industrie și 
CO 7 la sută in construcții. Este unul 
dintre cele mai i nalte ritmuri sta
bilite in acest domeniu in ultimii 
ani. Sporirea productivității cu un 
procent înseamnă o producție indus
trială netă in valoare de aproape 4 
miliarde de lei la nivelul anului in 
curs. Adică tot atit cit ar realiza in
tr-un an întrer un număr de circa 
M WO muncitori. Sau. transpu- 

înainte de termen a planului cin
cinal 1971—1975, creșterea conti
nuă a eficienței activității econo
mice. dezvoltarea colaborării și 
cooperării internaționale. Totoda
tă, Biroul Permanent a dat indica
ții pentru îmbunătățirea în conti
nuare â indicatorilor de plan.

Proiectul planului de dezvoltare 
economico-socială a României pe 
anii 1974—1975, care urmează să 
fie îmbunătățit pe baza concluzii
lor rezultate din dezbaterile Bi
roului Permanent, va fi înaintat 
spre examinare Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și So
ciale și plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

nind calculele intr-un alt sistem de 
reterintă, numai din partea de ve
nit national ce corespunde acestei 
producții s-ar putea construi peste 
30 000 de apartamente. Este limpe
de că prin creșterea continuă. în ritm 
rapid, a productivității muncii se a- 
- Zură un inalt dinamism economic, 
resurse prețioase de amplificare a 
avuției societății și a nivelului de 
trai. Fiecare om al muncii este. deci, 
direct interesat să obțină zi de zi o 
productivitate superioară.

Rezultatele obținute in patru luni 
din acest an (nu dispunem încă de 
datele statistice pe 5 luni) in dome
niul productivității muncii sint in 
ansamblu bune : planul la acest in
dicator. pe ansamblul industriei 
republicane, a fost îndeplinit ; rit
mul de creștere a atins 9,8 la 
sută ; in multe întreprinderi s-a 
ajuns la ritmuri record față de 
anul trecut : la „Electromontaj“ 
și întreprinderea de piese radio 
și semiconductori din București — 
intre 15 și 25 Ia sută ; in unită
țile economiei forestiere si indus
triei materialelor de construcții spo
rul de producție a fost obținut a- 
proape in întregime prin creșterea 
productivității muncii. Sint rezultate 
care — dezvoltate în cursul lunii mai 
in condițiile intensificării întrecerii 
socialiste — confirmă realismul sar
cinilor stabilite în domeniul pro
ductivității muncii, atestind posi

Populația Capi
talei României so
cialiste intimpinâ 
astăzi cu mul
tă căldură pe 
Maiestățile Lor 
Imperiale șahin
șahul Aryamehr 
și Farah Pahlavi 
Șahbanu a Iranu
lui, care, la invi
tația președinte
lui Consiliului
de Stat al Repu
blicii Socialiste 
România, Nicolae 
Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena 
Ceaușescu, vor 
face o vizită ofi
cială in țara 
noastră. In per
soana șahinșahu- 
lui Mohammad 
Reza Pahlavi A- 
ryamehr, poporul 
român salută pe 
cel mai inalt re
prezentant al Ira
nului contempo
ran, al poporului 
iranian.

■ Născut la 26 oc
tombrie 1919, la 
Teheran. Moham
mad Reza Pahlavi 
Aryamehr a fost 
proclamat oficial 
prinț moștenitor la 24 aprilie 1925. 
La 17 septembrie 1941 — in urma 
abdicării tatălui său — Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr a urcat 
pe tronul Iranulbi. In 1943 Iranul s-a 
alăturat coaliției antifasciste și a de
clarat război Germaniei naziste.

In anii 1962—1963 șahinșahul a 
inițiat un program de reforme eco
nomice și sociale, in a cărui apli
care s-au consemnat rezultate remar
cabile. Tot din inițiativa șahinșahu- 
lui, in 1965 a fost convocat in ca
pitala iraniană primul Congres mon
dial de luptă împotriva analfabetis
mului, urmat de înființarea, la Tehe
ran, a unui centru mondial de coor
donare a eforturilor in lupta împo
triva neștiinței de carte.

Vizita care începe astăzi a șefului 
statului iranian in România se în
scrie in contextul evoluției continuu 
ascendente a relațiilor de prietenie 
și colaborare statornicite intre țările 
și popoarele noastre. După cum se 
știe, situind in mod constant in cen
trul întregii sale activități externe 
dezvoltarea prieteniei și colaborării 
multilaterale cu toate țările socia
liste. România acționează, totodată, 
pentru extinderea relațiilor cu ce
lelalte state ale lumii, indiferent de 
sistemul social-politic, in spiritul 
coexistenței pașnice, in interesul re
ciproc și. totodată, al înțelegerii și 
cooperării internaționale. La rindul 
său. Iranul promovează pe plan 
extern o politică de independență 
națională, de dezvoltare a raporturi
lor prietenești cu toate statele, fără 
deosebire de orinduire.

Republica Socialistă România și 
Statul Imperial al Iranului au găsit 
căi propice pentru înțelegere și co
laborare prietenească, reciproc avan
tajoasă. Relațiile lor se întemeiază 

bilitatea obținerii unor realizări e- 
eonomice de prestigiu in fiecare u- 
nitate, in fiecare secție.

Cu toate acestea, in nici o unitate 
industrială nu se poate afirma că uu 
fost epuizate rezervele interne. Ima- 
ginați-vă, de pildă, o unitate indus
trială, cu sute de salariați, in care 
nu se muncește deloc, in schimb de 
două ori pe lună aceștia iși ridică 
salariul in modul cel mai firesc. Daca 
in realitate o asemenea situație este 
absurdă, pe planul calculelor, por
nind de la anumite stări critice, se 
poate realiza o astfel de identitate 
faptică prin multiple ipostaze. Bu
năoară, in trimestrul trecut, numai 
in trei întreprinderi — Fabrica de 
aparate electrice din Titu, Uzina me
canică Muscel și Fabrica de confec
ții din Focșani — numărul mediu 
scriptic al salariaților stabilit prin 
plan a fost depășit cu aproape 1 000 ! 
Efectul : productivitatea muncii pla
nificate a fost realizată in Droporție 
variind intre 75 la sută și 94 la 
sută.

Planul forței de muncă dintr-o în
treprindere sau alta nu este, desigur, 
imuabil. Nimeni nu cere încadrarea 
mecanică, de dragul cifrelor, intr-un 
număr mediu scriptic stabilit. Atunci 
și acolo unde cerințele reale ale pro-

Viorel SALAGEAN
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pe principiile egalității in drepturi, 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile in
terne, avantajului reciproc, renunță
rii la forță și la amenințarea cu for
ța. Expresie a sentimentelor de stimă 
și considerație reciprocă nutrite de 
popoarele noastre, intilnirile româno- 
iraniene la cel mai inalt nivel, care 
și-au dovedit din plin utilitatea și 
rodnicia, au constituit, de fiecare 
dată, momente deosebit de impor
tante in cronica raporturilor bilate
rale, caracterizate prin respect mu
tual și cordialitate. Este cunoscut 
faptul că. in decurs de patru ani, 
șeful statului român. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost în trei rin- 
duri oaspetele Iranului, ultima dată 
la începutul acestui an, fiind primit 
cu deosebită căldură și simpatie de 
poporul acestei țări. Cu aceleași sen
timente intimpinâ poporul român pe 
șahinșahul Iranului. Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, care sosește 
astăzi pentru a treia oară, in ultimii 
șapte ani, pe pămintul țării noastre.

Poporul român urmărește cu pro
fundă simpatie eforturile poporului 
iranian, încununate de remarcabile 
realizări pe calea progresului eco
nomic, social și cultural. înfăptuirile 
poporului iranian, marile succese 
obținute de România în anii con
strucției socialiste, sporirea potenția
lului industrial și modernizarea eco
nomiei, progresele pe plan tehnico- 
științific, ca și in toate domeniile 
de activitate au creat ample posibi
lități pentru intensificarea raportu
rilor bilaterale. Extinderea schimbu
rilor economice și comerciale, reali
zările pe tărâmul formelor noi de 
cooperare, acordurile încheiate in a- 
cest scop, intensificarea contactelor 
in multe alte domenii — știință, arta, 
cultură — conlucrarea pe terenul 
afirmării politicii de pace și coope
rare internațională — ilustrează, în
mod elocvent, evoluția pozitivă ce 
caracterizează, in ultimii ani. rela
țiile româno-iraniene, le conferă per
spective dintre cele mai rodnice de 
diversificare și amplificare. Aceasta 
corespunde intereselor fundamentale 
ale popoarelor noastre, cit .și intere
selor generale ale păcii și înțelegerii 
in lume.

Vizita in România a Maiestății Sale 
Imperiale șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
convorbirile care urmează să albi 
loc cu președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, vor marca, 
fără Îndoială, o nouă contribuție de 
seamă la consolidarea colaborării pe 
multiple planuri româno-iraniene. 
Animata de această convingere, in 
spiritul sentimentelor de stimă și 
cordialitate față de Iranul prieten, 
opinia publică din țara noastră adre
sează inalților oaspeți iranieni tradi
ționala urare „Bun venit pe pămin- 
tul României !“.

Astăzi, în jurul orei 
12,30, posturile noastre 
de radio și televiziune 
vor transmite direct de 
la aeroportul Otopeni 
ceremonia sosirii Ma
iestății Sale Imperiale 
șahinșahul Aryamehr și 
a Maiestății Sale Impe
riale Farah Pahlavi 
Șahbanu a Iranului, 
care, la invitația pre
ședintelui Consiliului 
de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, 
efectuează o vizită ofi
cială în România.

Delegația C. C. al Frontului Patriotic laoțian (Neo lao Haksal) 
condusă de Nouhak Plioumsavan

Vineri dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a primit 
delegația Comitetului Central al 
Frontului Patriotic Laoțian (Neo Lao 
Haksat), condusă de Nouhak Phoum- 
savan, membru al Comitetului Per
manent al C.C. al F.P.L., care face 
o vizită de prietenie in țara noastră, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Au partici-pat tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al ’C.C. al P.C.R., Comei Bur
tică, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al

Delegația parlamentară din R. F. Germania, 
condusă de Annemarie Renger, președinta Bundestagului

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, imoreună 
cu tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
a primit, vineri dimineața, delegația 
parlamentară din R. F. Germania, 
condusă de Annemarie Renger, pre
ședinta Bundestagului.

La întrevedere au participat tova
rășii ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale. Maria 
Groz.a, vicepreședinte al M.A.N., 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe. Vasile Pungan, consi

Jan Luyten, membru al Biroului Național, secretar 
al Partidului Socialist Belgian

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general a! Partidului Comu
nist 'Român, a primit in ziua de 1 

.iunie ne tovarășul Jan Luyten. 
membru al Biroului Național, secre
tar al Partidului Socialist Belgian, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. a 
făcut o vizită in țara noastră.

La nrimire au participat tovarășii 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
'C.C. al P.C.R.. și Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.

In cursul întrevederii, desfășurată

Secretarul de 
naturale

Vineri, 1 iunie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat a) Republicii Socialiste Româ
nia. a primit pe Arturo Tanco, secre
tar de stat pentru agricultură și re
surse naturale al Filipinelor.

Oaspetele a fost însoțit de Luis 
Salcedo Moreno, ambasador.

La întrevedere au participat Bujor 
Almășan. ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei. Vasile Pungan, con
silier al președintelui Consiliului de 
Stat.

C.C. al P.C.R., și Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme de interes comun privind 
raporturile dintre Partidul Comunist 
Român și Frontul Patriotic Laoțian, 
activitatea și preocupările lor prin
cipale, a avut loc un schimb de 
păreri privind unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale, ale 
luptei împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului.

Exprimindu-se satisfacția comună 
pentru relațiile de prietenie, colabo
rare și solidaritate • statornicite intre 
Partidul Comunist Român și Frontul 
Patriotic Laoțian, s-a relevat hotă- 

lier al președintelui Consiliului de 
Stat.

Au luat parte membri ai delega
ției — deputății Walter Althammer, 
membru al conducerii fracțiunii 
U.C.D./U.C.S. din Bundestag, pre
ședintele Grupului parlamentar de 
prietenie R.F.G.—România, Rudolf 
Kaffka, Gunter Jaschke, vicepre
ședinte al Grupului parlamentar de 
prietenie R.F.G.—România, Otto 
Wulf, membru al Grupului parla
mentar de prietenie R.F.G.—Româ
nia. Horst Haase, Friedrich Wilhelm 
Hoelscher, precum și Helmut Schel- 

intr-o ambiantă cordială, prietenoas
ei. a avut loc un schimb de păreri 
i-feri tor la extinderea in continua
re a relațiilor bune, de prietenie și 
colaborare, dintre Partidul Comunist 
Român si Partidul Socialist Belgian, 
la dezvoltarea raporturilor pe mul
tiple planuri dintre România și Bel
gia si au fost abordate unele pro
bleme internaționale actuale, in mod 
deosebit cele privind realizarea secu
rității și cooperării in Europa.

Tovarășul Jan Luyten a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu calde

stat pentru agricultură și resurse 
al Filipinelor, Arturo Tanco

Ministrul filipinez a transmis șe
fului statului român un mesaj de sa
lut din partea președintelui Ferdi
nand Marcos și dorința de a dezvol
ta colaborarea țconomică intre cele 
două țâri.

în cadrul întrevederii s-a apreciat 
că există reale posibilități de dezvol
tare a schimburilor comerciale și coo
perării reciproc avantajoase, subli- 
niindu-se necesitatea de a se între
prinde măsuri pentru stabilirea obiec
tivelor si căilor concrete de realizare 

rirea comună de a adinei, în conti
nuare, aceste raporturi, de a intensi
fica schimbul de delegații dintre ele, 
in folosul ambelor popoare, al întă
ririi unității tuturor forțelor antiim- 
perialiste.

In cuvintul său, conducătorul dele
gației laoțiene a dat o înaltă apre
ciere realizărilor obținute de Parti
dul Comunist Român, de eroicul 
popor român frate in construcția so
cialismului, activității desfășurate de 
România pe arena internațională, in 
slujba păcii, independenței naționale 
și progresului social. El a subliniat 
că in timpul vizitei in țara noastră a

(Continuare in pag. a VII-a)

lknecht, director în Bundestag, Hans 
Schwueppe, șef adjunct al protoco
lului Bundestagului, Harald O. Her
mann. de la Centrul de presă și in
formații al Bundestagului. Friedhelm 
Maier, secretar personal al pre
ședintei Bundestagului.

De asemenea, a fost de față Erwin 
Wickert, ambasadorul R. F. Germa
nia la București.

In numele membrilor delegației, 
președinta Bundestagului a expri
mat șefului statului român vii mul-

(Continuare în pag. a VII-a)

salutări și urări de sănătate din 
partea președinților Partidului So
cialist Belgian, Jos Van Eynde și 
Andră Cools, și un mesaj de âalut 
d;n partea primului ministru bel
gian, Edmond Leburton.

Mulțumind pentru salutările și 
urările ce i-au fost adresate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete să transmită un mesaj de 
salut și cele mai bune urări pre
ședinților Jos Van Eynde și Andră 
Cools, precum și premierului Edmond 
Leburton.

a unei conlucrări largi in diferite do
menii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat pe ministrul Arturo Tanco să 
transmită președintelui Republicii 
Filipine salutul său cordial și cele 
mai bune urări, asigurarea că Româ
nia va acționa pentru crearea condi
țiilor in vederea unei bune colabo
rări intre cele două țări și popoare.

Luindu-și rămas bun, oaspeții au 
exprimat gratitudinea pentru onoarea 
de a fi primiți de președintele Con
siliului de Stat.
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jFAPTUL] 
DIVERS;

I Coincidență |
de vigilență
S-a tntlmplat pe linia ferată 

București — Oltenița. Trenul 
8323 circula Intre localitățile 
Gălbinași și Vasilați. Deodată, 
mecanicul Ion Coșerin a obser
vat că locomotiva „trage" mai 
greu. ca de obicei, vagoanele, 
îndată ce a ajuns in stația Bu- 
dești, mecanicul a oprit trenul, 
pentru a vedea care-i pricina. 
Dar acarul Nicolae Zaharia i-o 
luase înainte. Atent la trecerea 
trenului, observind că un vagon 
se tiriia frinat, a anunțat ime
diat conducerea stației Budesti, 
pentru a opri trenul. Mecanic 
și acar, deopotrivă, au contri
buit la evitarea unul posibil ac
cident de cale ferată.

PREMIERA LA UZINA 
DE PRELUCRARE 

A ALUMINIULUI SLATINA

La noua și moderna uzină 
prelucrare a aluminiului a

Ce cauți aici,
Dumitre ?

Dumitru Olaru, din comuna 
Sulița (Botoșani), a intrat tip
til în ograda Catincăi Ciorno- 
hat, din aceeași comună, dind 
iama prin păsări. Și cum orătă
niile zburătăceau care încotro. 
D.O. s-a trezit cu acoperișul in 
cap. Și cum cotețul era deasu
pra beciului, a căzut de-a ber
beleacul, îngropat aproape de 
viu Auzindu-l răcnind, ca din 
fundul pămintului, cine credeți 
că i-a sărit in ajutor ? însăși 
stăpîna — Catinca Ciomohat.

— Ce cauți aici. Dumitre ? — 
I-a întrebat gospodina.

— Vai de păcatele mele, 
etnico, m-au fugărit unii 
m-am ascuns de frică.

— Io-te-te, săracul de el ! 
povestea aia cu capra, și 
iezii, și cu lupul, și cu...

— O știu, numai scoate-mă 
dc-aici.

$i l-a scos. Vorba cintecului : 
„vecina de lingă casă niciodată 
nu te lasă". Si nici ea nu l-a 
lăsat. să nu-l afle satul întreg. 
Și nu numai satuL..

ve
ți

Da' 
cu

Pescari...
pescuiți

a- 
a-

VIAȚA DE PARTID PRIN TELEFON NI SE COMUNICĂ

Din experiența unei comune
cu o bogată muncă politică de masă

Știau foarte bine că tn 
ceastă perioadă pescuitul in 
pcle dulci este interzis. Știau 
foarte bine că există ți pazni
cii Întreprinderii piscicole 
Constanța. Dar Gheorghe și Va
lerin Simiona (frați), Petre și 
Constantin Viliu (tot frați), îm
preună cu Dumitru Burcă și 
Ion Crăciun (prieteni la cata
ramă) din comuna Corbu — 
Constanța știau tot atit de bine 
ci mai există ți o crescătorie 
de puieți, din care ar putea să 
le „pice" cite ceva și, firește, 
să-și împartă frățește, priete
nește. In toiul nopții, braconie
rii s-au strecurat, pe furiș, pină 
la crescătorie, dar nici n-au 
apucat bine să întindă ditamai 
năvodul, că. in loc să pice pește, 
au căzut ei singuri in... plasă. 
Acum iși împart ce le-a „pi
cat". Tot frățește ți prietenește. 
Dar nu pește.

Gazda
cu
chiriași

— Cite camere are imtSbilul 
dv. ?

— Păi, dacă-i vorba de came
re — camere, să tot fie trei. — 
răspunde Vasile Petrea din Bo
toșani, str. Pictor Grigorescu 11.

— Și chiriași ciți aveți ?
— PăL.. 3 și cu 4, și cu 8, și 

cu 6. și cu 5.... vreo 26.
26 de chiriași — In majoritate 

tineri — in trei camere 1 La 
care se adaugă un hol transfor
mat in... două camere, cămara 
devenită... cameră cu confort 
sporit, idem baia, plus o fostă 
magazie de lemne, împărțită in 
alte două camere. In fiecare 
lună, pe fiecare din cei 26. V.P. 
ii taxa cu cite 100 și 150 de lei. 
Acum i-a venit și lui rindul să 
fie taxat. Piperat

Organizația de partid din comuna 
Lăzarea, județul Harghita, a dobindit 
o interesantă experiență in munca 
politico-educativă. Din ansamblul ac
tivității politice de masă se detașează 
preocuparea îndeaproape manifestată 
de comitetul de partid pentru perfec
ționarea propagandei prin conferințe. 
Ca expresii ale acestei preocupări 
se înscriu popularizarea vie, intere
santă a politicii partidului și statu
lui nostru, axarea prelegerilor pe 
cele mai importante aspecte ale rea
lității comunei, evitarea expunerilor 
formale, a lecturii unor texte stereo- 
tipe, generale. Urmărind finalitatea 
educativă, practică a acestei activi
tăți de propagandă, comuniștii au 
inițiat — paralel cu pregătirea aten
tă a conferințelor — prezentarea pre
legerilor Ia dife
rite locuri de 
muncă, in fața u- 
nor colective mai 
restrinse. de cite 
30—40 de oameni, 
însoțirea expune
rilor de răspun
suri la întrebările 
puse de partici- 
panți, stimularea 
unor dezbateri vil în jurul pro
blemelor puse in discuție.

Programul de conferințe a fost ast
fel conceput incit să răspundă inte
resului pe care-1 manifestă locuitorii 
comunei pentru cunoașterea celor 
mai diverse aspecte ale politicii in
terne și externe a partidului și statu
lui nostru, cit și dorinței lor de a-și 
lărgi cunoștințele economice, științi
fice și culturale, de a primi răspuns 
la o seamă de preocupări de interes 
local. Dintre expunerile consacrate 
in ultimul timp educației politice 
amintim : „Prezența Republicii So
cialiste România in viața politică in
ternațională". „Participarea activă, 
pe baza deplinei egalități, a naționa
lităților conlocuitoare la opera de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate". Altele au avut 
ca obiectiv popularizarea normelor 
de viață comunistă, ca cele intitulate 
„Rolul familiei în educarea comunis
tă a tineretului", „Etica muncii". Tot
odată, au fost prezentate conferințe 
axate pe probleme economice des
pre necesitatea folosirii raționale a 
fondului funciar, furajarea animale
lor. rolul acordului global in dezvol
tarea producției agricole și creșterea 
veniturilor cooperatorilor. Eficiența 
conferințelor este demonstrată eloc
vent de numeroasele întrebări care 
se pun după încheierea lor, de dia
logul ce se încheagă intre lector și 
auditoriu. Bunăoară, după expunerea 
despre acordul global, la întrebările 
privind modul concret al retribuirii 
pe această cale, răspunsurile au fost 
date pe loc prin numeroase calcule 
convingătoare și exemple concrete, 
din munca localnicilor. De altminteri, 
problemele generalizării acordului 
global au fost dezbătute pe baza pre
zentării unei expuneri in toate brigă
zile de cooperatori.

Colectivul de propagandiști din 
comună este îndrumat permanent de 
biroul și de comisia de propagandă 
ale comitetului de partid. Desigur, 
dezvoltarea unei asemenea activitâti 
pe planul conferințelor presupune

aportul unor cadre pregătite. Or, 
este demn de remarcat din acest 
punct de vedere faptul că biroul co
mitetului de partid a reușit să antre
neze la această importantă activitate 
pe toți intelectualii comunei — pro
fesori, ingineri agronomi, medici.

In același timp, un rol activ au, In 
comună, agitatorii celor 10 organiza
ții de bază care, in discuții de la om 
la om, explică sarcinile ce stau în 
fața cooperatorilor. In aceste zile, 
ei mobilizează cooperatorii la grăbi
rea lucrărilor în cîmp. Agitatorii din 
comună poartă discuții pe aceste 
teme fie in pauzele de muncă pe 
cimp, fie in timpul vizitelor pe care 
le fac acasă la cooperatori, întrucît 
fiecare tovarăș care are aceas
tă sarcină de partid se ocu-

ÎNSEMNĂRI DIN LÂZAREA
JUDEȚUL HARGHITA

pă dc un grup de familii vecine cu 
el. Atunci cind se consideră că o pro
blemă sau alta trebuie să fie discu
tată in grupuri mai mari, se organi
zează intilniri pe circumscripții elec
torale. De curind, intr-un asemenea 
cadru s-au purtat discuții despre pu
nerea in valoare a tuturor suprafețe
lor agricole. Ca urmare, au fost de
pistate și plantate, încă din primele 
zile de la începerea acțiunii, patru 
hectare de teren nefolosit pină a- 
tunci. Inițiativa „Fiecare cetățean să 
sădească doi puieți" a fost, de ase
menea, larg popularizată, cetățenii 
comunei plantind 7 800 de puieți de 
diferite specii. ,

Comitetul de partid comunal a 
creat gazete de perete, plasate la se
diul secției de mecanizare, la ferma 
de stat si in centrul comunei. Arti
colul „Situația lucrărilor agricole de 
primăvară", cronica fotografică a 
unei acțiuni de muncă patriotică pu
blicate recent relevă preocuparea de 
a asigura acestor mijloace ale muncii 
politice de masă un caracter mai con
cret și eficient. Din păcate, trebuie 
să subliniem că și gazeta de perete 
a comunei, și cea de la S.M.A. 
oglindesc totuși într-o insuficientă 
măsură problemele localității, sarci
nile și preocupările locuitorilor el.

In ultimul timp se acordă o mal 
mare atenție și agitației vizuale. La 
fermele cooperativei agricole se în
scriu pe panouri realizările zilnice 
ale fiecărei brigăzi. Evidențierea și 
pe această cale a brigăzilor fruntașe, 
compararea rezultatelor muncii lor 
cu cele ale brigăzilor care au un ran
dament mai scăzut contribuie la in
tensificarea lucrărilor agricole. De 
curind, prin agitația vizuală a În
ceput să se facă apel la concentrarea 
eforturilor pentru sporirea producției 
medii de cartofi, astfel incit coopera
tiva să poată livra la fondul .central, 
peste prevederile planului, 300 tone 
de cartofi. Totodată, sint adresate 
chemări locuitorilor comunei să par
ticipe la săparea a 5 000 m de canale 
de scurgere a apei in vederea ame

liorării unei su
prafețe de 500 ha 
de teren agricol. 

Stabilirea sar
cinilor și obiecti
velor. analiza pe
riodică in ședin
țele (lc birou a 
unor aspecte con
crete ale muncii 
politice de masă, 

dezbaterea repetată in comitetul co
munal de partid a problematicii de 
actualitate constituie măsuri menite 
să asigure ridicarea activității politi
co-educative la nivelul cerințelor ac
tuale, să-i sporească atit caracterul 
concret, cit și eficiența in dezvoltarea 
conștiinței socialiste, in însușirea nor
melor de muncă și viață comunistă. 
In acest sens — odată cu perfectio
narea muncii agitatorilor, a gazetelor 
de perete, agitației vizuale — se cere 
permanentizată activitatea brigăzii ar
tistice și îmbunătățit conținutul acti
vității acesteia, deoarece brigada nu 
dispune pină in prezent de programe 
cu adresă concretă, adecvate prezen
tării lor la diferite locuri de muncă.

Iată doar citeva dintre acțiunile 
întreprinse la Lăzarea pentru inten
sificarea muncii politice de masă in 
sprijinul dezvoltării economice a co
munei, pentru educarea comunistă a 
cooperatorilor și a tuturor locuitori
lor. Rezultatele dobindite demon
strează o experiență interesantă, 
demnă de urmat și de alte comitete 
comunale de partid.

BARTUNEK Istvân
corespondentul „Scinteii1

O

Nu treziți...
paznicii !

Schimb de noapte in între
prinderile din zona industrială 
a lașului. Se lucrează cu spor, 
ca-n toiul zilei. Unii lucrează, 
alții veghează. Sau ar trebui să 
vegheze, dacă... Dacă n-ar fi 
fost plămădit basmul ăla cu Moș 
Ene pe la gene, bun de adormit 
copiii. Dar și pe unii paznici. 
Cel puțin, controlul inopinat fă
cut de miliția ieșeană in zona 
industrială, tocmai cind le era 
lumea mai dragă și noaptea mai 
calmă, i-a găsit pe dumnealor 
N. Deliu și Gheorghe Gindac de 
la centrala electrică de termo- 
ficare. Gheorghe Popa de la 
uzina „Nicolina". Ion Costea și 
Dumitru Anton de la uzina de 
prelucrare a maselor plastice și 
pe alții transportați de mult in
tru împărăția lui Morfeu. Una 
din două : ori li se creează „con
diții" să doarmă acasă In liniș
te. ori să fie treziți de-a bine- 
lea 1

ori să fie treziți de-a bine-

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gbeorqhe DAVID 
fi corespondenții „Scinteii

PE TRASEELE 
TURISTICE VÎLCENE

RIMNICU-VILCEA (Cores
pondentul „Scinteii". Ion Stan- 
ciu). — Renumit prin frumuse
țile naturii si monumentele sale 
istorice și de artă, județul Vil- 
cea este vizitat anual de sute 
de mii de turiști din tară și de 
peste hotare. Pentru a le asi
gura popasuri cit mai plăcute, 
uniunea județeană a cooperati
velor de consum a luat o serie 
de măsuri atit pentru extinde
rea rețelei comerciale si hote
liere. rit și pentru diversifica
rea serviciilor de alimentație 
publică. In prezent, in cabana 
„Topolog", aflată intr-un cadru 
pitoresc, la intrarea in județ, 
dinspre Pitești, satele de vacan
tă Horezu și Riul Vadului, bu
fetele Lotrișor și Onești, res
taurantul „Podgoria" din Dră- 
gășani și alte asemenea unități 
de ne traseele turistice ale ju
dețului funcționează cu pro
gram prelungit

— De cind a început sezonul 
estival — ne spune tovarășul 
Nicolae Albu, președintele u- 
niunii județene a cooperative
lor de consum — toate unitățile 
noastre 6int zilnic aproviziona
te cu o zamă largă de produse 
agroallmentare. De asemenea, 
am reușit să rezolvăm o veche 
doleanță a turiștilor, și anume 
aceea că fiecare restaurant sau 
cabană să ofere preparate spe
cifice bucătăriei locale.

Ocupind un loc important in an
samblul economiei naționale, atit 
prin indicatorii atinși in producția 
industrială, cit și prin rezultatele ob
ținute in agricultură, județul Timiș 
a cunoscut an de an o dezvoltare^tot 
mai accentuată a transporturilor ru
tiere, de persoane și bunuri materia
le, a condițiilor necesare efectuării 
lor in deplină siguranță. Astfel, harta 
Timișului se prezintă astăzi cu toate 
drumurile naționale asfaltate, inclu
siv 356 km de drumuri locale. Din 
totalul celor 76 de comune din ju
deț, 46 au asigurată legătura cu Ti
mișoara pe drumuri asfaltate, ur- 
mind ca in viitorul apropiat numărul 
lor să-se ridice cu incă 8.

Alături de modernizarea rețelei ru
tiere, eforturi însemnate s-au făcut 
și pe linia sistematizării circulației. 
Amintim in acest sens ____ ____
variantei ocolitoare la Găvojdia, eli
minarea curbelor cu rază mică, mo
dernizarea a 5 intersecții intens frec
ventate. realizarea celei de-a treia 
benzi de circulație pe traseul Timi
șoara — Arad, amenajarea a 50 de 
stații I.T.A.. precum și amenajarea 
a 82 locuri de parcare etc. Importan
te lucrări de sistematizare au fost 
realizate si in municipiul Timișoara: 
o nouă arteră principală care face le
gătura cu platforma industrială din 
Calea Buziașului, podul cu patru 
benzi de circulație peste canalul 
Bega. intersecția cu două niveluri 
de ne bulevardul 6 Martie. (De 
asemenea, se află In lucru pasajul 
denivelat de pe Calea Sagului). Lu
crări de sistematizare, de strictă ne
cesitate și eficientă au fost realizate 
și in municipiul Lugoj, in orașele 
Deta. Sinicolaul Mare. Jimbolia șl 
Buziaș.

...Am prezentat pe scurt un tablou 
al realizărilor din domeniul sistema
tizării și modernizării circulației pen
tru ca, prin prisma lor, să analizăm 
situația evenimentelor rutiere. Nu va 
fi greu de observat că. In ciuda aces
tor măsuri, continuă să existe un de
calaj nepermis intre gradul ridicat a) 
dotărilor și starea de disciplină șl 
comportament rutier a unor partici
pant! la circulație.

Accidentul de circulație survine, 
după cum bine se știe, numai atunci 
cind nu sint respectate toate preve
derile legislației rutiere. Cele 860 ac
cidente grav? produse in ultimii 5 ani 
pe raza îudețului Timiș — cu men
țiunea că pe primul trimestru al 
anului curent numărul lor a crescut 
cu 50 la sută față de aceeași perioadă 
d>n 1972 — sint de natură să pună in 
discuție cu toată tăria responsabili
tatea tuturor factorilor angrenați in

activitatea de transport. Numai In 
1972 valoarea pagubelor materiale 
cauzate de accidente s-a ridicat la 
24 milioane lei ; dar pierderile legate 
de sănătatea și viața oamenilor sini 
inestimabile și aduc după sine mari 
prejudicii societății.

Analizind cauzele care au generat 
accidentele de circulație trebuie să 
începem cu PIETONII pentru că toa
te, sau aproape toate, sint generate 
de indisciplina lor. Dacă in majorita
tea țărilor cu un grad ridicat de mo
torizare, accidentele produse din vina 
pietonilor nu depășesc 10 la sută din

executarea

de 
,________ _ _________  _ a-
vut loc un eveniment deosebit : 
a intrat în funcțiunx» Laminorul 
do benzi și table la rece pen
tru aluminiu și aliaje din alu
miniu, care are o capacitate de 
34 000 tone anual. Laminorul 
reprezintă primul obiectiv in
trat in funcțiune din etapa a 
doua de dezvoltare a uzinei, 
care prevede producerea a 
21 000 tone benzi, table și folii 
din aluminiu anual.

...31 mai a.c. ora 22,20. După 
ce s-au făcut ultimele verifi
cări de funcționare. In laminor 
se Introduc primele cantități 
de tablă cu o grosime de 
5—8 mm. După 55 de minute, 
timp In care s-au făcut sin
cronizări și reglări In sarcină, 
s-au produs primele cantități 
de folii cu o grosime de 2.5 mm. 
în miez de noapte, la Slatina, 
a avut loc, așadar, o nouă pre
miera. A cita ? Din 1965, din 
iunie, cind s-au produs prime
le cantități de aluminiu româ
nesc, in fiecare an am *
cite 2, 3 și chiar mai 
premiere industriale. Au 
puse în funcțiune 
uzine noi, secții de 
unicate in industria 
De data aceasta, cei care 
produs pentru prima dată ban
dă și folii de ’ 
muncitorii din 
muncă ale lui 
Gheorghe Bilea 
Dumitru.

Pe litoral vremea
este excelentă

Grăbit de vremea 
favorabilă șl de ne
răbdarea numeroșilor 
turiști romăni șl stră
ini, litoralul românesc 
și-a deschis în acest 
an stagiunea estivală 
cu două săptămini mai 
devreme, astfel că in 
prezent In toate cele 
11 stațiuni de pe ma
lul Mării Negre se a- 
flă mii șl mii de oas
peți. Și pentru că gin- 
durile a sute de mii de 
oameni țlln țară $1 de 
peste hotare, oare și-au 
propus ori au șl venit 
să-și petreacă o parte 
din vacanță la mare, 
se îndreaptă spre lito
ral, redacția „Scinteii" 
a solicitat corespon
dentului nostru la 
Constanța, George Mi- 
hăescu, răspunsuri la 
următoarele întrebări :

— Cum e vremea la 
mare ?

— Foarte bună 1 In 
afară de miercuri. 30 
mal cind au căzut a- 
verse trecătoare, In 
toate celelalte zile soa
rele a strălucit puter
nic tot timpul zilei, 
plata a fost caldă, tem
peratura a fost de 20 
de grade. Aversele au 
fost scurte, avînd darul 
de a Împrospăta at
mosfera și clorofila 
din nesfirșitele parcuri 
ale litoralului, după 
care a apărut din nou 
soarele. Joi șl vineri, 
In toate stațiunile s-a 
făcut plajă și baie, în 
mare șl in lacurile ri
verane, cit șl în cele 
40 de piscine din sta
țiuni. Cit privește zi-

lele următoare, Cen
trul de meteorologie 
Constanța comunică 
următoarele : „tempe
ratura in creștere, va 
fi cuprinsă ziua intre 
21 și 25 de grade, ma
rea slab ondulată, tem
peratura apei în jur 
de 18—19 grade", ceea 
ce înseamnă vreme ex
celentă pentru baie, 
plajă șl agrement

— Ce noutăți de ul
timă oră oferă litora
lul ?

— Aș începe
Mangalia, care numără 
în prezent și cei mal 
mulți turiști : 11 000.

Cele trei stațiuni cu 
nume de aștri — Ju
piter. Saturn, Venus 
— care aparțin de în
treprinderea de hote- 

restaurante 
Nord, și-au 
acest an ca
de cazare la

cu

și străini : 
ansamblu 
„Aurora", 

cele mai

luri și 
Mangalia 
sporit în 
paritatea
aproape 40 000 de locuri 
pe serie. Tot aici, o 
noutate de ultimă oră 
și punct de atracție 
pentru numeroșii oas
peți români 
modemul 
arhitectonic 
unul dintre
frumoase de pe litoral. 
Amplasat Intr-un mic 
golf, el este alcătuit 
din 10 hoteluri dispu
se în terase cu vedere 
spre mare, 8 restau
rante, numeroase ma
gazine, piscine cu apă 
de mare, terenuri de 
sport.

O altă premieră o 
constituie băile mezo- 
termale, amplasate în
tre stațiunile Venus șl 
Saturn, care asigură

tratament cu ape 
furoase. expuneri 
nămol și cură helio- 
marină, sub suprave
gherea unui personal 
de specialitate cu înal
tă calificare in balneo
logie. Dar noutățile nu 
se termină aici. In fie
care din cele trei sta
țiuni funcționează ofi
cii de turism, care o- 
feră un bogat program 
de excursii, iar zes
trea de agrement s-a 
lărgit cu 2 baze nau
tice dotate cu diferite 
tipuri de ambarcațiuni, 
cu noi terenuri de 
sport. Toate cele 8 
piscine din interiorul 
stațiunilor funcționea
ză în acest an cu apă 
de mare încălzită În 
zilele mai puțin căldu
roase. Pentru auto- 
mobiliști au fost ame
najate noi spații de 
parcare. In sfirșit. gaz
dele nu i-au uitat nici 
pe cei mai mici turiști 
— copiii — pentru care 
funcționează grădinițe, 
unde educatoarele pre
iau grija părinților.

Alte noutăți le voi 
comunica într-o viitoa
re corespondentă.

— Dar mai există și 
alte noutăți ?

— Nenumărate și de 
o varietate in stare 6ă 
satisfacă toate gustu
rile. toate dorințele, 
toate pretențiile.' Iată 
motivul pentru care 
solicit redacției să-mi 
ofere in numărul viitor 
al ziarului un spațiu 
consistent • pentru a le 
putea cuprinde măcar 
in parte.

notat 
multe 

fost 
fabrici și 

producție 
noastră, 

al
aluminiu sint 
formațiile de 
Victor Dobrln, 
șl Gheorghe

ROUĂEtnlllan
corespondentul „Scinteii1

LA COMBINATUL 
DE FIBRE ARTIFICIALE 

DIN BRA1LA

PREOCUPĂRI PENTRU
0 ORGANIZARE

MAI BUNA
A MUNCII

' Pentru a-și respecta augaja- 
\ mentele asumate — realizarea 
i înainte de termen a actualului 
j plan cincinal — muncitorii, in- 
i ginerii șl tehnicienii Combinatu- 

lui de fibre artificiale din Brăila 
ț desfășoară o amplă acțiune de 
( autoutilare. In fiecare fabrică, 
i in fiecare atelier și loc de mun- 
l că, această acțiune se materia- 
, lizează în piese de schimb, an- 
\ samble și subansamble, care 
l contribuie la creșterea eficienței 

economice a combinatului. „Nu- 
) mal colectivul sectorului meca- 
i nic central — ne spunea tova- 
i rășul inginer Victor Săvoiu — 
i va Înscrie anul acesta, la capi- 

toiul autodotări, realizări în va- 
) loare de aproape 2 milioane lei. 
I Una din aceste realizări constă 
> in scurtarea timpului de oprire 
i pentru reparații capitale a ma- 
i’ șinilor de fabricat rețele cord. 
1 Pentru aceasta am luat din 
i timp nttăsuri concrete de execu- 

tare anticipată a unui număr 
) cit mai mare de piese de 
1 6chimb necesare reparațiilor 
j capitale. Această acțiune va 
1 conduce, in final, la mărirea 
/ numărului de mașini reparate,

i N. Grigore MARAȘANU 
/ corespondentul „Scinteii"

soane In cabină (peste numărul ad
mis), fie circulind ' 
picioare.

Dacă indisciplina pietonală p: 
cipă cu un procent de peste 30 __ 
sută la statistica accidentelor de cir
culație, nu putem trece cu vederea 
menținerea unei stări indisciplinare 
ridicate și printre CONDUCĂTORII 
AUTO. Majoritatea accidentelor da
torate conducătorilor auto iși au ori
ginea. de ani de zile, in aceleași 
repetate încălcări ale regulilor de 
circulație : viteza excesivă, depășirile 
neregulamentare, neacordarea de

in caroserie In

jarti-
10 la

trage controlului. Astfel, la autobaza 
din Lugoj, cu ocazia unei verificări, 
s-a constatat că dintr-un total de 70 
tahografe, numai 20 erau in bună 
stare. în timp- ce conducerea uni
tății nu a luat nici o măsură. Acolo 
unde aceste aparate au funcționat, 
ele au dezvăluit că 21,3 la sută din 
depășirile de viteză survin după 7—8 
ore de la începerea lucrului. Prac
tica dăunătoare a unor conducători 
de unități, care obișnuiesc să-și 
acopere deficiențele în organizarea 
muncii prin trimiterea șoferilor in 
cursă după expirarea celor 8 ore de

DISCIPLINA RUTIERA
agentul de circulație nr. 1

Cîteva concluzii asupra circulației rutiere în județul Timiș, 
dar nu numai pentru județul Timiș

totalul evenimentelor rutiere, In ju
dețul Timiș ponderea lor se ridică la 
33 la sută, depășind media pe țară. 
Traversările la voia intimplării, prin 
locuri nemarcate, circulația pe partea 
carosabilă, circulația sub Influența 
alcoolului, joaca nesupravegheată a 
coDiilor ne stradă sint cauze care 
se situează pe primele locuri în sta
tistica accidentelor de circulație da
torate vinovăției pietonilor.

Un pericol grav ii prezintă și aba
terile săvirșite in mod frecvent de 
CĂLĂTORII FRAUDULOȘI care - 
deși au la dispoziție mijloace orga
nizate de transport — preferă riscu
rile călătoriilor ocazionale. „Auto
stopistul" se comportă intr-un mod 
total indisciplinat : el staționează pe 
carosabil, apărind brusc in fața ma
șinii și se arată dispus să voiajeze 
in condiții neregulamentare, fie in- 
ghesuindu-se împreună cu alte per-

priorități, consumul de alcool, ne
atenția in timpul conducerii, defec
țiunile tehnice.

In ceea ce privește EXCESUL DE 
VITEZA, trebuie să arătăm că, deși 
acesta se menține de ani de zile pe 
primul loc intre cauzele generatoare 
de accidente datorate conducătorilor 
auto, organele de miliție nu au com
bătut cu toată fermitatea acest feno
men șl nu au folosit eficient în mun
ca de prevenire aparatura modernă 
radar cu care a fost dotat- inspecto
ratul nostru. Este insuficient, de ase
menea. controlul factorilor de răs
pundere din unitățile economice asu
pra Înregistrărilor de viteză depășită 
notate pe diagramele aparatelor ta- 
hograf. In numeroase cazuri aceste 
tahografe — pentru a căror intrare 
in uz statul a cheltuit sume însemna
te — sint in mod intenționat defec
tate de către șoferi spre a m sus-

serviciu (de aici oboseala la volan, 
lipsa puterii de concentrare, cu toate 
consecințele lor) este cauza care ge
nerează un procent ridicat de acci
dente.

In sfirșit — dar nu ultima ca im
portanță — o altă cauză care favo
rizează accidentele de circulație in 
județul nostru o constituie ÎNTREȚI
NEREA DRUMURILOR PUBLICE. 
Trebuie să specificăm că nu s-a în
țeles încă necesitatea eliminării sur
selor de noroi de pe carosabil, acolo 
unde șoselele de mare afluență se in
tersectează cu drumuri laterale și 
unde există curți nepietruite in in
cinta unităților cu parc auto. In 
unele comune s-a luat măsura de a 
6e amenaja drumuri paralele cu șo
seaua, pentru dirijarea căruțelor și 
tractoarelor In afara circulației de 
viteză, dar acest lucru nu a fost fă
cut peste tot.

în concluzie, analiza cauzelor de 
accidente enumerate scoate în evi
dență necesitatea de a se acționa mal 
hotărit pentru instaurarea unui cli
mat de disciplină în rindul tuturor 
categoriilor de participant! Ia circu
lația rutieră. în ultimul timp, la In
dicația biroului comitetului județean 
de partid, s-au luat măsuri pentru 
intensificarea și lărgirea formelor 
muncii de educație, pentru întărirea 
responsabilității față de apărarea și 
păstrarea valorilor umane și mate
riale. în acest sens, au început dez
bateri organizate pe grupe de insti
tuții, in școli și facultăți, acțiuni cu 
șoferii amatori, cu pensionarii, gos
podinele și alte categorii de persoane, 
cu locuitorii din mediul rural — pie
toni, bicicliști, motocicliști, pasageri 
etc. în cadrul acțiunilor ce se desfă
șoară și în prezent (cum ar fi preda
rea lecțiilor pe teme de circulație și 
organizarea concursurilor „Cine știe 
ciștigă" în școli, prezentarea de fil
me documentare, diafilme, diapozi
tive etc.) este necesar să se înlăture 
orice tendință de formalism și super
ficialitate.

Echipele de control obștesc oferă 
posibilități sporite de acționare in 
direcția depistării deficiențelor exis
tente in transportul in comun, între
ținerii și reparării parcului auto. Este 
însă cazul ca șefii unităților ce efec
tuează transportul de călători (I.T.C. 
și I.T.A.) și de mărfuri, șefii de ga
raje, de ateliere, de coloană, ca și co
mitetele oamenilor muncii, să inter
vină cu fermitate pentru combaterea 
fenomenelor de accidente, creînd o 
puternică opinie de masă împotriva 
tuturor actelor antisociale în mate
rie de comportament rutier.

Conslderindu-se răspunzător pen
tru o bună parte din cauzele care 
contribuie la statistica accidentelor 
de circulație, Inspectoratul județean 
Timiș al Ministerului de Interne va 
pune in viitor un accent și mai mare 
in munca sa pe prevenirea acestor 
cauze, antrenind în și mai mare mă
sură activul voluntar de șoferi, in- 
tenșificindu-și colaborarea cu specia
liștii din cele mai diverse domenii de 
activitate, mărindu-și exigența în 
controalele efectuate pe drumul pu
blic. pentru a asigura — împreună cu 
toți factorii — desfășurarea transpor
turilor rutiere In condiții de maximă 
siguranță.

General-malor 
Viorel TAURESCU 
șeful Inspectoratului judejean 
Timiș al Ministerului de Interne
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LA 11 IUNIE - UN SFERT DE VEAC DE EA NAȚIONALIZAREA PRINCIPALELOR MIJLOACE DE PRODUCȚIE INDUSTRIALA

— Cum a fost ziua aceea de iunie ? 
-CA O SPERANȚĂ

N an fost oaMizaie atunci, In 1818, 
pentru că nn existau

Standul de montaj gene
ral. ..Polul magnetic" al 
uzinei. Aici se string toate 
drumurile din secții. Se 
contopesc în unul singur, 
ca să se. desfacă apoi in 
a ti tea alte drumuri spre 
continentele pămintului. 
Intro coloanele argintii, 
culcate cuminți, in aștepta
rea marilor călătorii, un 
om mărunt, cu părul albit : 
Costică Tomescu. La activ 
— 43 de ani de muncă, din 
care aproape jumătate la 
fosta „Concordie".

— Frumos nume.
— Mai degrabă pompos, 

dacă ne gindim la ceea ce 
făceau atunci.

Atunci ? Pină la 11 iunie 
1948. Străinătatea — expre
sia aparține lui Costică To
mescu — stăpinea schelele 
petroliere. Tot ea producea 
și utilajele... Noi ? Păi noi 
făceam reparații, cite ceva 
pe ici pe colo. Pină puneam 
un troliu pe picioare. de 
pildă, munceam 3—1 luni. 
Ca la lucrul făcut in altă 
parte și căruia nu-i știi 
buba. Acum. intr-o sin
gură lună producem 6—7 
instalații de foraj com
plete.

Catarge albe, așezate la 
orizontală. Cu scările din 
interior marcate cu negru. 
Turle de sonde aici, pe 
standul montajului general 
al uzinei „1 Mai“-PIoiești. 
Așteptînd clipa verticali
tății pentru a cobori sapele 
de foraj in straturile geo
logice netulburate, miste
rioase, promițătoare. Aștep
tînd soarele Africii sau 
briza Asiei. Privim către 
coloanele învăpăiate de lu
mina amiezii :

— Le-ați însoțit vreoda
tă ?

— De mai multe ori. La 
Hanovra. in Polonia. In 
Turcia și în Cuba.

— Cu ce sentimente v-ați 
întors din aceste călătorii ?

— N-au fost călătorii, ci 
confruntări. Am revenit 
totdeauna cu sentimentul 
că producem bine și sin- 
tom respectați pentru asta. 
(Deschidem aici o scurtă 
paranteză : România se si
tuează pe locul III in 
lume in ce privește produc
ția de utilaj petrolier și pe 
Ionii II în rîndul țărilor 
exportatoare de âsemenda 
utilaj).

— Mulți dintre noi. își' 
continuă ideea Costică To
mescu. au trebuit să învețe 
in acești 25 de ani multă, 
multă... geografie. Sint vreo 
30 de țări în care am ex
portat pină acum, și uzina 
a trimis peste tot oameni 
să monteze, să arate cum 
și in ce fel trebuie lucrat. 

Dintr-o astfel de călătorie, 
in Cuba, unde eu am stat 
șapte luni, medicii uzinei 
s-au ales cu un diagnostic 
infirmat.

— Mai limpede.
— Ani de zile mi s-a 

spus câ marea este contra
indicată pentru oasele mele. 
In Cuba am lucrat, cum vă 
spuneam, șapte luni in soa
re și briza mării. N-am 
pățit nimic. Cum m-am în
tors acasă, am și cerut, bilet 
pentru litoral. Și de atunci, 
in fiecare an...

In fiecare an. Costică To
mescu este unul din cei 900 
de oameni ai uzinei care 
merg la odihnă și tratament 
cu bilete prin sindicat. Am 

Despre speranța devenită 
astăzi certitudine 
ne vorbesc înfăptuirile 

de la uzina „1 Mai“-Ploiești
mai putea adăuga : unul 
din cei 1024 de salariați. ai 
uzinei care locuiesc în ca
sele clădite de stat in acești 
ani. Unul dintre miile de 
oameni care iau masa la 
moderna cantină de 1 500 de 
locuri. Unul dintre benefi
ciarii cheltuielilor care se 
fac pentru protecția muncii 
(in 1972 — aproape 3 mi
lioane. anul acesta aproape 
3 milioane și jumătate). 
Iar lista aceasta, a grijii 
pentru om in uzina deve
nită in urmă cu un sfert 
de veac a muncitorilor 
(fosta „Concordie", care Ia 
11 iunie 1948 dădea apro
ximativ 70 de director i- 

1 muncitori), este departe de 
a fi completă.

La hala de sape-foraj. 
locul unde în zilele pre
mergătoare naționalizării și 
după naționalizare se ți
neau mitingurile muncito
rilor. încercăm o secțiune 
într-o biografie. Omul des
pre care este vorba a ve
nit aici ca strungar, cu 
puțin înainte de 1948. Se 

lucrau mufe de legătură. 
Era tânăr, foarte tinâr. In 
1950 i se încredințează 
conducerea unei echipe. In 
’52 i se cere să urmeze 
cursurile școlii de maiștri. 
..Acum trebuie să învățăm 
să conducem — i se spu
ne. Neapărat !'* Urmează 
in paralel, la fără frecven
ță, și cursurile școlii medii 
de mecanică. ..Nu, n-ajun
gea timpul, dar trebuia să 
învățăm. Neapărat !“ Vine 
apoi 1957. Uzina il trimite 
la. facultate. Avea 32 de ani. 
..Dar voi fi cel mai bătrin 
student !“ „Nu, nu cel mai 
bâtrin, ci cel mai matur. 
Trecut, prin școala mun
cii". Termină și se rein- 

toarce aici, unde a debutat 
în preajma naționalizării 
ca strungar. Se reîntoarce 
la uneltele sale — e 
drept, altele acum — aici 
unde avea să fie primit in 
rindul comuniștilor.

Aceasta-i pe scurt bio
grafia inginerului Carol 
Șovăială, șeful secției sape- 
foraj. Secția ? Cu o biogra
fie asemănătoare. La doi 
ani de la naționalizare în
cepe producția de sape cu 
role. Mai iutii. 2 300 bucăți 
pe an. Numărul crește, 
crește mereu. Vechile ma
șini sint scoase, lîngă 
strungurile paralele sint a- 
duse cele cu comandă nu
merică la care lucrează în
deosebi tinerii. ,.E nevoie 
de algebră, de trigonome
trie. Aici, în secție, in fie
care an. peste 20 de tineri 
se înscriu la liceu. Am în
vățat noi. continuă și ei 
să învețe".

Timpul antediluvienelor 
sape „in coadă de pește'' 

.de la „Concordia" ? A rămas 
departe in urmă. Tinerii 

de azi ai uzinei habar n-au 
că a existat și așa ceva. 
Ei știu că anul acesta sec
ția lor are motive să săr
bătorească două jubilee : 
un sfert de veac de la mi
tingurile fierbinți, munci
torești care se țineau in 
hala lor. și sapa de foraj 
cu numărul 1 000 000.

Alăturăm la toate aces
tea rememorarea lui Ion 
Ungurcanu, unul din vir
tuoșii in meserie — „cel 
mai bun tehnolog", cum 
ne-a fost recomandat :

— Chiar a doua zi după 
naționalizare ne-am luat 
angajamentul să transfor
măm un număr de zece 
mașini, astfel incit să pu

l^m spori producția de 
mufe. Epoca sapelor avea 
să vină peste cițiva ani. 
Am izbutit și a fost o mare 
bucurie pentru toți.

Mai adăugăm doar atit : 
comunistul Ion Ungure^anu 
este laureat al Premiului 
de Stat pentru realizarea 
sapei cu role.

Amănuntul acesta l-am 
aflat de la maistrul trata- 
mentist Mihail Bobocea. 
Era tocmai pauza de pnnz 
și meșterul. împreună cu 
alți cițiva, il tratau cu plă
cinte pe Gheorghe Nițu. 
Motivul ? Termistul Gheor
ghe Nițu iși încheia dece
niile lui de muncă in uzi
nă. Era ultima zi de lucru. 
De aici încolo, pensia. Pină 
aici ? Mai întii, cu mulți 
ani in urmă, „hei-rupul" 
la manele pentru ridicarea 
pieselor grele. Podurile ru
lante ? Flori rare la „Con
cordia". In schimb, vara, 
călduri înăbușitoare. Gheor
ghe Nițu a indurat multe. 
Dar a avut șansa, bucuria 
să poată spune că toate 

acestea au devenit trecut.
— Cum a fost ziua aceea, 

de 11 iunie 1948 ?
— Ca o speranță pentru 

noi, muncitorii — ne răs
punde maistrul Bobocea.

— Vă mai amintiți care 
a fost prima măsură luată 
de noul dircclor-muncitor? 
(Constantin Teodorescu, de 
la sculărle — n.n.).

— Nu-mi ajnintesc, pentru 
că. după ce l-am instalat, 
am luat noi masuri. Ne-am 
strins și am hotărît să mun
cim mai mult, după orele 
de program, pentru reface
rea uzinei. Că era dărimatâ 
rău. Trebuia s-o repunem 
pe picioare. Aici, in secția 
noastră, am transformat 
cuptoarele. La sape, trata
mentul termic e complet 
automatizat. Cei mai tineri 
au format o brigadă — se 
numea „brigada păcii", era 
condusă de frate-meu și nu 
vă mai spun ce fapte erau 
in stare să facă ! Naționa
lizarea a deschis un drum 
pe care noi am clădit tot 
ceea ce se vede astăzi și 
de-a lungul căruia clădim 
in continuare.

Despre acest drum, al e- 
forturilor eroice și al suc
ceselor din anii industriali
zării socialiste, discutăm cu 
tovarășul Toma Oprea, se
cretarul comitetului de par
tid al uzinei.

— Ce a însemnat. 4 LD— 
150 pentru uzina „1 Mai ?“

— Pe scurt, trecerea de 
la reparații de utilaj la pro
ducția de utilaj. 4 LD— 
150 a fost prima instalație 
de foraj cu care am ieșit in 
lume, care a făcut o fru
moasă carieră.

— Dar F—500. despre
care se vorbește atita ?

— Este ultima instalație 
de foraj lansată in fabrica
ție. Pentru forajul de mare 
adîncime : 8 000—10 000 de 
metri. ••

Intre efortul bărbătesc 
pentru străpungerea pe 
verticală și producția rea
lizată in uzină, pe ori-- 
zontală, a existat tot
deauna un echilibru fi
resc, o deplină concordanță. 
Forajul de adîncime. pre
gătirea pentru forajul ma
ritim au mai cerut investi
ții de 200 milioane lei. care 
trebuie realizate pină in 
1975. Uzin$, pe patru ori, 
medaliată cu aur in com
petițiile internaționale, pen
tru instalațiile sale, își con
tinuă marșul ei triumfal in 
lumea petrolului. Vechea 
„Concordie" ? Undeva. in 
urmă, acoperită de acest 
sfert de veac de afirmări 
aureolate cu medaliile con
sacrării.

Ilie TANASACHE

CE AU ÎNSEMNAT 25 DE ANI
Industria textilă

Dinamica producției globale
Dacă luăm ca bază anul 1938, ea a reprezentat in

1943 = 91 la sută
1971 = 1 300 la sută
1972 = 1400 la stită

Locuri de muncă
La doi ani de la naționalizare, in

1950 = î 03 200
in primii doi ani ai actualului cincinal

1971 = 249 300
1972 = 275 000

Producția anului 1973 in industria ușoară va crește 
cu 16,5 Ia sută față de realizările din 1972, cu 6,3 mi
liarde lei mai mult, comparativ cu prevederile inițiale 
ale planului cincinal pentru acest an.

DE INDUSTRIE SOCIALISTA 
Industria alimentară 

Dinamica producției globale
Dacă luăm ca bază anul 1938, ea a reprezentat in

1948 = 62 la sută
1971 = 569 la sută
1972 = 599 la sută

Locuri de muncă
La doi ani după naționalizare, în

1950 = 89 500
In primii doi ani ai actualului cincinal

1971 = 186 900
1972 = 196 500

Comparativ cu realizările obținute in 1972, produc
ția globală a bunurilor alimentare va crește în acest an 
cu circa 15,6 la sută ; vor fi livrate la fondul pieței pro
duse a căror valoare va fi mai mare cu 2,1 miliarde lei 
decit in 1972.
________________ _____________7

Citor obiective de pe harta in
dustrială a României socialiste li 
se potrivește fraza : ,.N-au fost 
naționalizate pentru simplul motiv 
că... incâ nu existau- ? E greu de 
spus, greu de numărat Sfertul de 
veac care a trecut de la istoricul 
moment revoluționar de la 11 Iunie 
1948 s-a caracterizat prin ritmuri 
industriale fără precedent. ..Țara 
întreagă un șantier- — n-a foFt si 
nu este o metaforă, ci o realitate 
insuflețitoare. Pretutindeni, pe în

tinsul patriei, am bătut țăruși de 
început, am sărbătorit clipa atitor 
debuturi industriale ; proiectăm, la 
dimensiunea noilor realități, ziua de 
raiine a industriei socialiste ‘româ
nești.

Imaginile de mai sus fac parte 
din filmoteca de aur a acestor ani. 
de după naționalizare. Sint, în
deosebi. creații ale ultimelor cinci
nale. Prima fotografie de sus înfă
țișează un furnal de 1 700 mc de la 
noua vatră de foc și metal a țării — 

COMBINATUL SIDERURGIC DE 
LA GALAȚI. Zestrea tehnică a ce
tății siderurgice de pe malul Du
nării ne-a pus la grea încercare op
țiunile : la fel de spectaculoasă ar 
fi fost o fotografie de la aglome
rare. oțelărie, laminoare, uzina coc- 
so-chimică. fabrica de oxigen etc. 
Am reținut pentru cititorii noștri 
fotografia unuia dintre furnale, pe 
marginea căreia, in loc de orice altă 
explicație, notăm : din cele 8 mi
lioane tone de oțel pe care România 

anului 1973 Ie va produce, 3 mili
oane se plămădesc aici, pe malurile 
Dunării, plus 3 milioane tone de 
fontă, plus alte milioane de tone de 
laminate etc. Mai exact, producții 
pe care le găsim inserate în anua
rele statistice la nivelul întregii e- 
conomii, nu mai departe do anul 
1965 !

Combinatul „AZOMUREȘ“ — TG. 
MUREȘ (a doua fotografie de sus), 
care realizează 20 la sută din pro
ducția noastră de îngrășăminte azo- 

toase, și-a sărbătorit nu demult, un 
deceniu de activitate. Cu prilejul a- 
cestui jubileu s-a amintit că numai 
volumul îngrășămintelor livrate 
peste plan, in 1972, a fost de a- 
proape 100 de ori mai mare decit 
întreaga cantitate produsă de în
treaga industrie chimică în 1953 — 
anul cind s-au realizat la noi pri
mele tone de îngrășăminte azotoa- 
se. Azi, produsele cu marca „Azo- 
mureș" sint solicitate de peste 2 600 

beneficiari din țară și de peste ho
tare.

Un alt scurt popas la FABRICA 
DE CONFECȚII DIN CRAIOVA (a 
treia fotografie). Startul industrial : 
anul 1968. Adică, la două decenii 
de la naționalizare. In 1970, întrea
ga producție a anului de început s-a 
realizat in mai puțin de 100 de zile. 
Mai notăm : o gamă de peste 1 000 
de modele : peste 50 la sută din 
produsele fabricii sint destinate ex
portului.

UZINA METALURGICA DIN 
IAȘI (fotografia de jos) a debutat 
în decembrie 1963. Aici, în această 
veritabilă „inimă de oțel" a lașu
lui, se realizează peste 1 100 de tipo- 
dimensiuni. Impresionează gradul 
de mecanizare și automatizare, atri
bute inseparabile a tot ceea ce am 
construit de la borna care a marcat 
începuturile induștrializării socia
liste : naționalizarea.
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ATELIERUL-ȘCOALĂ Manifestări consacrate

o experiență pozitivă certăO
anului revoluționar 1848

cinema

încheierea anului școlar oferă un 
prilej potrivit pentru consemnarea 
rezultatelor unei activități cu o pon
dere însemnată — sub raport in
structiv și educativ — in programul 
de Invățămint al elevilor din școli 
generale și licee de cultură genera
lă pregătirea lehnico-productivâ.

i aspecte 
mpun

capătul a dc exis-
alclierele-școală se afirmă ca 

o prezență vie. activă in viața uni
tăților de învățâtnint din întreaga 
tară, iși conturează o Fxoericntâ no
tabilă in organizarea partiripării ele
vilor la producția de bunuri mate
riale utile societății.

în îndeplinirea Înaltei 1nda1oriri 
politice dc a educa tinâra generație 
in cultul muncii, de a o pregăti pen
tru integrarea cit mai rapidă și de
plină in efortul colectiv al Întregului 
popor de edificare socialistă a patriei 
— sarcină primordială trasată de 
conducerea partidului școlii și între
prinderilor economice — cadrele di
dactice. specialiști din producție, din 
toate județele țârii au inițiat forme 
rodnice, eficiente de pregătire prac
tică a elevilor. In acest context, se 
reliefează cu pregnanță o experien
ță pozitivă certă.

Cea mai eficientă pregătire 
practică a elevilor se realizează, după 
părerea mea. in condițiile cind ate- 
lierul-școală este organizat și func
ționează ca o „secție** de producție 
a întreprinderii care patronează școa
la, in care elevii execută, pe bază 
de contract, piese și subansamble din 
producția curentă a întreprinderii 
respective. Pe această cale se rezol
ii corespunzător principalele proble
me tehnico-materiale : întreprinderea 
este cointeresată să asigure mașinile 
ri utilajele necesare, materia primă, 
s^istența tehnică (F.nachc Baltă, 
maistru-instructor la Școala genera
lă nr. 31 din Constanța).

Concret, in atelierul de lăcâtușerie 
al acestei școli, elevii execută pen
tru întreprinderea de prefabricate și 
materiale de construcții (l.P.M.C.) 
Constanta elemente pentru prefabri
cate. tablouri de circulație. cofraje 
metalice pentru încălzitoare și alte 
piese, onorind in numai citeva luni 
din acest an un contract in valoare 
de 32 000 lei. Tot astfel, in județul 
Alba, de exemplu, valoarea produc
ției realizate in ateliere-școală, in 
«nul 1972. pe bază de contract cu 
întreprinderile, s-a ridicat la 750 000 
lei.

— Conlucrarea în acest mod cu 
întreprinderile, pe lingă că asigură 
rentabilitate economică atelierului- 
școală. determină o rezolvare optimă 
și a problemelor de ordin educativ, 
a pregătirii profesionale de perspec
tivă a elevilor : ei deprind a.b.c.-ul 
meseriei lucrind direct obiecte utile, 
de larg Intere* pentru producția de 
bunuri materiale a societății. învață 
să muncească disciplinat, cu răspun
dere. cunosc de la o virstă fragedă 
rolul și valoarea muncii in societatea 
noastră socialistă. La capătul anilor 
de școală, integrarea in producție va 
fi rapidă și rodnică, absolventul cu- 
noscind bine procesul de producție 
din întreprindere (prof. Ionel Țir- 
Iea. directorul Liceului din Sebeș).

Cei mai mulți dintre absolvenții 
din acest an ai Liceului din Sebeș 
se vor încadra Ia întreprinderile din 
localitate, pentru care au realizat 
producție în ateiierele-școalâ. Cazul 
nu este singular. In multe județe ale 
țării, in care ritmul intens al dez
voltării economico-sociale solicită un 
mare număr de muncitori calificați, 
absolvenții școlilor generale și ai li
ceelor iși urmează, după încheierea 
cursurilor, calea firească in viată : 
munca.

— Colaborarea directă cu școala 
rUe pentru fiecare unitate de pro
ducție calea cea mai eficientă prn- 
tru asigurarea viitorilor muncitori și 
cadre calificate de care aceasta arc 
nevoie. Sprijinim școlile in organi
zarea și dotarea atelierelor-școală. in 
amenajai ca laboratoarelor ele., cu 
convingerea că, in acest fel. elevii 
vor îndrăgi meseriile care no inte
resează, le vor îmbrățișa și practica 
cu pasiune după absolvirea școlii, 
chiar în întreprinderea noastră (Za- 
haria Drăghici. directorul l.P.M.C. 
Constanța).

In cazul l.P.M.C. Constanta, ca și 
al altor numeroase întreprinderi din 
acest județ, din Întreaga tară, de
clarațiile de principiu ale conducerii 
întreprinderii au deplină acoperire 
in practică. După cum am arătat

nerllor spre meseriile și locurile de 
muncă intens solicitate pe plan local.

Pe do altă parte, organizarea unor 
n’elierc-școală pe profil do mai larg 
interes economic, desfășurarea unei 
producții școlare de calitate și în 
sortimente cit mai variate nu pot 
fi realizate cu mașini și utilaje de
fecte, scoase din uz sau propuse 
spre casare, cum sint cele cu care 
unele întreprinderi au „înzestrat" 
școlile pe care le patronează. Nu e 
de mirare, in asemenea condiții, că 
In unele ateliere-școală „producția** 
elevilor se rezumă numai la obiecte 
de utilitate redusă (diverse bibe
louri din lemn și metal, fărașe, 
cirlige etc.), a căror execuție simDlă. 
rudimentară, nu poate contribui la 
formarea unor deprinderi profesio
nale și de muncă temeinice, de du-

Cultul muncii se formează participind direct la produc 
ție, nu ,,asistindu-i“ pe cei care muncesc. 
Răspunderea întreprinderii care patronează școala.
La sfirșit de an școlar, propuneri și observații ale cadre 
lor didactice și specialiștilor din producție.

mai Înainte. întreprinderea a contri
buit la amenajarea $i punerea in 
funcțiune a unui atelier de lăcătușe- 
rie la Școala generală nr. 31 pe care 
o patronează. Primele rezultate ale 
colaborării cu școala fiind rodnice, 
in prezent au fost puse la dispoziție 
o hală din întreprindere si utilajele 
necesare pentru organizarea unui a- 
telier interșcolar de practică produc
tivă pentru elevi.

Nu-i mai puțin adevărat însă că, 
pe ansamblu, la capitolul colaborării 
școală—uzină, bilanțul acestui an de 
activitate practică productivă a ele
vilor nu este intru totul satisfăcător. 
O asemenea afirmație este susținută 
de argumente vizind profilul atelie
relor-școală, dotarea lor tehnică, sti
mularea orientării absolvenților spre 
producție etc.

In cadrul unei discuții inițiate la 
Inspectoratul școlar județean Con
stanța. cu factorii din școli și între
prinderi răspunzători de buna desfă
șurare a pregătirii tehnico-producti- 
ve a elevilor, prezentind o situație 
a atelierelor-școală din județ, prof. 
Leonida Florea, inspector școlar ge
neral. arăta că, în general. ..profila
rea acestora nu e in legătură directă 
cu profilul întreprinderilor patrona- 
toare. al meseriilor larg răspindite in 
județ. Din cele 229 ateliere-școală. 
circa 90 la sută sint de lâcătușerie. 
timplărie. croitorie". Tot astfel, In 
județul Alba, intre cele 367 ateliere- 
școală ponderea o au cele de lăcă- 
tușerie — 67, timplărie — 79. croi
torie — 48. artizanat — 46. I-a fel 
in județul Mehedinți, cele 269 ate
liere-școală sint profilate astfel : 43 
— lăcâtușerie, -68 — timplărie. 62 — 
cusături, broderie. 38 — croitorie etc. 
In numeroase școli sătești predomină 
atelierele de cusături și timplărie. iar 
microfermele școlare sint orientate 
spre monoculturi. O asemenea profi
lare monotonă, in neconcordanță cu 
profilul economico-social al județului 
respectiv, cu cerințele pregătirii ca
drelor calificate pentru dezvoltarea 
in perspectivă a industriei, agricul
turii, construcțiilor, nu este de na
tură să stimuleze Interesul elevilor 
(și al părinților) pentru pregătirea 
practică, să ridice randamentul acti
vității productive in atelierul-școală, 
să determine orientarea realistă a ti-

rată. Pe alocuri, se semnalează chiar 
o unilaterală preocupare a conduce
rilor de școli pentru obținerea de 
venituri cu orice preț, in dauna or
ganizării activității practice in vede
rea educării elevilor în cultul mun
cii. al îndrumării lor spre meserii 
și preocupări de. mai larg interes.

In fața unei asemenea situații, șco
lile argumentează :

— Liceul nostru are mai mulți pa
troni — ne spune prof. Valentin Vra
bie. directorul Liceului din Cobadin 
— C.A.P.. I.A.S.. S.M.A. Cobadin. Dar 
pină in prezent ne-au ajutat doar 
cu... promisiuni. Ba nu, ne-au pus la 
dispoziție o mașină universală de 
timplărie. dată la casat, care, pe lin
gă că nu poate funcționa normal, 
este și primejdioasă. Or. după cum 
știu prea bine conducătorii acestor 
intreorinderi. cu... Dromisiuni nu se 
poate face activitatea practică pro
ductivă.

Directorul I.R.E.-Constanța. tova
rășul Alexandru Tunschi. ne-a pus 
la dispoziție o întreagă listă de ma
șini, utilaje, lucrări și amenajări cu 
care întreprinderea respectivă a aju
tat școlile generale nr. 6. 29 și 30. 
Liceul nr. 5 din Constanta, școlile 
generale din comunele Lumina. Ovi- 
diu. Cumpăna. Fapte demne de toată 
lauda. Dar la discuția mai înainte 
amintită, de la inspectoratul școlar 
județean, a mai adăugat :

— Putem pune, pe toată întinderea 
Dobrogei, la dispoziția școlilor, baza 
noastră materială (săli de antrena
mente. poligoane de practică, atelie
re de reparații, nzina didactică din 
Constantă) pentru a asigura pregă
tirea practică a elevilor in domeniul 
electricității. •

— De ce nu ați făcut-o pină acum? 
am intrebat.

— Pentru că școlile nu ne-au soli
citat. Pretutindeni unde au luat con
tact cu noi. i-am ajutat.

Deci, dacă Înseși întreprinderile 
care se achită cu spirit de răspun
dere de obligațiile ce le au pentru 
patronarea școlilor generale și li
ceelor mai au încă resurse serioase 
in această direcție, este greu de pre
supus că celelalte nu dispun de ase
menea mijloace. Este insă și de da
toria școlii — și poate a scolii In 
primul rind — să intervină activ și să

Jntrcțină permanent dialogul cu uzi
na, cu producția, pentru realizarea 
unei colaborări cit mai rodnice in 
pregătirea tehnlco-produciivă a ele
vilor. Această activitate trebuie or
ganizată intr-o concepție pedagogică 
clară, in care latura educativ-forma- 
tivă și cea economică să se îmbine 
firesc, contribuind deopotrivă la for
marea profilului etic-profeslonal al 
tineretului școlar.

Din discuțiile cu cadre didactice, 
cu specialiști din întreprinderi au 
reieșit, de asemenea, unele inadver
tențe ale programelor de practică in 
ce privește cerințele concrete ale or
ganizării activității direct productive, 
in această ordine de idei, s-a su
gerat studierea posibilității ca, după 
primii doi ani de inițiere practică 
(clasele V-VI) de-a lungul următo
rilor ani de școală generală și liceu, 
elevii să lucreze, pe cit posibil. In 
ateliere dc același profil : practica 
din vacanță să se desfășoare în în
treprinderile care patronează școlile, 
pentru o mai temeinică cunoaștere a 
locurilor dc muncă : maiștril-instruc- 
tori care-i îndrumă pe elevi in 
atelierele-școală să urmeze stagii dc 
perfecționare tehnică și pedagogică 
in întreprinderile care patronează a- 
tclierele respective ele.

Vacanța de vară poate oferi fac
torilor interesați răgazul necesar 
pentru o atentă studiere a experien
ței acumulate pină acum in activi
tatea atelierelor-școală. pentru per
fecționarea pe mai departe a cadru
lui și modalităților in care au loc 
pregătirea practică a elevilor, edu
carea tineretului 
muncii, al mîndriei 
activ la edificarea 
triei noastre.

Aniversarea a 125 do ani de la re
voluția burghezo-democratică do* la 
1848 din Țările româno continuă Bă 
fie marcata in întreaga țară prin va
riate manifestări.

In această largă suită de acțiuni se 
înscrie sesiunea do comunicări știin
țifice. organizată miercuri in Capi
tală de către Direcția generală a 
arhivelor statului. Cuvintul dc d/'*- 
chidere a manifestării — la care au 
participat un mare număr de cerce
tători științifici din institutele A- 
cademiei de științe sociale și politice, 
cadre didactice universitare, arhiviști 
din întreaga țară — a fost rostit de 
Ionel Gal, adjunct al ministrului de 
interne. După ce a subliniat impor
tanta istorică a Revoluției de ia 1848. 
vorbitorul a relevat faptul că nobi
lele idealuri și năzuințe ale revoluțio
narilor pașoptiști și-au găsit deplina 
împlinire in anii construcției socia
lismului in țara noastră, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
continuatorul celor mai înaintate tra
diții de luptă ale poporului. Nu
meroasele comunicări prezentate au 
sintetizat rezultatele ultimelor cerce
tări efectuate in fondurile dc arhive 
din țară sau din străinătate. L 
mente recent depistate oferind 
date 
ideii 
lor.

docu- 
_ _____ noi
ce vin in sprijinul sublinierii 
de unitate a tuturor români -

★
biblioteca ..V. A. Urechia** din

Florica 
Georqe

școlar In cultul 
de a participa 

socialistă a pa-

DINULESCU 
MIHAESCU

I.a _______  ....
Galați a avut loc un simpozion con
sacrat anului revoluționar 1848. în 
aceeași localitate s-a deschis expozi
ția documentară „125 de ani de la 
revoluția burghezo-democratică din 
Țările române". care evocă. în do
cumente și fotocopii, momente emo
ționante ale revoluției. evenimente 
legate do activitatea unor fruntași 
pașoptiști, mișcările populare care 
au avut loc in această parte a țării. 
O. expoziție pe aceeași temă a fost 
deschisă la biblioteca orășenească 
din Fălticeni.

★
Cluburile Combinatului de Îngră

șăminte azotoase de la Piatra Neamț, 
Combinatului pentru lianți și azboci
ment din Bicaz, precum și căminele 
culturale din Hangu. Bistrița și Ad-

iudeul. din județul Neamț, au organi
zat simpozioane, avind ca teme ..Ca
racterul unitar al Revoluției de la 
1848 din Țările române'* șl ..Perso
nalități dc seamă care s-au situat tn 
fruntea luptelor de acum 125 de 
ani". Aceluiași eveniment i-au fost 
consacrate simpozioanele organizata 
la așezăminiele cullurale din Țibu- 
cani, Tupilnți, Iloria, Săbaoani, ju
dețul Vrancea. în cadrul cărora acti
viști de partid și de «tal au vorbit 
despre importanta și semnificația Re
voluției de la 1848. (Agerpres)

★
SLATINA (corespondentul „Sdn- 

teii" Emilian Rouă). — In localită
țile județului Olt continuă seria ma
nifestărilor prilejuite de împlinirea a 
125 de ani de la Revoluția de la 1848. 
Ieri, in sala de festivități a liceului 
..Radu Greceanu" din Slatina, in pre
zența a peste 400 de participant, a 
avut loc .simpozionul ..Revoluția de la 
1848, moment important in formarea 
României moderne**. Au susținut re
ferate și comunicări științifice cadre 
didactice universitare și cercetători 
științifici. Despre „Patria noastră la 
125 de ani de la revoluție** și „Ju
dețul Olt in anii împlinirilor socia
liste** a vorbit tovarășul Constantin 
Gheorghe, secretar al comitetului ju
dețean de partid.

★
DROBETA TURNU-SEVERTN (co

respondentul „Scint^ii” Virgll Tă-‘ 
taru). — între 19 mai și 10 iunie, in 
județul Mehedinți se desfășoară șta
feta culturală „Drumul lui Tudor*. 
Aflată la a V-a ediție, această ampla 
manifestare, concepută ca o acțiune 
de educare patriotică, revoluționară 
a tinerei generații, va fi marcată prin 
numeroase manifestări cultural-artis- 
tice, la care iși vor da concursul mii 
de tineri din județ. Declanșată în o- 
rașul Baia de Aramă, ștafeta cultu
rală „Drumul lui Tudor** se va în
cheia in orașul Strehaia. în cele 7 lo
calități, cuprinse in itinerarul ștafe
tei, se vor organiza spectacole in aer 
liber, recitaluri dc poezie patriotică, 
evocări istorice, concursuri cultural- 
artistice, serbări cimpenești și alte 
manifestări.

Imagine surprinsă 
ieri la 
de pe 
diman 
rești,

magazinul 
strada Bel- 
din Bucu- 
unde, sub 

auspiciile între
prinderii de pre
zentare a produ
selor alimentare 
și ale Centralei 
producerii și ii 
dustrializârii sfe
clei de zahăr, a 
fost deschisă o 
expoziție de dul
ciuri cu vînzerte.

in-

i î

• Ultimul cartuș t PATRIA — 10 
12.1B; 14,30; 16,43: 19; 21.15, MO
DERN — 9: 11.15; 13.30; lfi; 18.15,
30.30. !a gradină — 20.
• Eliberarea (seriile TV 81 V) 1 
GRADINA SELECT — 19.45.
• Aventurile Iul Babujcft : CA
PITOL — 9,30; 11.45; 14; 16,13;
18,30; 20,45, la grAdlnâ - 20.
A Omul nu c singur : LUMINA
— 9; 11.15: 13.30; Pi: 13.30; 20.43.
• Rond de noapte : BUCUREȘTI
— 8; 11.15; 13.30; l«.3O; 13.45; 21, 
La grAdinâ — 20,15, GRADINA DI
NAMO — 20.15.
a Ciprian Porumbescu : GRB'IȚA
— 9; 12.30: 16; 19,30.
• Povestirile Beatrice! Potter :
SCALA — a,30; 11,30; 14: 16.15;
18.30: 20.45.
• BaladA pentru Mărhicn : TIM
PURI NOI — »—20,15 In conti
nuare.
• Copiii căpitanului Grant :
FESTIVAL — 9: 11,15: 13,30; 16;
18.30; 21. la grădini — 20. FAVO
RIT — 9.15; 11.30; 16; 18.15: 20.30. 
MELODIA — 9; 11.15; 13.30; 16;
13,30; 20.45. BUZEȘTI — 9; 11.15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30, la grădină
— 20.15.
• Amintiri, din copilărie : DOINA
— 10,30.
• Domnului profesor, cu dragos
te : DOINA — 13,30; 15,30; 18;
20.30.
• Pe aripile vlntulul : LUCEA
FĂRUL - 10; 14,30; 19. la grădină
— 20, la ARENELE ROMANE
— 20.
• Clasa muncitoare merge In pa
radis : CENTRAL — 10; 12.30; 15; 
17,30; 20.15.
• Cind legendele mor : EXCEL- 
SIOH — 2; 11,15: 13.30; 16; 18.15;
20.30. GLORIA — 8.30; 11; 13.30;
16: 18.30: 20.45.
• Duelul lung — 10; 12: 14. Aelita
— 16,30. Stan și Bran In Scoția — 
13.30; 20,30 ; CINEMATECA (sala 
Union).
• Ceața : BUCEGI — 15.46; 13;
20.30. la grădină — 20. MIORIȚA
— 9; 11.15; 13,30: 15.45; 18; 20.15.
• Grăbiți apusul soarelui : LIRA
— 15.30; 19. la grădină — 20.
• Hallo, Dolly ! : DRUMUL SĂ
RII — 10: 15.
• Drumurile bărbaților t DRU
MUL SĂRII — 18: 20,15.
• Țar* sălbatică : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15.30; • 18; 
20,15. MOȘILOR — 15.30; 18; 20,15, 
la grădină — 20.
• Cu milnile curate : VIITORUL
— 16: 18: 20,15.
• Ce se lntimplă, doctore ? : 
VOLGA — 9; 11,15; 13.80: 15.45; 
18: 20,15. ARTA — 15..TB: 18; 20,15. 
la grădină — 20.30.
• Veronica : COTROCENI — 16: 
18: 20. PROGRESUL — 9; 16; 
18; 20.
• Acea pisică blestemată : AU
RORA — 9; 11.15: 13,30; 15.45: 18;
20.30. la grădină — 20. TOMIS — 
9: 11,15; 13.30: 15,45; 18.15; 20.30, 
la grădină — 20.
• Tecumseh : DACIA — 9; 11,15; 
13.30: 16; 18.15; 20.30. VITAN — 
15,30; 18; 20,30. la grădină — 20.
• Eu nu văd, iu nu vorbești, el
nu aude : FERENTARI — 15.30;
17,45; 20.
• Raportul agentului 36 : PACEA
— 16; 18; 20.
• Nici un moment de plictiseală t 
GIULEȘTI — 15,30; 18: 20.30.
• Bătrinii bandiți : FLOREASCA 
— 15.30: 18; 20.15.
• Cowboy : MUNCA — 15.30; 18; 
20,15.
a Fată bătrlnă : POPULAR — 
15,30; 18; 20.15.
• Eliberarea (seria a IlI-a) : RA
HOVA — 15.30: 18; 20,15.
• Misterul din Insula Balfe : 
FLAMURA — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15: 20.30.
• Explozia : CRINGAȘI — la.30; 
18; 20.15.
• Organizația : COSMOS — 15.30; 
18; 20.15.

teatre

Inaugurarea expoziției 
de ceramică și artă

decorativă
a pionierilor din București

Prima expoziție de ceramică și 
ană decorativă a pionierilor din 
București, inaugurală vineri dimi
neața. m holurile teatrului pentru 
copii și tineret ..Ion Creangă", este 
dedicată uneia din cele mai scumpe 
sărbători ale lor : Ziua internațională 
a copilului.

Lucrările realizate de micii cera- 
miști si decoratori ilustrează aspec
te variate din nesecatul tezaur al 
folclorului nostru, din munca avinta- 
tă a poporului, din trecutul istoric al 
patriei. Sint expuse peste trei sute 
de sculpturi, lucrări in metaloplastie, 
plăci ornamentale din ceramică in 
relief, măști folclorice, precum și 
podoabe de interior.

ir
Sub semnul tradiționalei sărbători 

a micilor cetățeni. Palatul pionieri
lor din București găzduiește in pre
zent acțiuni similare. In rindul a- 
cestora se numără expoziția de artă 
plastică m desene, intitulată ..Meri
dianele prieteniei" și expoziția de 
desene ce înfățișează sugestiv ac
tivitatea de creație a Studioului 
„Animafilm",

f Programul artistic al 
unui teatru — și cu deo
sebire al unui Teatru Na
țional — nu poate fi in- 
țeles astăzi, la noi. in a- 
fara unei substanțiale o- 
rientări spre problemele 
și cerințele de viață ale 
cetății ; nu poate fi gin- 
dit, ca atare, și elaborat, 
decit in orizontul unui 
cimp de desfășurare cul
turală care integrează și 
structurează disponibilita
tea noastră actuală pentru 
artă și funcțiile active ale 
artei din perspectiva și in 
sensul fructificării con
tinue a valorilor spiritua
le, mereu proaspete și fe
cunde, care au alimentat 
și stimulat, de-a lungul 
timpului, drumurile deve
nirii noastre, eforturile și 
aspirațiile noastre ca po
por. ca națiune, ca oameni.

In raza de acțiune a unui 
asemenea program de înal
te virtuți cetâțenești-for- 
mative se așază punerea 
in scenă, la Naționalul 
biicureștean, a lucrării lui 
Mihnea Gheorghiu. Zodia 
taurului. Critica dramati- 

. că a pus de altfel in va
loare lucrarea (ca și acum 
doi ani, cind s-a bucurat 
de prețuirea caldă a spec
tatorilor craioveni), in pri
mul rind pentru impor
tanța și rezonanța în ac
tualitate a temei abordate.

textul unei sterile demiti- 
zări sau false umanizări, 
alte trăsături, altă « statu
ră. alte dimensiuni, chi
pului statornicit. dincolo 
și mai presus de mărtu
riile circumstanțiale ale e- 
pocii, in imaginea tradi
ției. Imaginea tradiției — 
neștearsă in măreția ei și 
neșters pilduitoare — este 
in schimb examinată de 
Mihnea Gheorghiu, și pro
pusă verificării și confir
mării. intr-un context de 
situații, de fapte și de în
cercări pe care ci.n tecul 
bătrinesc le lasă numai a

Chipul lui, înfruntlnd sta
tuar, dincolo de prăbuși
rea temporară a visului 
său, vicisitudinile istoriei, 
crește astfel, cu atit mai 
pilduitor in ochii noștri. 
Iar lucrarea dramatică a 
lui Mihnea Gheorghiu se 
înscrie, cu atare privire 
sinoptică asupra momen
tului istoric și politic evo
cat. în zonele acelei dra
maturgii care, prin impli
cațiile mesajului ce co
munică, precum și prin 
modalitatea ei documentar 
convingătoare și tulbură
toare. se oferă cel mai

această linie, nu costume
le pe care le îmbracă sirțt, 
prin tot ceea ce pot ele ca
racteriza, efectiv caracte- 
rizante : nu atitudinile pe 
care e silit să le ia sint, 
in sine, decisive pentru 
definirea lui : nu păreri
le și sentimentele variate 
pe care le poate isca in 
lumea prin care trece și 
pe care o domină, vor
besc, luate in parte, des
pre el, ci toate laolaltă. 
Lumea lui Tudor, in 
schimb, de la cea mai 
„sus pusă*-. mai distantă 
și artificială (personajele

nografică ingenioasă a Flo- 
ricăi Mălureanu (concepu
tă dintr-o etajare, Ince- 
lulare și simultaneizare a 
spațiilor de joc). Pe o a- 
tare arhitectură, de tipul 
stupului (animată de schi
țele coregrafice ale Va
lentinei Massini și „ilus
trată" muzical, cu inspirată 
discreție, de Carmen Păs- 
culescu) spectacolul s-a 
desfășurat, cind ca o sui
tă de „ilustrații in text**, 

9 la reportajul coresponden
tului ziarului „Allgemeine 
Zeitung", trimis din Vie- 
na să observe și să comen-

I

„ZODM TAURULUI"
de Mihnea GHEORGHIU

LA TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARAGIALE"

„Zilele cărții 
pentru copii“

..Zilele cărții pentru copii", tradi
ționala confruntare a celor mici cu 
universul atit de vast al literaturii, 
cu peisajul nostru editorial, au de
butat, vineri, m întreaga țară.

Organizată cu concursul Centralei 
cărții. Consiliului Național al Orga
nizației Pionierilor și editurii „Ion 
Creangă", manifestarea, aflată la cea 
de-a 4-a ediție, va prilejui timp de 
20 de zile micilor iubitori ai lecturii 
intilniri cu scriitori îndrăgiți, ii va 
familiariza cu tainele procesului de 
creație a literaturii deșt mate lor, cu 
probleme ale ilustrării sau tehnore
dactării de carte. Simpozioane, festi
valuri și șezători literare, expoziții 
de carte figurează deopotrivă pe a- 
genda manifestărilor.

în Capitală, scriitori, editori, pio
nieri și școlari și-au dat intilnire la 
librăria „Mihai Eminescu". unde a 
avut loc festivitatea de deschidere 
a „Zilelor cărții pentru copii**.

Figura și Împrejurările 
tragice ale acțiunii lui Tu
dor Vladimirescu l-au 
preocupat pe Mihnea 
Gheorghiu In diverse eta
pe ale scrisului său ; asu
pra lor el s-a aplecat fo
losind felurite instrumen
tații expresive (de la cele 
ale poemului, la cele ale 
scenariului de film), cu o 
mereu sporită ardoare 
cercetătoare și bucurin- 
du-se, la acest izvor, de 
un mereu fertil și revela
tor zăcămint de sugestii 
creatoare. Izbitoare s-au
arătat insă acum, in spe
cial, maniera nouă de pu
nere in pagină, respectiv 
in plastica și dinamica sce
nei. a documentului Isto
ric și viziunea larg cu
prinzătoare. caleidoscopi- 
câ. și sugestiile accentuat 
politice ale evocării. Liniile 
legendare ale eroului și o
anume gestică 
demult intrate
in conștiința

romantică, 
ca atare
publicului.

autorul nu le-a sacrificat.
Și bine a făcut, pentru că 
documentul — sau relata
rea documentară — nu ar
fi in măsură să modifice
memoria populară, necum 
să împrumute, sub pre-

fi bănuite, cind nu le ig
noră. Tudor Vladimires- 
cu iși mișcă in adevăr dra
ma și iși consumă desti
nul. in evocarea de acum 
a lui Mihnea Gheorghiu, 
urmărit nu doar din pers
pectiva aspirațiilor justi
țiare, sociale și naționale 
ale poporului român, ci și 
in ecoul și consonanța lor 
la climatul de înnoire is
torică, spre care se stră
duiau in acea vreme mai 
toate națiunile asuprite ale 
Europei. Figura lui Tudor 
este in același timp urmă
rită in reacțiile pe care 
fapta lui revoluționară le 
isca in țesătura de intrigi 
de cabinet ale marilor pu
teri, interesate (chiar dacă 
in mai mascată sau mai 
fățișă divergență) să nu 
se strice cumpăna Împăr
țirilor post-napoleoniene 
ale Sfintei Alianțe, să ți
nă intr-un „echilibru", sil
nic și artificial. Europa 
frămintată in adincuri de 
dorul spre afirmare șl 
spre liberă desfășurare a 
națiunilor.

Tudor Vladimirescu nu 
este, așadar, pus față in 
față numai cu propria lui 
legendă, ci restituit actua
lității și pe planul acțiunii 
și semnificației lui in „ma
rea istorie" a vremii sale.

CRONICA DRAMATICĂ

deplin dorinței de cunoaș
tere și gustului spectato
rului contemporan pentru 
teatrul politic.

Firește, imbrățișind și 
interferind planuri diver
se de ambianță și de com
portamente — de la cele 
de străină distincție no
bilitară la cele nesofisti
cat populare și autohtone 
— drama se înfățișează 
deschisă unei tratări va
riate, nu numai sub un
ghiul de vedere tipologic 
sau al „culorilor" și cli
matelor, ci. mal ales, sub 
raportul construcției ca
racterului lui Tudor. A- 
cestă este văzut — poate 
pentru intiia oară in lite
ratura noastră — traver- 
sind toate aceste planuri 
ale momentului său isto
ric, dar răminind egal cu 
sine și asigurind o unita
te fermă, nu numai ac
tului său dramatic, ci ac
țiunii dramatice de an
samblu Înseși, atit de di
vers radiantă și pe atit de 
polare niveluri așezată. Pe

simandicoase și onctuos 
„de epocă" ale Congresu
lui de la Viena ori cele 
ale feluriților trimiși ai 
curții țariste sau ai porții 
otomane, sau ai cancelarii
lor austriece) pină la cea 
mai apropiată, mai umană 
și mai autentică (a pandu
rilor lui, a mamei) este 
mai degrabă „citată", tem
peramental și caracterolo
gic — citată insă in ex
presia ci esențial izbi
toare. Altfel nici nu putea 
fi cuprinsă in dramă. Du
pă cum, altminteri, drama 
risca să fie anevoie re
ceptată, fără modul dra
maturgie folosit — acela 
al relatării (și notației) re
portericești.

în mișcarea acestor di
ferite planuri pe care este 
înălțată drama lui Mihnea 
Gheorghiu, regizorul Mi
hai Berechet a ținut, de 
altfel, cu inteligență, sea
mă de soluțiile fugar-in- 
dicate de autor și s-a în- 
tilnit, pentru organizarea 
lor fluentă, cu soluția sce-

te'ze „ridicarea" valahu
lui Tuddr și conexiunile ei 
politice ; cind ca o dez
voltare vie de colizii dra
matice care, însumate, lu
minau sensul și dimen
siunile acțiunii pandurilor ; 
cind ca reliefare simboli
că a unor atitudini sau 
replici.

Reportaj ul-dramat ic, în
chegat de Mihnea Gheor
ghiu, animat, cum ară
tam, peste ceea ce consti
tuie fondul de cunoaștere 
a spectatorului obișnuit, 
de galeria de personaje 
„citate", a căror funcție 
este să întregească și să 
dea greutate și sens uni
versului uman, moravu
rilor și climatului de viață 
ale epocii, s-a întrupat in- 
fr-o bogată figurație, in 
distribuția căreia desco
perim nume de prestigiu 
ale scenei noastre naționa
le. Aceste valori (de fun
dal) ale spectacolului 
s-au mișcat, impăcindu-se 
cu modestia anonimatu
lui sau a unor simple tre
ceri cromatice prin sce
nă, pentru a lăsa să se 
desprindă cu atit mai sub
liniat figurile de prim 
plan. Acestea, dimensio
nate pe măsura îngădui
tă de cadrul documentar 
al dramei, dacă nu s-au

putut dezvolta în caractere 
propriu-zise, s-au înfățișat 
ca niște ipostaze tipo
logice semnificative, mar
cate ca atare in pos
turi caracteristice, in 
creionări gestice, in schi
țe interpretative care pre
supun, toate, eforturi com
poziționale apreciabile. E 
cazul compozițiilor lui Geo 
Barton in Ilarion ; a lui 
Ovidiu Iuliu Moldovan in 
Metternich ; a lui Alexan
dru Demetriad in Cauo- 
distria : a lui Lazăr Vra
bie in Ipsilante : a lui Ră- 
ducu Ițcuș in Ioniță din 
Urdari ; a Simonei Bon
doc in Maria Samurcaș. 
Ne este greu, și desigur 
ar fi și ne just, să trecem 
cu ușurință pe lingă pu
ternica realizare a Dra
gai Olteanu, care, in Ma
ria de Ia Gorj. a demon
strat. alaturi de binecu
noscutele ei resurse și vir
tuți comice, valențele unei 
nebănuite sensibilități dra
matice. tragice ; știința ei 
de a trece, cu tulburătoare 
naturalețe. de la hazul 
gilgiitor la unduirea tan
dră și apoi la durerea sfi- 
șietoare, merită o con
semnare aparte. Pe o tra
iectorie interpretativă, oa
recum rebarbativă, de an- 
tierou, Emanoil Petrul, in 
Brincoveanu, s-a distins nu 
mai puțin pentru știința 
cu care și-a definit — in 
falsitate și felonie — per
sonajul. Se cuvine o notă 
deosebită și lui Mihai Fo- 
tino pentru eleganța și de
tașarea, inteligent și fără 
ostentație udate cind de 
ironie. cind de o lucidă, 
denunțătoare înțelegere a 
faptelor de culise, cu care, 
ca reporter politic, a rela
tat și comentat acțiunea, 
implicațiile și sfirșitul ac
țiunii lui Tudor. Cit des
pre interpretul lui. Tudor, 
Florin Piersic, acesta con
struit, ca o copie vie a ta
bloului lui Aman, din sim
plitate și demnitate. din 
indirjire și îndurerată o- 
menie, din visare și luci
ditate. din clan eroic, dar 
și din presimțiri prăbuși- 
toarc, ce-am putea spune, 
decit că adaugă (chiar 
dacă uneori inhibat de 
măreția figurii interpre
tate), la palmaresul mul
tiplelor sale dovezi de res
ponsabilitate și de sirguin- 
ță profesională, încă una.

Este un spectacol pe care 
ne-am bucura să-l știm 
rinduit pe afișul perma
nent al Teatrului Național.

A

• Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român) ; 
Concert Beethoven (închiderea ci
clului „Simfoniile lui Beetho
ven") : Dirijori : Mircea Cristescu 
și Vasile Pântea — 20.
• Opera Română : Boema —
19.30.
• Teatrul de operetă ; Singe vie- 
nez — 19,30.
• Teatrul Național ..I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Moartea 
ultimului golan — 20, (sala Stu
dio) : Părinții teribili — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Anunțul la „Mica pu
blicitate" — 20.
• Teatrul Giulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 19.30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu** : Hanul piraților 
— 19,30, (Ia Sala Palatului) : Sici
liana — 19,30, (la Teatrul de vară 
„23 August") : Caruselul melodii
lor — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română** : Meleaguri fermecate —
18.30.
• Comitetul de cultură și educa
ție socialistă al municipiului 
București prezintă la „Expoflora" 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet și lumină „Poezia flori
lor** — 20,30: 21,15.

tv
PROGRAMUL I

9.00 Curs de limba germană.
9,30 A fost odată ca niciodată... 

10,00 Telex.
10,05 Publicitate.
10,10 Ansambluri folclorice : An

samblul „Poienița" al Palatu
lui culturii din Brașov.

10,40 De vorbă cu gospodinele.
11,00 Selecțiuni din emisiunea 

„Seară pentru tineret".
11,30 Roman foileton „Femeia In 

alb**. Episodul II.
12,20 Program de muzică șl dan

suri populare.
In jurul orei 12,30 — Trans

misiune directă dc la aero
portul Otopeni, de la ceremo
nia sosirii Maiestății Sale Im
periale șahinșahul Aryamehr 
și a Maiestății Sale Imperia
le Farah Pahlavi Șahbanu a 
Iranului care, la invitația 
președintelui Consiliului de 
Stat Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
efectuează o vizită oficială in 
România.

18,00
16,05

16.20

16,30
18,13

19.00

19,30 
20,00 
20.10

20,25
21,05
21,55

23,06
23,15

Telex.
în actualitate — școala Pre
gătirea activităților de "vară 
ale elevilor și studenților". 
Muzică populară cu Maria 
Peter.
Emisiune în limba germană. 
Ritm, tinerețe, dans — Tele- 
top *73. Transmisiune din Te 
Mureș.
Emisiune cu prilejul Zilei na
ționale a Italiei. ■
Telejurnal.
1001 de seri.
52 de Inițiative tn 32 de sâD- 
tămint.
Teleenclclopedia.
Flint serial ..Mannix". 
Invitații studioului 3. Telere- 
cital muzical-umorlstic.
Telejurnal.
Seară de romanțe.
PROGRAMUL II

Florin TORNEA___ ____ J

16,00 Agenda.
16.10 Armonii intime.
16,40 Azi și inline.
16,50 Avanpremiera.
16,56 Publicitate.
17,00 Selecțluni din spectacolul 

„Mugurel de clntec româ
nesc**.

17,30 Film artistic : „Cele patru 
zile ale orașului Neapole**.

>
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ROMANIA IN COMERȚUL MONDIAL
REALIZAREA INTEGRALĂ A PLANULUI DE EXPORT-IMPORT, COMPONENTĂ ESENȚIALĂA PROSPERITĂȚII ECONOMICE

Cum acționează ca factor coordonator
COMISIA PENTRU

PROBLEME DE EXPORT
Ti Rezoluția Plenarei C.C. al T.C.R. din 28 februa

rie — 2 martie a.c. se subliniază cu claritate : „îm
bunătățirea activității <lc export impune din partea 
ministerelor, centralelor și întreprinderilor, precum 
și a comisiei centrale, a comisiilor județene și ■ 
municipiului București pentru export a atenție deo
sebită pentru asigurarea fondului de marfă și a rit
micității livrărilor...". Cum acționează in acest do
meniu comisiile respective din Capitală ?

Mai întii. se cuvine să 
facem o precizare : munca 
rodnică a colectivelor de 
oameni ai muncii din uni
tățile economice bucurește- 
ne — îndreptată siâruitor 
spre îndeplinirea planului 
la export — a fost și este 
îndeaproape îndrumată, 
sprijinită de organizația de 
partid a municipiului — 
prin comisia pentru export 
— de organizațiile Ue par
tid și comisiile dc resort 
din fabricile și uzinele Ca
pitalei. din fiecare sector 
in parte. Cea mai elocventă 
dovadă a activității stărui
toare. a contribuției active, 
efective a acestora sint re
zultatele obținute în pri
mele cinci Juni ale acestui 
an. and. pe ansamblul 
municipiului, planul la ex
port a fost îndeplinit și de
pășit. lixrindu-se suplimen
tar mărfuri in valoare de 
circa 42 milioane lei va
lută.

Prin intermediul tovară
șului Nicolae Constantin, 
secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., 
vom infățișa succint, in 
cele ce urmează, direcțiile 
principale de acțiune ale 
comisiilor pentru export a 
municipiului și ale sectoa
relor.

— Practic, ce întreprind 
comisiile pentru export ale 
municipiului și sectoare
lor ?

„Vreau să subliniez, mai • 
întii, preocuparea aces
tor comisii de a analiza 
decadal stadiul îndeplinirii 
.-^rcimlor la export și de 
a lua. acolo unde realita
tea impune, măsuri opera
tive. Iată un tablou succint 
al acțiunilor comisiei pen- 

u export a) impulsio
nează și sprijină întreprin
derile pentru acoperirea 
planului cu contracte ; b) 
urmărește menținerea rit
mului producției, expedie
rea urgentă a mărfurilor și 
livrarea lor promptă : c) 
mobilizează colectivele de 
lucrători pentru realizarea 
unei producții — ca volum, 
structură, calitate — iden
tice cu prevederile con
tractelor : d) ia măsuri ca 
specialiștii unităților eco
nomice (I.M.E.C.O.. Elec
tr onum și alte întreprinderi 

exterior) să 
mai atent, in 

piața pentru 
exportului ; e) 
pentru asigu-

Acestea sint rezultate 
care au o pondere deose
bită in realizările merituo- 
rii obținute de colectivele 
bucureștene. Este insă o 
realitate incontestabilă că 
in acest efort general nu au 
reușit să se încadreze toate 
întreprinderile, că nu toate 
comisiile pentru export au 
contribuit in suficientă mă
sură la îndeplinirea sarci
nilor de plan. Urmarea : in

— Și nu numai atit — ne 
spune și tovarășul M. 11a- 
șeganu, vicepreședinte al 
Băncii române de comerț 
exterior — este necesar ca 
documentația, pentru înca
sarea efectivă și integrală 
a contravalorii mărfurilor 
produse, să fie întocmită 
corect și depusă Ia bancă 
la momentul optim. De ce? 
Deoarece exportul nu se 
încheie cu livrarea mărfii, 
ci cu 
cuvenite, 
cerință, _ .._ 
deri de comerț 
centrale 
ar fi „Prodexport", „Arpi- 
mox", „Melalimportexport". 
„Centrala confecțiilor" și 
altele) emit adesea do
cumentații greșite, incom
plete. neștampilate sau

'cu întârziere, ceea ce im-

încasarea sumelor
Ignorind această 
unele intreprin- 

„ exterior, 
industriale (cum

• Rezultate de ansamblu pozitive — și de
talii contrastante • Prin intervenții mai 
directe — spre lichidarea restanțelor • Marfă 
exportată înseamnă contravaloare încasată

K1

de comerț 
prospecteze 
profunzime, 
extinderea 
acționează 
rarea mijloacelor de trans
port in scopul expedierii 
produselor unor uzine și a- 
provizionarea cu subansam- 
ble și materii prime (uzi
nele „Vulcan", „Autobuzul", 
fabrica „Progresul"), in 
vederea fabricării ritmice, 
integrale a mărfurilor con- 
iractate la export : f) dez
bate și inițiază măsuri pen
tru realizarea exportului 
institutelor de cercetări 
(IPROLAM. I.C.M., Institu
tul de cercetări metale ne
feroase și rare) : g) ana
lizează posibilitățile de 
depășire a planului (Fabri
ca de calculatoare, de e- 
xemplu) și inițiază întoc
mirea unor grafice operati
ve in scopul satisfacerii ne
cesităților suplimentare ale 
unităților economice ; h) 
urmărește efectuarea de
contărilor și încasarea ope
rativă a contravalorii măr
furilor".

— In urma acestor inter
venții ce rezultate s-au 
obținut ?

„Numeroase întreprinderi 
si uzine, după datele preli
minare. și-au îndeplinit și 
depășit planul la export. 
Așa, de pildă, uzina „Tim
puri noi" a realizat sarci
nile in proporț.e de 101.5 
la sută, „Relon"-Panduri — 
140 la sută. ..Semănătoa
rea" — 109 la sută, „Uzina 
-de mașini electrice" — 132 
la sută etc. Comisiile pen- 
iru export de la 
toare au acționat, de 
menea. pentru realizarea 
planului la nivelul aces
tora".

sec- 
ase-

unele unități, rezultatele 
obținute in realizarea pla
nului de export nu s-au 
ridicat la nivelul planificat, 
al posibilităților reale dc 
care dispun. Cumulat, pe 
primele patru luni ale anu
lui. un număr de 50 de 
unități economice nu și-au 
realizat planul la export. In 
cele cîteva secvențe pe care 
le vom prezentajn conti
nuare — folosind datele 
definitive pe patru luni — 
rom încerca să surprindem 
„pe viu" o parte din cau
zele care se afiă la baza 
unor, nerealizări.

— Sîrtt șeful comisiei 
pentru export din uzină și 
membru in cea de la sector 
— ne relatează ing. Mihai 
Drossu. director comercial 
la „Vulcan". De două ori 
pe săptămină analizăm si
tuația realizării producției 
pentru export. Pentru pro
blemele pe care nu le pu
tem rezolva singuri ne a- 
dresăm comisiei de sector 
sau celei de la municipiu. 
Așa am primit, de pildă, 
unele echipamente, vagoa
ne pentru expedierea pro
duselor uzinei ș.a. Intr-un 
cuvint, ne bucurăm de un 
ajutor substanțial.

— Totuși, planul de ex
port nu l-ați realizat ! Așa 
reiese cel puțin din datele 
direcției de statistică.

— Cum de nu ! L-am și 
depășit cu mărfuri in 
loare de circa un 
lei-valută. numai c 
considerăm sarcinile 
plinite atunci ciad marfa a 
intrat in port, iar statistica, 
atunci cind se încasează 
banii.

La rindul său. ing. Gh. 
Pițulescu, director adjunct 
la uzinele „Autobuzul", ne 
spunea : „Cind avem neca
zuri, greutăți, informăm 
comisiile de la sector și 
municipiu care ne ajută sa 
le depășim. In urma unor 
asemenea intervenții am 
primit motoarele necesare 
de la Muscel sau vagoane 
C.F.R. Planul de export nu 
l-am realizat insă cu circa 
un milion lei-valută". De ce 
oare ? „N-a fost livrată 
întreaga cantitate de mo
toare contractate — de la 
Muscel! — iar celelalte au 
sosit neritmic" — ni se răs
punde.

După cum se vede, comi
siile de la diverse niveluri 
au acordat un sprijin efec
tiv pentru realizarea 
ducției de export, la 
can“ sau la „Autobuzul". 
Dar acest ajutor poate fi 
totuși considerat suficient ? 
Nu. Planul de export 
este îndeplinit numai după 
realizarea integrală a pro
ducției și numai in măsura 
in care se livrează efectiv 
produsele pe piața externă. 
Aceasta se poate realiza — 
și aici se evidențiază rolul 
de catalizator al comisiilor 
pentru export — cind exis
tă o judicioasă organizare 
3 producției și a colaborării 
dintre diverse unități. se 
angajează din timp mijloa
cele de transport.

piedică încasarea opera
tivă a contravalorii mărfu
rilor produse cu eforturi 
mari și livrate deja bene
ficiarilor externi.

Următorul ,.popas" 
cern la fabrica de 
țăminte „Progresul", 
sintem informați de
directorul acesteia. Constan
tin Nichita. că „și aici stă
ruie o ...neconcordanță" :

— Noi am făcut planul, 
dar nu ne ințeleg tovarășii 
de la statistică — se justi
fică directorul.

— Cu toate acestea 
veți o nerealizare ’ de; a-

ECONOMII VALUTARE

va- 
milion 

că noi 
» înde-

In cadrul Exploatării 
miniere Ștepănari
(Se-ca Montană) s-a în
registrat zilele trecute 
un record in materie 
de... foraj. Un puț de 
77.5 m a fost săpat m 
numai 55 de ore. Per
formanța a fost reali
zată cu ajutorul mași
nii miniere FM-200 H. 
al cărei prototip a fost 
realizat de specialiștii 
Întreprinderii de foraj 
și lucrări geologice 
speciale din București.

Realizat pentru pri
ma dată in țara noas
tră. acest utilaj de 
mare randament a fă
cut posibilă, prin inJo- 
t uirea importului unor 
mașini similare, obți
nerea unor economii 
de peste 1 600 000 lei 
valută. contribuind, 
totodată, la reducerea 
substanțială a efortului 
fizic și a gradului de 
periculozitate mai 
marc, semnalat în ca
zul săpăturilor efec
tuate pe verticală.

pnoapp două. niilj.oane lej- 
valută i 'Ciiin ' conlucrați cu 
oomisia pentru export ?

— E adevărat, dar să 
s'iți că volumul fizic l-am 
realizat : cel valoric e ne
îndeplinit, din cauză că n-a 
coincis structura planificată 
cu cea contractată. In 
ceea ce privește comisia 
pentru export, la sector, 
sint de multe ori întrebat : 
„Cum mai stai cu planul ?“ 
sau mi se spune „Al grijă, 
ai niște nerealizări. să iei 
măsuri !“ De la municipiu 
nu-mi amintesc sâ fi dis
cutat cu cineva in ultimul 
timp.

Nu ne-am propus să pre
zentăm aici toate 
care au diminuat 
tele merituorii, pe ansam
blu. ale unităților economice 
bucureștene. Din cele pre
zentate reiese insă că ală-

cauzele 
rezulta-

turi de întreprinderile pro
ducătoare sau exportatoare, 
de centrale, un rol impor
tant revine și comisiilor 
pentru export, a căror in
tervenție. nu a avut, dar 
poale avea, o eficacitate 
mai mare.

Faptul că se urmărește dc 
fătre comisie dacă s-a rea
lizat exportul, fără a se ve
dea că acesta s-a făcut 
doar... fizic, sau că marfa a 
ieșit pe poarta uzinei și 
fără a se incasa banii nu 
este de natura să satisfacă. 
Cum altfel se explică situa
ția câ 50 de întreprinderi din 
Capitală nu și-au 
integral planul pe 
patru luni ale .... .....
Iată cîteva cauze : a) lipsa 
unor materii prime, mate
riale, utilaje (la ..Autobu
zul". „Marmura-* ș.a.) ; b) 
insuficiența navelor de 
transport pentru unele 
mărfuri aflate in portul 
Constanța („Vulcan", uzi
na de utilaj chimic „Grivi- 
ța* roșie", „Stela". ..Măta
sea populară", „Tricotajul 
roșu") ; c) neacoperirea cu 
contracte a planului unor 
întreprinderi : d) nefactu- 
rarea 
za te 
ale 
Oare 
ple nu arată că ....... „
suficiente rezerve nevalori
ficate pentru ca activitatea 
comisiilor de export să fie 
substanțial îmbunătățită ?

De altfel, din discuțiile 
avute cu factorii de răs
pundere de la comitetul 
municipal de partid a reie
șit că in viitor principa
lele direcții aflate in aten
ția unităților economice 
bucureștene, a comisiilor 
pentru export de la toate 
nivelurile.se vor aflai reali
zarea ritmică « fondului de 
marfă destinat exportului 
in volumul și structura 
contractată, asigurarea unei 
calități corespunzătoare a 
produselor, evitarea prac
ticii de a livra marfa la 
sfirșitul lunii, expedierea 
ei ritmică, impulsionarea 
încheierii unor contracte 
suplimentare, prospectarea 
mai aprofundată a piețelor 
externe, întocmirea cores
punzătoare și depunerea la 
timp a documentației in 
scopul încasării operative a 
contravalorii mărfurilor și 
altele. Iată deci că există 
premise favorabile câ 
sfirșitul semestrului 
consemnăm rezultate și 
bune înregistrate de 
purtătorii bucureșteni.

realizat 
primele 

anului ?

mărfurilor 
in ultimele 
lunii și

reali- 
zile 

altele, 
toate aceste exem- 

există

I

la 
să 

mai 
ex-

George POPESCU

Una din modalitățile avantajoase 
de intensificare a exporturilor. de 
sDorire a eficienței comerțului nos
tru exterior o constituie comerciali
zarea mărfurilor pe piețele externe 
prin folosirea societăților mixte, cu 
participare românească. Aceste so
cietăți oferă centraJelor industriale, 
firmelor de comerț exerior din țara 
noa”ră resurse multiple in direcția 
extinderii și diversificării schimbu
rilor comerciale... „...Experiența de 
pină acum — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — arată că exis
tă importante posibilități pentru a 
promova mai larg această formă de 
cooperare, că măsurile adoptate in 
acest domeniu s-au dovedit juste 
si necesare". Activitatea celor 20 de 
societăți mixte de comercializare. în
ființate de cițiva ani in mai multe 
țări, a adus o contribuție însemna
tă la creșterea volumului Si varie
tății de produse românești livrate in 
străinătate, la îmbunătățirea prețu
rilor obținute. Anul trecut, circa 12 
la sută din volumul exporturilor ro
mânești in devize libere s-a reali
zat prin societățile mixte de comer
cializare. care și-au dovedit efi
ciența.

O recentă vizită la Paris ne-apri- 
lejuit o cunoaștere mai îndeaproape 
a problemelor activității desfășura
te de societățile mixte create aici 
in colaborare cu diverse firme și 
bănci franceze.

„DECOFRA" — prima întreprinde
re mixtă Înființată de tara noastră, 
funcționând efectiv de la sfirșitul a- 
nului 1967. activează in sfera comer
țului cu produse chimice. Volumul 
afacerilor acestei firme a crescut an 
de an. depășind, in prezent, de 8—9 
ori nivelul atins in primul an de 
existență. Din discuțiile avute cu 
directorul părții române. Mircea Ne- 
goescu, am aflat despre numeroase 
acțiuni reușite ale firmei in direc
ția creșterii exportului nostru de 
produse chimice pe piața franceză, 
în același timp, o analiză cunrinză- 
toa-e a desfacerilor realizate de 
..DECOFRA" dezvăluie o structură 
de mărfuri încă săracă. Un singur 
produs (azotatul de amoniu) a deți
nut anul trecut o pondere d" pes
te două treimi din totalul vinzărilor.

— Ce vă propuneți in direcția 
diversificării nomenclatorului de 
mărfuri ?

— Anul acesta se constată o con
junctură favorabilă a pieței produ
selor chimice in Franța. în momen
tul de față există condiții bune pen
tru a introduce produse noi. Preocu
parea noastră primordială este 
aceea de a spori ponderea produse
lor cu un grad mai ridicat de pre

Comenzi din

• Tranzacții

• Livrări

• Cooperări
U.R.S.S. Prin Întreprinderea 

.. Metal importexpori" ’-au li
vrat recent 4 000 tone de tablă 
groasă, iar unitățile industriei 
ușoare au expediat, in primele 
patru luni ale anului, confeoții, 
tricotaje. încălțăminte, mănuși 
din piele în valoare totală de 
274 milioane lei-valută. în ace
lași timp. întreprinderile spe
cializate românești au importat 
bumbac fibră, utilaje textile și 
alte produse in valoare de peste 
56 milioane lei-valută.

R.D.G. Din valoarea ’otalâ 
contractată pe anul in curs s-au 
livrat de către întreprinderile 
românești mărfuri ale industriei 

. ușoare (tricotaje, confecții. în
călțăminte etc.) de circa 26 mi
lioane lei-valută. Totodată, s-au 
importat, din această țară țesă
turi, utilaje textile de peste 25 
milioane lei-valută.

în Suedia
Uzina de strunguri din Arad — 
unul din cei mai importanți 
producători și exportatori de 
mașini-unelte ai țârii — și-a 
cucerit un binemeritat prestigiu 
pe piața internațională. Familia 
numeroasă a strungurilor uni
versale născute la Arad este 
cunoscută in peste 50 de țări 
ale lumii. O „carte de vizită" 
semnificativă pentru nivelul 
superior al parametrilor teh
nici și funcționali ai 
mașini-unelte o constituie 
licitatea lor crescîndă in țări 
cu o industrie avansată, 
fotografie : strungul univer
sal „SN-400" in plin proces de 
producție la uzinele din Văs- 
teras ale grupului industrial 
ASEA Ludvika din Suedia, în 
cadrul căruia funcționează în 
bune condiții 20 de asemenea 

strunguri

acestor 
so-

în

Firele sintetice realizate de uzi
nele din Săvinești sint solicitate 
într-o măsură tot mai largă pe 
piața externă, constituind, alături 
de ingrășămintele azotoase. de pro
dusele clorosodice, de negru de 
fum. coloranți sau mase plastice, 
unul dintre principalele produse 
de export ale industriei noastre 
chimice. Numai in ultimul timp, 
de pildă. 135 de firme din 29 de 
țări au lansat comenzi pentru im
portul unor cantități apreciabile 
de fire de la uzina din Săvinești. 
Recent, a fost semnat cu firma 
„Rifini" un contract in baza căruia 
a fost creată o societate mixtă ro- 
mâno-italiană pentru producția .și 
vinzarea melanei vopsite. In acest 
scop, va fi pusă in funcțiune o 
instalație cu o capacitate anuală 
de 3 000 tone de fire acrilice. O 
altă firmă străină a semnat un 
contract, . solicitind uziqej de la

Săvinești proiecte, instalații și teh
nologii pentru o fabrică cu o ca
pacitate de 10 000 tone de fibre 
sintetice. Comenzi importante s-au 
primit, de asemenea, din partea 
unor firme din Anglia, Austria, 
Franța și R.F. Germania. Dacă în 
urmă cu un deceniu 60 la sută 
din fondul de investiții alocat a- 
cestei întreprinderi era destinat 
importului de instalații, astăzi so
licitările pentru export, adresate 
uzinei din Săvinești. depășesc 60 
la sută din producție.

Ținînd seama de cerințele bene
ficiarilor externi, in continuă creș
tere, colectivul Uzinei de fire sin
tetice din Săvinești acționează prin 
toate mijloacele pentru a pune cit 
mai repede in exploatare noile ca
pacități de producție, care se con
struiesc in momentul de față, și 
pentru sporirea potențialului celor 
aflate in fiyicțiupe,.

R.S. Cehoslovacă. 100 de ma
șini de ascuțit automat pinze 
de ferăstraie. produse de 
I.U.P.S.-Sibiu, au fost contra- - 
late cu firmele din aceasta țară 
de către „Forexim' -București.

R.F.G. Spre această țară a 
plecat recent, prin „Mașinex- 
port". un nou Iot de mașini (50 
bucăți) pentru industria lem
nului.

S.U.A. Fabricile industriei u- 
șoare românești au livrat diver
se tipuri de tricotaje, țesături 
din bumbac, lină. in. cinepă, 
confecții, sticlărie, articole cas
nice etc. in valoare de aproxi
mativ 30 milioane lei-valută. In 
același timp, importatorii ro
mâni au asigurat industriei 
noastre de pe piața americană : 
bumbac fibră, piei bovine, ce
luloză. auxiliari textili ș.a.

F ran ța. Fabrica de confecții 
Marghita cooperează cu firma 
D.I.M. pentru executarea unor 
confecții. In acest scop, firma 
franceză pune la dispoziție ma
șini de cusut și alte auxiliare, 
iar partea română contribuie cu 
materia primă și realizează pro
dusele. care sine apoi exportate 
in Franța.

Rod al conlucrării româno-iraniene

PRIMELE ȘARJE LA FABRICA DIN ȘIRAZ
Potrivit informațiilor transmise de Agenția română 

de comerț ..ROMANOCOM" din Teheran, noua fa
brică de la Siraz a furnizat primele 20 de tone de 
sodă calcinată de calitate superioară. Interesul pen
tru o asemenea știre este justificat de faptul că la 
baza noului obiectiv al industriei iraniene stă un 
proiect realizat de IPRAN București, iar construc
ția sa a fost coordonată de un grup de specialiști 
români. Datorită gradului inalt de automatizare al 
instalațiilor, in cea mai mare parte realizate de in
dustria românească, fabrica de sodă calcinată de la 
Șiraz realizează o productivitate ridicată.

Râ.spunzind solicitărilor adresate de forurile eco
nomice egiptene, specialiști români coordonează, de 
asemenea, lucrările de construcție a altor importante 
obiective chimice In R. A. Egipt, cum sint : uzina de 
sodă de la Alexandria și oea de acid sulfuric de la 
Abu-Zaabal. In ultimii ani. Institutul de proiectări 
pentru industria chimică anorganică și a ingrășâmin- 
telor (IPRAN), a elaborat proiectele a șase uzine 
chimice pentru Turcia. Iran și Egipt, unele intrate 
in funcțiune.

Algeria. întreprinderi produ
cătoare și exportatoare din j 
România colaborează la dezvol- ' 
tarea industriei petroliere in " 
Algeria. Acesta este si scopul 
societății mixte româno-a Igerie- 
ne „ALCIME", specializată in 
extracția si prelucrarea petro
lului.

R.P. Congo. In această țară 
— la Betu — s-a construit, cu 
sprijinul specialiștilor români, 
un complex pentru industriali
zarea lemnului. Și. de aseme
nea. se cooperează ia lucrări de 
cercetări geologice.

Siria. Specialiștii români au 
contribuit la deschiderea minei 
de fosfați de la Kneifiss.

G. P.

lucrare (medicamente. colora nț i. 
lacuri, articole din polietilenă, fibre 
sintetice etc.).

Stăm de vorbă cu tov. G. Iaru, 
directorul societății de cooperare 
franco-română „SOTECOM" : ..Ca 
orice întreprindere care comerciali
zează produse ale industriei con
strucțiilor do mașini. îndeosebi ma- 
șini-unelte. ne o piață atit de exi
gentă cum este cea a Franței, de
marajul a fost mai dificil. Prin ac
țiuni comune, întreprinse împreună 
cu partenerii noștri francezi — „Pa- 
ris-bas“. ,.Dreiffus“. „Cifal" — din

pună puternic amprenta și asupra 
perfornuanțelor tehnice și funcționa
le ale tuturor produselor care so
sesc in Franța. Pe de altă parte, 
vreau să semnalez că uzinele din 
tară nu au fost întotdeauna recepti
ve la sesizările noastre privind mo
dificările solicitate de clienți.

Intr-adevăr, și experiența altor so
cietăți mixte dezvăluie unele neajun
suri si probleme încă nesoluționa- 
te. Din acest punct de vedere, sta
bilirea unor raporturi mai strinsc. 
directe, intre societățile mixte șl 
centralele industriale respective a-

redusă. Aș spune însă că e vorba 
nu atit despre lipsă de receptivi
tate din partea uzinei, cit. mai ales, 
despre drumul anevoios, legislația 
greoaie pe care trebuie să o strâr 
bată înfăptuirea vreunei schimbări 
in caracteristicile tehnice ale unei 
mașini. In funcție de aceste condi
ții. am căutat si soluțiile. De pildă, 
in colaborare cu uzina „Automati
ca". am obținut aprobarea să creăm 
pentru anul viitor — peste produc
ția obișnuită — un stoc de apara- 
taie in diverse variante si tensiuni, 
care să fie livrate, la nevoie, pen-

SOCIETĂȚILE MIXTE
De la prospectarea mai adincă a piețelor 

străine la promptitudinea producției în
satisfacerea comenzilor o gamă largă de 

posibilități pentru a spori eficacitatea 
acestor forme de cooperare

vent reale posibilități să sporim ex
porturile in Franța. Dar pentru a- 
ceasta este necesar ca partenerii 
noștri din țară sâ dea dovadă de mai 
multă operativitate si promptitudi
ne in livrări. „EXIMCOOP" trebuie 
să fie mai receptiv la solicitările 
noastre, să utilizeze serviciile so
cietății... Adeseori, in loc de mărfuri, 
primim mai curind... telexuri !".

La București continuăm investi
gațiile : ..Avizul pentru livrarea 
mărfurilor incumbă o responsabili
tate din partea noastră — ne spune 
tov. Dumitru Făinis, directorul 
„EXIMCOOP". Nu putem vinde ori
cum".

— în acest caz. cum vedeți rezol
varea problemei ?

— ..DACOMEX- are deja unele 
realizări : in același timp. întâmpină 
și dificultăți, inerente oricărui in-* 
ceput și pe care le înțelegem. Dar 
trebuie să apară clar că rațiunea de 
a fi a societății de comercializare 
este de a depune toate eforturile in 
scopul îmbunătățirii condițiilor de 
livrare pe piață. Consider, deci, că 
este necesar ca și „Dacomex" să r.e 
ofere prețuri mai bune, să ne gă
sească chiar clienți noi. să pros
pecteze mai profund piața și să ne 
facă propuneri privind cererea de 
sortimente...

1970. societatea înregistrează anual 
beneficii. Mașinile românești și-au 
ciștigat prestigiu. Bunăoară, recent 
au fost vindute unor firme franceze 
strunguri Carusel, mașini de alezat 
5! frezat, create la F.M.U.A.B.. ma
șini de găurit, fabricate la Oradea, 
motoare electrice. Caracteristicile 
tehnice Și funcționale ale mașinilor, 
serviceu! asigurat întrunesc bune 
aprecieri din partea clienților".

— Cum colaborați cu furnizorii din 
Ură ?

— In general, intre „SOTECONț" șl 
..Mașinexporl" s-a stabilit o bună 
cooperare. De asemenea, se dezvoltă 
relațiile noastre cu centralele indus
triale. Firește, este de așteptat ca 
preocupările privind modernizarea 
mașinilor să stea in continuare in a- 
tenția producătorilor noștri. Actua
lul olan cincinal — considerat drept 
..cincinalul calității" — trebuie să-și

pare ca o necesitate. Ar fi util, pe 
acest plan, apreciază specialiștii, să 
se elaboreze in comun programe 
lunare de livrări, de diversificare 
sortimentală, de introducere a unor 
produse noi. cerute pe piața respec
tivă. și să se stabilească neintirziat 
in cadrul centralelor uzinele și sec
toarele care se vor specializa pen
tru livrări la export, inclusiv prin 
societățile mixte.

Care aste părerea furnizorului de 
mașini-unelte ? Ce măsuri a luat a- 
ces'.a pentru îmbunătățirea calității 
și creșterea gradului de adaptare a 
producției 'la cerințele pieței exter
ne. ne baza sugestiilor trimise de so
cietățile mixte ? Ne răspunde tov. 
Valcriu Cismașu. directorul comer
cial al F.M.U.A.B. :

„Este adevărat că mobilitatea fa
bricii noastre in funcție de cererile 
clienților externi se menține încă

tru satisfacerea cererilor virtuale ale 
cumpărătorilor, prospectate prin stu
diile și informările furnicate de so
cietățile mixte.' Aș vrea să adaug câ 
înfăptuim un program prioritar 
de asimilare de produse noi. cu per
formante superioare (majini cu co
mandă program, numerică, secven- 
țională. cu afișai de cote ș.a.). care 
să răspundă imperativului maior al 
creștem neîntrerupte a calității".

Despre „DACOMEX" — societate 
franco-românâ de import si export. 
Înființată anul trecut la Paris in 
scopul comercializării mărfurilor d :i 
nomenclatorul cooperației de consum 
și al unor firme cu profil asemănă
tor — tov loan Tutelcâ, directorul 
cărții române, obișnuiește incă să 
spună că este o firmă „fără istorie-. 
..încetul cu încetul. ..DACOMEX" 
începe să fie cunoscută pe Piață — 
subliniază interlocutorul nostru. A-

★
Incontestabil. In ciuda unor difi

cultăți — multe dintre ele inerente 
oricărui început — ovin eforturile 
denu.se. societățile mixte au dus la 
creșterea cantitativă si calitativă a 
livrărilor noastre de mărfuri ne Dia
ta franceză. Totodată, se constată că 
incă este foarte mult loc pentru îm
bunătățirea, in oontinuarc. a activi
tății lor. Iii acest sens ni s-a sem
nalat câ ar fi bine să se aiba in 
vedere, in viitor, o specializare mai 
riguroasă a acestor societăți. De a- 
semenca. ar fi necesar ca ele să în
cerce să-și creeze o rețea proprie de 
desfacere (depozite, mijloace de 
transport și chiar magazine), care ar 
contribui și mai mult la înlăturarea 
verigilor intermediare din calea des
facerii mărfurilor noastre. Societăți
le trebuie să prospecteze mai bine 
piața, spre a face din timp propu
neri in vederea orientării și adap
tării producției noastre, iar întreprin
derile să tină mai mult seama de 
cerințele externe, să dea dovadă de 
mai multă operativitate și prompti
tudine. Realizarea acestor dezidera
te va contribui, in bună măsură, la 
creșterea eficienței operațiunilor de 
import-export, sarcină majoră a co
merțului nostru exterior.

Viorel POPESCU

nivelurile.se
denu.se


PAGINA 6 SCiNTEIA — simbătă 2 iunie 1973

REPORTAJ PE GLOB • REPORTAJ PE GLOB • REPORTAJ PE GLOB

O coloană a infinitului
la poalele munților Elbrus
Pe drumul 

heranul de 
aeroport 
zvelt și semeț p 
munților Elbrus. _______
pțțrcă de Coloana infinitu
lui a Iul Brâncuși, unul din 
cele mai remarcabile mo
numente noi ale Iranului 
— Sahiad. 25 de secole de 
continuitate istorică sint 
dăltuite In betonul și mar
mura acestui monument ce 
simbolizează, deopotrivă, 
trecutul acoperit de glorie 
al tării lui Cirus — cel ce 
a statornicit, pentru prima 
dată în istorie, intr-un do
cument scris, dreoturi sa
cre ah . ‘ -
zentul său dinamic, trans - 

pe

ce leagă Te- 
modcrnul său 

se profilează 
semeț pe fundalul 

. amintind

omului — și pre-
f -mările Înnoitoare 
c_. ■ le cunoaște.

La Teheran aceste trans
formări sint reprezentate 
de multitudinea noilor con
strucții. Intr-adevăr, acest 
oraș a devenit, in decurs de 
numai o generație, unul din 
cele mai mari orașe din 
vestul Asiei.

In persană Teheran în
seamnă „țară caldă". Ora
șul ce se întinde, ca o 
imensă potcoavă, la poa
lele munților Elbrus, a- 
oroape veșnic înzăpeziți, 
are in acest anotimp o 
climă destul de plăcută, 
contrastând puternic chiar 
și cu baia de aer fier
binte de la Abadan, in 
Golful Persic. Teheranul 
este o îmbinare de flori 
și nisip, o împletire Jntre 
Persia antică și cea con
temporană : de la celebrele 
și inestimabilele sale co
mori de artă și cultură, 
păstrate astăzi in somp
tuoase palate, cum sint Go- 
lestanul și Sa Adaba. la 
clădirile moderne, construi
te după noile concepții ale 
arhitecturii. Vitalitatea a- 
cestui oraș se sprijină pe 
trainice trăsături de unire 
de la vechi la nou ; și tot 
ce este nou tinde a fi și 
mai înalt, de parcă ar vrea 
să atingă cerul înstelat al 
Persiei. Noul înseamnă bu
levarde largi, animate, cu 
o circulație trepidantă, cu 
fluvii de pietoni ce se re
varsă De străzi. toți 
zimbind deschis soarelui 
darnic : noul înseamnă su
medenia de autobuze su
praetajate, firmele lumi
noase, multicolore ale ma
gazinelor, toate mărcile 
posibile de automobile. La 
Teheran transformările în
cep de la cite un colț de 
•tradă, prin înălțarea unui

bloc, pină clnd această e- 
voluție va contura treptat 
un oraș căruia poate ii vor 
lipsi memoriile săpate in 
piatră, dar va răminc ini
ma unei țări străvechi, in 
care istoria se numește 
Pcrsepolis. Șiraz, Ispha- 
han... Pe plan economic, 
noul înseamnă procese ra
pide de industrializare, da 
dezvoltare a agriculturii.

Pe harta tării au apărut 
numeroase fabrici și uzine 
modeme. Cu una din aces
tea — uzina de autovehi
cule „Trannational" — a fă
cut nemijlocit cunoștință 
grupul de ziariști români 
aflat, in aceste zile, in 
Iran. Datele pe care ni le 
comunică gazdele sint din 
cele mai grăitoare. Dacă 
la începutul producției se 
realiza un autobuz sau au
tocar la 15 zile, in prezent 
pe porțile uzinei ies in fie
care zi 6 autobuze sau

De altfel, sistemul de 
învăț ămint, căruia i se a- 
cordă o importanță deose
bită, a făcut progrese im
portante in ultimul dece
niu. Acordind prioritate in
dustrializării, Iranul a pășit 
pe calea modernizării în
vățământului. in sensul a- 
daptărli la exigențele lumii 
de astăzi, păstrind insă in 
același timp valorile tra
diționale ale culturii și în
văț ămintului persan.

Preocuparea intensă pcn>- 
tru recuperarea. intr-un 
termen cit mai scurt, a ră- 
minerii In urmă prin folo
sirea veniturilor substan
țiale obținute de pe urma 
exploatării valoroaselor î < - 
zerve petroliere ale țării 
este prezentă în toate do
meniile de activitate. Eloc
vent. în acest sens este rit
mul de dezvoltare prevăzut 
în actualul plan cincinal. 
Ritmul de dezvoltare a in-

înregistrat’ in anul 1972 o 
creștere exact cu acest 
multiplu, fiind astăzi de 
șapte ori mai mari compa
rativ cu anul 1966. Despre 
roadele colaborării româno- 
iraniene ne-au vorbit cu 
egală satisfacție atit gaz
dele, cit și specialiștii ro
mâni care lucrează in a- 
ceastă țară. Ele se întru
pează inlr-un șir de obiec
tive ridicate în comun, de 
certă însemnătate pentru 
economia Iranului : fabrica 
de tractoare de la Tabriz, 
combinatul de industriali
zare a lemnului de la Neka, 
fabrica de produse sodice 
din Șiraz dată foarte re
cent in exploatare — la 
care se adaugă o instalație 
de flotare a minereurilor 
de plumb, silozuri de ce
reale, depozite frigorifice și 
altele. în prezent se poar
tă discuții pentru construi
rea in Iran a unei fabrici

• Culorile Teheranului • Satisfacție fată
ț 1

de dezvoltarea colaborării româno-iraniene

autocare. Linele tipuri sint 
cunoscute si in tara noas
tră. Străbatem hala prese
lor — imenși coloși de me
tal. cu o forță de 1 500 de 
tone — utilate cu sisteme 
electronice de protecție a 
muncii. înșiruite pe linia 
de montaj stau rinduite vii
toarele autoturisme „Pay- 
kan 1725“ și „Cosmic GT", 
mindrie a constructorilor 
iranieni. Poposim apoi la 
locul de montare a auto
buzelor, dintre care ultimul 
tip. realizat după 
tele inginerului 
Zahed, îmbină 
deosebită a liniei 
fortul necesar unor 
lunga te curse.

Uzina are un sistem 
propriu de calificare a ca
drelor. de care beneficiază, 
in primul rind. copiii celor 
care lucrează aici. Străba
tem atelierele-săll de 
clasă și constatăm cu plă
cută surprindere că micii 
constructori lucrează la 
piese care întră efectiv în 
alcătuirea autobuzului.

proiec- 
Ibrahim 
eleganta 
cu con- 

înde-

tregii industrii 
anual cu 15 la 
celei petroliere cu 11,8 la- 
sută, a energiei electrice cu 
28 la sută — iar întregul 
produs național brut cu 27 
la sută, fiind unul din cele 
mai ridicate ritmuri de 
dezvoltare înregistrate in 
țările in curs de dezvolta
re. Conform estimărilor. 
Iranul urmează să atingă 
în viitorii 15 ani nivelul 
tehnologic și industrial al 
țărilor avansate. Preocupa
rea amintită se exprimă și 
printr-o largă cooperare cu 
toate țările lumii, in baza 
principiilor avantajului re
ciproc.

în acest cadru se în
scriu și relațiile rodnice 
dintre România și Iran. 
Datind de multe secole — 
mărturie stă. de pildă, intre 
atîtea altele, celebrul ma
nuscris persan de la Cluj 
— legăturile româno-ira
niene ating cote me
reu mai înalte. Schim
burile comerciale, 
de acum șapte ani,

va crește 
sută — a

de vagoane, a unor atelie
re pentru repararea de va
goane, a noi silozuri, a unei 
filaturi etc. Proiectată la o 
capacitate anuală de 70 000 
de tone, fabrica din Șiraz 
a obținut. în prima decadă 
a lunii trecute. primele 
produse dintr-o gamă largă, 
intre care carbonat de so
diu. sodă calcinată etc. 
„Sintem pe de-a-ntregul 
mulțumiți de colaborarea 
cu tara dv. cu colegii noș
tri români" — ne declara 
inginerul-șef al acestei fa
brici. Kharsad Nasser.

Toți Interlocutorii noștri, 
fie ei oameni politici, oa
meni de cultură sau de 
știință, reprezentanți al 
cercurilor de afaceri ira
nieni au ținut să sublinie
ze. in mod deosebit, punc
tele convergente ale politi
cii desfășurate pe1 plan ex
tern de Româiîia și Iran, 
să elogieze’ personalitatea 
proeminentă a conducăto
rului statului român. „Este 
întru totul posibil și nece
sar ca țările noastre să se

cunoască. ai ne înțeleagă 
tot mai bine, aceasta scr- 
tind pe deplin intereselor 
celor două popoare, intere
selor generale ale păcii" a 
relevat în convorbirea avu
tă cu ziariștii români mi
nistrul informațiilor, HA
MID RAHNEMA. SHO- 
JAEDDIN SHAFFA. vice- 
minlslru al Curții Imperia
le. secretar general al Con
siliului Culturii, a eviden
țiat evoluția pozitivă a re
lațiilor culturale româno- 
iranlene. consideri ndu-le 
, un exemplu de colaborare 
fructuoasă" șl subliniind că 
„există posibilități din cele 
mai largi ca aceste relații, 
ea șl relațiile pe celelalte 
planuri, să se dezvolte iot 
mai impetuos". „Noile con
vorbiri la nivel înalt româ- 
no-iraniene, a menționat la 
rindul său ABBAJS MAS- 
SOUDI, vicepreședinte al 
Senatului, director al 
grupului de presă „Etelaat". 
demonstrează în modul cel 
mal limpede trăinicia rela
țiilor prietenești dintre cele 
două țări și popoare".

„Deși orinduirile lor so- 
cinl-politice sint diferite — 
ne-a declarat S. EMAMI, 
președintele Senatului — 
tarile noastre se întilnesc 
în voința lor comună de 
promovare a idealurilor de 
pace și cooperare între toa
te popoarele lumii. Am a- 
vut cinstea să-1 întilnesc 
pe președintele Nicolae 
Ceaușescu ale cărui energie 
și dinamism ne-au lăsat o 
puternică impresie. Noi, 
iranienii, avem certitudinea 
că vizita la București a 
Maiestății Sale Imperiale 
șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, întilni- 
rile cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, devenite, se 
poate spune. tradiționale, 
vor da un nou și puternic 
impuls relațiilor și așa 
excelente româno-iraniene".

Este o apreciere pe care, 
în aceste zile, o întâlnești 
pretutindeni în capitala 
Iranului prieten, unde la 
tot pasul te intimpină grăi
toare mărturii ale cordiali
tății raporturilor reciproce, 
ale stimei și respectului pe 
care și le nutresc unul față 
de altul popoarele român 
și iranian.

Noul și vechiul într-o jimbiozâ expresivă numită Sarajevo

asfințitzori pma-n
SARAJEVO

De pretutindeni

RECTIFICĂRI ALE 
HĂRȚII ANTARCTICE

este de aproape o mie de ori 
mai mare decit aceea a 
microscop obișnuit.

Sub învelișul de gheață al 
Antarcticii au fost descoperite 
mai multe insule, pină acum 
necunoscute. intre regiunea 
denumită Principesa Elisabeta 
și țărmul Lars-Christensen. Au
torii acestei descoperiri sint 
cercetători sovietici, care con
firmă in felul acesta ipoteza că 
sub scutul de gheață se află 
nu numai un continent com
pact. ci și mai multe grupuri 
de insule. După cum relatează 
agenția T.A.S.S.. cercetătorii au 
efectuat din avion sondaje cu 
a storul radarului, folosind pen
tru prima oară o aparatură care 
permite prospectarea unor re
giuni întinse. Grupul de insu
le recent descoperit depășește 
cu peste 200 km limitele cunos
cute pină acum ale continentu
lui antarctic.

AVENTURA CEA MAI 
PRIMEJDIOASĂ

Jim Parker, dublură foarte a- 
preciată a unor faimoase sta
ruri hollywoodiene, nu s-a dat 
înlături de a schimba din zbor 
elicopterul cu trenul, de a 
străbate in goana motocicletei 
lanuri incendiate și de a face 
baie in Amazon in locurile 
unde mișunau aligatorii. $i to
tuși, acest temerar prin exce
lență a refuzat cu indignare 
propunerea unei case de fil
me. „încă nu m-am săturat de 
viață !“ — a fost răspunsul său. 
I se ceruse să umble prin New 
York, seara, pe o stradă lătu
ralnică...

CRATER 
ADUS DE PE LUNĂ

PENTRU PROTECȚIA 
CATEDRALEI 

DIN FREIBURG

^5*:. — -

In vederea protejării turnului 
catedralei din Freiburg (R.F. 
Germania) — una din cele mai 
vestite catedrale gotice din Eu
ropa occidentală — împotriva 
acțiunii distrugătoare a con
dițiilor atmosferice. conduce
rea municipalității a hotărit 
construirea unui zid de apăra
re de 116 m, cit este înălțimea 
turnului. Ca material de con
strucție este folosită gresia din 
districtul învecinat al Pădurii 
Negre, piatră cunoscută pentru 
rezistența sa deosebită la acțiu
nea

Augustin BUMBAC

„Inimă a Bosniei în inima Iugo
slaviei", astfel au fost definite, cu 
pregnanță aforistică, rolul și locul 
orașului Sarajevo, capitala Republi
cii Socialiste a Bosniei și Herțego- 
vinei. de către marele .scriitor Ivo 
Andrici, laureat al Premiului No- 
beL Și poate nicăieri ca la Saraje
vo nu simți mai puternic pulsul ci
tadin al confluenței și Întrepătrun
derii epocilor, poate nicăieri ca aici 
nu te frapează mai acut vibrația 
tulburătoare a efortului de autode- 
pâșlre. efort specific realităților co
tidiene ale Iugoslaviei contempora
ne. Poate nici o altă așezare tnu re
liefează mai izbitor vocația de Oraș- 
sinteză. de oraș in care Istoria pro
pulsează aocelerat devenirile zilei de 
azi și desăvârșirile zilei de mii ne.

— Trăim un moment de maximă 
concentrare a tuturor forțelor și ca
pacităților creatoare ale poporului 
— ne-a declarat amabila noastră 
gazdă Hrvoje Iștuk, membru al se
cretariatului Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Bosnia 
și Herțegovina. Se consolidează tot 
mai mult, mai ales după cunoscuta 
scrisoare a președintelui Tito de 
anul trecut, unitatea și coeziunea 
interioară a organizațiilor noastre 
de partid, unitatea și coeziunea tu
turor celor ce muncesc in jurul u- 
niunii comuniștilor. Totul convergind 
spre stabilizarea economiei, spre rea
lizarea unor noi și importante pro
grese in dezvoltarea feluritelor ei 
ramuri.’ îndeosebi prin tot mai in
tensa valorificare a avuțiilor natu
rale specifice republicii noastre. Ne 
propunem ca, în anii ce vin. să spo
rim substantial contribuția Bosniei 
și Herțegovinei Ia propășirea Între
gii economii naționale a Iugoslaviei, 
să ridicăm tot mai mult standardul 
de viată al populației.

...La hotarul dintre noapte și zi, 
cind razele soarelui abia încep să 
fulgere diamantin pe vîrfurile mi
naretelor și pe cupolele de aramă 
verzuie ale vechilor biserici, orașul se 
trezește in forfota caracteristică ce 
prevestește o zi de activitate boga
tă și fecundă. Mii de oameni se 
îndreaptă grăbiți spre locurile lor 
de muncă. îndeosebi spre uzinele 
și fabricile situate în zonele in
dustriale de la marginea orașului. 
Sint printre ei metalurgiști care se 
duc spre uzina de automobile ,JPre- 
tis" de la Vojoșce, cindva o locali
tate de sine stătătoare, astăzi 
proape un cartier al orașului ; sint 
electricieni care pășesc pragul În
treprinderii „T.T. Montaza", specia
lizată in lucrări de înaltă și joasă 
frecvență, in producția și instalarea 
de centrale telefonice și telegrafi
ce : sint opticieni care vor începe 
o nouă zi de muncă la întreprinde
rea de mecanică fină și optică de 
precizie „Zrak" — și mulți, mulți 
alții din cele peste 40 de întreprin
deri industriale noi și vechi din Sa
rajevo.

Un prim popas am făcut și noi la 
cunoscuta centrală industrială „Și
pad". E un adevărat colos modem 
profilat pe exploatarea și prelucra
rea lemnului. înglobează patruzeci 
de întreprinderi (in covîrșitoarea 
lor majoritate din Bosnia și Herțe
govina), de la exploatări forestiere 
la fabrici și uzine de transformare 
a lemnului potrivit celor mai va
riate cerințe ale economiei și vie
ții modeme. Realizează aproape tot 
ce e legat de noțiunea de „lemn" : 
lemne de foc, traverse de cale fe-

a-

factorilor climatici. sclavi
Acest impozant crater lunar 

este in realitate atit de mic in
cit numai microscopul il face 
vizibil : diametru! lui nu de
pășește trei sutimi de milime
tri. Proba a fost adusă de as- 
tronauții navei „Apollo-16u de 
pe Lună. Expusă în prezent

vară USCATĂ 
IN ANGLIA?

la institutul de fizică nu-
clears „Max Planck“ din Hei-
delberg, bucățica de rocă în
nari, de numai unu P' doi
milimetri, a fost de fapt un
„călător printre lumiu. un
meteorit ajuns acum vreo trei
mii de ani pe Lună. Iar crate
rul a luat naștere cind un mi- 
crometeorit, de dimensiuni și 
mai mici, l-a lovit, căzind cu o 
viteza de 40 000 de km pe se
cundă. Fotografia a fost făcu
tă cu un microscop electronic, 
a cărui capacitate de mărire

Oficialitățile londoneze au ce
rut cetățenilor să facă o stric
tă economie la apă. Li se re
comandă, de pildă, ca la cură
țarea dinților să folosească pa
harul, pentru a nu lăsa apa să 
curgă continuu, să treacă 
grabnic la repararea robinete
lor care picură, să inlăture ori
ce surse de risipă. In cazul ne- 
respectării acestor recoman
dări șt dacă pină in august nu 
vor cădea ploi abundente, se va 
trece la raționalizarea i ' 
Alarma au dat-o centrele 
teorologice, anunfind o 
neobișnuit de uscată. De 
acum Tamisa, care asigură 85 
la sută din necesarul de apă 
al capitalei britanice, a scăzut 
cu o treime față de cantitatea 
medie de apă pe care o trans
portă.

apei, 
me- 
vară 

r pe

ai timpurilor

moderne
Recentele greve declanșate de muncitorii imi

granți in Franța, ca și hotărirea lor de a acționa 
uniți in cadrul unei mișcări care să le reprezinte 
interesele au readus in atenția presei problema 
forței de muncă străine. Numeroși ziariști, releyind 
..trezirea conștiinței" la acești „paria" ai societă
ții, analizează pe larg implicațiile economice, po
litice și sociale ale utilizării forței de muncă din im
port, precum și măsurile ce se impun pentru rezol
varea acestei probleme, devenită tot mai spinoasă 
pentru Franța. Redăm mai jos extrase dintr-un ar
ticol pe această temă publicat de revista „L'EX- 
PRESS".

„Sclavii moderni 
rupt lanțurile. Timp de trei 
săptămini, 202 africani, 88 
de italieni, spanioli și por
tughezi și alți 12 muncitori 
străini au redus la tăcere 
monstruoasele prese din a- 
telierul 
făcut să planeze asupra u- 
zinelor „7. . ’ '
dia unei totale paralizii.

Tn acest fel, imigranții 
intră cu forță pe scena vie
ții sociale. Revolta O.s.*) 
de la Billancourt scoate 
din umbră o altă rezistență, 
mai puțin spectaculoasă, 
pe care muncitorii străini o 
opun de mai multe luni de 
zile, sub forma unei greve 
a foamei, măsurilor de 
expulzare care ii amenință.

...45 de rulote, autocare și 
caravane ruginite și dete- 

1 riorate — iată din ce se 
compune bidonvilleul Mai- 
sonneuve, de la Feyzln, 
departamentul Rhone. în 
ianuarie, poliția a năvălit 
in bidonville și i-a somat 
pe cei 200 de imigranți să-l 
c-vacueze in 48 de orc. Cei 
care n-aveau carte de 
muncă — in număr de 120 
— urmau să fie expulzați 
in Tunisia. Printre aceștia 
figura și Mohamed S„ in

numărul 12, au
..Renault" primej-

J

*) O.s. (ouvrier specialise) 
— muncitor specializat ; dar 
nu specialist, ci un munci
tor manual care repetă un 
mic număr de operațiuni, 
cu aceleași mișcări.

V___ ——

vîrstă de 21 de ani. Orfan 
de tată, primul născut in
tr-o familie de 9 copii, iz
gonit de mizerie din 
propria sa țară, el s-a 
pomenit deodată alungat 
și din Franța, fără nici o 
vină. Patronul întreprinde
rii de produse chimice care 
l-a angajat, cu 4,50 franci 
pe oră, a ..omis" «ă-1 de
clare autorităților. Deși era 
obligat să ’ 
clandestin, 
s-a plins ; 
donvilleul, 
ce numai să poată trimite 
banj acasă. Auzind însă că 
va fi expulzat, Mohamed 
n-a mai răbdat. împreună 
cu 24 de compatrioți, el de
clanșează, la 3 martie, o 
grevă a foamei intr-o sub
urbie a orașului Lyon.

In momentul de față, 
Franța numără peste 2 mi
lioane de muncitori străini
— unul din șapte salariați
— și cel puțin 400 000 șo
meri. Dar ecuația potrivit 
căreia „mai puțini munci
tori imigranți=mai puțini 
șomeri" nu rezistă unui 
examen serios, căci Franța 
are nu una, ci două piețe 
ale forței de muncă și este 
imposibil să se stabilească 
o legătură cit de mică intre 
ele. Prima piață a muncii 
reunește pe muncitorii 
francezi, care caută func
țiile cele mai atrăgătoare, 
maj puțin poluante și mai 
bine remunerate. Cea de-a

lucreze in mod 
Mohamed nu 

el acceptă bi- 
rasismul — ori

rată, cărbune de mangal, «cindurl, 
furnir, placaj, contraplacaj, lesonit, 
plăci aglomerate, lemn de construc
ții, parchete, uși. ferestre, case pre
fabricate, celuloză. liirtie, dar mai 
ales mobilă in zeci și sute de ti
puri, de modele, de culori.

— O preocupare susținută a fir
mei „Șipad" — ne spunea directorul 
general adjunct Bogdan Todorovici 
— este de a lărgi continuu aria ex
portului produselor sale. Pentru a- 
nul atestă se estimează că vom ex
porta produse cu marca „Șipad", in 
valoare de circa șapte milioane di
nari noi, într-o zonă care se întin
de din Japonia pină in America de 
Nord și din Scandinavia pină in 
Africa. Totodată, extindem rela
țiile noastre de colaborare cu un 
șir de firme din alte țări. Sintem 
foarte mulțumiți, bunăoară, de co
laborarea cu firmele românești de 
specialitate : pentru ultimii doi ani 
valoarea importurilor noastre din 
România s-a menținut la un nivel 
apreciabil — patru sute de mii de
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dolari anual — dar credem că po
sibilitățile n-au fost încă nici pe de
parte epuizate...

...E amiază și ne ferim de văpaia 
tot mai toridă a arșiței timpurii, 
strecurindu-ne prin ulicioarele 
strimte și umbroase ale celebrului 
cartier comercial Bașciarșia. în ora
șul acesta, care trăiește plenar ca
dențele celei de-a doua jumătăți a 
secolului XX, mai ales prin indus
tria sa modernă, de înaltă tehnici
tate, aspectul micilor prăvălii, cu 
meșteșugari care modelează primitiv 
tabla de aramă, executind feligeane 
de cafea cu splendide dantelării in
crustate, sau care lucrează cu mi
gală argintul în rafinate arabescuri 
filigranate. te readuce in plin 
Orient. în fastuosul magazin 
..Brussa-bezistan" al întreprinde
rii de artizanat „Bosna-foldor" 
lucrează eu osârdie în fata noas
tră — pe un mic platou spe
cial amenajat, ca o adevărată sce
nă de teatru — bărinul Muhamed 
Ciatici, supranumit și „ultimul ili- 
car din Sarajevo". Intr-adevăr, acest 
om de aproape șaptezeci de ani, 
care o viață întreagă a făcut cu mii- 
nile lui măiestre mii și mii de gra
țioase ilice orientale, lucrate in fir 
de aur, ni se plinge că nu are ur
mași in meserie...

...După-amiază ne îndreptăm pașii 
spre fosta primărie a orașului de pe 
timpul stăpinirii austro-ungare — un 
impunător edificiu in stil maur. Aici 
se află in zilele noastre sediul Aca
demiei de științe a Bosniei și Herțe- 
govinei, prestigioasă instituție, care, 
în pofida tinereții sale (e fondată a- 
bia in 1966), aduce- o contribuție bo
gată și fecundă la dezvoltarea econo
miei republicii, la efervescenta ei 
viață culturală. Tot aici se află și Bi
blioteca națională, cu cele aproape un 
milion de volume, printre care pre
țioase palimpseste și incunabule, 
care reprezintă tot atîtea mărturii 
ale unui trecut zbuciumat și glorios. 
O imagine simbolică : în Vastele săli 
de lectură zărim numeroase chipuri

dou* — pe imigranții care 
acceptă muncile cele mai 
grele, mai neplăcute și mai 
prost plătite. Din 136 000 de 
străini intrați în Franța in 
1971, 100 000 se îndeletni
cesc cu munci necalificate 
sau sint O.s.

în cea de-a 20-a zi a 
grevei, în momentul în care 
Mohamed și tovarășii săi 
ajunseseră la limita epui
zării, directorul oficiului 
brațelor de muncă din 
Rhone a cedat Cei 25 de 
tunisieni obțin dreptul de 
a rămine în Franța timp de 
3 luni : au fost ajutați să 
ia contact cu diferiți pa
troni, tare au acceptat sâ-i 
angajeze pe bază de con
tracte de muncă.

Pentru patronat, merce
narii din industrie consti
tuie o afacere rentabilă. 
Numărul lor se ridică, nu
mai în ramura construcții
lor și a lucrărilor publice, 
la o jumătate de milion. 
„Este o mină de lucru ex
celentă, tinără, solidă, cu- 

’ un 
sector,

rajoasă", recunoaște 
magnat din acest 
iar un alt antreprenor se 
exprimă ceva mai prozaio : 
„Dacă în locul muncitorilor 
străini as avea __
francezi, ar trebui 
plătesc salarii cu 
sută mai mari"...

Unii patroni de ..... ..
prinderi mici șl mijlocii din 
Franța nu-și automatizea
ză producția. Ei preferă

muncitori
’ să le

20 la

între-

tinere de studenți, cu frunțile aple
cate asupra vechilor foliante ca a- 
supra unui inepuizabil izvor de 
apă vie. Sarajevo e o puter
nică citadelă universitară care, in 
anii socialismului, s-a dezvoltat im
petuos de la o singură facultate („de 
ape și păduri") la 17 facultăți cu 
peste 15 000 de studenți.

...Iar cind soarele la apus colo
rează purpuriu orașul, poposim in 
cel mai nou edificiu din Sarajevo, 
faimoasa „Skenderija", un amplu 
complex cultural-sportiv, renumit de 
pe acum in întreaga lume datorită 
faptului că în această primăvară aici 
au avut loc „mondialele" de tenis de 
masă. E un ansamblu de clădiri de 
proporții monumentale care dau pri
vitorului o puternică impresie de 
suplețe și de forță, mai ales prin 
utilizarea măiastră a betonului na
tural ca un element constructiv și 
decorativ de mare expresivitate.

— Timpul in care s-a proiectat și 
construit acest complex — ne spune 
unul dintre proiectanții săi. ingi
nerul constructor Ogneslav Malkin — 
constituie o autentică performanță la 
scara întregii Iugoslavii : șaisprezece 
luni.

Monumentalul complex e alcătuit 
dintr-un edificiu pentru mari compe
tiții sportive și pentru spectacole cu 
un vast auditoriu și dintr-un palat 
de cultură al tineretului. Am fost 
profund impresionați de uriașa sală . 
— axul edificiului principal — care, 
printr-un sistem ingenios de mon
tare și demontare a unor tribune 
mobile (tribune ce pot fi, în citeva 
minute, ridicate și transformate in
tr-un... zid al sălii), este aptă să a- 
dăpostească de la 4 000 la 9 000 de 
spectatori, după natura manifestării 
sportive sau artistice pc care o găz
duiește. Soluții la fel de inventive au 
fost utilizate și la construirea sălii 
principale a palatului de cultură al 
tineretului, ai cărei pereți mobili 
pot fi... deschiși in citeva minute 
spre a o transforma din lăcaș de 
conferințe și simpozioane, cu 700 de 
locuri, intr-un vast platou de dans,, 
unde iși pot desfășura aptitudinile 
coregrafice peste 2 500 de tineri.

Nu există, în acest amplu complex, 
nici un spațiu irosit, nici un metru’ 
pătrat inutil. Marile pasaje subte
rane au fost transformate într-un 
reușit ansamblu de magazine în
tinse pe o suprafață de 7 000 metri 
pătrați. adică un spațiu comercial 
echivalent cu cel al unui magazin 
universal de șapte etaje.

...Urcăm, in asfințitul închegat din 
umbre albastre, povimișurile munte
lui Romanija, care ocrotește la nord 
Sarajevo. Avem în fața noastră, ca 
de la fereastra unui elicopter imobi
lizat in văzduh, priveliștea acope
rită de un voal transparent de piclă 
a orașului. Și, ca intr-o litografică 
suprapunere de imagini felurit colo
rate, ni se interferează pe retină ve
chiul Sarajevo — cu cele o sută de 
minarete sile sale, cu ulicioarele ros
togolite abrupt pe coline stîncoase — 
și noul Sarajevo, cu turlele orgo
lioase ale zecilor de uzine ridicate 
după război, cu universitatea și noile 
sale cartiere muncitorești, cu Sken- 
derija, cu tot ce poartă în sine acest 
oraș în care se răsfringe. esențiali- 
zată, ca intr-o emblemă, întreaga Re
publică Socialistă a Bosniei și Her- 
țegovinei. punte de unire între epoci 
și popoare.

Victor BIRLADEANU

să angajeze 10 muncitori 
străini, decît să cumpere o 
mașină ; le revine mai 
ieftin așa.

Avantajoasă pentru pa
tronat, devenită indispen
sabilă pentru economie, 
mina de lucru străină este 
de fapt și mai profitabilă. 
Muncitorii străini vin in 
Franța la vîrstă adultă, 
astfel incit întreținerea lor 
in perioada vieții nepro
ductive și-a asumat-o tara 
de origine ; pe de altă par
te, ei nu se bucură de ace
leași drepturi sociale ele 
care beneficiază francezii, 
dosi plătesc aceleași coti
zații. în total, excedentul 
cotizațiilor, vărsate de imi
granți in schimbul 'presta
țiilor de care beneficiază, 
mărește anual cu 1 miliard 
de franci bugetul social. 
Dacă adăugăm la aceasta 
și faptul că muncitorii stră
ini consumă puțin si dacă 
precizăm că în fiecare lună 
ei expediază în țările lor 
miliarde de franci, care 
adesea sint utilizați pentru 
a se achiziționa, tot din 
Franța. echipamente in
dustriale, este clar că acești 
muncitori ocupă un loc a- 
parte in comunitatea 
nomică franceză.

Se impune deci să li se 
acorde locul cuvenit și in 
comunitatea socială. Or, in 
Franța 650 000 de imigranți 
locuiesc în cocioabe. Un 
singur exemplu : Mohamed

eco-

ben Mohamed, domiciliat 
in arondismentul XX, ocupă 
împreună cu alți patru 
marocani o cameră mi
nusculă, pentru care fiecare 
locatar plătește 160 de 
franci pe lună.

In 1971, au fost constru
ite pentru muncitorii stră
ini 
de ___ w
fost necesar un număr de 
zec^ ori mai mare, 
cursul celui de-al Vl-lea 
plan de dezvoltare a Fran
ței vor fi necesare 500 000 
de locuri în cămine. Se 
impune însă ca ele să fie 
accesibile. La Montpellier, 
de pildă, căminul cu 500 de 
Ioduri de la Sonacotra este 
ocupat doar pe jumătate, 
deoarece este prea costisi
tor pentru acești paria ai 
industriei.

Astfel, imigranții se în
ghesuie în cartierele și sub
urbiile „populare". La Vil- 
leurbanne, la Saint-Denis, 
la Gennevilliers, ele consti
tuie adevărate ghetouri, 
la periferia orașelor, la 
frontiera civilizației.

Amplificarea grevelor, 
victoria muncitorilor spe
cializați din atelierul de 
prese de la „Renault" au 
proiectat problema imigra
ției in prim planul scenei 
politice".

cămine cu 22 000 
locuri. deși ar fi

In
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Primiri la tovarășul 
Nicolae Ceausescu

Delegația C. C. al Frontului Patriotic Laoțian 
(Neo Lao Ilaksat)

(Urmare din pag. T)

constatat, Încă o data, că întregul 
popor român strins unit In jurul 
par*.-dului «usține si acționează pen
tru Înfăptuirea politicii interne si 
externe a P.C.R.. cota cc constituie 
o mărturie a justeței acesteia a fap
tului că ca corespunde intereselor si 
aspirațiilor vitale ale poporului ro-

Reprczentuntul Frontului Patriotic 
Laotian. Nouhak Phoutnsavan, a ex
primat Partidului Comunist Român, 
poporului român și. îndeosebi, tovară
șului Nicolae Ceaușescu profunda re- 
cunoștință a poporului laoțian și a 
Neo Lao Haksat pentru sprijinul si 
ajutorul politic, diplomatic. moral, 
economic și material, foarte prețioase 
și eficace, acordate de-a lungul a 18 
ani luptei lor împotriva imperia
liștilor americani pentru salvare na
țională. nrntru pace și dezvoltare de 
sine stătătoare, expresie a politicii 
externe a României socialiste, oare a 
sprijinit cu consecventă popoarele in 
luptă pentru eliberare națională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu * 
sat I......ilul Patr știe felicitări

călduroase pentru succesele dobindite 
de poporul laoțian in lupta dreaptă 
pe care a desfăȘurat-o și o desfă
șoară pentru apărarea și cucerirea 
dreptului sacru la o viată pașnică. 
T*oerâ și independentă. Secretarul ge
neral al P.C.R. a apreciat faptul că 
s-a ajuns la Încetarea războiu
lui. la Încheierea acordului de 
restabilire a păcii Fi de realizare 
a înțelegerii nationale in Laos, des- 
chizindu-se calea ca națiunea laotiană 
să pășească pe drumul unei vieți noi. 
In acest cadru s-a dat o apreciere 
foarte pozitivă victoriei poporului 
vietnamez, semnării Acordurilor de 
la Paris cu privire la încetarea răz
boiului dm R. D. Vietnam, reafirmin- 
du-se, totodată, solidaritatea cu 
luota poporului cambodgian. sub 
conducerea Frontului Unit Național 
al Cambodc ici. in frunte cu prințul 
Norodom Sianuk. șeful statului cam
bodgian. si a Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodeiei. 
pentru apărarea dreptului la inde
pendentă și libertate.

Subliniind că semnarea acordurilor 
pune noi sarcini in fața popoarelor 
laoțian și vietnamez in noua etapă, 
in lupta politică și diplomatică, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat

Delegația parlamentară
(Urmare din pag. I)

țumiri pentru întrevederea ce le-a 
fost acordată. Oaspetele a relevat, 
totodată, caracterul rodnic al con
vorbirilor avute cu personalități aie 
vieții politice din țara noastră, a 
împărtășit impresii din vizita la 
România.

Cu prilejul intilnirii au fost fi
ber da: e probleme de interes comun 
ale promovării, in continuare, pe 
multiple planuri, a relațiilor bila
terale. In acest cadru s-a eviden
țiat faptul că, in ultimii șase ani — 
de cind au fost stabilite relațiile di
plomatice dintre «ele două țări — le
găturii'' de colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Federală Germania au cunos
cut o evoluție mereu ascendentă. In 
același timp s-a menționat că există 
largi posibilități de intensificare și 
adincire a acestor raporturi. îndeo
sebi in domeniile economic și co

0 productivitate înaltă
(Urmare din pag. I)

ducției Impun in mod obiectiv, nu
mărul planificat al salariaților poate 
fi depășit Dar. de fiecare dată, fără 
excepție, orice angajare de noi sa- 
lariați trebuie făcută fără nici un fel 
de derogare de la productivitatea 
muncii ; numărul acestora poate să 

•crească numai și numai in condițiile 
n care se asigură un spor de pro

ducție corespunzător incit să nu fie 
afectat nicidecum nivelul acestui in
dicator fundamental al creșterii efi
cienței economice. De fapt, o ana
liza mai amănunțită a situației con
semnate in cele trei întreprinderi re
levă. surprinzător poate pentru con
ducerile unităților, că dacă ar fi 
exista: o preocupare susținută pen
tru utilizarea rațională a forței de 
muncă existente — la peste 40 000 
om-ore se ridică volumul de absențe 
nemotivate — nu numai că n-ar fi 
fost necc oră angajarea suplimenta
ră de noi salariați, dar planul pro
ductivității muncii ar fi putut fi chiar 
depășit

Ne mindrim azi pe bună drepta
te cu faptul că o serie de unități din 
energetică, metalurgie și chimie lu
crează cu instalații și agregate com
plet automatizate, că s-a asigurai 
diminuarea efortului fizic la nume
roase munci grele prin extinderea 
mecanizării. Toate aceste măsuri duc 
direct și la creșterea, de-a dreptul 
spectaculoasă, a productivității mun
cii. Dar cu o condiție : tehnica per
fecționată să fie folosită din plin. 
Or. ce se constată in realitate in 
unele întreprinderi? Frecventele mo
dificări do tehnologie măresc dura
tele de execuție a unor piese sau o- 
perații ; lipsa de sincronizare intre 
diferite faze ale producției, ca și a- 
provizionarea neritmică cu materii 
și materiale generează stagnări : ex
ploatarea nerallonală a mașinilor și 
utilajelor provoacă defecțiuni in 
funcționare : rebuturile consumă 
inutil muncă omenească — toate a- 
ceste cauze și efecte adunindu-se, 
picătură ou picătură, în contul pier
derilor de producție, afectind direct 
nivelul productivității muncii. Toc
mai unele din aceste neajunsuri —• 
care atestă o anumită neconcordanță 
intre nivelul de dotare tehnică și 
gradul de organizare internă — au 
determinat nerealizarea productivității 
mun-.i la Uzina metalurgică din Ba
cău. uzma ..Unio" din Satu-Mare si 
Uzina de prelucrare a aluminiului 
din Slatina.

Problematica creșterii productivi
tății muncii este complexă, cu accen
ts specifice de la o întreprindere la 
alta de la o ramură la alta. Prezen
tarea celor ci leva aspecte de mai sus 
are darul să aducă in atenția noas
tră. a tuturor, a conducerilor de în
treprinderi. a organizațiilor de partid 
nevoia imperioasă a unei munci mai 
stăruitoare, atit pe plan practic, cit 
si pe plan propagandistic și educativ, 
pentru a explica fiecărui muncitor 
pe îndelete, cu fapte de la fața lo

necesitatea intensificării sprijinului și 
solidarității internaționale ale țârilor 
socialiste, ale tuturor forțelor revo
luționare, progresiste, ale întregului 
front antilmpcrialist cu eforturile po
poarelor din Indochina pentru*asigu
rarea dreptului lor pentru a-și ho
tărî, de sine stătător, propriile des
tine, pentru a păși in mod nestinghe
rit pe calea progresului economic si 
social, fără nici un amestec din aJ 
fără.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a asi
gurat pn membrii delegației că Par
tidul Comunist Român, guvernul Re
publicii Socialisto România și poporul 
român vor dezvolta pe mai departe 
solidaritatea cu Frontul Patriotic 
Laoțian și vor acorda sprijin frățesc, 
‘internaționalist, luptei drepte a po
porului laoțian.

Reprezentanții Partidului Comu
nist Român și Frontului Patriotic 
Laoțian au reafirmat importanța deo
sebită pe care o are, in prezent. în
tărirea unității tuturor forțelor revo
luționare. progresiste, antiimperialisle 
în lupta împotriva politicii de domi
nație. dictat și agresiune a imperia
lismului, pentru asigurarea dreptului 
fiecărui popor la o existență liberă, 
independentă, conform intereselor 
sale vitale.

Cu acest prilej s-a apreciat, că 
întreaga desfășurare a cursului vie
ții internaționale actuale impune 
respectarea intre state a principii
lor egalității în drepturi, indepen
denței si suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne și 
asigurarea participării egale a tutu
ror statelor la soluționarea proble
melor care frămintă omenirea : tot
odată. s-a evidențiat importanta deo
sebită a înfăptuirii unui regim de 
securitate si cooperare in Europa.

S-a apreciat, de comun acord, că 
vizita delegației laoțiene. schimbul de 
informații și de vederi au consti
tuit o nouă contribuție la extinderea 
și adincirea bunelor raporturi, de 
conlucrare si întrajutorare dintre 
Partidul Comunist Român si Fron
tul Patriotic Laoțian, in folosul ce
lor două popoare, al întăririi uni
tății frontului antiimperialist.'al cau
zei păcii, securității și înțelegerii in
ternaționale.

Primirea a avut loc intr-o 
atmosferă de caldă prietenie și de
plină înțelegere reciprocă.

din R. F. Germania
mercial. In legătură cu aceasta s-a 
exprimat hotărirea comună de a în
tări și activiza conlucrarea recipro
că. in interesul ambelor țări și po
poare. al cauzei păcii, destinderii și 
cooperării pe continentul nostru și 
in lume.

în cursul discuției s-a evidențiat 
rolul activ pe care parlamentele din 
cele două țări sint chemate.'să-l aibă 
in extinderea și diversificarea ra
porturilor româno—vest-germane. in 
lărgirea cadrului colaborării bilate
rale.

Vizita dumneavoastră — a arătat 
președintele Nicolae Ceaușescu — 
are loc in condiții deosebit de bune, 
atit in ceea ce privește relațiile din
tre țările noastre, cit și dezvoltarea 
colaborării in Europa.

întrevederea a prilejuit și un 
schimb de vederi in probleme ac
tuale ale vieții internaționale.

Intilnirea s-a desfășurat intr-o 
ambiantă de caldă cordialitate.

cului. că sporirea productivității 
muncii depinde de toți la un Ioc și de 
fiecare in parte, ea fiind o acțiune 
cu obiective precise care vizea
ză in final sporirea venitului na
țional și asigurarea unor condiții ma
teriale pentru creșterea bunăstării. 
In permanentă trebuie să se aibă in 
vedere această legătură strinsă. ne
mijlocită intre creșterea productivi
tății muncii și ridicarea nivelului de 
trai, relație obiectivă care se cuvine 
așezată Ia temelia intregii munci po
litice. Iar pentru a asigura întot
deauna finalitate muncii politice, 
aceasta trebuie însoțită de măsuri 
practice concrete, cu caracter tehnic 
și organizatoric, cu termene și 
responsabilități precise de apli
care. Fără excepție, atunci cind 
se explică necesitatea folosirii mai 
bune a utilajelor, a forței de muncă, 
a timpului de lucru, a mai bunei or
ganizări a producției, aceasta nu 
trebuie să se facă pe plan abstract, 
teoretic, ci trebuie să fie însoțită de 
măsuri riguroase. Altfel, discuțiile, 
munca politică devin sterile. fiind 
lipsite de suportul faptelor, al acțiu
nilor concrete pentru înfăptuirea 
scopului propus.

Desigur, in fiecare unitate se poate 
elabora o tematică vastă cu privire 
la direcțiile de acțiune. Important 
este insă ca in mod operativ, cu 
fermitate să se stabilească măsuri 
practice imediate prin a căror apli
care se pot obține rezultate pozitive. 
Sarcina de ridicare a productivității 
muncii nu derivă dintr-o nevoie con- 
juncturalâ. In permanentă, colectivele 
de întreprinderi, in intrecerea pentru 
realizarea cincinalului inainte de 
termen, trebuie să persevereze in 
depistarea de noi rezerve de sporire 
a productivității. Iată de ce acum, 
cind in intimpinarea celei de-a 29-a 
aniversări a insurecției naționale, 
antifasciste armate, intrecerea so
cialistă capătă o amploare deo
sebită, in fiecare zi. la fiecare 
loc de muncă trebuie să se 
pună un accent deosebit pe fructifi
carea tuturor rezervelor de creștere 
a productivității muncii, fie ele mari 
sau mici, pentru lichidarea oricărei 
risipe de timp, de muncă, de capaci
tăți. în așa fel ca anul hotâritor al 
cincinalului să însemne un an record 
in creșterea productivității muncii — 
sursă sigură a sporirii avuției socie
tății, a creșterii nivelului de trai.

LOTO
Numerele extrase la tragerea 

din 1 iunie 1973
Fond general de ciștiguri 988 008 

lei.
EXTRAGEREA I : 60 18 74 26 89 2 

52 38 51.
EXTRAGEREA A II-A : 50 47 54

80 15 27 5 59 73.

PRIMIRI LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

Delegația culturală din R. P. D. Coreeană
Tovarășul Ilie Verdeț. membru al 

Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vierpreședinte al Consiliului de Mi
niștri. a primit, vineri la amiază, de- 
lcgali.i culturală din R.P.D. Coreea
nă condusă de L| Miăn Sang, mem
bru al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea. membru al Biroului Perma
nent al Adunării Populate Supreme 
a R.P.D. Coreene, vicepreședinte al 
Federației pentru literatură și artă, 
președintele Uniunii compozitorilor.

In timpul întrevederii, desfășurată 
intr-o atmosferă tovărășească, au fost 
abordate probleme ale dezvoltării 
culturii in cele două țări, precum și 
ale schimburilor culturale dintre Rc-

Președintele părții chineze in Comisia 
de colaborare tehnico-științifică dintre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Chineză
Vineri la amiază, tovarășul Gheor- 

ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a primit pe 
Sun Siao-fun. președintele părții 
chineze in Comisia de colaborare teh- 
nico-științifică dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Chineză, care a participat la lu
crările celei de-a XV-a sesiuni a 
comisiei.

Cu acest prilej s-a exprimat satis
facția pentru rezultatele bune obți
nu ’.v la actuala sesiune a comisiei, 
subliniindu-se contribuția adusă de

Secretarul de stat pentru agricultură și resurse 
naturale al Republicii Filipine

Tovarășul Ton Pățan. vicepreședinte 
al-Consiliului de Miniștri, a primit, 
vineri dimineața, pe A. R. Tanco, 
secretar de stat pentru agricultură și 
resurse naturale al Republicii Fili- 
pine, care -se află intr-o vizită in 
țara noastră.

Cu acest prilej au fost, discutate 
posibilitățile de dezvoltare a rela
țiilor de colaborare si cooperare eco-

PLECARE!A DELEGAȚIEI PARLAMENTARE
DIN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

Vineri după-amiază a părăsit Ca
pitala delegația parlamentară din 
Republica Federală Germania, con
dusă de Annemarie Renger. pre
ședinta Bundestagului. care, la invi
tația Marii Adunări Naționale, a fă
cut o vizită in tara noastră.

La plecare, membrii delegației au 
fost salutați de Ștefan Voitec, pre
ședintei? Marii Adunări Naționale, 
Maria Groza și Ilie Murgulescu. vi
cepreședinți ai M.A.N., Alexandru 
Sencovici și Gheorghe Vasilichi, pre-

Declarațiile președintelui Bundestagului, 

Annemarie Renger
Răspunzind cu amabilitate solici

tării unui redactor al „Agerpres", 
conducătoarea delegației parlamen
tare din R.F. Germania, președinta 
Bundestagului, doamna Annemarie 
Renger. a făcut unele aprecieri cu 
privire la stadiul și posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor româno-vesL- 
germane.

Colaborarea dintre România si 
R.F. Germania — a arătat preșe
dinta Bundestagului — poate exer
cita o mare forță de atracție pe con
tinentul nostru. Apropiata vizită a 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
R.F. Germania va dovedi incă o 
dată că intre țări cu orinduiri socia
le diferite, cum sint ale noastre, 
poate exista o bună colaborare, că 
pot fi evidențiate căi de dezvoltare 
a relațiilor in spiritul coexistenței 
și înțelegerii. Am convingerea că 
aceste posibilități iși vor găsi ex
presie in realizarea unor acorduri 
concrete.

In cadrul călătoriei noastre In 
România — a continuat interlocu
toarea — am intilnit diferite forme 
de cooperare Intre cele două țări sl 
consider că ele pot fi intensificate 
Mă refer îndeosebi la crearea unor 
societăți mixte, domeniu in care 
ambele țări au experiență și care 
prezintă un mare interes pentru re
lațiile noastre economice. Convorbi
rile pe care le-am purtat in ceea 
ce privește schimburile culturalo 
constituie, cred, o bază solidă, foar
te bună pentru colaborarea dintre 
România și R.F. Germania in acest 
domeniu.
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Prima gală 
a „europenelor" de box

CAMPIONATELE EUROPENE LA LUPTE 
GRECO-ROMANE

BELGRAD (prin telefon de la tri
misul nostru). — De-abia scăpate de 
grijile pentru acel eveniment sportiv 

a fost finala „Cupei campionilor 
europeni" la fotbal, gazdele iugoslave 
au trecut non-stop la organizarea ce
leilalte întreceri de amploare conti
nentală — campionatele de box. Pu
blicațiile cotidiene din Belgrad rezer
vă acum spații largi prezentării lotu
rilor participante la competiție, inter
viuri cu personalități ale boxului eu
ropean, declarații ale boxerilor, intre 
care și ale lui I. Alexe și S. Cuțov.

Pe străzile principale ale orașului 
au apărut acum panouri mari și nu
meroase afișe despre turneul euro
pean de box, precum și indicatoare 
ale direcției spre sala „Pionir". A- 
ceasta nu numai pentru uzul străi
nilor, ci și pentru spectatorul belgrâ- 
dcan, fiindcă sala „Pionir" (nou-nou- 
ță. cu 7 000 de locuri) de-abia acum 
cu ocazia campionatelor europene, iși 
deschide porțile pentru prima dată.

Acum. cind. dUDă tragerea la sorți, 
se cunoaște întregul tablou desfășu
rător pină la meciurile finale, in 
toate loturile reprezentative se fac 
calcule .și se discută șansele cuceririi 
diferitelor medalii la fiecare dintre 
categorii. Holul principal al hotelului 
..Slavia", hotel unde sint găzduiți toți 
boxerii și mulți gazetari, seamănă cu 

publica Socialistă România și Repu
blica Populară Democrată Coreeană.

La convorbire a luat parte Ion 
Brad, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

A fost de față Li Min Su, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București.

★
Delegația culturală din R.P.D. Co

reeană, condusă de Li Mifin Sang, a 
părăsit vineri după-amiază Capita
la. La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost condusă de Ion 
Brad, de oameni de cultură și artă. 
Erau prezent i Li Min Su. amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
și membri ai ambasadei.

aceasta la dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări.

La convorbire au participat Radu 
Constantinescu. vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de colaborare 
și cooperare economică și tehnică, 
Gheorghe Pacoste, adjunct al minis
trului minelor, petrolului și geolo
giei.

A luat parte Lu Ți-sin, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al R.P. Chineze 
la București, precum și membri ai 
delegației.

nomică, precum și de intensificare a 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări.

La primire au participat Constan
tin Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, precum și Luis 
Moreno-Salcedo, ambasadorul Repu
blicii Filipine in România.

(Agerpres) 

ședinți de comisii permanente ale 
M.A.N., acad. Aurel Moga, vicepre
ședinte al Grupului parlamentar de 
prietenie România—R.F.G., Stefan 
Bălan, Anton Breitenhofer. Mircea 
Rebreanu. deputati, și Vasile Gliga. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Au fost de față Erwin Wickert, 
ambasadorul R. F. Germania la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Exprimindu-și părerea in legătură 
cu unele probleme internaționale ac
tuale. printre care convocarea Con
ferinței europene pentru securitate 
și cooperare, doamna Annemarie 
Renger a spus : Toate popoarele 
speră in reușita acestei conferințe. 
De aceea ea nu trebuie in nici 
un chip să dezamăgească, trebuie să 
însemne o izbîndă, chiar dacă unele 
probleme pe care le are de dezbătut 
sint foarte complexe, dificile. Pentru 
ca să aibă succes, se cuvine ca a- 
ceastă reuniune să fie temeinic pre
gătită. Este de neacceptat ideea ca 
la acest mare forum țările să aibă 
un statut diferit ; nu trebuie să e- 
xiste diferențieri intre state mari, 
mici sau mijlocii. Cred că se va a- 
junge la un consens și in privința 
principiilor ce trebuie să guverneze 
relațiile dintre state, principii care 
figurează, de altfel, și in Carta Or
ganizației Națiunilor Unite : respec
tarea suveranității, neamestecul in 
treburile altor state, renunțarea la 
forță. Aceste principii stau și la 
baza politicii externe a R.F. Germa
nia.

Președinta Bundestagului vest- 
german a împărtășit apoi unele im
presii despre vizita sa in România, 
întreaga delegație — a spus doam
na Renger — este adine impresio
nată de amabilitatea cu care a fost 
primită aici, de frumusețea locurilor 
vizitate, de ospitalitatea gazdelor.- 
Am avut prilejul să constatăm, tot
odată, că in România naționalitățile 
conlocuitoare se bucură de toate 
drepturile, participă activ la viața 
social-politică a țării.

un fel de local de „bursă" a prono
sticurilor sportive. Totuși, se cuvine 
să arăt că, in general, boxerii, ca și 
tehnicienii, sint suficient de rezervați.

Dintre „favoriții soartei" — teore
tic, se înțelege — ii menționez pe 
reprezentanții noștri Mircea Tone 
(cocoș), Sandu Tirilâ (mijlocie mică) 
și Ion Alexe (grea), cărora le este 
suficientă cite o victorie in primul 
dintre meciuri spre a cuceri medalia 
de bronz... Desigur, cel puțin in cazul 
lui Ion Alexe. acest „bronz european" 
nu poate constitui decit un obiectiv 
pasager. Este, de asemenea, de re
marcat culoarul foarte prielnic al 
..mijlociului" Alee Năstac, care ar 
trebui, conformindu-se majorității 
pronosticurilor, să ajungă relativ ușor 
pină la medalia de argint.

Aseară, in gala inaugurală, după 
festivitatea de deschidere a C.E., in 
ring a urcat (al patrulea meci al ca
tegoriei semimuscă) și reprezentan
tul nostru Ștefan Băiatu. In colțul 
opus — finlandezul Jervinen. După 
o luptă pe care a condus-o de la cap 
la cap, pugilistul român a primit de
cizia de învingător la puncte.

Astăzi, in ring alți doi boxeri ro
mâni : S. Cuțov (cu irlandezul Nash) 
și Al. Năstac (tot cu un irlandez, 
Elliott).

Valeriu M1RONESCU

Stabilirea tie relații 
diplomatice intre 

Republica Socialistă 
România și Tailanda

In dorința dc a promova relații de 
prietenie, precum și legături reci- 
proc-avantajoasc intre Republica So
cialistă România și Tailanda, gu
vernul Republicii Socialiste România 
și guvernul Tallandei au hotârit să 
stabilească relații diplomatice la rang 
de ambasadă, de la data de J Iunie 
1973, și să facă schimb de reprezen
tanți diplomatici la nivel de amba
sador.

Cronica ziJei
..Doresc să cunosc îndeaproape 

planurile dv. de dezvoltare actuale și 
de perspectivă, să lărgim coopera
rea in toate domeniile care prezintă 
interes pentru economia româneas
că'* — a declarat Rudolph Peterson, 
director general al Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare — 
P.N.U.D., la sosirea sa in Capitală, 
vineri după-amiază. Pe aeroport, 
oaspetele a fost in timpi nat de Ni
colae Ghenea. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, precum și de Ale
xander H. Rotival, reprezentantul 
P.N.U.D.-ului la București, șl Saved 
Abbas Chedid, reprezentantul Cen
trului de informare al O.N.U.

In cursul aceleiași zile. Rudolph 
Peterson a avut o întrevedere cu 
Nioolae Ghenea.

★
La invitația Consiliului Culturii și 

Educației Socialiste, vineri a sosit in 
Capitală renumitul pictor italian Re
nato Guttuso. Pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost întâmpinat de 
Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. precum și de Antonino 
Restivo, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

★
Vineri. 1 iunie, a părăsit Capitala 

H. A. Anwari. adjunct al ministru
lui informațiilor din Iran, care a fă
cut o vizită în tara noastră la in
vitația Ministerului Afacerilor Ex
terne. La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspetele a fost condus de 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Ion Mărgineanu, 
director general al Agenției române 
de presă ..Agerpres**. de funcționari 
superiori din M.A.E. Au fost de față 
reprezentanți ai Ambasadei Iranului 
la București. In timpul șederii in 
România. H. A. Anwari a avut con
vorbiri la Ministerul Afacerilor Ex
terne. „Agerpres*1. redacția ziarului 
„Scinteia". Comitetul de stat al Ra- 
dioteleviziunii. Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste. Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. De asemenea, a vizitat- obiec-r 
tive de interes turistic.

★
Vineri la amiază a părăsit Capi

tala generalul Sir Michael Carver, 
șeful de stat major general al tru
pelor de uscat din Marea Britanie, 
care, la invitația generalului co
lonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și șef 
al Marelui stat major, a făcut o 
vizită oficială în tara noastră. Ge
neralul Sir Michael Carver a fost 
primit de generalul de armată Ion . 
Ioniță. ministrul apărării naționale, 
a vizitat obiective econoipice. turis
tice și unele unități militare. La ple
care, pe aeroportul Otopeni. oaspe
tele a fost salutat de generalul co
lonel Ion Gheorghe. de generali și 
ofițeri superiori. Au fost prezenți 
Derick Rosslyn Ashe. ambasadorul 
Marii Britanii la București, și 
atașatul militar și naval, locotenent- 
colonelul G. A. Gilhead.

★
Vineri s-au incheiat lucrările se

siunii Comitetului Administrativ al 
Uniunii Internaționale a Sindicate
lor Minerilor, care s-au desfășurat 
la București intre 30 mai—1 iunie.

★
Vineri a avut loc în Capitală o 

masă rotundă organizată de Asocia
ția de drept internațional și relații 
internaționale în cadrul căreia dl. M. 
Samardziia, directorul Diviziei de 
studii economice generale din cadrul 
Secretariatului Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa de la Geneva, 
a vorbit despre dezvoltarea econo
mică a continentului in următorii 
ani. Au luat parte profesori, cerce
tători din institutele Academiei, 
funcționari superiori ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ziariști.

(Agerpres)

Campionatele europene de lupte 
greco-romane au început ieri la Hel
sinki, cu participarea a peste 150 de 
luptători, din 22 de țări. în prima 
reuniune a competiției a evoluat și 
Gheorghe Berceanu, campion olimpic 
la categoria ..semimuscă". După 8’48” 
de luptă, Berceanu l-a învins prin 
tuș pe maghiarul Ferencz Seres. Tot 
inainte de limită a ciștigat debutantul 
echipei noastre. Eugen Hupcă (categ. 
ușoară) intilnirea cu spaniolul Al
varez. Ion Gabor a pierdut însă la

TENIS

Roland Garros
Partida Ilie Nâstase-Franțois Jauf- 

fret, din „optimile" probei de sim
plu a „Internaționalelor de tenis*' 
ale Franței, s-a disputat, in sfirșit, 
ieri, pe terenul de la* Roland Garros, 
în mare vervă de joc, Năstase l-a 
învins pe Jauffret, in trei seturi : 
6—4. 6—2, 0—4. Tot ieri, favoritul 
nr. 1. americanul Stan Smith, a fost 
eliminat, in mod surprinzător (3—6, 
6—3. 6—7, 8—3, 6—4), de olandezul 
Tom Okker.

ZIUA NAȚIONALĂ A ITALIEI
Excelenței Sale 

Domnului GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

ROMA

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Italiene. îmi este deosebit de 
plăcut, in numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu per
sonal, să transmit Excelenței Voastre cordiale felicitări și cele mai bune 
urări de fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul italian 
prieten.

Amintindu-mi cu multă plăcere de vizita pe care am făcut-o recent 
în ospitaliera dv. țară, precum și de convorbirile rodnice pe care le-am 
purtat cu această ocazie, îmi exprim convingerea că relațiile de tradi
țională prietenie și cooperare dintre România și Italia se vor dezvolta 
continuu, în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Recepție oferită de ambasadorul Italiei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Italiene, ambasadorul acestei 
țări la București, Antonino Restivo. 
a oferit vineri seara o recepție.

Au participat Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior. Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor

Legăturile tradiționale
- pe o treaptă nouă, 

superioară
Astăzi este Ziua națională a Ita

lici : se împlinesc 27 de ani de la 
nașterea Republicii Italiene — mo
ment istoric de amplă semnificație 
în viața și destinele poporului ita
lian. La această sărbătoare, poporul 
roman participă cu adincă bucurie, 
amplificată de impresiile puternice 
ale vizitei întreprinse de președintele 
Nicolae Ceaușescu in Italia — eve
niment care a oglindit atit de preg
nant profunzimea sentimentelor de 
prietenie ce animă reciproc cele două 
popoare, vitalitatea colaborării sta
tornicite intre cele două state, dorin
ța comună de a acționa pentru dez
voltarea ei pe o treaptă superioară.

Proclamarea Republicii Italiene 
constituie încununarea și rodul dc 
preț ale luptei antifasciste și războ
iului de eliberare națională, purtate 
de forțele populare, patriotice ita
liene — contribuție de seamă la marea 
victorie a popoarelor asupra fascis
mului.

încheierea victorioasă" a războiului 
a deschis posibilități noi de afir
mare națiunii italiene. însuflețită 
de valorile și idealurile nobile ale 
rezistenței — libertatea, democrația 
$i jiacea. Ca o expresie concludentă 
in acest sens, forțele populare s-au 
pronunțat in mod ferm, in cadrul 
referendumului de la 2 iunie 1946, 
pentru instaurarea formei de guver- 
nămint republicane, in care vedeau 
cadrul propice dezvoltării țării po 
calea progresului economic și social.

In anii care au trecut de la procla
marea republicii, poporul italian, 
care, de-a lungul veacurilor, a a- 
dus o contribuție majoră la tezau
rul civilizației universale. și-a 
materializat forțele creatoare, spiri
tul inventiv, hărnicia în înfăptuiri 
de seamă pe tărim economic și 
cultural.

Ca popor angajat îptr-un vast 
efort constructiv — desfășurat, 
firește, in cu totul alte condiții și 
Pe alte baze — poporul român se 
bucură și acordă toată prețuirea rea
lizărilor poporului italian in dezvol
tarea economiei și culturii sale. îi 
dorește să rezolve cu succes proble
mele complexe ce îi stau in față.

După eliberarea din jugul fas
cist, România și Italia au evo
luat pe planuri diferite in ce pri
vește orinduirea socială ; dar e- 
xemplul relațiilor româno-italiene 
vine să confirme, odată mai mult, că 
deosebirile de sistem economic și 
social nu sint și nu trebuie să con
stituie un impediment pentru o prie
tenie trainică intre popoare, pentru 
o bună colaborare intre state, cu re
zultate pozitive pe plan bilateral șl al 
vieții internaționale. Alimentate con
tinuu de izvorul de „apă vie" al afi
nităților de origine, limbă și cultură, 
clădite pe temelia de granit a respec
tului mutual al independenței și su
veranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc, re
lațiile statornicite intre Republica 

puncte meciul cu iugoslavul Petko- 
vici.

In reuniunea a doua. N. Glngă 
(categ. muscă) l-a învins prin tuș 
(min. 3) pe danezul Buerger. M. Du
mitru (categ. cocoș) l-a scos din 
luptă (după 8’19”) pe francezul Cor- 
vaisier, iar lui N. Neguț (categ. 
mijlocie) i-au fost suficiente 2’56" 
pentru a-1 întrece prin tuș pe da
nezul Studsgaard. La categoria semi- 
mijlocie, Ad. Popa a ciștigat la punc
te in fața elvețianului Spycher.

A.S.A. TG. MUREȘ 
Șl LOKOMOTIV SOFIA 

ÎN FINALA 
„CUPEI BALCANICE”

La Elbasan (Albania) s-a disputat 
partida de fotbal dintre echipa locală 
Labinoti și formația A.S.A. Tg. Mu
reș, ultimul meci din cadrul grupei 
B a ..Cupei Balcanice" intercluburi. 
Gazdele au obținut' victoria cu sco
rul de 2—0 (1—0). In urma acestui 
rezultat, toate cele trei echipe ale 
grupei (A.S.A. Tg. Mureș. Labinoti 
Elbasan și Sutjeska Niksici) au tota
lizat cite 4 puncte, pe primul loc 
fiind clasată formația română, care 
arc cel mai bun golaveraj. în finala 
competiției, A.S.A. Tg. Mureș va in- 
tilni in două jocuri (tur și retur) 
formația Lokomotiv Sofia, ciștigă- 
toarea grupei A. 

externe, generali și ofițeri superiori, 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale, personalități ale vieții econo
mice și culturale, șefi ai cultelor, 
ziariști.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Socialistă România și Republica Ita
liană au cunoscut, îndeosebi in anii 
din urmă, un mers continuu ascen
dent pe toate planurile.

O contribuție de mare însemnătate 
la dezvoltarea relațiilor reciproce au 
adus-o convorbirile intre oamenii de 
stat ai celor două țări, care au pre
cedat recenta vizită la cel mai înalt 
nivel, intre care cele prilejuite de 
vizitele primului ministru român. 
Ion Gheorghe Maurer, in Italia și 
ale premierului italian, Aldo Moro, 
și ministrului de externe, Giuseppe 
Medici, in România.

Ca un moment culminant in a- 
ceastă evoluție pozitivă a relațiilor 
româno-italiene s-a înscris vizita 
in Italia a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Prin căldura primirii și 
onorurile rezervate șefului statului 
român și tovarășei l?lena Ceaușescu 
de președintele Giovanni Leone și 
soția sa. prin convorbirile oficiale 
pe care le-a prilejuit, prin înalta 
semnificație politică a Declarației 
solemne comune și a Acordului de 
colaborare economică, industrială și 
tehnică pe termen lung, semnate in 
timpul vizitei, prin contactele cu per
sonalități marcante ale vieții poli
tice, prin întilnirile cu oamenii mun
cii și cercurile economice din orașele 
vizitate, prin întreaga ei desfășurare, 
vizita a ridicat pe un plan supe
rior tradiționalele legături româno- 
italiene, tot ce s-a realizat pină acum 
în domeniul colaborării reciproce, 
deschizind în fața ei ample per
spective. „In zilele noastre — a 
declarat în cursul vizitei tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a devenit po
sibil să dăm noi dimensiuni legătu
rilor tradiționale dintre popoarele 
român și italian — in concordanță 
cu cerințele diviziunii internaționale 
a muncii, ale circulației mondiale 
a valorilor materiale și spirituale, cu 
interesele de progres și propășire ale 
țărilor noastre... Să ne gindim ca 
urmașii urmașilor noștri să poată 
spune că noi nu numai că am vorbit 
de legături străvechi, dar am făcut 
totul pentru a asigura popoarelor 
noastre relații prietenești veșnice, 
bunăstarea și fericirea lor". Se poate 
spune cu toată convingerea că vi
zita șefului statului român in Italia 
a pus temelii trainice împlinirii a- 
cestor înalte aspirații.

Relațiile economice, a căror dina
mică viguroasă este ilustrată de fap
tul că Italia se situează pe locul doi 
în comerțul României cu țările oc
cidentale. au dobindit — in urma 
hotăririlor adoptate in cursul vizitei, 
a documentelor semnate — noi po
sibilități de amplificare și diversi
ficare, un cadru propice de dezvol
tare, menit să le asigure stabilitate 
și durabilitate. Se preconizează, ast
fel, nu numai creșterea schimburi
lor comerciale, dar se pune un ac
cent deosebit pe extinderea coope
rării, ca formă superioară in rela
țiile economice contemporane, in in
dustrie. comerț și in alte domenii.

Noi și ample perspective au fost 
deschise colaborării româno-italiene 
culturale și tehnico-știintifice. in
tensificării relațiilor umane. După 
cum se știe, în acest domeniu exis
tă imporiante realizări — așa cum 
o atestă activitatea intensă desfă
șurată de Biblioteca italiană din 
București și Biblioteca română din 
Roma, schimburile de vizite intre 
personalități' marcante din viața 
științifică și culturală, schimbu
rile de expoziții, de ansambluri 
artistice, de cărți și publicații, in
tensificarea vizitelor turistice etc.

Incontestabil, dezvoltarea conti
nuă in acest spirit a relațiilor 
româno-italiene va servi în cel mai 
înalt grad intereselor celor două 
popoare și, in același timp, interese
lor de pace și progres ale intregii 
umanități. Existența unor importante 
puncte de apropiere și înțelegere in 
problemele vieții internaționale — 
puse in lumină in cursul vizitei — 
constituie o. premisă favorabilă pen
tru conlucrarea celor două țări și in 
domeniul politicii externe. In acest 
sens, un teren fertil de colaborare 
11 constituie eforturile pentru a se 
asigura începerea la timp și buna 
desfășurare a Conferinței generale 
pentru securitate și cooperare in 
Europa, astfel ca să răspundă spe
ranțelor pe care și le pun in ca po
poarele continentului. In același 
sens, conlucrarea dintre cele două 
țări. împreună cu toate statele iu
bitoare de pace, este menită să con
tribuie la accentuarea cursului spre 
destindere și cooperare in viața in
ternațională, la întărirea rolului 
O.N.U., la soluționarea marilor pro
bleme care confruntă omenirea con
temporană.

Cu ferma convingere că prietenia 
româno-italianâ are un mare viitor, 
poporul român adresează, in această 
zi festivă, poporului italian salutul 
său cordial și cele jnai bune urări 
de înflorire și prosperitate a patriei 
sale, de implinire a năzuințelor sale 
de progres și pace.

Ion FINTÎNARU



viața internațională______
Consultările multilaterale 

de la Helsinki
Grecia a fost proclamată 

republică
HELSINKI 1 — (De la trimisul nos

tru special. Dumitru Ținu) : In șe
dința plenară de vineri, partictpan- 
ții la reuniunea multilaterală pregă
titoare de la Helsinki in vederea 
Conferinței pentru securitate si coo
perare in Europa au discutat despre 
programul de activitate in perioada 
următoare. In curmi.1 dezbaterilor a 
fost subliniată necesitatea intensifi
cării eforturilor in vederea încheie
rii cit mai curind. săptămina ce ur
mează, a pregătirilor, astfel încit 
viitoarea conferință să poată fi con
vocată la c» dată cit mai apropiată.

Reprezentantul țării noastre, am- 
bft.vidorul Valentin Lipatti. a inter
venit pentru grăbirea finalizării lu
crărilor. sprijinind ideea de folosire 
optimă a zilelor de lucru care au 
mai rămas, inclusiv a zilelor de sim- 
hătă și duminică, pentru punerea la 
punct a textelor comune privind di
rectivele comisiilor și a celorlalte 
documente, astfel ca viitoarea confe
rință să poată să-și deschidă lucră
rile la data preconizai ă. Această 
idee a găsit un larg sprijin In șe
dință. preconizindu-se pentru zile
le următoare un program deosebit 
de intens.

In diferite grupuri de lucru au 
continuat eforturile pentru punerea 
de acord a pozițiilor in problemele 
care au mai rămas în suspensie.

REYKJAVIK 1 (Agerpres). — In 
capitala Islandei s-au încheiat, vi
neri la amiază, convorbirile dintre 
președintele Franței. Georges Pom
pidou. și președintele S.U.A.. Ri
chard Nixon. Cei doi șefi de stat au 
participat- apoi la o reuniune ple
nară a delegațiilor care i-au insotit 
la Reykjavik. Referindu-se la con
vorbirile pe care le-a avut. timD de 
două zile, cu Richard Nixon. Geor
ges Pompidou a declarat reprezen
tanților presei că principala lor ca
racteristică a constituit-o ..abordarea 
tuturor problemelor**. „Pot să afirm

„Tratatul cehoslovaco - vest-german, 
satisfăcător pentru ambele părți"

BONN 1 (Agerpres). — Jiri Goetz, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al R. S. Cehoslovace, condu
cătorul delegației cehoslovace la 
convorbirile oficiale cu R.F.G. in 
problema normalizării relațiilor din
tre cele două țâri, a declarat, in- 
tr-un interviu acordat agenției 
C.T.K. și ziarului „Rude Pravo" că 
este mulțumit de rezultatele con
vorbirilor. După mai multe căutări 
— a spus J. Goetz — participant» 
la convorbiri au convenit ca neva- 
labilitatea asa-zisului acord de la 
MQnchen și condamnarea Iui moral- 
oolitică să fie subliniate chiar in 
preambulul tratatului asupra căruia 

Grupul de lucru pentru problemele 
de procedură a discutat chestiunea 
participanțllor și invitaților la con
ferință. S-a căzut de acord ca vii
toarea conferință să poată lua cu
noștință. in condiții care urmează să 
fie determinate, pe bază de consens, 
de punctele de vedere ale unor state 
neparticipante in legătură cu diferi
tele probleme înscrise in agendă.

De asemenea, grupul a dezbătut și 
problema invitaților la lucrările con
ferinței. Reprezentantul României 
in acest grup s-a pronunțat pentru 
participarea in calitate de invitat de 
onoare a secretarului general al 
O.N.U., precum și a șefilor unor or
ganisme din sistemul Națiunilor Uni
te. cum sint Comisia Economică a 
O.N.U. pentru Europa și UNESCO. 
In acest context, reprezentantul ro
mân a evidențiat că securitatea și 
cooperarea in Europa fac parte inte
grantă din securitatea și cooperarea 
mondială, iar. în acest sens, procesul 
de statornicire a unor relații noi pe 
continent nu numai că nu este în
dreptat împotriva altor state sau 
continente, ci este menit să contri
buie la întărirea păcii și securității 
in întreaga lume.

în cadrul grupului de lucru pentru 
problemele cooperării culturale a 
fost pus dc acord un text cu privire 
la schimbul de informații.

că am constatat, cu acest prilej, că 
asupra tuturor marilor probleme ac
tuale există numeroase puncte comu
ne. dar și multe divergențe. în gene
ral insă numărul chestiunilor asu
pra cărora sintem de acord este mai 
mare decit al celor in care punctele 
noastre de vedere nu coincid", a 
adăugat președintele Franței.

La rindul său, purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe. Ronald Ziegler, a de
clarat. printre altele, că „cei doi pre
ședinți au apreciat intilnirea lor ca 
fiind marcată de un spirit favorabil".

s-au purtat discuțiile. Textul trata
tului oe care delegațiile l-au defi
nitivat poate fi socotit ca satisfă
cător pentru ambele părți, a adău
gat Goetz.

Diplomatul cehoslovac a spus că, 
după cum a fost informat, cancela
rul W. Brandt este gata să meargă 
Ia Praga pentru semnarea tratatu
lui. Imediat dună intrarea in vi
goare a tratatului va incene pro
cesul de normalizare a relațiilor bi
laterale. ceea ce va corespunde ac
tualei evoluții pozitive din Europa și 
va contribui la îmbunătățirea in con
tinuare a climatului politic pe con- 
tinent

ATENA 1 (Agerpres). — In urma 
unei reuniuni extraordinare a cabi
netului grec, primul mlnistru-re- 
gent. Gheorghios Papadopoulos, a 
anunțat, joi. intr-un discurs rostit 
la posturile naționale de radio, abo
lirea monarhiei in Grecia și procla
marea republicii, informează agenția 
ateniană de știri — „A.N.A.". Func
ția de președinte al republicii a fost 
încredințată, cu titlu provizoriu, pre
mierului Papadopoulos.

Intr-un interval de o lună, guver
nul grec va prezenta un proiect de 
constituție, asupra căruia alegătorii
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agențiile de presă transmit:
Șefii delegațiilor partici

pante la cea de-a V-a con
ferință a miniștrilor cultu
rii din unele țări socialiste, 

printre care tovarășul Dumitru 
Popescu, președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste din 
România, au fost primiți de Jan 
Szydlak, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.M.U.P., in
formează agenția P.A.P. Delegațiile 
participante la conferință au avut, 
de asemenea, o intilnire cu Jozef 
Tejchma, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.U.P., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polona

Aniversarea 
lui Dimiîrie Cantemir
WASHINGTON 1 (Agerpres).

— Cu prilejul aniversării a 300 
de ani de la nașterea lui Di- 
mitrie Cantemîr, la Universita
tea din Urbana, statul Illinois, 
a avut loc o adunare festivă in 
cadrul căreia lectorul român 
Pompiliu Teodor a conferențiat 
despre viața și opera marelui 
savant. Au participat cadre di
dactice și studeriți ai universi
tății. Manifestarea s-a bucurat 
de succes.

Lucrările Congresului In
stitutului Internațional de 
Teatru (I.T.I.), 13 “« a part*’ 
cipat și o delegație română, s-au 
încheiat, vineri, la Moscova. „Căile 
dezvoltării teatrului in societatea 
contemporană** a fost, tema princi
pală a dezbaterilor. Artis-tul poporu
lui Radu Beligan. președintele I.T.I. 
a condus lucrările comitetului gene
ral. La încheierea lucrărilor au fost 

urmează să se pronunțe intr-o pe
rioadă de două luni. După referen
dum, alegătorii vor trebui să aleagă 
un nou parlament al țării, in ca
drul alegerilor generale care vor fi 
organizate pină la sfirșitul anului 
1974.

La puțin timp după rostirea dis
cursului de către Papadopoulos. Mi
nisterul Forțelor Armate al Greciei 
a dat publicității un comunicat in 
care se arată că există dovezi ale 
complicității fostului rege Constan
tin — care trăiește in exil în Italia 
— la un complot descoperit in ma
rina greacă.

alese organele de conducere. Cen
trul național român a fost reales 
membru al Comitetului Executiv al 
I.T.I.

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu En- 

lai, a primit, vineri, pe ministrul de 
externe al Suediei. Krister Wickman, 
aflat in vizită la Pekin. A avut loc 
o convorbire prietenească, la care a 
fost prezent și ministrul afacerilor 
externe, Ci Pin-fei.

Șeful statului cambod-
președintele Frontului Na

țional Unit al Cambodgiei, Norodom 
Sianuk, și-a încheiat, vineri, vizita 
în Mauritania, unde a avut convor
biri -cu președintele statului. Moktar 
Ould Daddah. In aceeași ’ zi, Noro
dom Sianuk a sosit intr-o vizită 
particulară in Algeria. k

Președintele Prezidiului
Sovietului Suprem al
U.R»S S Nikolai Podgornîi, l-a 
primit pe prințul moștenitor Albert, 
aflat în vizită la Moscova, in frun
tea unei delegații economice belgo- 
luxemburgheze. Delegația a avut, 
vineri, o întrevedere cu ministrul co
merțului exterior. Nikolai Patolicev. 
Au fost examinate probleme privind 
dezvoltarea comerțului dintre U.R.S.S. 
și Uniunea Economică belgo-lu- 
xemburgheză.

Senatul Statelor Unite «-« 
pronunțat joi seara pentru supri
marea tuturor fondurilor necesitate 
de continuarea bombardamentelor a- 
mericane in Cambodgia și Laos. Ca
mera superioară și-a exprimat aceas
tă poziție prin adoptarea, cu 63 vo
turi contra 19, a unui amendament 
la legislația privind alocațiile buge
tare suplimentare, prezentat de se
natorul democrat Thomas Eagleton. 
O măsură similară a fost aprobată 
deja de Camera reprezentanților.

Președintele Ecuadorului 
l-a primit pe 

ambasadorul României
QUITO 1 (Agerpres). — In legă

tură cu plecarea sa definitivă din 
Ecuador, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România la Quito, Octavian 
Bărbuloscu, a fost primit do către’ 
președintele Republicii Ecuador, 
Guillermo Rodriguez Lara.

Cu acest prilej, președintele Re
publicii Ecuador a transmis un căl
duros mesaj de salut președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu.

Intr-o declarație făcută 
la întoarcerea din Franța, 
unde a efectuat o vizită oficială, 
Miloș Minici, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, secretar federal pentru 
afacerile externe, a arătat că am
bele părți depun eforturi pentru a 
găsi căi in vederea eliminării împăr
țirii in blocuri, pentru pregătirea 
definitivă cu succes a conferinței eu
ropene in problemele securității și 
pentru -o cooperare pe scară largă 
între statele europene.

R. F. Germania ■.

MANIFESTĂRI 
CONSACRATE 
ROMÂNIEI

BONN 1 — Corespondență de 
la N. S. Stănescu : In ziua de 
1 iunie au continuat la Bochum 
manifestările consacrate Româ
niei, organizate de primăria o- 
rașului. In cadrul acestor ma
nifestări, ansamblul folcloric 
„Nuntașii Bihorului" a prezentat 
in Piața primăriei, Piața Huse- 
mann. Piața veche, in frumosul 
Ruhr-Park, precum și la „Shop
ping-center" o serie de specta
cole urmărite și aplaudate de 
un numeros public. A avut loc, 
de asemenea, decernarea, ca 
premiu al concursului „Cine știe 
clștigă", desfășurat’ pe teme le
gate de qundașterea țării noas
tre, a primei călătorii turistice 
pe traseul Diisseldorf-București- 
Diisseldorf.

In dimineața aceleiași zile 
s-au deschis mai multe expozi
ții cu vinzare de produse româ
nești, care s-au bucurat de una
nime aprecieri din partea nu
meroșilor vizitatori și cumpără
tori.

Convorbirile iugoslavo-iraniene
BELGRAD 1 — Corespondentă

de la S. Morcovescu : La'Brioni au 
avut loc, vineri, convorbiri intre 
președintele R.S.F. Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito. șl șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. 
Cei doi oameni de stat au avut un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme privind relațiile bilaterale, 
precum și situația internațională.

Concomitent au avut loc. la nivel 
de miniștri, convorbiri referitoare la 
relațiile și colaborarea economică 
dintre Iugoslavia și Iran.

ÎN EDITURA „PROGRESS" DIN MOSCOVA A APĂRUT . 

Un volum despre planificarea 
și conducerea economiei 

românești
MOSCOVA 1 — Coresponden

ță de la N. Crețu : Sub titlul 
,.Ce este nou in planificarea și 
conducerea economiei naționale 
in Republica Socialistă Româ
nia", editura „Progress" din 
Moscova a scos de sub tipar, 
sub îngrijirea lui L. Mosin, un 
volum consacrat reglementărilor 
adoptate in ultimii ani in tara 
noastră pentru perfectionarea 
conducerii economice.

In prima parte eulegerea cu
prinde capitole din raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Na
țională a Partidului Comunist 
Român, la 6 decembrie 1967. 
In continuare sint prezentate

chile ACȚIUNI TERORISTE Mi EORJEIOR Di DREAPTA
SANTIAGO DE CHILE 1 (Ager

pres). — Un grup aparținind orga
nizațiilor politice de extremă dreapta 
au atacat, joi, sediul central al Parti
dului Comunist din Chile — anunță 
agenția Prensa Latina. Concomitent, 
alte două grupuri au tras focuri de 
armă asupra clădirilor care adăpos
tesc postul național de televiziune și 
stația de radio „Corporacion" a 
partidelor de stingă.

După convorbiri, președintele Tito 
cu soția au oferit un dejun la care, 
pe lingă personalitățile care-1 Înso
țesc pe suveranul iranian in vizita 
In Iugoslavia, au luat parte preșe
dintele Adunării Federale. Mialko 
Todorovlci, președintele Consiliului 
Executiv Federal. Gemal Biedicl și 
alte persoane oficiale.

După cum anunță agenția Taniug, 
gîmbătă, la încheierea vizitei șahin- 
șahuiui Iranului în Iugoslavia, ur
mează să fie dat publicității un co
municat comun.

legi și hotăriri ale Consiliului 
de Miniștri, adoptate in pe
rioada noiembrie 1969—martie 
1971. referitoare la conducerea 
unităților economice, prețuri 
și tarife, sistemul de plată a 
muncii, activitatea de comerț 
exterior și altele.

Studiul introductiv al culege
rii este semnat de tovarășul 
Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, preșe
dintele Comitetului de Stat al 
Planificării.

Aceste acțiuni teroriste au surve
nit la cîteva ore după publicarea 
unui comunicat al secretariatului ge
neral al Ministerului de Interne in 
legătură cu hotărirea guvernului de 
a închide, pe o perioadă de 'șase 
zile, stația „Radio agricultura", tu
telată de opoziția conservatoare, 
pentru „difuzare de știri tendențioa
se și alarmiste".

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A ;,SCÎNTEII‘W |

PROMOVAREA UNOR NOI RAPORTURI INTERSTATALE,
OBIECTIV AL TUTUROR POPOARELOR CONTINENTULUI

La întrebările : CUM APREC1AȚI EVOLUȚIA $/ STA
DIUL ACTUAL AL LUCRĂRILOR PREGĂTITOARE DE LA 
HELSINKI T, CE CONSIDERAȚI CA ESTE DE FĂCUT PEN
TRU CA DEBUTUL CONFERINȚEI SA SE DESFA$OARE 
SUB CELE MAI BUNE AUSPICII T, adresate prin interme
diul corespondenților și trimișilor noștri speciali, răs
pund astăzi i

„SINT REALIZATE 

CONDIȚIILE PENTRU 

0 ETAPĂ SUPERIOARĂ 

A COLABORĂRII"

IAKȘA PETRICI, locțiito
rul secretarului federal pen
tru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia :

„Fără îndoială că reducerea 
Încordării și promovarea colaboră
rii intre statele și popoarele euro
pene au atins. în momentul actual, 
un nivel înalt. In cadrul acestui 
proces, caracteristic atit prin dina
mismul evoluției sale, cit $i prin 
noile forme ale relațiilor dintre 
iLatele europene, au fost realizate 
condițiile pentru trecerea la o 
etapă superioară prin forme de 
colaborare tot mai bogate. Prima 
intilnire a statelor europene și-ar 
Înfăptui rolul său istoric. după 
părerea mea, dacă prin hotăririle 
«ale ar stimula procesele pozitive 
din Europa, ar pune bazele politice 
ji juridice necesare pentru pro
gresul lor In continuare. Prin a- 
ceasta «-ar crea și condițiile nece
sare pentru depășirea actualei divi
zări a Europei. Desigur, asemenea 
hotăriri trebuie să exprime in
teresul tuturor țărilor și să se re
fere la ansamblul proceselor euro
pene. In sens geografic aceasta în
deamnă să cuprindă Europa in an
samblu, inclusiv dimensiunea ei 
mediteraneană, iar in sens politic 
— să se refere și la aspectele mili
tare ale securității europene, care 
constituie o parte componentă a 
proceselor actuale.

Căile specifice ale consolidării 
securității europene sint impuse de 
însăși evoluția soclal-economică. 
Dacă se realizează premisele des
pre care am vorbit mai înainte, 
fără îndoială vor fi create condiții 
mai favorabile pentru promovarea 
colaborării in domeniile economic, 
tehnico-științific și in alte domenii 
Consolidarea securității și promo
varea colaborării sint componente 
ale unui proces In cadrul căruia 
securitatea creează condiții pentru 
o colaborare mai intensă, iar co
laborarea contribuie ia întărirea 
securității".

„SĂ TRECEM DINCOLO
DE DECLARAȚIILE

DE INTENȚII"

Dr. KARL CZERNETZ, 
președintele Comisiei de 
politică externă a parla
mentului austriac, secreta
rul cu probleme internațio
nale al Partidului socialist:

„Noi, austriecii ne pronunțăm de 
multă vreme pentru convocarea 
conferinței europene, expresie fi
rească a preocupării noastre de pro
movare a unei politici de destin
dere in raporturile dintre state. Mo
dul de desfășurare a lucrărilor reu
niunii pregătitoare de Ia Helsinki, 
discuțiile referitoare la sfera de 
preocupări a conferinței propriu- 
zise învederează din nou că trebuie 
mers mai departe de simpla enun
țare a unor declarații privind re
nunțarea la forță sau la amenin
țarea cu folosirea forței în rapor

turile interstatale, sau proclamarea 
respectării independenței Și suvera
nității naționale a statelor. Aceste 
principii se află, de fapt, intr-o for
mă sau alta, inscrise in Carta Na
țiunilor Unite, lucru pe deplin ne
cesar, dar nu întotdeauna și sufi
cient, așa cum a arătat practica re
lațiilor internaționale din ultimii 
ani. Esențial este in acest moment 
al vieții politice europene ca sta
tele să conceapă șl să pună în apli
care un sistem de relații capabil "să 
asigure efectiv exercitarea dreptu
lui fiecăruia din statele continentu
lui de a trăi liber de orice amenin
țare din afară, să asigure efectiv 
infăptuirea practică a acestor prin
cipii in relațiile dintre statele con
tinentului. La consultările de la 
Helsinki numeroase delegații au 
acționat in mod concret in acest 
sens — și aș dori să remarc inte
resul și aprecierea de care au be
neficiat inițiativele diplomației ro
mânești in legătură cu acest im
portant aspect al problematicii eu
ropene.

Să adăugăm și faptul că, simul
tan cu activitățile de la Helsinki, 
in capitala Austriei se desfășoară 
consultările preliminare consacrate 
problemei reducerii trupelor și ar
mamentelor din Europa centrală. Se 
reflectă, in această situație, inter
dependența aspectelor politice și 
militare ale destinderii și securității 
pe continent. Este mai mult decit 
evident că o destindere reală nu 
poate fi asigurată decit mină in 
mină cu adoptarea unor măsuri de 
dezangajare militară, țările noastre 
împărtășind in privința acestei pro
bleme păreri asemănătoare.

Reuniunea pregătitoare de la Hel
sinki a abordat, de asemenea, as
pectele colaborării economice între 
țările din Est și Vest, al schimbu
rilor de valori spirituale — cultu
rale, științifice, al contactelor u- 
mane. Sint, toate acestea, probleme 
de mare complexitate, care iși aș
teaptă rezolvarea de la conferința 
de securitate.

în acest scoo este necesar ca la 
conferință să fie asigurat dreptul 
fiecărei țări europene de a parti
cipa și de a-și spune propriul cu- 
vint. Dialogul de la bloc la bloc nu 
poate oferi cadrul necesar soluțio
nării tuturor problemelor care se 
Ivesc în viața continentului. în re
lațiile dintre națiunile europene".

„CHEIA SECURITĂȚII :
PRINCIPII ACCEPTATE

DE TOȚI Șl APLICABILE^
FAȚĂ DE TOȚI"

Prof. dr. TURHAN FEY- 
ZIOGLU, președintele Par
tidului republican al încre
derii din Turcia :

„Un adevărat succes al conferin
ței pentru securitate și colaborare 
in Europa depinde de încheierea, 
intr-o formă corespunzătoare, a 
pregătirii sale in cadrul întîlnirii 
preliminare de la Helsinki. Cred că 
intilnirea preliminară de la Hel
sinki a înregistrat un progres mai 
mare decit se spera in primele zile 
și a contribuit la clarificarea mul
tor probleme.

Desigur, țelul principal al con
ferinței europene este acela de a 
consolida pacea pe continent, de a 
da posibilitatea națiunilor să tră
iască in condiții de securitate. Pen
tru a atinge acest țel, trebuie multi
plicate contactele intre europeni, 
trebuie extinsă colaborarea in do
meniile economic, tehnic, științific, 
cultural etc. Divizarea, care a durat 
atit de mult după al doilea război 
mondial pe continentul european, 
trebuie să lase locul unei atmosfere 
de pace și colaborare, bazată pe 
principii fundamentale, acceptate de 
către toți și aplicabile față de toți.

Fără îndoială că atmosfera de 
pace și colaborare ce se va dezvol
ta pe arena europeană va ajuta la 
dezvoltarea colaborării pașnice și 
intre țările balcanice, in toate do
meniile. Extinzind, la rîndul lor, 
contactele prietenești și colaborarea 
dintre ele. țările balcanice vor a- 
duce o importantă contribuție la 
pacea și colaborarea pe care spe
răm că le vom vedea realizindu-se 
in spațiul european. Dacă țările bal
canice vor colabora mai strins intre 
ele in domeniile economic, cultural, 
in probleme ca turismul și protecția 
mediului înconjurător, aceasta va 
fi in folosul păcii in Europa și in 
întreaga lume**.

PREMISE FAVORABILE

PAUL HELMINGER, re 
prezentantul Luxemburgu
lui la consultările multilate
rale de la Helsinki :

„Activitatea desfășurată In ca
drul consultărilor multilaterale se 
apropie de momentul bilanțier. 
După cum se știe, s-a conturat un 
document amplu, care configurează 
iernatica viitoarei conferințe pentru 
securitate și cooperare in Europa, 
cuprinzind o serie de instrucțiuni 
organizatorice. Acest document va 
angaj^., firește, pe fiecare dintre 
participanți intr-o activitate susți
nută pentru ca, pe baza jaloanelor 
trasate acum, să începem procesul 
de edificare a unei securități trai
nice pe continentul nostru.

Dispunem de o bază bună de ple
care. Au fast formulate principiile 
relațiilor dintre statele participante 
— principii menite să asigure fie
cărui popor o existență liberă , și 
suverană, la adăpost de orice ame
nințări din afară. S-a discutat la 
Helsinki și despre aspectele mili
tare, ca parte integrantă a securi
tății. și ne bucură să constatam că 
la Viena s-a făcut un început și in 
această direcție. Este, de asemenea, 
evidentă preocuparea participanți- 
lor ca, in cadrul viitoarei conferin
țe, să se dea un nou impuls coo
perării economice, tehnico-științifi- 
ce, culturale, să se faciliteze dez
voltarea contactelor dintre oameni, 
mai buna cunoaștere reciprocă și 
ințelegere între popoare.

Toate acestea ne fac să credem 
că eforturile dbpuse vor fi încu
nunate de succes în cadrul confe
rinței Aș dori să evidențiez, in a- 
celași timp, atmosfera excelentă 
care a domnit la Dipoli. Nu exa
gerez dacă spun că mulți s-au 
așteptat, poate, ca această reuniu
ne să fie o intilnire Est-Vest. Or, 
așa cum s-a dovedit, reuniunea 
noastră s-a derulat ca o adevărată 
reuniune a reprezentanților unor 
state egale, indiferent de orinduirea 
social-politică, de apartenența sau 
neapartenența la blocuri militare — 
ceea ce a permis tuturor partlci- 
panților să aducă o contribuție 
utilă la progresul negocierilor. Este 
și acesta un motiv pentru care 
cred că apropiata conferință va în
cepe sub bune auspicii".

MISIUNEA „SKYLAB’4
La Houston se studiază posibilitățile de solufionare a crizei 

de energie de la bordul laboratorului orbital
HOUSTON 1 (Agerpres). — In 

timp ce specialiștii N.A.S.A. iși 
concentrează eforturile pentru 
soluționarea crizei de energie 
de la' bordul laboratorului orbi
tal „Skylab", cei trei astronauți 
americani — Charles Conrad, 
Joseph Kerwin și Paul Weitz 
— au avut vineri prima lor zi 
de odihnă. Ei și-au petrecut 
timpul ocupindu-se de „gospo
dărie", pregătindu-și masa, ad- 
mirind „peisajele cosmice" și 
conversind cu Centrul de con
trol de la Houston.

In ce privește posibilitățile de 
soluționare a crizei de energie 
de la bordul laboratorului, la 
Houston se studiază eventuali
tatea ieșirii in spațiu a unuia 
sau a doi dintre astronauți, pen
tru a încerca deblocarea panou
lui principal solar. In prezent, 
din totalul de 8 000 wați de care

REZERVELE MONDIALE DE PETROL
Un studiu al Organizației de Cooperare și Dezvoltare 

Economică
PARIS 1 (Agerpres). — Comitetul pentru petrol al Organizației de 

Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.) a dat publicității un 
amplu studiu privind rezervele si consumul de petrol in lume
„Rezervele mondiale 

de petrol sînt abun
dente și, tn orice caz, 
suficiente pentru a în
depărta orice temeri 
privind penuria de pe
trol pentru mulți ani 
de acum înainte, în 
ciuda unei creșteri în
semnate și constante 
a consumului mondial" 
— apreciază experții 
O.C.D.E. Ele se ridică 
la aproximativ 80 mi
liarde tone, în timp ce, 
de exemplu, consumul 
țărilor occidentale a 
fost, in 1970, de apro
ximativ 1,5 miliarde 
tone. La acestea se a- 
daugă noj rezerve, es
timate .la alte 80 mi
liarde tone, a căror e- 

xistență este cunoscută, 
dar care nu sint încă 
exploatabile. Totodată, 
se cer luate in consi
derație rezervele mon
diale de gaz natural, 
a căror valoare echi
valează cu circa 38 
miliarde tone de pe
trol și care, potrivit es
timărilor, in viitor vor 
avea de jucat un rol 
tot mai mare în rezol
varea problemei com
bustibililor.

în ce privește • pro
ducția de petrol. pe 
zone geografice, studiul 
subliniază importanța 
crescindă pe care o 
vor avea, in balanța 
mondială a petrolului, 
țările ’din Orientul A-

ar trebui să dispuiiă în mod 
normal, astronauții au la dispo
ziție numai 4 200 wați, limita 
de securitate pentru a menține 
un minimum de activitate. La 
indicațiile N.A.S.A. s-a recurs 
la un program sever de econo
mie de curent, renunțindu-se la 
majoritatea surselor de lumină, 
la încălzirea apei pentru baie și 
abandonîndu-se temporar unele 
experiențe. Prin deblocarea pa
noului solar, rămas intact, plusul 
de energie care s-ar adăuga ar 
fi de 3 000 wați, suficient pen
tru a asigura executarea in în
tregime a programului misiunii 
„Skylab".

în interiorul laboratorului, 
temperatura continuă să se 
mențină relativ ridicată — 28
grade Celsius. In fotografie : 
cosmonauțil pregătindu-și masa.

propiat, care, in 1970, 
au extras 690 milioane 
tone de petrol, produc
ția lor urmind să se 
dubleze pină la sfirși- 
tul acestui deceniu.

Raportul atrage a- 
tenția asupra pericole
lor grave pe care le 
prezintă poluarea me
diului Înconjurător cu 
produsele petroliere, 
derivatele sau deșeu- 
rile lor. „Consideren
tele de protejare a me
diului Înconjurător, în 
special in America de 
Nord, pot să împiedi
ce folosirea rezervelor 
de petrol in ritmul ce
rut de necesități" — 
conchide raportul.
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