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Sintezele statistice, după primele 
cinci luni din 1973, vorbesc, in gra
iul sec si totuși elocvent al cifrelor, 
despre munca rodnică, avintată aoa- 
mcnilor muncii din fabrici și uzine, 
consacrată realizării optime a pla
nului pe anul in curs, premisă esen
țială a devansării cincinalului. Ast- 
f- față de aceeași perioadă a anu
lui trecui, producția globala indus
trială este acum cu 14.9 la suta mai 
mare — expresie a ri*mului înalt și 
dinamismului producției. Dar nu nu
mai la indicatorii valorici, ci si la 
cei fizici rezultatele sint remarcabi
le. Cerințele principale ale econo
miei au fost satisfăcute integral si 
chiar întrecute, la marea majoritate 
a produselor industriale. Aceasta este 
situația la fontă, oțel, aluminiu, mo
toare electrice, mijloace de automati
zare. mașini și utilaje tehnologice, 
rulmenți, cauciuc sintetic, anvelope, 
fire și fibre artificiale, bunuri de 
consum, la zeci și zeci dc produse 
principale la care prevederile planu
lui au fost depășite substanțial. Da
torită depășirii planului pc luna mai 
au fost recuperate integral restan
țele existente la sfirșitul lunii apri
lie la asemenea produse esențiale 
pentru economie ca tabla mijlocie și 
groasă, tractoare, locomotive Diesel 
electrice de 2 100 CP și 2 500 CP. lo
comotive Diesel hidraulice de 1250 
CP. sortimente ale industriei electro
tehnice și electronice, ale chimiei, 
industriei de prelucrare a lemnului, 
alimentare si. parțial, la alte obiec
tive ale planului. Realizări pozi
tive s-au înregistrat și in domeniul 
îndeplinirii planului la productivita
tea muncii — in patru luni, snor de 
9.8 la sută fată de anul trecut — 
creșterea fiind una dintre cele mai 
Înalte din ultimii ani.

Reținem toate aceste rezultate cu 
sentimente de mindrie patriotică, de 
încredere in politica partidului, in 
planurile realiste si mobilizatoare, in 
avintul creator al oamenilor muncii 
angajați in vasta întrecere socialis
tă. Măsurile aplicate sau în cura de 
aplicare, stabilite la ședința comună 
din luna mai a.c. a Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliu-

lui de Miniștri au generat noi im
pulsuri în activitatea desfășurată de 
oamenii muncii, de organele si or
ganizațiile de partid, de ministere și 
centrale industriale. Se adaugă, ast
fel. noi certitudini la concluzia for
mulată cu acel prilej, potrivit căreia 
sint create toate condițiile ca planul 
pe anul 1973 și angajamentele su
plimentare asumate dc colectivele do 
muncitori, ingineri si tehnicieni și 
comitetele județene de partid să fie 
îndeplinite.

Bilanțul celor cinci luni prilejuieș
te. totodată, unele considerente in 
legătură cu sarcinile care stau 
in continuare in fa’.a oamenilor mun
cii din industrie, pentru ca in lunile 
ce au mai rămas rezultatele bune să 
fie consolidate și dezvoltate, iar de
ficiențele eliminate.

ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ A 
PLANULUI LA FIECARE PRODUS 
IN PARTE. Economia noastră recla
mă ca fiecare produs să fie realizat 
la nivelul prevederilor planificate, 
pentru că numai in acest fel se pot 
satisface cererile beneficiarilor in
terni și ale exporturilor. A ignora 
imperativul înfăptuirii ritmice și in
tegrale a planului pe fiecare sorti
ment in parte înseamnă a admite 
„goluri" de aprovizionare, a tolera o 
suită de neajunsuri pe firul coope
rării interuzinale — care duc la 
nerealizări ale planului in unitățile 
beneficiare. Or. bilanțul primelor 
cinci luni arată un sir de situații 
cind depășirile la unele produse 
sini înfățișate ca o contrapondere la 
nerealizarea altora. Iată de ce este 
absolut necesar ca toate colectivele 
de întreprinderi să urmărească cu 
mai multă strictețe realizarea pla
nului la toate sortimentele și in can
titățile planificate, iar acolo unde au 
apărut rămîneri în urmă ele să fie 
recuperate neintirziat. Este vorba, in 
principal, de restanțele la energia 
electrică, cocs metalurgic, mașini șl 
utilaje tehnologice pentru industria 
metalurgică și cea chimică, autotu
risme de oraș și de teren, produse 
ale industriei electrotehnice și elec
tronicii, mașini-unelte. îngrășăminte 
frigidere. țesături, confecții, unele

sortimente ale industriei alimenta
re ș.a.

CONTRACTELE DE COOPERARE 
ȘI APROVIZIONAREA TEHNICO- 
MATERIALA. O cerință esențială 
pentru bunul mers al economiei in 
ansamblu este ca in fiecare între
prindere. mecanismul aprovizionării 
tehnico-materiale să funcționeze ire
proșabil. Planul și angajamentele vor 
putea fi realizate întocmai cu con
diția realizării unei aprovizionări rit
mice cu materii prime și materiale, a 
unei funcționări normale a mecanis
mului colaborărilor. In primele cinci 
luni, o serie de unități nu și-au pu
tut îndeplini in condiții optime pro
gramele dc fabricație tocmai din 
cauza dereglărilor apărute in asigu
rarea la timp, de calitate și integra
lă a materiilor prime și materialelor 
necesare. Așa s-au petrecut lucrurile 
la uzina ,.Electroputere“-Craiova.

(Continuare in pag. a II-a)
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Uzina de pompe din București. Tn acest an, colectivul întreprinderii 
a început producția de serie a uneia dintre cele mai mari pompe 
axiale destinate sistemelor de irigații din agricultură. Montorii Ale
xandru Ciupitu și Marin Lunguțescu (în fotografie) execută reglarea 

pîlniei de aspirație a pompei
Foto : M. Andreescu

Mai țin minte acea 
zl de 11 iunie 1948. dar 
nu prin acțiunile de 
amploare ce au domi
nat-o, ci printr-un a- 
mănunt și nici acela 
Ieșit din comun : tre- 
cind prin dreptul unei 
fabrici vechi, dc la o 
margine a orășelului 
unde Învățam, am vă
zut poarta principală 
larg deschisă, deschi
să tuturor... Dar poar
ta aceea, și o știam de 
ani de zile, fusese în
chisă, ferecată, in nici 
o dimineață, nici un 
muncitor nu pătrunse
se in fabrică pe acolo 
— ci numai pc cealal
tă. de din dos. Deschi
derea porții principa
le a fost, după cum 
am aflat ceva mai tir- 
ziu, prima hotărire a 
noului director-mun- 
citor, instalat in acea 
zi. Dacă nu este ieșit 
din comun, amănun
tul acesta mi s-a pă
rut totuși simbolic 
pentru spiritul revolu
ționar al unei clase ce 
a deschis porțile isto
riei spre ziua de azi, 
cea a libertății și 
demnității.

Pentru scriitor, pen
tru omul de artă, ac
tul naționalizării are 
semnificații multiple 
și nu numai de ordin 
economic, administra
tiv, marcind trecerea 
principalelor mijloace 
de producție indus
trială în stăpînirea ce
lor cc muncesc, ci și 
moral, prin descătușa
rea definitivă a unor 
mari energii creatoare 
de valori materiale și 
spirituale : incepind
din acea zi de 11 iu
nie 1948, clasa noastră 
muncitoare, condusă 
de partid, victorioasă 
in atitea bătălii aprige 
pentru cucerirea pu
terii, se angaja cu toa
te forțele 
fascinantă 
struire a 
moderne, de 
și formare a milioane 
de oameni in spiritul 
ideilor socialismului. 
A fost, cred, momen
tul cel mai emoționant

in bătălia 
de con- 
României 

educare

Deschiderea Conferinței naționale
a Uniunii artiștilor plastici

Adunarea omagială din Capitală
in pagina a IV-a

Joi dimineața, in sala mică a Pala
tului Republicii Socialiste România, 
s-au deschis ’ ' ’* - - • • -
naționale a 
tici.

Moment de 
turii noastre _ ......  ... ___ __
zile, cit vor dura lucrările, conferința 
va prilejui o cuprinzătoare trecere in 
revistă a realizărilor creației plastice, 
dezbaterea unor aspecte fundamen
tale ale fenomenului artistic actual, 
a rolului artei in opera de educare 
comunistă și înnobilare spirituală a 
oamenilor.

Lucrările conferinței au fost des
chise de pictorul BRĂDUȚ COVA- 
LIU, președintele Uniunii artiștilor 
plastici.

Lucrările primei ședințe au fost 
conduse de artistul poporului VIDA 
GHEZA.

Asistența a păstrat un moment de 
reculegere in memoria artiștilor 
plastici decedați în ultimii ani.

După alegerea organelor de lucru 
ale conferinței a fost adoptată ur
mătoarea ordine de zi :

Raportul Comitetului de conducere 
al Uniunii artiștilor plastici pe peri
oada 1968—1973 ; Raportul economic

lucrările Conferinței 
Uniunii artiștilor plas-

relief în evoluția cul- 
socialiste, în cele trei

financiar și al comisiei de cenzori ; 
modificarea statutului U.A.P. ; ale
gerea noului comitet de conducere 
și al comisiei dc cenzori ale U.A.P. ; 
adoptarea Rezoluției Conferinței na
ționale a Uniunii Artiștilor plastici.

SE APROPIE VACANȚA ȘCOLARĂ

Cu ce note vor absolvi acest examen organizatorii?

Pină la startul va
canței școlare au mai 
rămas puține zile. E- 
leviî 
larma . _
Ita gurile pitorești ale 
patriei, taberele și co
loniile de la munte și 
de la mare. In această 
vară iși vor petrece 
aici o parte a vacan
ței circa 270 000 de co
pii preșcolari și elevi, 
alte zed de mii vor 
participa la excursii și 
drumeții. Dar să ve
dem „pe viu" care 
este stadiul pregătiri
lor.

Un prim popas pe 
litoral. Și in această 
vară, stațiunile de pe 
malul mâni vor de
veni adevărate cen
tre... școlare și univer
sitare. De citeva zile, 
taberele și-au primit 
primi, oaspeți — pre
școlarii.

— Peste 29 000 de e- 
levi, in serii de cite 
14 zile, alți 35 000 in 
tabere turistice de mai 
scurtă durată, citeva 
m i de studenți, circa 
2 500 de pionieri și e- 
levi participant La 
competiția cultural-ar-

vor umple cu 
lor veselă me-

tisticâ a formațiilor 
școlare fruntașe „Li
toral ’73“ — iată pro
porțiile acestui „e- 
xod“ de vacanță al 
populației școlare spre 
Marea Neagră — ne 
spune prof. Leonida 
Fiorea, inspector șco
lar general al jude-

Poarta Albă. Medgi
dia, însumînd aproa
pe 4 000 de locuri, alte 
spații de cazare in 
Mamaia sat. Manga
lia, Năvodari și Tuzla.

Aceasta este situația 
arătată in birou. Cum 
stau lucrurile ia fața 
locului ?

Datele ți asigurările din birou față 
în față cu concluziile unui raid 

la mare țl la munte

Constanța (In 
răstimp, peste

tulul 
acest ...
4 800 de elevi const&n- 
țeni vor pleca la 
munte in tabere de 14 
zile. iar alți peste 
3 200 in tabere și ex
cursii turistice). Pen
tru ei toți, la Năvo
dari, Coriineștâ, 2 Mai 
pregătirile sint aproa
pe terminate. Sint, de 
asemenea, in curs de 
amenajare in afara in
ternatelor școlare din 
Constanța. Hirșova. 
Crucea, Kogălniceanu.

Deși lucrările mari 
au fost in general în
cheiate, mai sint de 
pus la punct destule 
„amănunte" de ordin 
gospodăresc. în tabăra 
de la Năvodari, de 
exemplu. care va 
funcționa in acest an 
cu o capacitate de 
5 200 locuri pe serie, 
plus 500 locuri in cor
turi, cu citeva zile in 
urmă, cind am între
prins raidul nostru, 
la 7 pavilioane ale 
grupului „Cutezăto-

rii" nu erau încă exe
cutate reparațiile ex
terioare. iar la grupu
rile „Albatros", „Delfi
nul" și la blocurile a- 
limentare zugrăvelile 
așteptau încă să fie 
împrospătate. Revizui
rea celor 4 grupuri sa
nitare și amenajarea 
căilor de acces din in
terior se aflau la sta
diul de... perspectivă. 
Rămase mult in urmă 
erau și lucrările de la 
tabăra „Dig", iar la 
anexa taberei Costi- 
nești, la Schitu. zu
grăvelile cojite din a- 
nul trecut, instalațiile 
sanitare defecte și 
curtea plină de bălării 
dovedeau cu priso
sință intîrzlerea gos
podarilor.

De pe litoral ne de
plasăm spre unele din

Florica 
D1NULESCU 
Georqe 
M1HAESCU 
Gheorqhe 
PARASCAN

(Continuare 
in pag. a IV-a)

pentru muncitorii a- 
cestei țări : pentru 
prima oară intrau in 
fabrica lor ; erau che
mați să conducă, să se 
gospodărească, să ho
tărască ei ; 
răspundere

intreaga 
__ t_____ _ pentru 
cum vor arăta indus
tria șt economia ro
mânească peste ani 
apăsa pe umerii lor... 
Astfel, din prima cli
pă. noii stăpini se ve
deau datori să se gin- 
dească nu numai la 
prezent — și dificultă
țile erau numeroase și 
greu de depășit — ci 
și la viitor și nu ca la 
ceva abstract, nebu
los : viitorul, ei știau, 
avea să se nască din 
hărnicia și priceperea 
unui popor liber, din 
riguroase planuri de 
dezvoltare, din 
de mai bine.

Paginile de 
tură dedicate 
moment, din 
încă puține, imaginile 
de film ni-i prezintă 
pe directorii-munci- 
tori, pe membrii con
siliilor de conducere, 
pe toți cei angrenați 
in procesul dc organi
zare și gospodărire a 
marilor întreprinderi, 
ca pe niște oameni cu 
alese calități morale, 
devotați clasei și parti
dului. intransigenți 
față de slăbiciunile lor 
și ale altora — iar 
mărturiile ce s-au 
păstrat confirmă că a- 
cesta 
Dar,

dorința

litcra- 
acelui 
păcate

este adevărul, 
să ne-ntrebăm 

azi, cu cită pricepere 
și experiență s-a por
nit atunci la drum ? 
Nu cu prea multă : 
poate că în nu puține 
împrejurări dificile, 
spiritul revoluționar, 
entuziasmul și hărni
cia au ținut locul, in 
acea perioadă de în
ceput. priceperii și 
experienței. Greșelile 
inevitabile s-au corec
tat din mers, știința 
conducerii s-a învățat 
din frămintările fiecă
rei zile, înalta califi
care s-a dobindit cu 
prețul a nenumărate 
eforturi in halele uzi

nelor, pe marile șan
tiere. în sălile de curs.

Clasa muncitoare a 
făcut dovada forței 
sale neobișnuite nu in 
acțiuni de mare spec
tacol, de paradă, ci in 
organizarea șl diversi
ficarea producției, in 
creșterea calității, in 
Îndeplinirea planurilor 
cincinale, în grija per
manentă pentru ca
drele noi, pentru cel 
ce sporesc an dc an 
rindurlle constructo
rilor socialismului. 
Nici una din marile și 
modernele noastre 
uzine nu s-a înălțat 
ca-n basme, peste zl, 
peste noapte, la vreun 
semn.

Știam, din copilărie, 
un cimp cu mărăcini, 
unde de două-trei ori 
pe an se țineau tirguri 
de vite. Pe cîmpul a- 
cela au poposit intr-o 
zi primii vreo douăzeci 
de constructori ai unul 
viitor combinat. întii 
au fost scoși mără
cinii, treabă nu tocmai 
ușoară, numai asta a 
durat două zile. Din 
acel moment și pină 
la intrarea in func
țiune a combinatului 
au trecut aproape pa
tru ani. Peste două 
mii de oameni au lu
crat acolo zi de zi. 
Am stat de vorbă cu 
vreo zece : nici unul 
dintre aceștia nu și-a 
amintit vreo intim- 
plare neobișnuită, e- 
loctrizantă din timpul 
muncii pe șantierul 
respectiv. Azi. pe un 
mare șantier, dacă or
ganizarea e bună, dacă • 
protecția muncii func
ționează cum scrie in 
regulament, întimplă- 
rile neobișnuite, actele 
de eroism de genul : a 
salvat pe nu știu cine, 
a intervenit in ultimul 
moment... sînt destul 
de rare.

Mai mult decit în-

Nicolae Ț1C
(Continuare 
în pag. a II-a)

metan

La primul punct al ordinii de zi, 
sculptorul Ovidiu Maitec, vicepre
ședinte al Uniunii artiștilor plastici, 
a prezentat raportul comitetului de 
conducere al U.A.P.

IN PAGINA A IV-A

(Agerpres)

RAPORTUL PREZENTAT 
LA CONFERINȚA NAȚIONALA 
A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI

La Combinatul de îngrășăminte azotoase din Slobozia

A fost pusă in funcțiune instalația
de cracare a

SLOBOZIA (Corespondentul 
„Scinteii“. Lucian Ciubotarul. Chi- 
miștii de la Combinatul de îngră
șăminte azotoase din Slobozia au 
trecut cu succes un nou examen. 
Ieri dimineață a fost pusă in func
țiune instalația de cracare a gazului 
metan, prima in circuitul de pro
ducere a amoniacului. După cum 
ne-a informat inginerul Constantin 
Iovănel, directorul general al com-

gaz
binatului, in momentul de față 
reduc cu hidrogen catalizatorii prin 
convertorul de înaltă tensiune. O 
contribuție deosebită la această 
realizare au adus inginerul Miltiade 
Dobrin, echipele maiștrilor Nicolae 
Rachleru și Honoriu Munteanu, in
ginerii Nicolae Stroie, Dumitru 
Dumitriu și tehnologul Ion Scrip- 
caru.

O dimineață ca oricare alia, care marchează pre
tutindeni, în toată țara, începutul unei noi zile de 
muncă rodnică, responsabilă. „Călători** prin Capi
tală intr-o astfel de zi, reporterii au iutilnit însă 
și altfel de situații — excepții nedorite, abateri de 
la ceea ce trebuie să 
sirea timpului afectat

însemne pentru oricine folo- 
sarcinilor de serviciu.

PE TEREN... 
LA „GAMBRINUS

început de vară, zi caldă 
de Iunie. Pe bulevarde, lo
calurile și-au scos mesele 
pe trotuar... La ..Gambri
nus** deverul s-a Întețit bi
nișor : halbe, gustări, tai
fas... La una din mese, in 
afara ocupantului, ne atra
ge atenția o maoă doldora 
de hîrtii. Cine știe, poate 
vreun inspector de la forul 
de resort, venit să consta
te profesional cam cum 
mai merg lucrurile ne aici.

— Cu treburi, cu tre
buri ? (De, curiozitate de 
reporter).

— Aș 1 în concediu.
— Și, așa. cu mapa ? Lu

crați și-n timpul liber ? Cu 
ce vă ocupați ?

— Contabil.
— Unde ?

Pe șantierul Uzinei de oțeluri înalt aliate din Tîrgoviște, la multe din 
capacitățile sale de producție lucrările se apropie de faza finală. 
Aici, potrivit calculelor economice, se va produce de trei ori mai 
mult oțel-lingouri decît realiza metalurgia României în anul națio
nalizării. Și nu oțel carbon obișnuit, ci înalt aliat, deosebit de util 

economiei naționale

lucra unde a zis. iar de 
concediu — nici vorbă ! De 
fapt, dumnealui este șeful 
biroului de aprovizionare 
al Institutului de cercetări 
pentru protecția plantelor 
și se afla in orele de pro-

mai nimica ? replică omul, 
supărat că-1 tulburasem în 
„exercițiul funcțiunii". îmi 
rezolv eu treburile mele !

Rămine de văzut ce pă
rere are respectivul institut 
despre felul in care un

ȘANTIERUL 
AȘTEAPTĂ UTILA
JELE, DELEGATUL 
MERGE LA CINEMA

In căutarea
timpului pierdut...
DELEGAȚI IN CAPITALĂ CARE „REZOLVĂ" TREBURILE
ÎNTREPRINDERILOR... IN BERĂRII Șl CINEMATOGRAFE

— La o întreprindere de 
aprovizionare in construc
ții.

...Ceva mai tirziu lucru
rile se lămureau. Interlo
cutorul nostru. Mihai Stoi- 
cescu, nu era contabil, nu

gram... După cum ni s-a 
răspuns de la birou, avea 
in dimineața aceea treburi 
la Biofarm, la C.L.D.C., la 
un institut... Așadar, pe 
teren... la „Gambrinus**.

— Ce atîta caz pentru

delegat al său își rezolvă 
îndatoririle de serviciu la 
berărie. Un mod original de 
a proteja plantele ? Atunci, 
probabil, ar trebui început 
cu plivitul unor asemenea 
practici.

...Ora 11. La cinemato
graful „Scala" ies spectato
rii de la matineu. Printre 
ci, un om între două virs- 
te. cu o servietă respecta
bilă, pășește îngindurat. 
Să-1 fi impresionat finalul 
tragic din ..Rond de 
noapte'* ?

— V-a plăcut filmul ?
— Așa și așa. Am intrat 

mal mult ca să-mi omor 
timpul...

— Nu lucrați nicăieri ?
— Se poate ? ! Sint om 

serios, încadrat în cîmpul 
muncii.

— Si la ora asta nu tre
buia să fiți la slujbă ? Poa
te lucrați după-amiază ?

— Sint In delegație !
$! pentru a fi mai con

vingător. Ion Biriș, mais
tru principal la șantierul

Dinu POPESCU 
Emil MAR1NACHE

(Continuare în pag. a V-a)
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CALCULUL PREȚULUI DE COST
1N COOPERATIVELE AGRICOLE
La Plenara C.C. al P.C.R. din M 

februarie — 2 martie a.c. s-a subli
niat, Incâ o data, necesitatea perfec
ționării planificării, evidentei și cal
culării prețului de cost pe fiecare 
produs. Pentru valorificarea superioa
ră a forței de muncă și a resurse
lor materiale se Impune deci ca și 
in cooperativele agricole de produc
ție. la fel ca in toate celelalte unități 
economice, să se generalizeze acest 
sistem de evidență. „Este necesar să 
se pună ordine și în ce privește pre
țul de cost in cooperative, pentru a 
putea ști cit costă in mod real un 
produs sau altul" — arăta tovarășul 
Nicola© C-oaușescu 
in cuvin tarea 
rostită la plena
ră.

Cu 7 ard In ur
mă s-fi luat mă
sura de a se ex
perimenta In coo
perativele agri
cole calculul pre
țului de cost a] 
produselor. Pen
tru început, cum 
era și firesc. experimentarea s-a fă
cut intr-un număr restrâns de uni
tăți. întreaga acțiune a fost organiza
tă de Ministerul Agriculturii, meto
dologia de caicul fiind elaborată îm
preună cu Institutul de cercetări 
pentru economie agrară. Pină aici 
toate bune. Numai că ritmul in care 
s-a extins calcularea prețului de cost 
nu este pe măsura posibilităților și 
nici cel dorit Iată ce spun cifrele. 
Ir. 1967. prețul de cost a fost calcu
lat in 100 cooperative agricole, in 
1972 — în 1 000. iar in acest an pre
țul de cost se urmărește in 1500 
cooperative, ceea ce reprezintă doar 
o treime din numărul lor total. 
Peste tot unde s-a aplicat aceasta 
metodă de evidență, avantajele ei au 
fost și sint bine apreciate.

La cooperativa agricolă din Tuzla, 
județul Constanța, s-a introdus cal
cularea prețului de cost încă din a- 
nul 19b '. Intrucit această metodă dâ 
posibilitatea să se urmărească cheltu
ielile de producție pe elemente. în 
timpul anului au putut fi luate mă
suri pentru evitarea risipei. Astfel, 
s-a exercitat un control mai eficace 
asupra cheltuielilor efectuate in di
ferite faze ale procesului de produc
ție. Iată numai un exemplu. In 
1972 a fost irigată pentru prima dată 
o suprafață de 330 ha cu porumb. 
Lucrările de amenajare a terenului 
s-au desfășurat intr-un ritm mai 
lent decit cel prevăzut Dindu-și 
seama că nu vor putea iriga decit in 
a doua jumătate a anului și că spo
rul de producție va ti mai mic, 
specialiștii au schimbat tehnologia 
de irigare. Analizele făcute au 
dus la concluzia că trebuie reduse 
cantitățile de îngrășăminte și asi
gurată o densitate mai mică de 
plante la hectar, corespunzătoare 
numărului udărilor și volumului de 
apă folosit Astfel, la porumbul iri
gat i-a obținut o producție supli
mentară în valoare de 480 000 lei, 
iar cheltuielile efectuate in plus au 
fost de numai 91 200 lei.

Și la cooperativa agricolă din Gur-

băneșll, județul Ilfov, calcularea 
prețului de cost a dat posibilitate 
consiliului do conducere să cunoască 
eficiența cheltuielilor la fiecare fază 
a procesului de producție, la fiecare 
cultură și specie de animale. Din a- 
nallzole efectuate a rezultat câ, in 
toate sectoarele, se pot obține pro
ducții mai mari cu aceleași cheltu
ieli. în mod deosebit s-a urmărit 
reducerea prețului de cost al pro
duselor in zootehnie. în 1970 se 
cheltuiau anual pentm o vacă peste 
6 000 lei. furajele avind ponderea 
cea mai mare. Nivelul acestor chel
tuieli era prea mare față de pro

UN EXPERIMENT CARE A IMBĂTRÎNIT 

...ÎN STADIUL DE EXPERIMENT

ducția medie care se realiza : 
1 800 litri lapte pe vacă furajată. 
S-a analizat ce se poate face pentru 
reducerea cheltuielilor de furajare 
și au fost stabilite, totodată, o sea
mă de măsuri : ridicarea calității 
furajelor de volum prin recoltarea 
lor in perioadele optime, îmbunătă
țirea condițiilor de depozitare și ad
ministrare etc Calcularea prețului de 
cost a permis să se urmărească chel
tuielile de producție și să se aplice 
consecvent și cu eficiență planul de 
măsuri stabilit. Pe baza lotizării va
cilor, furajele au fost administrate 
diferențiat după potențialul lor pro
ductiv și perioada de lactație. Can
titatea de furaje administrată zil
nic s-a marii sau s-a micșorat in 
funcție de dinamica producției fie
cărei vaci. Ca urmare, in perioada 
1979—1972, producția medie de lapte 
a crescut de la 1 800 litri la 2 370 
litri. In timp ce prețul de cost s-a 
redus cu peste 50 lei pe hectolitru.

In cooperativele agricole respecti
ve,- ca și în multe alte unități care 
au aplicat această metodă s-au pu
tut determina cauzele unor cheltu
ieli neraționale și s-a intervenit 
pentru stăvilirea lor. Mai mult, îm
bunătățirea sistemului de evidență a 
determinat întărirea spiritului de dis
ciplină in rindul cooperatorilor, a 
sporit grija acestora pentru gospo
dărirea mai bună a fondurilor de 
producție.

De ce acest sistem ale cărui avan
taje sint bine cunoscute și verificate 
în practică nu se generalizează mai 
repede ?

Se acreditează ideea că principalul 
impediment in generalizarea acestei 
forme de evidență îl reprezintă lipsa 
cadrelor economice cu pregătire co
respunzătoare. Desigur, generaliza
rea calculării prețului de cost, pe 
lingă rezolvarea unor probleme le
gate de perfecționarea sistemului de 
evidență și circulație a documente
lor, necesită pregătirea corespunză
toare a cadrelor economice. Dar a- 
ceastă cerință era cunoscută încă de

acum 7 ani, cind s-a introdus, în 
mod experimental, calcularea prețu
lui de cost. Ce s-a făcut pentru re
zolvarea el dacă acum se pune în 
discuție aceeași problemă ? Este o 
realitate că unitățile au si vor avea 
nevoie de un număr mai mare de 
cadre economice bine calificate. Dar 
experiența demonstrează că și cu 
actualele cadre de contabili, prlntr-o 
pregăt’re corespunzătoare, calculul 
prețului de cost putea fi introdus 
intr-un număr mai mare de unități, 
în prezent, in cooperativele agricole 
lucrează 2 600 contabili-șefl cu stu
dii medii. Este un număr deloc de 

neglijat. Totuși, 
așa cum s-a ară
tat, prețul de 
cost se calculea
ză numai in 1 500 
de unități. în al 
doilea rind, de ce 
se decretează atit 
de categoric că 
este imposibilă 
aplicarea acestei 
metode, în gene
ral sporirea pre

ocupării pentru economicitate, In 
acele unități unde nu sint con
tabili cu anumite studii ? Tov. 
Gheorghe Viciu, director adjunct 
al direcției agricole județene ilfov, 
spunea că In cooperativele agricole 
sint mulți contabili-șefi fără prea 
multă școală, dar a căror experiență 
este de neinlocuit

în multe cooperative agricole sint 
contabili buni, cu o bogată și înde
lungată experiență, insă completarea, 
perfecționarea cunoștințelor lor eco
nomice nu s-au făcut și incă nu se 
fac in mod corespunzător. In 
toți anii s-au organizat instruc
taje al căror scop declarat era 
să clarifice o serie de probleme 
economice, să contribuie la insușirc-a 
lor. Opinia celor care au participat 
la aceste instruiri este câ ele nu au 
fost in toate cazurile eficiente. Con- 
tabilii-șefi din cooperative sint che
mați pentru o anumită problema, 
pentru ca apoi să li se vorbească 
despre altceva, să li se ceară tot fe
lul de date statistice. Este explica
bil de ce, in multe cazuri, se reîn
torc acasă fără să se fi ales cu mare 
lucru in ce privește îmbogățirea ni
velului lor de cunoștințe economice. 
De aceea, organele de specialitate 
ale ministerului, direcțiile agricole 
județene trebuie să reconsidere 
sistemul de pregătire a contabili
lor din unități. Cit privește în
sușirea cunoștințelor necesare calcu
lării prețului de cost, s-au organizat 
instructaje la care au participat nu
mai contabilii din unitățile care 
urmau să aplice această metodă. 
Deci, in restul cooperativelor agri- 

_ cole, problemele calculării prețului 
de cost au rămas tot atît de necu
noscute ca și acum șapte afli. înceti
neală cu care se acționează pentru 
generalizarea calculării prețului de 
cost în cooperativele agricole nu poa
te duce decit la prelungirea unui ex
periment, încetineală care nu-și gă
sește justificare.

Ion TEODOR
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DE POMI
FRUCTIFERI

spreActivitatea direcțională — 
înnobilarea pomilor fructiferi de 
natură autohtonă și obținerea de 
soluri noi, cu caracteristici su
perioare, formează una din pre
ocupările principale ale cerce
tătorilor de la Stațiunea expe
rimentală pomicolă din Bistrița. 
Realizările de dată recentă, ob
ținute aici, sint remarcabile. A 
fost creat un nou soi de pere, 
denumite „Tămiioasc de Bistri
ța", care, slntem asigurați de 
cercetătorii stațiunii, depășesc 
sub raportul productivității la 
hectar și al caracteristicilor ca
litative toate soiurile de pere 
existente în prezent in țara 
noastră, cu perioade do coacere 
in timpul verii. Părul „Tftmiios 
de Bistrița" dă fructe mari, as
pectuoase, cu miezul untos, a- 
vind un Înalt conținut de zahăr 
și o aromă delicioasă. De ase
menea, a fost omologat, de cu- 
rind, portal toiul P.F. Bistrița 
50. Cercetătorii stațiunii pregă
tesc pentru omologare alte so
iuri noi de pomi fructiferi. In 
primăvara acestui an, pe o su
prafață de 3 hectare, s-a con
stituit. prima livadă superinten- 
slvă de meri. Semnele de no
blețe ale acesteia sînt, conform 
datelor experimentale, maturi
zarea rapidă, astfel că in al 
5-lea an de la plantare pomii 
vor da o producție record de 
30 tone fructe la hectar. De 
asemenea, fructele sint mari, 
aspectuoase și deosebit de gus
toase.

Ion ANGHEL 
corespondentul „Scînteii'

j DIN REALIZĂRILE ț 

| MEȘTEȘUGARILOR j 
j DÎMBOVIȚENI j 
J TÎRGOVIȘTE (Corespondentul l 
' „Scînteii", Constantin Soci). Prin ; 1 calitatea produselor fabricate și ) 
’ varietatea serviciilor prestate, l 
) unitățile Uniunii județene a * 
i cooperativelor meșteșugărești j 
I din județul Dîmbovița și-au l 1 ciștigat un binemeritat prestigiu / 
? in rindurile populației. Printre ț 
' cele mal solicitate produse rea- f 
l lizate de meșteșugarii dîmbovi- 1 
’ țeni figurează : ii brodate cu k 
ț motive florale specifice acestor , 
i meleaguri, obiecte de artizanat, ț 1 garnituri de lenjerie, covoare i 
/ înnodate, servicii de ceai ș.a. y ț Printre unitățile producătoare l 
t se număra cooperativa „Arta ’ 
’ populară" din Tîrgoviște. frun- ț ț tașă pe ramură, cooperativele i 
i „Progresul", „Constructorul", i 
j „înfrățirea", „Sîrguința". De a- L 
l semenea, prin iscusința mește- ’ 
’ sugarilor de aici, o serie de de- ) 
) șeuri metalice provenite de la i 
« unitățile economice din județ se ’ 
1 transformă intr-o variată gamă i l de produsede uz gospodăresc.

Pentru posesorii de autoturisme. ) 
ț in orașele Tîrgoviște, Moreni, i 
i Pucioasa și Găești funcționează ' 
i unități de reparații și tinichige- l 
l rie auto. încadrate cu personal < 
/ de soecialitate și aparatură mo- ) 
\ dernă, (
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CUNOAȘTEȚI 
FRUMUSEȚILE 

VRANCEI?
Turiștilor dornici să cunoas

că frumusețile Vrancei li se 
recomandă un prim popas in 
pădurile de foioase Dumbrftvița 
și Pădurea Neagră sau La faza
neria de la Rădulești. Apoi, pe 
văile Milcovului. Putnei sau 
Sușiței vor putea pătrunde in 
„Tara de piatră", cu d&oorurile 
pitorești de la Soveja și de la 
Paltin. Silvicultorii vrinceni 
conservă cu deosebită grijă a- 
ceste frumuseți naturale, căro
ra le adaugă mereu altele, rod 
al muncii, hărniciei și pasiunii 
lor. La Lepșa a fost de curind 
modernizată una din cele mal 
vechi părirăvării, unde cresc 
renumitele specii de păstrăvi 
„Curcubeu" șl .Argintiu de 
Vrancea". Prin lucrările de con
solidare. prin plantațiile de pe 
muntele Tojanu, silvicultorii 
vrincenî au făcut o adevărată 
demonstrație de modul in care 
se pot pune in valoare terenu
rile degradate prin eroziune. 
Celor dornici să cunoască mun
ții Vrancei. silvicultorii le ofe
ră găzduire in cabanele Lepșu- 
leț. Tisa, Căldări. Zboina Nea
gră și altele, amenajate confor
tabil in poiene care deschid spre 
păduri priveliști de neuitat

' Ion N1STOR
\ corespondentul „Scînteii"

_______
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Un oraș în stepa dobrogeanâ — Babadagul
Foto : S. Cristian

Pășeau demni, 
pe poarta principală

(Urmare dio pag. I)

timplările mi-au atras 
atenția niște cifre : 
pe șantierul acela au 
învățat meserii diver
se peste o mie patru 
sute de tineri ; aproa
pe trei sute și-au în
cheiat studiile medii ; 
vreo optzeci au fost 
admiși in invățămin- 
tul superior ; media 
de virstă a muncitori
lor combinatului este 
de 21 de ani ; produ
sele se exportă in 12 
țâri...

Incercind să înțele
gem, să definim spiri
tul revoluționar al 
clasei muncitoare — 
gindul ne va duce, fi
resc, la anii luptei in 
ilegalitate și la cei 
imediat următori insu
recției de la 23 Au
gust. la acel „hei- 
rup !" al șantierelor, 
la înfruntarea cu cla
sele stăpinitoare, la

actul memorabil al 
naționalizării princi
palelor mijloace de 
producție... Dar el va 
urma firesc cursul 
timpului. Și vom cău
ta să descifrăm ce s-a 
Intimplat pe urmă, 
cind am Început să ne 
orinduim viața liberă, 
pașnică, in uzine, pe 
marile șantiere, m 
școli și instituții ? 
Ceea ce s-a intimplat 
pe urmă este poate 
mai puțin spectaculos 
la prima vedere, dar 
deosebit de spectacu
los în esență : ne pre
ocupă azi dezvoltarea 
armonioasă a tuturor 
regiunilor țării, mo
dernizarea Întreprin
derilor, extinderea 
tehnicii noi, creșterea 
calității produselor ; 
punem in slujba so
cietății Întreaga noas
tră pricepere, ne an
gajăm să Îndeplinim

inainte de termen 
planuri îndrăznețe, să 
grăbim ritmul, pentru 
ca, intr-un viitor nu 
prea Îndepărtat, să ne 
situăm in rindul țâri
lor cu un inalt grad 
de civilizație... Dăm 
noi dimensiuni insuși 
spiritului muncitoresc, 
spiritului revoluționar.

în acest fel, in lupta 
împotriva a tot ceea 
ce înseamnă rutină, o- 
rizont închis, comodi
tate. In lupta pentru 
creșterea continuă a 
nivelului de viață al 
poporului, in instau
rarea principiilor eti
cii și echității socia
liste, in acest fel mi se 
pare că se manifestă 
azi. din plin, spiritul 
revoluționar el clasei 
noastre muncitoare, 
afirmat atunci, in iu
nie. In modul concret, 
spre memoria timpu
lui. a istoriei.

Planul
(Urmare din pag. 1)
care n-a primit ritmic unele mate
riale din partea unor întreprinderi 
din Capitală ; datoare fată de bene
ficiarii lor au rămas și întreprinde
rea de motoare electrice Pitești. „Po- 
licolor", ..23 August", „Automatica" 
din București, ,,Independenta‘‘-Sibiu 
și „Neptun" din Cimpina, întreprin
derea de osii și boghiuri din Balș 
ș.a. Nici o justificare nu poate fi ad
misă pentru ncrespectarea unor ri
guroase obligații contractuale. Intru- 
cit se constată că și în ’întreprinderi 
ce aparțin acelorași centrale — cum 
este cazul Centralei de automobile, 
tractoare și mașini agricole din Bra
șov — se înregistrează frecvente a- 
bateri de la disciplina contractuală, 
este imperios necesar ca ministerele 
de resort. împreună cu conducerile 
centralelor și unităților să rezolve 
nelntirziat asemenea situații și să 
repună contractul economic in de
plinătatea certitudinilor de Înfăptui
re. Hotăritoare sint. In acest scop — 
așa cum sublinia conducerea parti
dului — intervențiile directe, opera
tive ale cadrelor de conducere din 
întreprinderi și centrale, stabilirea de 
contacte permanente între furnizori 
și beneficiari, astfel Incit orice dere
glări să fie evitate din timp. Orga
nizațiilor de partid le revine, de ase
menea. sarcina de a urmări sistema
tic modul cum fiecare unitate res
pectă contractele economice, mobil1- 
zind forțele colectivului și manifes
tând intransigență fată de orice ab
dicări de la disciplina contractuală.

ZESTREA TEHNICA A INDUS
TRIEI — DIN PLIN UTILIZATA î 
Atit la Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1972, cit și la Plenara 
din februarie-martle s-a Insistat asu
pra imbunătățirii simțitoare a indici
lor de folosire a mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor. In trimestrul I, in 
acest sens, s-au obținut unele rezul-

De ce nu se achiziționează 
saxofoane la centrele 
de colectare a sticlelor?

Scrisori sosite la re
dacție semnalează fap
tul că, in aceste ziJe, 
cind gospodinele iși 
golesc cămările de sti
cle și borcane de con
serve la centrele de 
colectare ale I.C.V.A., 
cetățenii intimDină tot 
felul de dificultăți, iar 
cozile au prins parcă 
rădăcini. Oamenii sint 
nevoiți să bată dru
mul și de cite 2—3 
ori pină ce reușesc să 
găsească gestionarii 
centrelor. Anca L'ibe- 
riu din București, str. 
Bizet 6, ne .scrie că 
unitatea din str. 
Rahmaninov. cartierul 
Fioreasca, stă mai tot 
timpul închisă. De 
multe ori cetățenii o 
așteaptă zadarnic pe 
responsabila Ana Vlă- 
ducă în timpul pro
gramului anunțat : 
7—12 și 16—19,30 I 
„Cind în sfirșit apare, 
zeci de persoane sint 
poftite să revină mal 
tirziu, dacă nu chiar 
a doua zi. pentru câ, 
spune ea. n-are bani. 
Mi-am încercat noro
cul și in Piața Doro
banți. Fără succes : 
centrul, lăsat in para
gină, are obloanele 
trase".

Scrisori sesizlnd ne
ajunsuri asemănătoare 
am mai primit și de 
la mulți alți cititori. 
O scurtă investigație 
a scos la iveală fap
tul că sesizările cetă
țenilor sint Înteme
iate. Li se refuză pre
luarea ambalajelor 
pentru tot felul de 
motive — incit te în
trebi : aceste unități 
n-au fost create in 
virtutea unor necesi
tăți economice ? A- 
tunci de ce fac tot po
sibilul pentru... a 
nu-și face datoria ? 
De pildă, in legătură 
cu lipsa de bani, scuză 
invocată adesea de 
unii gestionari, tov. 
P. Puni, directorul 
I.C.V.A. — unitatea 
București, consideră 
„argumentul" drept o 
înșelătorie. ..Am în
ființat de curind ser
viciul „casierul vo
lant", spre a prein- 
timpina o eventuală 
„pană" de bani. O 
mașină cu personal 
însoțitor e dirijată in 
orice moment către 
cei cărora li s-au ter
minat fondurile". Dar 
unii achizitori, ca de 
exemDlu Florlcă Ma
tei, de la centrul nr. 
49 de pe bd. 1 Mai. 
continuă să-i trimită 
pe cetățeni acasă 
spunindu-le că... n-are 
bani. Să nu poată oare 
conducerea I.C.V.A. să 
rezolve această pro
blemă ?

O altă exDlicație ce 
o dă întreprinderea, 
spre a justifica defi
ciențele existente, e

aceea că nu găsește 
gestionari ! De altfel, 
populația întregii Ca
pitale e servilă, la 
ora actuală, doar de 
102 unități. Una la 
circa 15 000 de locui
tori ! Este drept insă 
că nici consiliile popu
lare ale sectoarelor 
Capitalei nu se do
vedesc prea recep
tive cind e vorba să 
acorde spații adec
vate pentru amenaja
rea altor centre. Dar. 
chiar și în astfel de 
condiții, cetățenii ar 
fi fost totuși scutiți 
de multe neplăceri, 
dacă unitățile comer
țului socialist, cu sar
cini de desfacere a

PE URMELE 
UNOR SCRISORI
produselor alimentare, 
ar respecta Întocmai 
H.C.M. 2 335, potrivit 
căreia au obligația să 
recupereze amoalaje 
din sticlă de la popu
lație. Abia in ultimul 
timp au început fii 
primească sticle goale. 
Dar nu toate. Bună
oară, din 4 unități a- 
limentare vizitate, pe 
bd. 1 Mai, doar 2 res
pectau dispoziția a- 
mintitâ, iar in cele
lalte se căutau expli
cații. In acest timp, 
tov. director comercial 
Ion Raiciu, delal.C.L. 
Alimentara, sectorul 8, 
este ferm convins că 
toate unitățile din 
raza întreprinderii, 
care au condiții, achi
ziționează ambalaje 
din sticlă „contra 
marfă, contra senimb 
și contra numerar" ! 
Cel puțin „contra nu
merar", nici unul din 
cele 4 magazine n-au 
acceptat să schimbe 
sticle și borcane. E 
firesc deci 6ă persiste 
asemenea anomalii, 
dacă una spune direc
torul și alta fac sala- 
riații in subordine.

Cetățenii mai sesi
zau in scrisorile lor și 
faptul că, deseori, 
gestionarii centrelor 
de achiziții nu pri
mesc sticle și borca
ne deoarece, invocă 
ei, n-au navete, iar 
depozitele nu respec
tă graficele de livra
re și ridicare a amba
lajelor. Intr-adevăr, 
trotuarele din fața 
unor centre s*au bio- 
cate cu lăzi. Cind am 
vizitat centrul nr. 49 
din bd. 1 Mai. acesta 
nici nu se mai zărea 
din spatele maldă
rului de lădite ce 
blocaseră intrarea și 
se răspindiseră pină 
in partea carosa

bilă. Referindu-se la 
acest aspect, directo
rul I.C.V.A.-București 
se scuza: „A in
tervenit ceva ne
prevăzut. „VLnalco- 
olul" pretinde să-i a- 
sigurăm acum 87 000 
sticle pe zi, in loc de 
66 000. Aceasta în
seamnă mașini in 
plus, transporturi su
plimentare. motiv 
pentru care sc mai 
produc unele lntirzieri 
in deblocarea sau a- 
p’rovizionarea centre
lor cu ambalaj lem
nos. Dar lucrurile 
se vor reglementa". 
Cind ?

Oamenii mal au și 
alte surprize cind a- 
jung la centrele de a- 
chiziții. Li se refuză 
anumite sticle și bor
cane pe care ei le-au 
plătit, cum ar fi : sti
cle de pepsi, de „Cico", 
de suc, borcane de 
gem, de Iaurt, sticle 
de 3Z4 provenite din 
import ș.a. Care-i ex
plicația ? „Nu le pri
mește industria — ne 
spune interlocutorul. 
Am propus, de exem
plu, fabricii de suc 
din Militari să preia 
sticlele, dar problema 
s-a discutat și redis
cutat, insă s-a împot
molit pe undeva, pe 
la Ministerul Comer
țului Interior. N-a 
fost omologat pre
țul... Cit privește sti
clele de pepsi, ce a- 
parțin fabricii „Mun
ca" din Constanta, nu 
ni se dau navete goa
le...". Ițele se încurcă 
și mai rău cind este 
vorba de sticle de 3/4. 
Cele din import sînt 
refuzate. De- ce ? „$i 
așa avem un stoc de 
1 milion de „trei 
sferturi" românești, 
pentru care plătim 
dobindă 125 000 lei 
pe an" — ne spu
ne directorul. Dar de 
ce întreprinderi ca 
„Vinalcool", fabrica 
de ulei „Muntenia", 
Fabrica de oțet a 
Centrocoop și altele 
nu-și amenajează de
pozite proprii ? S-ar 
evita astfel o mare ri
sipă de bani și s-ar a- 
sigura, totodată, o mai 
bună gospodărire a 
ambalajelor.

Cum se vede, expli
cații se pot da pen
tru orice deficiență. 
Dar nu de explicații 
este nevoie, ci de 
măsuri concrete, o- 
perative, care să îm
bunătățească calita
tea prestațiilor. Alt
fel. borcanele vor ră- 
mine și de-acum în
colo... tot încurcate. 
Sau poate centrele 
vor să se profileze pe 
achiziția de saxofoa
ne ? Ar merge mai 
bine...

Dumitru 
M1NCULESCU

LA ,CLUJANA

MODELE NOI DE
CLUJ (Corespondentul „Scin- 

teii", Al. Mureșan), în magazi
nele proprii, ca și in rețeaua 
comerțului de stat au fost li
vrate, in ultimul timp, noi mo
dele de încălțăminte pentru 
bărbați, femei și copii, purtind 
marca „Clujana". O bună parte 
dintre noile modele au fost so
licitate la export. Numai in luna 
mai, combinatul „Clujana" a 
expediat diferiților beneficiari 
externi 300 000 perechi de Încăl
țăminte, iar pentru iunie cifra

ÎNCĂLȚĂMINTE
va fi cu mult mai mare. Demn 
de remarcat este și faptul că in 
primele 5 luni din acest an, 
combinatul clujean a realizat o 
producție de încălțăminte supli
mentară in valoare de 8.4 mi
lioane lei. După cum am aflat 
de la tovarășul inginer Vasile 
Spînu. directorul fabricii de în
călțăminte, în prezent, la „Clu- 
jana", se fac pregătiri pentru 
introducerea în fabricație, în 
semestrul al II-lca, a celor 80 
noi modele contractate.

îndeplinit ritmic I
tate pozitive — bunăoară, indicele de 
utilizare a fondului de timp disponi
bil al mașinilor-unelte de prelucra
re a metalelor a crescut cu aproape 
4 la sută față de nivelul mediu al 
anului trecut. Totuși, sarcina stabili
tă de conducerea partidului, de a se 
asigura un indice de utilizare de 85 
la sută la mașinile-unelte, nu a fost 
realizată in întregime nici de către 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele — 75,8 Ia sută, 
nici de Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini-Unelte și Elec
trotehnicii — 68.4 la sută. Cauza 
principală rezidă In ritmul lent in 
care își găsesc finalizare acțiunile 
privind generalizarea schimbului II 
și extinderea schimbului III. Or, 
aici sălășluiește o imensă rezervă 
a industriei noastre socialiste. Iată 
de ce este absolut necesar ca proble
mele fructificării posibilităților tutu
ror celor trei schimburi să fie abor
date cu mai multă energie și rezol
vate cu mai mult spirit de decizie, 
în același sens, in toate unitățile 
unde nu s-a realizat încă de la în
ceputul anului o încărcare echilibra
tă a capacităților de producție, la co
tele stabilite prin plan, să se aplice 
grabnic măsuri operative șl eficace, 
cu termene șl responsabilități precise, 
astfel Incit forța tehnică a industriei 
noastre socialiste să rodească din 
plin.

MAXIMA ATENȚIE INDICATO
RILOR DE EFICIENTA. Așa cum 
este știut, realizarea tuturor obiecti
velor economice stabilite pentru 
acest an trebuie să aibă loc In con
dițiile valorificării superioare a po
tențialului productiv existent în fie
care Întreprindere, acordindu-se prio
ritate indicatorilor de eficiență. Se 
cuvin, desigur, felicitări unităților 
din metalurgie, energie electrică, 
transporturi șl telecomunicații care, 
față de plan, au redua cheltuielii*

totale de producție la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă ; cind se vor putea 
face insă asemenea aprecieri și la 
adresa altor ministere mari consu
matoare de metal, lemn, combustibil, 
energie electrică ? Conducerea par
tidului și guvernului o subliniat din 
nou, la ședința comună din mai a.c., 
necesitatea de a se aplica măsuri 
energice de reducere a consumurilor 
specifice și a cheltuielilor materiale, 
de întărire a disciplinei financiare. 
In fiecare întreprindere, in fiecare 
secție, la fiecare loc de muncă tre
buie sâ se asigure participarea to
tală a colectivelor la descoperirea ?i 
valorificarea de noi rezerve interne 
pentru sporirea eficienței, mobiliza
rea generală a spiritului gospodăresc 
pentru lichidarea și prevenirea risi
pei de orice fel ar fi — de muncă, 
de timp, de bani, de materiale.

Nu există sarcină mai importantă 
pentru toate colectivele de întreprin
deri din industrie decit aceea de a 
realiza integral prevederile planului 
la toți indicatorii — cantitativi și ca
litativi — zi cu zi și decadă cu de
cadă, in fiecare lună ‘și trimestru. 
Spre acest obiectiv trebuie concen
trate toate eforturile muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor din fa
brici și uzine și. cu deosebire, din 
unitățile care au de recuperat restan
țe la diferite sortimente sau indica
tori. în întrecerea in cinstea celei 
de-a 29-a aniversări a Insurecției na
ționale antifasciste armate, organiza
țiile de partid din întreprinderi, or
ganele locale de partid, conducerile 
centralelor și ministerelor au dato
ria de mare răspundere de a aplica 
operativ, cu sprijinul comitetelor oa
menilor muncii, măsuri practice Ime
diate pentru soluționarea tuturor 
problemelor Îndeplinirii planului și 
angajamentelor. Este sarcina de par
tid. sarcina patriotică a fiecăruia — 
de la muncitor pină la director și mi
nistru.

Orădenii

Balada

171 344 
raport, 
„cusut 
e vor- 
„băga-

rioase“

FAPTUL
DIVERS

Brdlla
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„Miște

dispariții 
auto

Foarte s-au mai mirat 
conducători auto din _
cind s-au trezit dimineața Jără 
autovehiculele pe care le Par~ 
casetă, de cu seară, „la domi
ciliu". Le-au căutat in dreapta, 
le-au căutat in stingă — degea
ba. La întreprinderile respecti
ve erau așteptați, căutați. Cl- 
țiva conducători auto rămafi 
fără... auto au anunțat miliția. 
Mare bucurie pe ei cind li s-a 
răspuns, pe loc, cu autovehicu
lele respective se află la parca
re, in locul cutare. Un loc unde 
au fost aduse la un loc, in nu
mai citeva ore, nu mai puțin 
de 55 de autovehicule de la di
ferite „domicilii" șoferiste, in 
loc de garajele unor în
treprinderi ca : uzina de repa
rații, I S.C.I.P , I.A.S. Siliștea, 
I.P.V.I.L.F., întreprinderea via' 
și vinului, I.T.O. etc. Incit bucu
ria șoferilor de a-și fi găsit 
mașinile a fost mare, dar... pe 
urmă s-a înjumătățit.

iși cumpără 
bărci ?

De aproape un an, pe 
din principalele poduri de pes
te Crișul Repede, situat in cen
trul municipiului Oradea, a fost 
oprită trecerea pietonilor. Tre
buiau făcute unele mici repa
rații. De atunci, „micile repa
rații" interminabile provoacă 
orâdenilor mari necazuri. Zil
nic, mii de oameni sint nevoiți 
să ocolească centrul orașului, 
pină la alte poduri de trecere. 
Hotărit lucru : nu se repară 
podul, pină cind cineva nu se 
va face „luntre și punte", mai 
ales că e vorba de trecut Cri
șul... Repede.

chiriașului 
dator

După ce a obținut un aparta
ment de la Combinatul chimic 
din Rm. Vilcea, inginerul Ion 
Păun s-a „transferat" la o altă 
întreprindere vilceană, de unde 
aite doruri de ducă l-au dus 
din oraș in oraș, din transfer 
In transfer, reeditind, intr-un 
fel. performanța chiriașului 
grăbit al lui Topirccanu. Peste 
tot a ținut să lase cite o „amin
tire". Cea de la Rm. Vilcea în
seamnă 1 234 lei neplata între
ținerii locuinței și 6 000 lei rate 
la O.C.L. Produse industriale. 
După aproape doi ani de febri
le căutări, păgubașii l-au des
coperit pe I.P. la Galați, dar 
pină să introducă dispoziții de 
reținere din salariu la între
prinderea unde se angajase, 
voiajorul și-a luat iarăși zbo
rul, aterizind pe un șantier al 
I.J.C.M. Vrancea. Repede, după 
el, la Focșani, pină nu-1 apucă 
iar vreun dor de ducă.

Cusută cu 
ată albă

Cind Virginia Pirgaru, 
tionara secției de lenjerie 
operativei meșteșugărești „Fla
căra" din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a fost întrebată 
cum stă cîi îndeplinirea planu
lui, a răspuns cu seninătate 
„Cum vreți sâ stăm ? Stăm... 
Și, fără să stea prea mult p 
ginduri, pentru a scăpa „basma 
curată", V.P. a început să „cro
iască" un raport pe cinste. Și-a 
luat drept model un „tipar", 
adică un tabel, și a început să 
„însăileze" in el cifre fictive, 
precum că, chipurile, lenjeria 
respectivă ar fi fost făcută 
(chiar dacă nu poate fi văzută) 
și că valorează nici mai mult, 
nici mal puțin decit 
lei. După un asemenea 
caire s-a dovedit prea 
cu ață albă" (chiar dacă 
ba de lenjerie), V.P. a 
t-o pe minecă".
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să te fac
piteștean ?“

Titlul notei redă aidoma 
întrebarea adresată celor care 
voiau să devină orășeni-piteț- 
teni, de către Ion Anghel, fos
tul secretar al primăriei din 
Babana — Argeș. După care, 
adăuga : „Bate mina — și să 
fie intr-un ceas bun. Scoate un 
^miar», că 500 trebuie să-i dau 
lui Gheorghe Șerbănescu, locți
itorul șefului postului. Facem 
juma-juma". Și chiar așa făcea. 
Pe din două. La un buletin, la 
două, la nouă... I. A. recruta pe 
viitorii orășeni-piteștenl, iar G.S. 
aplica stampila. Interesant că 
„experimentul" a început chiar 
cu buletinul lui Ion Anghel, deve
nit, dintr-un foc, piteștean. A- 
curn. tot „dintr-un foc", au fost 
dovediți amindoi. Și, ceea ce li 
se va cuveni, nu se va mai 
părți juma-juma. Iși va 
partea fiecare. Să nu-ncapă 
păr are.

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorqbe DAVID 
li corespondenții „Scînteii
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REALIZAREA INTEGRALĂ A PLANULUI UE EXPORT-IMPORT, COMPONENTĂ ESENȚIALĂ A PROSPERITĂȚII ECONOMICE |

Este bine cunoscută legătura di
rectă dintre calitatea produselor, 
mersul realizării planului de export 
și eficiența economică: practica a 
dovedit, in repetate rinduri. că. cu 
cit produsei

ce și fun' 
lisaj suj 

printr-o prt 
bită.
urma 
mari 
ducă'

fiii
perfora 
mai rii 
caracte

mai avantaj 
rj- ..Mașina 

nostru se intilnesc 
a I te masi ni. cu
alte tractoare, 
vorbesc intre ele 
Și-*?i spun: „A-
ceasta este din
România, uite 
cum au lucrat-o 
muncitorii de a- 
rojo", iar cealal
tă. spune: „A-
cefcsta este din 
America, ia să 
vedem cum a fost 
fâculi". Să nu 
punem mașina 
românească în 
situația de a-i fi
rușine să stea
linei o mașină străină" — iată

de plastic a redat secreta
rul general al partidului nostru im- 
pcririfvul îmbunătățiri; continue a 
calității produselor, al intensificării 
preocupărilor pentru realizarea a- 
cestui obiectiv fundamental al activi
tății economice.

Inscriind'J-se în eforturile gene
rale. îndreptate spre ridicarea stan
dardului calitativ al producției, ma
rea majoritate a colectivelor de lu
crători din cadrul unităților indus
triale își fac o sarcină de onoare, 
esențială, din a asigura cele mai 
Înalte caracteristici tehnice, funcțio
nale și estetice produselor pe care 
le fabrică.

— Perioadă de perioadă, calitatea 
produselor noastre — destinate pieței 
interne, cit și exportului — s-a îm
bunătățit sistematic — ne spunea, 
intr-o recentă convorbire, tov. Mihai 
Oprișcan. secretarul comitetului de 
partid de la Uzina dc piese auto din 
Sibiu. Dar de ce să nu recunoaștem 
că. in acest domeniu, cu toate incon
testabilele succese, continuă să 
mină suficient loc pentru mai bine, 
astfel incit nivelul tehnic și dc exe
cuție al producției să satisfacă cele 
mai pretențioase exigențe alo bene
ficiarilor din țară și din străinătate.

Ne-am notat aceste aprecieri pen
tru că ele redau cu fidelitate sensul 
strădaniilor colectivelor din majori
tatea unităților noastre industriale: 
creșterea continuă a calității produ

se concretizează 
iată întrebarea 

in 
___ _______... in 
cunoscute unități industriale 

din județul Sibiu: uzina ..Balanța", 
Uzina mecanică. Uzina de piese auto, 
întreprinderea de pielărie și niaro- 
chinărie ..13 Decembrie".

• Ing. Aurel Preda, d.rectorul teh
nic și de producție al Uzinei de 
piese auto : „Colectivul unității 
noastre a înțeles că pentru îmbună
tățirea calității producției nu pot fi

sol or. Cum. în ce 
aceste eforturi ? — 
al cărei răspuns l-am urmărit 
cursul unei analize întreprinse 
citcv

luj tehnic de calitate — iată princi
palele acțiuni pe care le-am între
prins in ultimul timp, pentru ca fie
care produs livrat beneficiarilor din 
țară și din străinătate să răspundă 
oricăror cerințe".

Concepție — execuție — control, 
trei faze ale procesului productiv, 
trei faze in care s-a acționat conco
mitent. Remarcabil este faptul că, 
in fiecare dintre unitățile sibiene 
cuprinse in analiză, accentul s-a 
pus pe etapele de concepție și exe
cuție, fără a se neglija, totuși, con-

cit

— Dacă există material de rezervă, 
confecționez altă piesă. sau cea 
prost executată sc remaniază — ne 
răspunde frezorul.

— Ce faceți dv. in astfel de cazuri? 
— ne adresăm maistrului Orosz.

— Simplu : notă de remaniere, 
imputare etc. Cum spun Instrucțiu
nile.

La Întreprinderea „13 Decem
brie', de pildă. 1ov. Dumitru
Munteanu, inspector principal la

t pentru 
, ne 
„Cind 

un 
defect, 

imediat 
verbal" : 

Kostin

Munteanu, Inspector princ 
Inspectoratul județean de stat 
controlul calității r—

MARFA BUNĂ „SE VINDE SINGURĂ11

râ-

admise jumătăți de măsură, palea
tivele, că fiecare produs trebuie re- 
gindit. reconcopuL Doar se știe : 
înainte de toate, calitatea se hotă
răște in faza de concepție, la plan
șetă. Am modificat, deci, soluțiile 
constructive ale reperelor diverselor 
produse pe care le fabricăm. îar 
încercările la bancul de probe au 
confirmat avantajele calitative ofe
rite de aceste soluții. Măsuri eficace 
s-au întreprins și în execuție și la 
control — ceea ce oferă garanția 
ridicării la nivel superior a calității 
tuturor produselor pe care le fa
bricăm".

• Ing. Erwin Loew, șef de servi
ciu la uzina „Balanța" : „Războiul 
de țesut bandă AP-O — la care, in 
funcțiune, s-au observat uncie de
fecțiuni — a fost reproiectat pină 
la ultimul șurub. Comportarea in 
exploatare a noului tip de război 
este, în continuare, studiată îndea
proape și. ca urmare, acestui utilaj 
ii aducem permanent îmbunătățiri. 
Recent, cu avizul centralei de resort, 
am hotărit organizarea de unități 
„service" in toate țările in care ex
portăm produsele noastre, asigurind 
astfel o întreținere corespunzătoare 
a acestora".

• Nicolae Luca. secretarul comite
tului de partid de la Uzina mecani
că : „Specializarea lucrătorilor în 
execuția anumitor subansamble și 
repere, organizarea rațională a flu
xului tehnologic, întărirea conirolu-

trolul. Este o dovadă elocventă a 
înțelegerii necesității potrivit căreia 
calitatea producției „mai intii se fa
brică și apoi sc controlează". De 
subliniat și receptivitatea unor fur
nizori de materiale la sesizările uzi
nelor sibiene, privind îmbunătățirea 
calității furniturilor. “
nu trebuie trecute 
dificultățile pe care le provoacă, in 
continuare, ălți furnizori — in ceea 
ce privește calitatea subansamblclor 
expediate unor uzine sibiene.

Dar, oricit de bine ar fi conceput 
un produs, cit de judicioase ar fi 
măsurile organizatorice și cele de 
pregătire a fabricației, cit de bune 
ar fi materialele, esențiale rămin 
atitudinea inaintată a lucrătorului, a 
omului de la mașină, modul in care 
acesta privește calitatea produsului 
finit complex, prin prisma calității 
lucrării pe care o are de executat 
in fluxul tehnologic. Or. in acest do
meniu, in unele întreprinderi indus
triale sibiene persistă deficiente.

...Tn secția de prelucrări mecanice 
a uzinei ..Balanța'' discutăm cu fre
zorul Sevastian Joarză :

— E adevărat — din cind în cind 
mai dau și rebuturi, fac unele ope
rațiuni greșit... — ne spune el.

— Cum se explică ?
— Cine nu face și greșeli ?!... — 

intervine in discuție maistrul Matei 
Oros2.

— Ce se intîmplă in asemenea îm
prejurări ?

După cum, 
cu vederea

produselor, 
spunea : ,
constatăm 
produs 
facem 
proces 
iar tov. 
loan, șef de ser
viciu în între
prinderea amin
tită, a adăugat: 
,,Cum prindem un 
produs defect pe 
flux — trintim 
un proces verbal 
de respingere și 
sancționare a 
celor vinovați".

Desigur, și a- 
ceste acte administrative au ro
lul și rostul lor. Și, desigur, 
este binevenită și în afară de 
orice discuție necesitatea exigenței 
— incit nici un produs să nu fie pre
dat exportului dccît in condiții do 
calitate perfectă. De altfel, așa s-a 
procedat și pină acum și așa se va 
proceda și pc viitor. Dar. firește, 
pentru eficiența exportului inte
resează ca această calitate să fie ob
ținută, de la bun început, nu cu pre
țul unui șir de remanieri și Înlocuiri.

De aici, necesitatea ca această pro
blemă să stea in centrul atenției 
muncii politice. Este drept, și 
uzina „Balanța" (tov. loan 
lea, secretarul comitetului 
partid) și la fabrica 
Decembrie" (tov. Maria Moga, secre
tara organizației de bază din secția 
de marochinărie) și în alte unități 
sibiene ni s-a vorbit despre acțiunile 
ce se Întreprind pentru formarea 
conștiinței muncitorilor, pentru înțe
legerea de către fiecare lucrător a 
rolului lor hotăritor. al producători
lor. in creșterea calității produselor. 
Realitatea imediată relevă însă că 
aceste măsuri nu reprezintă decit 
începuturi ; de aceea, important este 
să se persevereze hotărit in această 
direcție, in fiecare unitate industria
lă. pentru ca însușirile calitative alo 
mărfii exportate să fie obținute și 
in condiții cit mai eficiente.

la
Pra

de 
.,13

M. DANESCU

CU PLĂNUI LA EXPORT
ÎNDEPLINIT ȘI DEPĂȘIT

ce șantierul fabricii de ciment de la UM-QASR (Irak), realizată de constructori români de Ii 
ARCOM

Prospect comercial

ARCOM
Antrepriza română de construcții și montaje 

prescurtat : ARCOM — (adresa : Calea Victoriei 
91—93 București) este — după cum și numele arată — 
o Întreprindere de comerț exterior de un fel deosebit 
Specificul unității : construcțiile ; dar activitatea aces
tei întreprinderi de comerț exterior se desfășoară nu 
in țară, ci în diverse alte state.

— Avem, in prezent, relații comerciale și de pro
ducție cu 17 țări ale lumii, de pe mai multe conti- 
nente — ne declară PETRU CMIT. directorul ARCOM.

— Practic, care este profilul activității Antreprizei 
române ce construcții și montaje ?

— ARCOM are un profil foarte larg. Specialiștii 
noștri realizează numeroase obiective, atit industriale, 
economice, cit și sociale. Așa. de pildă, ca să enumăr 
doar o parte din realizările noastre, am construit : in 
Republica Socialistă Cehoslovaca — o fabrică de sti
clă, o termocentrală și un hotel : un complex de lo
cuințe la Frankfurt pe Main ; un complex senatorial 
la Friedrichs-Ha fr-n și clădiri comerciale, școli, birouri, 
hoteluri in alte orașe din R. F. Germania ; am do
tat cu echipament unele fabric: din Iran și Turcia ; 
am realizat locuințe și școli in Liban, construim o fa
brică de ciment in Irak ; am incheiat un protocol 
pentru construirea clădirii Parlamentului din Sudan și 
a multor altor obiective realizate prin fantezia și pri
ceperea colectivelor de specialiști români.

— în afară de construcții, ce altceva mai „livrează" 
ARCOM ?

— întreprinderea noastră acordă asistență tehnică 
pentru construirea unor obiective industriale. Bună
oară. am acordat asistență tehnică la aplicarea teh
nologiilor de glisare a construcțiilor in Venezuela și 
Iran. De asemenea, am realizat proiecte pentru di
verse firme străine din R.S.C., R.F.G., Algeria ș.a.

— Recent, ARCOM a primit „Trofeul pentru cali
tate" de la Madrid, care vine, de altfel, să se adauge 
..Medaliei jubiliare de aur" acordată de firma „Sche
ring" și „Premiului pentru promovare și prestigiu" de 
la Geneva. Care este „cheia" acestor succese ?

— Din capul locului trebuie să afirm că premiile 
nu exprimă altceva decit aprecierea de care se bucură 
rezultatele obținute de ARCOM in domeniul calității 
construcțiilor. Pentru noi. aceste premii reprezintă o 
adevărată carte de vizită, o confirmare a „notelor" 
bune obținute la examenele exigenței beneficiarilor. 
Nu întimplător, in prezent — față de 1970 — volumul 
activității întreprinderii noastre este mai mare de 
cinci ori, in condițiile diversificării lucrărilor, îmbu
nătățirii calității acestora, potrivit cerințelor partene
rilor.

George POPESCU
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PROGRESE IN DEZVOLTAREA 
TRANSPORTULUI MARITIM 
Șl FLUVIAL DE MĂRFURI

Radiogramele recepționate la dispeceratul general al 
NAVROM-ulut relevă în aceste zile cifre record. Pe mările 
și oceanele lumii se află în cursă 60 de nave sub pa
vilion românesc. O activitate intensă desfășoară șl echi
pajele flotei fluviale. Fapt este că țara noastră dispune 
astăzi de o flotă comercială In continuă dezvoltare.

Zestrea flotei noastre sporește îndeosebi In actua
lul cincinal prin construirea la Galați, Brăila și Dro- 
beta Tr. Severin a unor cargouri de 15 000 tdw. 12 SCO 
tdw. 4 500 tdw, 2 000 și 1 600 tdw. La rlndul lor. echipajele 
flotei fluviale au primit nave impingătoare de 1 600 C.P., 
ceamuri șl șlepuri de cite 1 000 tone. tancuri petro
liere. Datorită eforturilor făcute de stat, pentru dez
voltarea transporturilor navale, flota maritimă a ajuns 
să transporte 6 milioane tone mărfuri anual față 
de 1.7 milioane tone transportate in 1966. La Constanța 
traficul anual s-a dublat in raport cu nivelul atins acum 
7 ani, iar volumul încasărilor valutare este de 3 ori mai 
mare. Astăzi, in mal puțin de 2 luni, flota maritimă co
mercială a României transportă volumul de mărfuri efec
tuat în întregul an 1960.

O simplă privire asupra perspectivelor comunicațiilor pe 
apă este in măsură să arate că numai în actyalul cin
cinal flota noastră comercială va primi Încă 60 de car
gouri mineraliere și petroliere, cu o capacitate cuprinsă 
între 2 000 tdw și 80 000 tdw. Concomitent, flota fluvială 
va primi încă 14 împlngătoare șl 90 de șlepuri și ceamuri. 
Vor fi întreprinse noi acțiuni care vizează îmbunătățirea 
condițiilor de navigație în rada porturilor șl pe șenalul 
navigabil al Dunării.

Preocuparea stăruitoare pentru îndeplinirea în cele 
mai bune condiții arianului fizic de export-import vi
zează. in egală măsură, imperativul creșterii susținute 
și substanțiale a eficienței comerțului nostru exterior. 
Este o problemă de maximă importanță economică in 
legătură cu care ziarul nostru — împreună cu organele 
Ministerului Finanțelor — își propune să desfășoare 
ample analize, la fața locului, in unități productive, 
de comerț exterior și centrale. întru început, ne-am 
adresat tovarășului IULIAN BITULEANU. adjunct al 
ministrului finanțelor, care ne-a spus :

— în condițiile in care 
creșterea comerțului exte
rior al țârii noastre de
vansează sporirea volumu
lui producției industriale, 
problema amplificării efi
cienței activității de ex
port-import se pune cu 
toată acuitatea. Aceas
ta, cu atit mai mult cu cit 
odată cu lărgirea compeJ 
tențelor centralelor indus
triale in eiecluarea directă 
a operațiunilor de comerț 
exterior s-a trecut la apli
carea unor măsuri privind 
tocmai ridicarea eficienței 
schimburilor comerciale cu 
străinătatea. Este vorba, 
printre altele, de cointere
sarea întreprinderilor pro
ductive și de comerț exte
rior in obținerea unor pre
țuri externe avantajoase 
pentru produse fabricate cu 
costuri tot mai scăzute 
sa. Ca urmare, in multe 
din aceste unități se con
stată o preocupare mai 
susținută pentru valorifica
rea superioară a produselor 
românești pe piețele exter
ne — evoluția structurii 
exportului indică o perma
nentă îmbunătățire, in sen
sul creșterii ponderii pro
duselor cu un grad ridicat 
de prelucrare și al redu
cerii ponderii materiilor 
prime și materialelor, se
mifabricatelor — pentru 
cheltuirea gospodărească a 
fondurilor destinate impor
turilor — eforturi care s-au 
materializat in îmbunătă
țirea continuă a cursului 
de revenire la export și 
la import. Bunăoară, in 
perioada ce a trecut din 
acest an, cursul de reveni
re la întregul export al țâ
rii >n devize libere s-a îm
bunătățit cu aproape 10

la sută față de cel înregis
trat in 1972. Cu toate a- 
cestea, practica dovedește 
că există încă numeroase 
posibilități de sporire a e- 
ficienței comerțului nostru 
exterior.

țurilor externe, îndeosebi 
la unele materii pri
me. De pildă, in com
parație cu aprilie 1972, 
in prezent, prețul pe piața 
mondială este la lină de 
trei ori mai mare, la piei 
brute de bovine — de două 
ori. la oțel, tablă și alte 
produse siderurgice — de 
circa două ori, la benzine, 
motorină — de 3-4 ori mai 
mare ș.a. în această situa
ție, devine imperios necesar 
ca prin exportul de produse 
industriale realizate in în
treprinderile noastre să se 
asigure preturi externe in 
care să se reflecte cel puțin

BDe la începutul 
anului și pină în 

prezent UZINA GRI- 
VIȚA ROȘIE IMN 
BUCUREȘTI a rea
lizat pentru export o 
producție care se ri
dică la peste 30 mi
lioane lei valută, de
pășind astfel preve
derile de plan. Printre 
principalele articole 
exportate se numără 
vase pentru propan, 
de cile 100 mc, desti
nate U.R.S.S., va
goane cisternă, pen
tru R.P. Chineză, re- 
cipienți pentru com
binatele chimice și 
metalurgice din R.D. 
Germană și altele. 
Marca de fabricație 
„GRIRO" a devenit 
cunoscută atit in țară, 
la combinatele chi
mice din Ișainița. Slo
bozia, Pitești, Piatra 
Neamț, Craiova, Fă
găraș, Turnu-Măgu- 
rele, Satu-Mare sau 
Arad, cit și in zeci 
de țări, printre care 
R.P. Albania, R.P. 
Bulgaria, R.S. Ceho
slovacă, R.D. Germa
nă, R.S.F. Iugosla
via, R.A. Egipt, Gre
cia, Iran, Turcia și 
altele.

K Colectivele de oa
meni ai muncii din

INDUSTRIA JUDE
ȚULUI NEAMȚ au 
găsit resurse pe baza 
cărora s-au angajat ca 
sarcinile planului cin
cinal la export să fie 
realizate in numai 4 
ani. Bilanțul activității 
de la începutul anului 
1973 și pină în prezent 
confirmă că acest an
gajament iși găsește o 
substanțială acoperire 
in fapte. Astfel, a fost 
livrată suplimentar 
beneficiarilor externi o 
gamă foarte largă de 
produse, ca țevi din o- 
țel fără sudură, mela- 
nă, ciment ș.a. in va
loare de peste 3,7 mi- 
lițițme lei vplută, ceea 
ce reprezintă aproape 
60 la sută din angaja
mentul anual. Un cal
cul cumulativ de
monstrează că. prin a- 
ceasta, in cei 2 ani și 
5 luni care au trecut 
din actualul cincinal, 
oamenii muncii din 
industria acestui județ 
au ciștigat un avans 
în timp de 100 de zile 
in ce privește realiza
rea sarcinilor planului 
cincinal la export.

F3 FABRICA DE TRI- 
i" COTAJE „MOL
DOVA" DIN IAȘI a 
ciștigat. in decursul 
timpului, un bun re
nume peste hotare 
pentru tricotajele ex
portate. Pină acum, 
produsele acestei fa
brici au fost solicitate 
in peste 20 de țări, in
tre oare Franța, R. F. 
Germania, Libia, Aus
tria, Canada, Suedia, 
Olanda. U.R.S.S., An
glia, Kuweit, Liban, 
Arabia Saudită. în a-

Strung vertical Carusel, produs la Fabrica de 
mașini-unelte și agregate din București, folo
sit de firma Ateliers de constructions electri- 

Ques de Charleroi (Belgia)

cest an șt firma „Au- 
centre" din Elveția a 
făcut comenzi pentru 
a cumpăra tricotaje 
din bumbac de la fa
brica ieșeană. Potrivit 
datelor de care dispu
nem, in cele 5 luni 
care au trecut din a- 
cest an. toate comen
zile către beneficiarii 
externi au fost onorate 
la termenele stabilite 
și în bune condiții de 
calitate. Mai mult, au 
fost satisfăcute și u- 
nele cerințe suplimen
tare în valoare de 
400 000 lei valută.

HPe lingă alte rea
lizări de seamă cu 

care au încheiat bi
lanțul celor 5 luni 
FABRICILE DIN
CADRUL UZINEI 

ELECTROPUTERE n 
CRAIOVA au îndepli
nit planul de export 
în proporție de 102 la 
sută. Astfel, au fost 
livrațe peste plan, 
printre altele, 11 loco
motive Diesel electri
ce în Polonia, trans
formatoare de forță ce 
însumează 400 MV A, 
precum și motoare e- 
lectrice ce totalizează 
400 kW în U.R.S.S., 
R.D.G.. R.F.G., Turcia, 
Iran, cit și in alte țări 
ale lumii. Muncitorii, 
inginerii și tehnicienii 
de la „Electroputere" 
Craiova depun efor
turi să ofere pe piața 
internă și externă pro
duse electrotehnice de 
cea mai bună calitate, 
în R.D.G., de pildă, au 
fost livrate 5 tipuri de 
motoare electrice, in
tre care unul de 1 250 
kW, la 1000 rotații pe 
minut, toate realizate 
la nivelul tehnicii ac
tuale. în R. D. G., 
R.F.G., R.S.F. Iugo

slavia, Sudan și alte 
țări s-au expediat 7 ti
puri de transformatoa
re noi sau reproiecta- 
te. Centrul de cerce
tare și proiectare de 
pe lingă uzina „Elec
troputere" Craiova s-a 
angajat să realizeze 
peste plan, în acest 
an, 20 proiecte de pro
duse noi destinate ex
portului. Pină acum 
au și fost realizate 14 
asemenea produse de 
înaltă competitivitate.

Bîn primele 5 luni 
ale acestui an, 

COMBINATUL DE
PRELUCRARE A
LEMNULUI DIN A- 
RAD și-a realizat pla
nul la exportul de mo
bilă in proporție de 
100,5 la sută. Au fost, 
expediate circa 830 va
goane cu mobila în 
țări ca U.R.S.S., 
R.D.G., R.F. Germa
nia, Elveția, Suedia, 
Danemarca, Norvegia, 
Franța, Anglia, S.U.A., 
Canada. Cit privește 
diversificarea structu
rii produselor expor
tate, numai in lunile 
aprilie și mai au fost 
asimilate în producția 
de serie și au fost li
vrate la export 6 noi 
tipuri de mobilă corp, 
de artă, din care cel 
maj reprezentativ tip 
este sufrageria stil 
„Renașterea spaniolă". 
Pentru prospectarea și 
lărgirea pieței externe, 
în anul curent, produ
sele combinatului au 
fost expuse la tirgu- 
rile internaționale de 
la Paris și Hamburg, 
iar acum se află in 
pregătire un lot de 
produse care vor fi 
prezentate în standu
rile Tirgului interna
țional de la Leningrad.

Sistemul 
generalizat 

de 
preferințe
Potrivit consensului realizat în 

cadrul U.N.C.T.A.D., majoritatea 
țârilor dezvoltate au pus recent în 
aplicare un sistem de preferințe 
generale (prescurtat : S.G.P.), ne- 
reclproce și nediscriminatorii, in 
favoarea țărilor in curs de dezvol
tare, sistem care prevede scutirea 
completă de taxe vamale sau re
ducerea acestor taxe la importul 
realizat de țările dezvoltate al pro
duselor provenind din țările in 
curs de dezvoltare. (Preferințele se 
numesc generale, intrucit urmează 
a fi aplicate de toate țările dez
voltate pentru ansamblul produse
lor manufacturate și semifinite — 
și nediscriminatorii, deoarece se 
prevede a fi acordate tuturor ță
rilor în curs de dezvoltare ; in 
sfirșit, aceste preferințe sint de
numite nereciproce, intrucit țările 
in curs de dezvoltare nu fac vreo 
concesie in schimbul lor).

S.G.P. are rolul de a contribui 
la reducerea handicapului indus
triei țărilor in curs de dezvoltare 
(unde, se știe, prețurile de cost ale 
producției sint mai ridicate, se 
constată insuficiența rețelelor de 
comercializare și lipsa de personal 
specializat in tehnicile complexe ale 
exportului ș.a.) pe piețele interna-

PE ÎNȚELESUL 
TUTUROR

martie a.c. între acestea se 
impune cunoașterea perfec
tă și „la zi" a conjuncturii 
existente Ia un moment dat 
pe piața mondială, cit și a 
tendințelor de lungă durată 
ce se prefigurează. La fie
care produs, evident, prio
ritatea trebuie să o aibă 
produsele de export in care 
se înglobează cit mai puți
ne materii prime și mate
riale provenite din import 
— chiar înainte de in
troducerea in fabrica
ție. trebuie să se elaboreze 
aprofundate studii de efi
ciență in legătură cu vin- 
zarea lor pe piața interna

ciare a exportului, prin de
terminarea directă in valu
tă a tuturor costurilor și 
veniturilor.

Odată stabilite prețurile 
optime de export, de cea 
mai mare însemnătate. este 
încheierea contractelor In 
condiții care să permită în
casarea integrală și Ia timp 
a contravalorii mărfurilor 
exportate — prevăzindu-se 
clauze asigurătorii care să 
consolideze prețurile con
venite față de fluctuațiile 
monedelor străine, să ga
ranteze solvabilitatea fir
melor partenere, precum și 
modalități de plată avanta

împreună cu Ministerul Finanțelor, „Scinfeia" vd propune

un ciclu de articole pe tema:

EFICIENȚA EXPORTULUI
— Concret, in ce constau 

aceste posibilități ?
— La Plenara C.C. ai 

P.C.R. din noiembrie 1972 
s-a subliniat in mod expres 
că, in momentul de față, 
o problemă fundamentala a 
comerțului nostru exterior 
este problema prețurilor 
externe. Obținerea, in con
tinuare, a unor prețuri cit 
mai bune reprezintă, deci, 
o necesitate de primă im
portanță. Dar problema nu 
este simplă. Pe piața mon
dială, ca urmare a accen
tuării tendințelor inflațio
niste. a caracterului cronic 
al instabilității monetare, 
in cond țiile suspendării 
convertibilității dolarului, 
devalorizării și revalorizării 
unor monade se manifestă 
o continuă creștere a pre

creșterile prețurilor mate
riilor prime respective. O 
atenție deosebită trebuie a- 
cordată valorificării la un 
preț superior: în industria 
construcțiilor de mașini (la 
frigidere, televizoare, apa
ratură electrotehnică, va
goane) ; in industria ușoară 
(la țesături, confecții, tri
cotaje și încălțăminte); în 
industria chimică (la pro
duse petroliere, fibre și 
fire sintetice, lacuri și 
vopsele), ș.a.

— Ce măsuri considerați 
că trebuie întreprinse pen
tru obținerea unor prețuri 
externe cit mai avanta
joase ?

— Măsurile sint bine de
finite, ele fiind precizate 
din nou la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie—2

țională, calcule analitice a- 
supra livrărilor in străină
tate. astfel incit prin pre
țurile externe obținute la 
produsele finite să se asi
gure o valorificare supe
rioară a materiilor prime, 
materialelor, manoperei. în 
acest sens, este obliga
torie folosirea corelată a 
mai multor indicatori de 
eficiență — curs de reve
nire. calculat pe baza pre
țului de producție și pe 
baza prețului de cost, a- 
portul net in valută, cursul 
de revenire net (al mano
perei), aportul net in valu
tă la hectar, prețul in va
lută pe tonă ș.a. Aș vrea 
să menționez, totodată, câ 
acum se studiază îmbună
tățirea sistemului de calcul 
al eficienței valutar-finan-

joase pentru exportatorii 
români, folosirea în con
diții corespunzătoare a mo
nedei in care urmează să 
se facă plata ș.a. în cazul 
vinzărilor pe credit, pe lingă 
aceste cerințe esențiale. 
Importante sint și stabili
rea unei durate optime de 
creditare și nivelul dobinzii 
de încasat. Facem această 
apreciere pentru că există 
situații de vinzări pe cre
dit ale unor produse de 
folosință Îndelungată in 
care durata de rambursare 
a creditului depășește cu 
mult perioada de utilizare 
a produselor respective. 
Desigur, in acest domeniu, 
multe din neajunsurile în
registrate pină acum vor fi 
eliminate in momentul a- 
plicării unor noi regiemen-

țări privind vînzările pe 
credit, reglementări la care 
se lucrează in prezent

Nu mai puțin stringentă 
este și respectarea riguroasă 
a disciplinei contractuale 
privind livrările la export. 
Sub acest aspect, asigura
rea unei Înalte calități a 
producției, încadrarea în 
termenele de livrare ș.a. 
creează premisele necesare 
nu numai pentru încasarea 
la timp a contravalorii 
mărfurilor exportate, ci și 
pentru evitarea plății de 
penalizări, bonificații, con
trastai ii. Ca să nu mai vor
bim că respectarea întoc
mai a clauzelor convenite 
cu partenerii străini oferă 
posibilitatea încheierii unor 
noi contracte, pătrunderii 
pe noi piețe. în condiții 
avantajoase.

— Dar in ce privește im- 
portul ?

— Pină în prezent, tre
buie să recunoaștem, nu 
s-a acordat in absolut toa
te cazurilo atentia cuvenită 
calculelor prin care să so 
asigure o eficiență ridicată 
la operațiile de import — de 
materii prime, produse fi
nite, Instalații complexe. 
Iată de ce se impune mai 
mult ca oricind să fie în
lăturate cu fermitate acele 
situații în care unele in
stalații aduse din import 
nu se pun in funcțiune la 
termen, nu ating parame
trii proiectați, iar produ
sele obținute cu ajutorul 
lor și destinate exportului 
nu se vind la prețurile cele 
mai avantajoase.

Fără îndoială, așa cum 
am arătat mai sus. cazurile 
amintite nu reprezintă de
cit unele situații izolate. 
Dar in condițiile în care 
se urmărește creșterea 
permanentă și substanțială 
a eficienței activității co
merțului nostru exterior, 
nu poate fi admisă, atit Ia 
export cît și Ia import, iro
sirea nici unei sume, nici 
măcar a unui leu.

Convorbire realizata de
Dan MATEESCU

ționale. Acest sistem facilitează 
diversificarea producției țărilor in 
curs de dezvoltare, asigură accele
rarea industrializării lor și spori
rea încasărilor lor din export.

Sistemul generalizat de preferințe 
nu se aplică in mod uniform de 
toate țările dezvoltate, ci pe baza 
unor, scheme individuale de preie-' 
rlnțe. Țările capitaliste dezvoltate 
și-au armonizat, intr-o anumită 
măsură, sistemele lor de preferințe 
vamale in cadrul O.C.D.E. Pină in 
prezent, S.G.P. a fost pus in apli
care, dintre aceste țări, de cele 
care fac parte din Comunitatea 
Economică Europeană, de Japonia, 
Norvegia, Danemarca, Finlanda, 
Irlanda, Noua-Zeelandâ, Suedia și 
Austria. Australia acordă preferințe 
vamale țărilor in curs de dezvol
tare incă din 1966. S.U.A. și Ca
nada au prezentat organelor lor 
legislative proiectele de legi pri
vind aplicarea de preferințe va
male acestor țări.

Care sint caracteristicile esen
țiale ale S.G.P.?

• S.G.P. se aplică, cu unele 
excepții, la toate produsele manu
facturate și semifinite ; unele pro
duse agricole și alimentare sint in
cluse. de asemenea, in sistemul de 
preferințe ;

• nivelul reducerii taxelor va
male in cadrul S.G.P. diferă de la 
o țară care acordă preferințe la 
alta și, în unele țări, de la pro
dus la_ produs — acest nivel va
riind, în general, intre diminuarea 
cu 30 la sută și pină la scutirea 
completă de taxe vamale ;

• țările care acordă aceste pre
ferințe iși rezervă dreptul de a 
limita sau de a retrage, in totalita
te sau in parte, unele din avanta
jele vamale acordate, dacă conside
ră necesară o astfel de acțiune, fie 
pentru motive interne, fie pentru a 
nu leza interesele țârilor terțe. U- 
nele țâri prevăd un mecanism com- 
portind o formulă de limitare ,a 
priori", potrivi-t căreia se stabilesc 
anticipat plafoane cantitative pen
tru importurile preferențiale (Pia
ța comună, Japonia) ;

• durata de aplicare a S.G.P. este 
de 10 ani, prevăzindu-se însă po
sibilitatea prelungirii acestui ter
men.

Valorificarea cît mal completă a 
preferințelor vamale obținute de 
România presupune o cunoaștere 
aprofundată de către producătorii 
și exportatorii noștri a sistemelor 
generalizate de preferințe ale sta
telor care au inclus țara noastră 
printre beneficiarii de preferințe. 
Această cunoaștere constituie pre
misa indispensabilă pentru folosi
rea preferințelor In vederea creș
terii și diversificării exporturilor 
pentru stabilirea corespunzătoare a 
prețurilor de export, in funcție de 
avantajele vamale preferențiale de 
care ne bucurăm, precum și pen
tru îndeplinirea corectă a formali
tăților cerute de țările donatoare de 
preferințe.

Victor ALDEA

ECONOMII VALUTARE
La fabrica bucureșteană E- 

lectrotehnica. asimilarea de pro
duse noi cu parametrii tehnici 
la nivel superior constituie o 
preocupare permanentă. Re
cent. aici au intrat in fabrica
ția de serie inver-toarele trifa
zate de 25 kVA care servesc ca 
sursă de alimentare de siguran
ță in cazul defecțiunilor acci
dentale ale rețelei. Primul be
neficiar al acestei moderne in
stalații, a cărei construcție a a- 
dus economii de peste 1 mi
lion lei valută, este Grupul 
industrial petrochimic din Pi
tești, unde a intrat in funcțiune.
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Raportul prezentat
la Conferința națională

t V
Programul I

40 de ani de la constituirea

a Uniunii artiștilor plastici
Comitetului național antifascist

Perioada 
la ultima ____
Uniunii artiștilor plastici 
ratâ in introducerea ______
fost marcată de evenimente istorice 
de însemnătate deosebită pentru po
porul român. Această etapă se ca
racterizează prin dinamismul puter
nic al economiei și al întregii vieți 
social-politice. prin ridicarea în con
tinuare a nivelului de trai al po
porului. prin mari pași făcuți pe 
calea dezvoltării culturii, a înfloririi 
Științei și artei.

Examinind activitatea Uniunii ar
tiștilor plastici în lumina sarcinilor 
«tăbliile de Congresul al X-lea, de 
plenara din noiembrie 1971 a C.C. 
el P.C.R., de Conferința națională a 
partidului cu privire la dezvol
tarea culturii socialiste din tara noas
tră, raportul apreciază că anii 
1968—1973 au relevat o dinamică 
sporită a vieții artistice, o mai mare 
diversitate a preocupărilor și înfăp
tuirilor In acest domeniu. " ■
ideologiei noastre unice, 
marxist-leninistă despre 
viață, s-a afirmat tot mal 
personalitatea creatoare a 
imbogâțindu-se neîntrerupt ,____..
stilurilor și a formelor de expresie. 
Cele mai valoroase opere create in 
această perioadă sint rodul unei in
vestigări mai profunde și al unei 
interpretări mai nuanțate a realită
ții sociale contemporane, a proble
maticii omului zilelor noastre. In 
acești ani s-au consolidat condițiile 
favorabile pentru fructificarea efor
turilor tuturor generațiilor de sluji
tori al artei românești. Alături de 
maeștri consacrați, care au conti
nuat să aducă o contribuție majoră 
și prețioasă la îmbogățirea patrimo
niului artistic național, s-au «afirmat 
artiștii din generația astăzi matură, 
s-au ridicat noile generații de crea
tori tineri, români. maghiari, ger
mani și de alte naționalități, confir- 
mind potențialul creator înalt al po
porului nostru.

Numărul, calitatea fi diversitatea 
expozițiilor de artă plastică au de
monstrat că in acest domeniu esen
țial a avut loc o evoluție pozitivă, 
s-au produs modificări de orientare 
spre o mai largă pătrundere 
a artei în public și spre un 
tot mai înalt nivel artistic. In ca
drul expozițiilor tematice, ca și in 
expozițiile bienale și anuale, in sa
loanele municipale și județene, vita
litatea mișcării noastre artistice a 
fost ilustrată prin participarea unor 
creatori care îmbogățesc continuu pa
trimoniul naționaL O serie de re
trospective au marcat. in mod deo
sebit, viața artistică din ultimii ani, 
unele dintre acestea punind in lu
mină marile valori ale trecutului.

Mișcarea noastră artistică s-a făcut 
mai bine cunoscută și apreciată in 
acești ani pe plan internațional, 
frecvența și varietatea expozițiilor, a 
prezențelor la manifestările interna
ționale, dezvoltarea legăturilor cu 
.uniunile de creație din țările socia
liste, cu asociații din alte țări și cu' 
organizații mondiale de profil, au 
constituit cadrul unei largi partici
pări a mișcării artistice românești la 
procesul activ al comunicării și 
schimbului de valori culturale. La 
multe din aceste manifestări, artiștii 
noștri au fost distinși cu premii, me
dalii și diplome de onoare.

In continuare, raportul relevă dez
voltarea armonioasă a vieții artisti
ce pe intreg cuprinsul țării, sprijinul 
acordat artiștilor de organele de par
tid și de stat, preocupările actuale 
ale criticii de artă.

Așa cum au subliniat și tezele pu
blicate in intimpinarea conferinței, 
raportul menționează și o seamă de 
lipsuri, cum sint experimentele gra
tuite care găsesc, din complezență, 
susținători printre artiști și printre 
critici de artă, manifestările de su
perficialitate în tratarea unor teme, 
prezența in expoziții a unor lucrări 
care sint departe de a avea încărcă
tura necesară de muncă, de gindire, 
de forță expresivă, insuficienta exi
gență a juriilor, a unor comisii, lipsa 
de atitudine a criticii, spiritul de 
imitație încă destul de frecvent, în
țelegerea falsă a modernității, a mo
delor.

Datoria noastră — se arată In ra
port — este de a făuri opere capabile 
să transmită un bogat mesaj spiri
tual, să pătrundă in societate, in cir
cuitul viu al culturii, al vieții. Noul, 
in limbaj, in forma artistică, devine 
o valoare numaj atunci cînd \zvo~ 
riște din atitudinea artistului față de 
viață, față de idealul societății în 
care se realizează.

Acordind, in continuare, întreaga 
atenție cuvenită domeniilor tradițio
nale ale picturii, sculpturii și graficii 
de șevalet, arte al căror cimp de 
manifestare il constituie expozițiile 
și muzeele, trebuie să urmărim cu 
cel mai susținut interes — apreciază 
raportul — promovarea celorlalte ge
nuri care pot contribui la satisface
rea cerințelor noi. concrete, ale civi
lizației actuale. Arta de for public 
este un domeniu în care și-a găsit 
mai mult loc, in ultimii ani. imagi
nația creatorilor noștri. Multe din 
creațiile care au omagiat socialismul 
«int opere de artă plastică monumen
tală. Deficiențe continuă insă să per
siste. între programul de arhitectură 
și urbanism, pe de o parte, și pro
gramul de artă monumentală, pe de 
alta, nu s-a realizat încă o corelație 
structurală permanentă. Au fost rea-

pe care sm parc urs-o de 
Conferință națională a

w a- 
raportului — a

(text rezumat)

(Urmare din pag. f)

centrele de vacanță 
icolară de la munte.

— In județul Sucea
va, lucrările pregăti
toare ale vacanței sint 
In toi, urmind a fi în
cheiate cu cel puțin o 
săptămină înainte de 
terminarea anului șco
lar — ne declară prot 
Eugen Pleșca, inspec
tor școlar general.

într-adevăr, la Buc- 
șoaia. unde vor fi gâz- 
duiți in 6 serii de cite 
două săptămini 5 400 
de pionieri, reparați
ile șl amenajările se 
desfășoară intens. O 
atenție deosebită se 
acordă celor două ta
bere județene — de la 
Iacobeni și Vatra Dor- 
nei — in care își 
petrece o parte a 
canței 600 de copii 
Suceava, precum 
organizării celor

vor 
vă
di n 

și 
_ _______ _ 16 
puncte turistice din 
localitățile situate de-a

Pe fondul 
concepția 
lume și 
puternic 

artiștilor, 
paleta

liz8te sub formă de proiect sau chiar 
in material definitiv și lucrări lipsite 
de semnificație, s-a scăpat uneori din 
vedere funcția socială a monumente
lor, a fost tergiversată realizarea u- 
nor lucrări, au fost prezentate de 
multe ori la concursuri opere lipsite 
de forța de convingere necesară, care 
nu reușeau să răspundă tematicii 
date.

în același timp, se cere mai multă 
exigență și in selecționarea operelor 
de artă monumental-decoratlvă, pen
tru a se inchide cu totul calea lucră
rilor de gust mediocru. Este, totodată, 
necesar ca in conceperea lucrărilor de 
artă monumental-decoratlvă să fie 
avute in vedere cerințele noului spa
țiu social — cartiere de locuințe, 
piețe publice, uzine și școli. Departe 
de a fi un joc gratuit de forme, a- 
ceste lucrări trebuie să se remarce 
printr-o puternică expresivitate.

Avem datoria, pe care nu am in- 
deplinit-o decit parțial — se spune 
in raport — de a crea in uniunea 
noastră climatul și condițiile pentru 
dezvoltarea genurilor artei plastice 
capabile să pătrundă mai larg in 
mase, să răspundă nevoilor concrete, 
sâ contribuie la modelarea gusturilor 
celor mai diferite categorii de cetă
țeni. Contactul cu publicul se reali
zează prin acele creații care se pot 
integra in ambianța vieții cotidiene, 
împodobind-o și innobilind-o, prin 
opere și obiecte de artă accesibile 
sub toate raporturile unui public 
mai larg. Arta aolicată. gravura, 
sculptura mică, afișul și grafica pu
blicitară constituie domenii ale că
ror resurse in aceste direcții sîntem 
departe de a le fi folosit in între
gime.

în anii din urmă, numărul artiș
tilor direct legați de industrie este 
in creștere — subliniază raportul. 
Destule forțe de creație artistică 
sint insă insuficient folosite in mo
delarea estetică a ambianței, 
proiectarea estetică a obiectelor 
civilizație. Continuă să existe 
cune in însăși formația artiștilor ; 
după cum, din partea unor virtuali 
beneficiari. există o tendință de 
subestimare a rolului pe care-1 pot 
juca artiștii plastici in ridicarea ni
velului calitativ estetic al produc
ției industriale.

Referindu-se la ponderea pe care 
tineretul artistic o are in cadrul 
principalelor ramuri ale artelor plas
tice, raportul relevă unele proble
me ale invățămintului artistic, ale 
educației estetice in școli.

Țînind seama de locul 
al artei în societatea socialistă, 
faptul că receptarea bunurilor 
cultură trebuie să reprezint^, 
o scară tot mai largă, un act 
selecție, este evident Că rolul 
ticii și teoriei de artă devine 
mai important. Documentele 
partid atrag atenția asupra 
semnătății pe care o dobîndește 
dezbaterea temelor și noțiunilor de 
bază ale gindirii noastre estetice, 
asupra funcției înalt educative a 
criticii. Plenara din noiembrie 1971 
a subliniat rolul criticii de artă, atit 
in promovarea creației artistice cu 
un profund conținut educativ, cit 
și in educarea estetică a maselor 
populare. In îndeplinirea acestui 
rol de mare răspundere, in promo
varea valorilor reale ale artei noas
tre contemporane, in afirmarea me
sajului socialist și umanist al artei 
românești, critica de artă pune și 
va trebui să pună, în și mai mare 
măsură, la baza întregii sale ac
tivități concepția materialist-dia- 
leetică și istorică, ideologia și poli
tica Partidului Comunist Român. Nu 
este insă mai puțin adevărat — se 
menționează in raport — că destule 
articole de critică plastică se carac
terizează încă prin lipsă de perspec
tivă. 'prin oscilații, prin atitudini co
mode și convenționale, prin faci
litate. Confruntările susținute in ju
rul manifestărilor artei românești, 
schimbul de opinii, lupta de idei 
nu ocupă incă locul cuvenit in via
ța noastră artistică. Părăsind di
gresiunile. teoretizările vagi. criti
ca are datoria să se situeze mai 
ferm in contextul culturii noastre, 
să acționeze potrivit cerințelor ei 
reale, să ajute arta să-și conture
ze trăsăturile proprii, să dea ex
presie spiritualității poporului nos
tru.

In ultima vreme au fost organiza
te — de$i nu întotdeauna cu sufi
cientă grijă — o serie de dezbateri 
și intilniri ale artiștilor cu publicul 
in sălile de expoziție, in uzine, in
stituții, școli. Acesta este un pas

★
în continuare, pictorul Anastase 

Anastasiu a prezentat raportul eco
nom ic-financiar și pe cel al comi
siei de cenzori.

Au început apoi dezbaterile la care 
au participat piciorul Dan Hatmanu, 
sculptorul Marius Butunoiu. criticul 
de artă Amelia Pavel, pictorul și 
graficianul Iosif Mattyas. sculptorul 
Oscar Han. sculptorul Gheorghe Co- 
man, pictorul Traian Brădean. sculp
torul Ion Jalea, artist al poporului, 
pictorul Traian Goga. sculptorul 
N is tor Moțu, criticul de artă Ana- 
tol Mindrescu. pictorul Valeriu Bo- 
borelu. artista decoratoare Constanța

in 
de 

la-

specific 
de 
de 
pe 
de 

cri- 
tot 
de 

în-

înainte in direcția consolidării unor 
raporturi active intre artist și pu
blic. Este insă necesar ca asemenea 
intilnlri și dezbateri să fie organi
zate mai metodic, cu contribuția cri
ticilor șl teoreticienilor bine pre
gătiți.

Prezența artei In viața socială se 
cuvine să se facă pe toate căile mai 
simțită, mai vie și mai continuă, cu 
ajutdrul tuturor forțelor noastre cri
tice capabile, hotărite să militeze 
pentru promovarea valorilor auten
tice.

în acești ani — arată mai departe 
raportul — Uniunea artiștilor plas
tici s-a afirmat in continuare ca o 
organizație obștească reprezentati
vă a activității social-politice, ca un 
for de o deosebită importanță in 
viața culturală a țării noastre.

îndrumarea creației și a vieții ar
tistice de către partid a constituit 
un permanent imbold, o călăuză și 
un sprijin atit pentru uniune, cit și 
pentru membrii săi. De o excepțio
nală însemnătate, principială și 
practică. au fost intîlnirile cu 
conducerea superioară de partid, 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. indi
cațiile prețioase primite cu aceste 
prilejuri. Documentele de partid pri
vind îmbunătățirea activității ideolo
gice. ridicarea pe o treaptă superioa
ră a concepției despre cultură și • 
artă, a rolului ei in educația socia
listă a poporului au acționat pozitiv 
și dinamic In cadrul Uniunii artiș
tilor plastici.

După ce a analizat o serie de lip
suri privind metodele de lucru, sti
lul de muncă al organelor Uniunii 
artiștilor plastici, raportul a enunțat 
sarcinile de mare răspundere care 
stau in fața artiștilor plastici, a u- 
niunii. pentru anii viitori. Aceste 
sarcini decurg din cerințele pe care 
partidul și poporul le pun în fața 
tuturor oamenilor de artă pentru 
transpunerea in viață a programului 
ideologic al partidului nostru.

Uniunea trebuie să se afirme în 
primul rînd ca un for obștesc de 
dezvoltare și îndrumare a mișcării 
plastice românești contemporane, de 
organizare a vieții artistice. De aceea, 
una din principalele sale îndatoriri 
este asigurarea climatului necesar 
discutării principiale a fenomenelor 
și perspectivelor creației, confruntă
rilor de idei și schimburilor de ex
periență. a climatului moral care să 
chezășuiască desfășurarea tumultuoa
să și fecundă a vieții artistice, valo
rificarea tuturor energiilor creatoare 
în slujba artei socialiste.

Una din preocupările centrale tre
buie să fie în permanentă antrena
rea tuturor forțelor artistice la orga
nizarea și desfășurarea unor mani
festări de amploare, cu o puternică 
rezonanță civică și revoluționară, 
prin crearea unor opere de mare 
valoare artistică, expresie plenară a 
talentului și atitudinii comuniste a 
artiștilor. Uniunea are menirea ca, 
printr-o muncă susținută și cit mai 
diversă in ansamblul ei. de orientare 
ideologică a creației individuale, să 
facâ din arta plastică un factor tot 
mai activ de educație socialistă și 
comunistă.

Dezvoltarea artei de for public, 
realizarea monumentelor și operelor 
legate’ de viața cetății, de urbanistica 
modernă, de viața cotidiană publică, 
vor trebui să stea în și mai mare 
măsură in centrul atenției Uniunii 
artiștilor plastici. Se simte nevoia 
organizării unui efort metodic de 
îmbunătățire a acestei activități, atît 
printr-o selecție mai atentă a forțe
lor artistice, cit și printr-o folosire 
mai eficientă a comenzii sociale. U- 
niunea va trebui să se preocupe. în 
continuare, de dezvoltarea centrelor 
artistice pe întreaga suprafață a ță
rii. prin Întărirea filialelor și cena
clurilor, prin înființarea cu discernă- 
mint a unor noi nuclee artistice pe 
care să le îndrume îndeaproape. în 
întreaga lor activitate.

Uniunea artiștilor plastici va tre
bui. de asemenea, să-și îmbunătă
țească și să dezvolte contactele și 
colaborarea multilaterală cu uniunile 
artiștilor plastici din celelalte țări 
socialiste, cu toate organizațiile pro
gresiste de artă din lumea întreagă, 
pentru ca prin valorile creației plas
tice să se realizeze o mai bună cu
noaștere și apropiere între popoare, 
în spiritul stimei și respectului re
ciproc. al păcii și securității in lume.

Datoria noastră de artiști cetățeni 
— arată in încheiere raportul — este 
de a face în continuare totul pentru 
a contribui din plin la realizarea 
programului partidului, care mode
lează astăzi și pentru viitor chipul 
României socialiste. Sîntem convinși 
că vom ști să ne îndeplinim datoria 
față de popor, că vom ști să fim. in 
spiritul contemporaneității, demni 
continuatori ai marilor tradiții uma
niste ale culturii românești.

★
Niculescu-Buzău, pictorul Iacob La- 
zăr. criticul de artă Grigore Coban, 
pictorul Mihai Olosz. artistul deco
rator Patriciu Mateescu, criticul de 
artă Radu Bogdan, sculptorul Efti- 
mie Birleanu. pictorul și graficianul 
Nicolae Brana. pictorul si graficia
nul Constantin Radinschi, graficia
nul Constantin Costa, 
artă Barbu Brezianu, 
Victor Rusu-Ciobanu.
Doru Popov ici, pictorul 
Ciupe.

Lucrările conferinței se reiau vi
neri dimineață.

9.00 Curs de limbă rusă. Lec
ția a 57-a.

9,30 O viață pentru o idee : 
Prof. loan Athanaslu.

10,00 Telex.
10.06 Publicitate.
10.10 Biblioteca pentru toți — Li- 

viu Rcbreanu (II).
10,50 Istoria filmului sonor. „VI- 

nătoril de frumusețe" — e- 
mislune dedicată operatori
lor din perioada 1930-1945. 
Prezintă Doina Bocriu șl 
Călin Câllman.

12.25 Cintă Marla Pletraru.
12.40 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanulul.
13,00 Telejurnal.
16,00-17,00 Teleșcoală. Fizică : Op

tica fotonlcă. Istoria Româ
niei : „Sîntem o națiune li
beră și independentă".

17.30 Curs de limbă engleză. Lec
ția a 56-a.

18.00 Telex.
18,05 Tragerea Loto.
18,15 Atenție la... neatenție î Jur

nal de protecția muncii.
18.35 La volan — emisiune 

tru conducătorii auto.
18.45 Artă plastică. Reportai 

Conferința națională a 
nil artiștilor plastici.

18,55 Comentariu la două 
grafii.

19.20 1001 de seri.
10.30 Telejurnal — Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Clntecul săptămînii : „Tineri 
In țara tinereții" de George 
Grigoriu. Text de Niculae 
Stoian. Interpretează Geor
ge Enache.

20,05 Prim plan : Ion Dumitrescu, 
președintele Uniunii Com
pozitorilor din Republica So
cialistă România.

20.35 Film artistic : „împărăția 
femeilor" — producție a stu
diourilor cinematografice so
vietice. Regla Alexei Saltl- 
lcov. In distribuție : Rimma 
Markova, Nina Sazonova. 
Svetlana Ygun.

22.10 24 de ore.
22.40 Teleglob : „Cumbernauld" — 

orașul viitorului — produc
ție a studiourilor de filme 
britanice.

Programul II

pen-

de la 
Unlu-

foto-

18,00 Telex.
18,05 Avanpremieră.
18.10 Teleclnemateca pentru tine

ret. „Să aprinzi un foc" — 
Adaptare după Jack London 
de Jan Hogg. Regia David 
Cobhan, cu colaborarea Jul 
Orson Wells. Premieră pe 
țară.

19,05 Muzică ușoară cu orchestra 
Cornel Popescu.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal 

inie de termen, 
hotărîtor.

20.00 Avanpremieră.
20,05 Publicitate.
20.10 Vă prețuim prin

Concert-spectacol 
zică populară și ___
dau concursul Corul 
catului invățămînt și __
samblul de cîntece și jocuri 
al Uzinelor de fibre sinteti
ce din Iași.

20,40 Revista economică TV.
21.10 Omul șl muzica Iul : Ciprlan 

Porumbescu.
21,50 Desene, animate : „Ramura 

de brad". — producție a stu
diourilor din R.P. Bulgaria.

22,00 Telerama. Festivaluri, aplau
ze șl... confetl. O suită de 
reportaje filmate, realizate In 
maniere diverse, despre ct- 
teva din cele mai cunoscute 
festivaluri și manifestări ar
tistice internaționale.

22.30 Cărți șl idei — Discuție asu
pra lucrării „Conducere, par
ticipare. conștiință" de Ma
ria Popescu. Participă : Hen
ri Stahl și Sergiu Tamaș. 
Prezentator Cezar Radu — 
..Cărți despre care se vor
bește". Alexandru Boboc 
prezintă lucrarea „Antropo
logie filozofică" de G. I. Gu- 
llan — Curier editorial.

Cincinalul îna- 
1973 — an

cînt și joc. 
de mu- 

corală. Iși 
slndl- 

An-

criticul de 
graficianul 
sculptorul 

Aurel

(Agerpres)

din România
Adunarea omagială din Capitală

Cu prilejul Împlinirii a 40 de ani 
do la constituirea Comitetului națio
nal antifascist din România, organi
zație de masă a cărei activitate se 
înscrie ca un moment remarcabil in 
șirul acțiunilor inițiate și conduse 
de partidul comunist pentru mobi
lizarea celor mai largi mase in lupta 
impotriva fascismului, pentru apăra
rea democrației și independenței na
ționale, joi a avut loc la Muzeul de. 
istorie a partidului comunist. a 
mișcării revoluționare și democratice 
din România o adunare omagială.

In prezidiul adunării au luat loc 
prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de științe so
ciale și politice. Ion Popescu-Puturi. 
directorul Institutului de studii isto
rice și sodal-politlce, Nicolae Guină, 
președintele Comitetului foștilor 
luptători antifasciști, Gheorghe Pe
trescu, vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R., Gheorghe Stoi
ca, secretar al C.C. al U.T.C., Nico
lae Matei, secretar al Comitetului 
municipal de partid București. La- 
dislau Banyai, vicepreședinte al Aca
demiei de științe sociale și politice, 
acad. Petre Constantinescu-Iași, acad. 
Iorgu Iordan, prof. univ. Tudor Bug- 
nariu, membru corespondent al Aca
demiei, Scarlat Calimachi, Matei So
cor, Cicerone Theodorescu, Maria Țiu- 
lescu — foști membri ai Comitetului 
național antifascist.

Au participat reprezentanți ai unor 
instituții centrale, oameni de artă, 
știință și cultură, activiști de partid 
și de stat, oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile bucureș- 
tene.

Luind cuvîntul, Petre Constanti
nescu-Iași a evocat acțiunile între
prinse sub conducerea partidului co
munist. pentru bararea drumului 
fascismului în România. Acum patru 
decenii, deși în adincă ilegalitate, 
partidul a organizat o vastă acțiune 
pentru crearea unui Comitet națio
nal antifascist, a unor comitete re
gionale și locale in toate județele, 
precum și a unui comitet al tinerilor 
și al femeilor.

în cadrul comitetului s-a făcut 
remarcat prin combativitatea sa re
voluționară, prin patriotismul său 
fierbinte și tinâral muncitor in 
vîrstă de 16 ani, Nicolae Ceaușescu, 
desemnat de conducerea P.C.R. ca 
reprezentant al tineretului muncitor

s-a referit, 
demonstra- 

popu- 
p re

bucureștean. Vorbitorul 
in continuare, la marile 
ții antifascislo ale maselor 
lare, in frunte cu comuniștii, . 
cum și la o serie de acțiuni cu ca
racter intern, cit și internațional la 
care au participat antifasciștii români.

La rindul său. acad. Iorgu Iordan 
a vorbit despre activitatea antifas
cistă desfășurata dc cadrele univer
sității și studenții din Iași, relevind 
o serie de acțiuni la care au partici
pat universitarii ieșeni, solidaritatea 
lor cu acțiunile pe plan internațional 
pentru pace, impotriva hitlerismului.

în uriașele eforturi de a risipi ne
gurile sumbre ale anilor 1932—1933, 
in ofensiva antirăzboinică și antifas
cistă declanșată atunci in țara noas
tră — a subliniat in cuvîntul său 
Cicerone Theodorescu — rolul decisiv 
a aparținut ideilor multiplu direc
toare și acțiunilor minuțios organi
zate ale Pcirtidului Comunist Ro
mân. E locul să ne amintim — și 
e in adevăr un fapt cu care ne 
putem mindri astăzi — că in însuși 
centrul activității antifasciste, de la 
începuturile ei, aflăm o prezență ex
trem de tinără, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, afirmindu-și de pe a- 
tunci, in manelele său, al U.T.C.- 
ului și al tineretului democratic, 
viguroasă conștiință muncitorească, 
elanul și intransigența crezului 
său militant, fermitatea, limpezimea 
și dinamismul viziunii sale constant 
revoluționare.

Matei Socor a relevat în cuvîn
tul său mobilizarea largă 
turor forțelor progresiste,

a tu- 
___  __ ,___ r._o_____ , lupta 
lor impotriva pericolului fascist. în 
țara noastră, în această mobili
zare, rolul primordial l-a avut 
partidul comunist, forța politică cea 
mai înaintată, care a sesizat de la 
bun început pericolul fascismului. în 
continuare, vorbitorul s-a referit la 
rolul presei progresiste în organiza
rea frontului antifascist, in coordona
rea acțiunilor acestuia de demascare 
și înfierare a fascismului, precum și 
la acțiunile comitetelor antifasciste 
ale tineretului.

înființarea, acum patruzeci de ani, 
a Comitetului național antifascist 
din România, din inițiativa Partidu
lui Comunist Român, și activitatea 
desfășurată de această organizație 
sub conducerea sa au avut consecin
țe favorabile deosebite atit in lupta

poporului român și a naționalităților 
conlocuitoare pentru democrație, pace 
și socialism, cit și in activitatea par
tidului însuși — a spus Tudor Bug- 
nariu. El s-a referit apoi la lupta 
dusă de comuniști și de antifas
ciști impotriva dictaturii regale, a 
infeudării României celui de-al 
Ill-lea Reich, impotriva Dictatului de 
la Viena, a dictaturii militaro-fas- 
ciste și antrenării României in răz
boiul antlsovietic, pentru răsturnarea 
dictaturii antonesciene, pentru izbin- 
da insurecției naționale antifasciste 
armate, inițiată, organizată și condu
să de partidul nostru comunist.

Luind cuvîntul in încheierea adu
nării, după ce a amintit scopurile șl 
obiectivele comitetului, Ion I’opescu- 
Puțuri a relevat faptul că. prin in
termediul acestei organizații de masă 
legale, partidul comunist a reușit să 
unească in jurul său forțele înaintate 
ale națiunii noastre in lupta împo
triva fascismului, dușmanul cel mai 
înverșunat al umanității, al progre
sului, libertății și păcii, al indepen
denței și suveranității popoare!o 17, 
Evidențiind larga adeziune la acetic 
tă organizație, el a subliniat că for
marea și acțiunile Comitetului na
țional antifascist au prilejuit, tot
odată, evidențierea unor semnifica
tive momente din bogata biografie 
revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care s-a impus prin 
energia și tenacitatea-i cunoscute, 
prin clarviziunea cu care a desprins 
primejdiile ce le genera fascismul.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la rolul activ jucat de Comitetul 
național antifascist in cadrul luptei 
antifasciste din întreaga lume, la 
rezultatele fructuoase obținute pe 
plan intern, care aveau să contri
buie, in anii următori, la activita
tea P.C.R. pentru făurirea Frontului 
popular antifascist, pentru înfăptui
rea insurecției din August 1944. 
Timpul scurs, de la insurecția de 
acum aproape trei decenii a jalonat 
in istoria poporului nostru drumul 
glorios al unei națiuni, care, stăpină 
pe destinele ei și avind ca far 
călăuzitor Partidul Comunist Român, 
o obținut succese răsunătoare in 
toate domeniile de activitate, cu re
zultanta majoră pe care azi o trăim 
cu toții — edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Deschiderea expoziției „Mișcarea antifascistă din România"
în aceeași zi, la Muzeul de istorie 

a partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice dir^Româ- 
nia a fost deschisă expoziția omagia
lă „Mișcarea antifascistă din Româ
nia".

Documentele reunite în expoziție 
evocă puternicele tradiții ale luptei 
antifasciste în țara noastră, caracte
rul ei de masă, eroismul forțelor pa
triotice, progresiste, in frunte cu par
tidul comunist, care s-au ridicat im- 
potriva fascismului, pentru libertate, 
democrație șl independența patriei. 
Sint evocate prin intermediul măr
turiilor epocii marile bătălii de cla
să ale ceferiștilor și petroliștilor din 
ianuarie 1933, conduse de par
tid, care s-au înscris printre pri
mele acțiuni antifasciste ale pro
letariatului internațional. In cadrul 
expoziției sînt puse în lumină docu-

PE PLATFORMA COMBINATULUI
SIDERURGIC DE LA GALATI

5 ani de la prima
șarjă de oțel

mentele elaborate de partid, care 
cheamă masele largi populare să for
meze un front unic pentru apărarea 

• libertăților democratice, independen
ței și suveranității naționale, precum 
și apelul împotriva războiului, sem
nat de personalități ale vieții cul- 
tural-științifice, prin care se înfierau 
planurile de agresiune împotriva 
Uniunii Sovietice.

Expoziția reliefează, în continua
re, constituirea, în 1933, la inițiativa 
partidului, a Comitetului național 
antifascist, care a continuat pe un 
plan mai larg activitatea Comitetu
lui național antirăzboinic.

Reflectind atenția pe care partidul 
comunist a acordat-o întotdeauna ti
nerei generații, exponatele eviden
țiază constituirea Comitetului anti
fascist al tineretului din România, 
in conducerea căruia s-au aflat 
Nicolae Ceaușescu, Grigore Preotea
sa, Nicolae Pascu, Constanța Crăciun 
și alții, precum și a Comitetului 
antifascist al femeilor. Expoziția 
evocă, in continuare, activitatea des
fășurată de Comitetul național anti
fascist, acțiunile sale de protest îm
potriva procesului intentat conducă
torilor luptei ceferiștilor și petroliș
tilor și atragerea în sfera sa de ac
tivitate a o serie de organizații mun
citorești și democratice pentru consti
tuirea unui front unic de luptă îm
potriva războiului și fascismului.

Sint expuse, de asemenea, docu
mentele elaborate de plenarele C.C. 
al P.C.R. dirijtebruarie. 1935 și august 
1936, care âu stabilit direcțiile acti
vității partidului în vederea realiză
rii frontului popular antifascist. Este 
semnificativ, in acest sens, acordul 
de front popular încheiat la Țebea, 
in 1935, între delegații Partidului 
comunist, Blocului democratic, Par
tidului socialist și Frontului plugari
lor. Este evocată, totodată, participa
rea comuniștilor, a membrilor cercu
rilor democratice la principalele con
grese internaționale antifasciste și 
antirăzboinice din perioada 1929— 
1939.

Este prezentată, apoi, lupta mase
lor populare impotriva Dictatului de 
la Viena, a terorii dezlănțuite de dic
tatura legionară, a ocupației hitlerisțe. 
Demascind cu consecvență dictatura 
militară fascistă, partidul comunist a 
mobilizat masele largi de oameni ai 
muncii la lupta pentru eliberarea 
patriei de sub jugul fascist, care a 
culminat cu insurecția națională anti
fascistă armată de la 23 August 1944. 
Datele statistice, articolele din presă 
evocă sugestiv contribuția marcantă a 
României la infringerea Germaniei 
hitleriste, jertfa de singe dată de 
poporul nostru pentru libertatea pa
triei, pentru eliberarea națiunilor de 
sub dominația hitleristă, pentru cauza 
libertății popoarelor. (Agerpres)*.

Azi, 8 iunie 1973, se împlinesc 
cinci ani de cind la Combinatul si
derurgic din Galați s-a produs pri
ma șarjă de oțel. De atunci, pro
ducția de oțel a crescut an de an. 
Numai in 5 luni din acest an — ne 
spune tovarășul inginer Ștefan Pl- 
leandră — am realizat o producție 
care echivalează cu aceea a anilor 
1968 și 1969 luați la un loc. Iar, 
dacă avem în vedere dinamica nu
mărului mediu de șarje elaborate 
pe zi, acestea au crescut prin in
trarea treptată în funcțiune a altor 
două convertizoare, cit și prin efor
turile depuse de oțelari pentru a 
scurta durata de elaborare a aces
tora de la 14 la 54 de șarje în 
douăzeci și patru de ore.

Am fost de multe ori în oțelăria 
Combinatului siderurgic de la Ga
lați. Am intilnit aici oțelari veniți 
din „cetățile" mai vechi ale meta
lului românesc, de la Hunedoara șl 
Reșița, dar și foarte mulți care au 
învățat meseria aici, la Galați.

— Colectivul nostru a realizat In

acești cinci ani — ne spune prlm- 
oțelarul Alexandru Stoica, secretar 
al comitetului de partid de la sec
ția oțelărie-refractare — peste 
150 de mărci de oțeluri, fapt care 
a contribuit la reducerea importu
rilor, la realizarea unor importante 
economii de valută. în această pe
rioadă a fost asimilată in întregime 
gama de mărci pentru tabla desti
nată construcțiilor de nave, vagoa
ne, cazane și recipiente sub presiu
ne, autoturisme, frigidere, mașini 
de spălat rufe, aragaze și cite al
tele.

în cadrul întrecerii socialiste ce 
se desfășoară în cinstea zilei de 23 
August, oțelarii gălățenl sărbăto
resc împlinirea a cinci ani de acti
vitate, cu un succes 
producerea a circa 
oțel peste sarcinile 
acest an.

cinema

remarcabil : 
40 000 tone de 
de plan din

OANCEATudorel 
corespondentul „Scînteii1

lungul principalelor 
trasee turistice din 
Țara de sus. ce vor fi 
puse la dispoziția dru- 
meților-elevi. în 
prinsul județului 
xlstă insă și unele re
surse de... recreere in
suficient valorificate. 
Cunoscută fiind do
rința copiilor de a 
face plajă, de a prac
tica înotul, nu s-ar 
putea amenaja — cu 
ceva mai multă solici
tudine din partea fo
rurilor locale — pito
rești tabere de va
canță pe malurile Su
cevei. Moldovei și Și
retului, precum și in 
apropierea ștranduri
lor din orașele Fălti
ceni. Gura Humorului 
șl Cimpulung Moldo
venesc ?

Referitor la drume
ții. intr-o serie de ju
dețe — Galați, Con
stanța ș.a. — inspecto
ratele școlare. care 
poartă răspunderea

cu-
e-

directă a organizării 
vacanței elevilor, cu 
concursul forurilor lo
cale cooptate in co
mandamentele vacan
ței, ne-au menționat 
unele greutăți pe care 
le intimpină in ame

fil, de la Galați — u- 
nele licee de speciali
tate se sustrag acestor 
obligații pe motiv că 
ministerele tutelare 
organizează acolo alte 
acțiuni.

Pe de altă parte, o

excursii pe trasee 
foarte lungi, care pre
supun 
nui r __
kilometri 
rul și 
mișcare 
ber.

1 parcurgerea u- 
mare număr de 

autoca- 
puțină 

aer li- 
locu-

cu 
mai 
în 

vizitarea

VACANTA ȘCOLARA...
najarea taberelor și 
bazelor turistice — 
160 și, respectiv, 280 la 
număr in întreaga 
țară.

— Deși, conform ho- 
tăririlor forurilor cen
trale organizatoare 
ale vacanței, toate in
ternatele școlilor tre
buie amenajate și puse 
la dispoziția elevilor 
și profesorilor por
niți in drumeție — ne 
spunea inspectorul 
șoolar Constantin Pam-

serie de directori de 
școli și cadre didac
tice au semnalat difi
cultățile pe care le 
intimpină cu filialele 
locale ale O.N.T. in 
stabilirea itinerarelor 
excursiilor, al asigură
rii serviciilor utile e- 
levilor pe traseele tu
ristice. îndeosebi pe 
motivul realizării unei 
„eficiențe în exploata
re", organizațiile de 
turism impun școli
lor contractarea unor

rilor și monumente
lor istorice și turistice, 
lărgirea orizontului de 
cunoștințe etc., care 
reprezintă adevăratele 
obiective educative ale 
vacanței.

La munte și la ma
re se bucură de aten
ția cuvenită din par
tea organizatorilor al
cătuirea programelor 
cultural-educative 
sportive, pentru 
lele de tabără. 
cuim din programul

și 
zi- 

Spi-

vacanței la mare : a 
6-a ediție a mitingu
lui aviatic și nautic 
„Mamaia ’73“. festiva
lul cultural-artistic 
„Litoral '73“, festiva
lul cinecluburilor pio
nierești, campionatul 
de oină și întrecerile 
de pescuit sportiv etc. 
La Suceava, in pro
gram putem Intilni 
concursul școlar re
publican de inter
pretare Instrumenta
lă „Ciprlan Porum- 
bescu", Festivalul re
publican al cineclu
burilor pionierești (Ja 
Cimpulung Moldo
venesc). expediții 
„Cutezătorii" etc.' Sub
liniind toate aceste 
inițiative valoroase, 
cu accentuat carac
ter educativ, nu pu
tem insă să nu re
marcăm faptul că, pi- 
nă acum, s-a manifes
tat prea puțină gri
jă pentru pregătirea 
unor acțiuni cultu
ral-educative și dis

tractive adecvate 
lelor cu timp 
vorabil, pentru 
gerea 
rea în tabere a 
turnee 
trale. a unor 
de filme 
pentru copii și 
ret. După cum __
încă insuficient mar
cate și popularizate 
traseele și punctele 
de real interes din 
jurul taberelor. care 
ar putea fi incluse in 
Itinerare de drume
ție. De asemenea, sint 
insuficient căutate 
mijloace interesante 
și atractive pentru a 
continua, ‘ * *
specific al 
unele 
racter 
țiate 
școală __  _
rea politică a 
lor, stimularea 
cupărilor 1___
(lectură, muzică etc.).

Aceste probleme, 
departe de a fi doar

și programa- 
unor 

artistice tea- 
cicluri 

educative 
tine- 
sint

in cadrul 
vacanței, 

acțiuni cu ca- 
educativ 
in lunile 

vizind înforma- 
elevi- 
preo- 

indrăgîte

aspecte .... ......
nesemnificative 
pregătirilor de 
canță, trebuie să 
bucure de toată aten
ția organizatorilor, 
pentru că de rezol
varea lor corespunză
toare depinde, in bu
nă măsură, desfășu
rarea exemplară a în
tregului program 
acțiuni al 
de vară a 
studenților.
nostru. organizațiile 
obștești au alocat im
portante fonduri ma
teriale, la care se a- 
daugă și contribuția 
părinților, pentru a a- 
sigura odihna și re- 
creerea tineretului 
studios pe timpul ve
rii. Este o datorie și 
o obligație cetățe
nească a tuturor fo
rurilor răspunzătoa
re de organizarea va
canței ca aceste fon
duri să fie cheltuite 
cu maximă chibzuin
ță ii eficiență.

„mărunte". 
ale 
va

se

de 
vacantei 

elevilor și 
Statul

• Fluturii sînt liberi : SCALA — 
9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
• Ultimul cartuș : PATRIA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30. LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21. la grădină — 20,15, MODERN
— 8,30; 11; 13,30: 16; 18,30; 21. la 
grădină — 20, GRADINA DINA
MO — 20.30.
• Aventurile lui Babușcă : CA
PITOL — 9,30; 11.45; 14; 16,15;
18,30; 20,45, la grădină — 20.
• Solaris : CENTRAL — 9; 12,30; 
16; 19,30.
• Sălbăticia albă : FESTIVAL — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21. la grădi
nă — 20.
• Homolka și portofelul : LUMI
NA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30;
20,45.
• Povestirile Bealricel Potter : 
SALA PALATULUI — 17,15 (seria 
de bilete — 4606) ; 20,15 (seria de 
bilete — 4607), GRADINA SELECT
— 20.
• Rond de noapte : BUCUREȘTI
— 8.30; 11; 13,30: 16; 18.30; 21, la 
grădină — 20,15, FAVORIT — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Amintiri din copilărie : TIM
PURI NOI — 9—20,15 tn conti
nuare.
• Program do desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,45.
• Nici un moment de plictiseală :
DOINA — 11; 13,30; 16; 18,30;
20.45. RAHOVA — 15,30; 18; 20,15.
• Ciprlan Porumbescu : GRIVI- 
ȚA — 9; 12.30; 16; 19,30.
• Copiii c.ăplunului Grant : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 16; 18,15;
20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, la grădină — 20.
• Eolomea : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 16; 18; 20.
• Neînțelesul — 10; 12; 14, Omul 
invizibil — 16,30. Stan și Bran 
țigani — 18,30, Lucia — 20.30 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Po aripile vlntului : GLORIA
— 10; 14,30; 19, FLAMURA — 10; 
14,30: 19.
• Ceața : ARTA — 15.30; 18; 20,13. 
la grădină — 20.
• Cind legendele mor : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 16- .............
la grădină — 20,15, 1.
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30 
MIS — 9; 11,15; 13.30: 15,43;
20.45, la grădină — 20,15.
• Bătrlnii bandiți ; DACIA 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Acea pisică blestemată : „v-
CEGI — 15,45; 18; 20,45. la grădi
nă — 20,15, VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Veronica : FERENTARI — 16;

18; 20, MOȘILOR — 16; 18; 20. la 
grădină — 20,15.
• Fată bătrlnă : UNIREA — 16: 
18,15; 20,15, la grădină — 20,30.
• Eliberarea (seriile IV și V) : 
POPULAR — 15,30; 19.
• Ce se fntimplă, doctore ? : LI
RA — 15,30; 18: 20,30. la grădină
— 20,15, MIORIȚA — 9: 11,15;
13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Tecumseh : PACEA — 15,45: 13; 
20,15.
• Cu mlinile curate : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Cowboy : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
• Grăbiți apusul soarelui : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 19, FLOREASCA '
— 15,30; 19.
• Love story : COSMOS — 15,30: 
18.

teatre

l; 18,15; 20,30, 
MELODIA — 
’* 20.45, TO-

‘ ’* 18,15;

— o:
BU-

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (ia Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mir
cea Cristescu — 20.
• Opera Română : Bal mascat — 
19,30.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bălan" — premieră — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Părinții 
teribili — 20, (sala Studio) : Pri
zonierul din Manhattan — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Buian- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Joc de pisici — 20.
• Teatrul de comedie : Cher An
toine — 20.
• Teatrul Ciulești : Omul care 
a văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 17, 
(sala din str. Academiei) : Do ce 
a furat zmeul mingea — 15
• Studioul I.A.T.C. „I. L.' Cara- 
glale" ; VInătoarea de vrăjitoare 
— 20.
• Teatrul satiric muzical „c. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Revista are 
cuvîntul — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Intr-un ceas

~ 19.30> (la Teatrul de vară 
„Herăstrău") ; Caruselul melo
diilor — 20.
• Comitetul de Cultură și Edu
cație Socialistă al municipiului 
București prezintă la .,Expoflora" 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet și lumină „Poezia flo
rilor* — 30.30; 21,15,
• Ansamblul artistic 
Română" : Meleaguri
— 18.30.
• Circul „București" : Arena *73
— spectacol internațional — 19,30

Rapsodia 
fermecate

**
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secrrfhr general al Partidului Comunist Român.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului dc Miniștri al Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși.
în numele Comitetului Central al Parlidului Comunist din Ceho- 

ș’Tvncîa. Ruwrmflul Republicii Socialiste Cehoslovace șl al întregului 
p.'por cehoslovac, vă mulțumim sincer pentru salutările tovărășești și 
felicitările cordiale pe care ni lc-ațl adresat, nouă și întregului popor 
cehoslovac, cu prilejul celei dc-a 28-a aniversări a eliberării patriei 
n >astre de către armata sovietică.

împărtășim încrederea dumneavoastră că relațiile de prietenie trai
nică și colaborarea multilaterală dintre partidele și țările noastre fră
țești. întemeiate pe principiile internaționalismului socialist, corespund 
intereselor popoarelor noastre și întăresc într-o măsură însemnată coeziu
nea comunității socialiste.

Sîntem înc~edințați că legăturile noastre dc alianță se vor dezvolta 
șl în viitor în interesul cauzei socialismului șl păcii în întreaga lume.

Dorim întregului popor român și dumneavoastră personal noi și 
mari succese în edificarea Republicii Socialiste România.

GUSTAV HUSAK LUDVIK SVOBODA
Secretar general Președintele R. S. Cehoslovace

ol C.C. ol P.C. din Cehoslovacia

LUBOMIR STROUGAL
Președintele guvernului

R. S. Cehoslovace

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe. Geor

ge Macovcscu, a primit joi pe Lio 
Kaprio, directorul Biroului regional 
pentru Europa al Organizației Mon
diale a Sănătății.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovcscu. a primit o telegramă dc 
mulțumiri din partea ministrului 
afacerilor externe al Republicii Tu
nisia. Mohamed Masmoudi. pentru 
felicitările adresate cu ocazia Zilei 
naționale a Tunisiei.

★
Joi dimineața a pjccat la Geneva 

delegația Republicii Socialiste Ro
mânia la cvi de-a 58-a sesiune a 
Conferințe; internaționale a muncii ; 
delegația este condusă de primul ad
junct al ministrului muncii. Mircea 
Vomcscu.

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Paul Niculescu-Mizil, a pri
mit, joi la amiază pe Leo Kaprio, 
directorul Biroului pentru Europa 
a’ Organizației Mondiale a Sănătă- 
T^’care face o vizită in țara noas-

La primire. desfășurată intr-o 
atmosferă cordială. a participat

acad. Theodor Burghele, ministrul 
sănătății.

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost discuta
te probleme privind cooperarea din
tre România și Organizația Mondi
ală a Sănătății.

(Agerpres)

SOSIREA In capitală 
A TOVARĂȘULUI IURE BILICI

14» Invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, joi la 
amiaza a sosii in Capitală tovarășul 
lure Bilicl, membru «1 Biroului Exe
cutiv al Prezidiului Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, care va face o 
vizită de prietenie in țara noastră.

Oaspetele a fost Intimpinat, la so
sire, de tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, al

Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Au fost prezenți Iso Njegovan, 
ambasadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR REUNIUNII CU TEMA :

„Cooperarea universitară europeană'*

Sărbătoarea națională a Marii Britanii

Maiestății Sale regina ELISABETA A II-A 
PALATUL BUCKINGHAM 

LONDRA

Cu ocazia zilei de naștere a Maiestății Voastre, vă rog să primiți 
calele felicitări și cele mai bune urări de pace și prosperitate pentru 
poporul britanic.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Plecarea delegației
Joi dimineața a părăsit Capitala 

delegația Partidului Comunist din 
Uruguay, condusă de tovarășul Jose 
Luis Massera. membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C. din Uru
guay. care, la invitația C.C. al P.C.R., 
a făcut o vizită de prietenie in țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopent,

P.C. din Uruguay
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Miron Cons'-antinescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., da activiști 
de partid.

( Agerpres)

Amadou Mahtar M’Bow, directorul 
general adjunct al UNESCO, care 
a participat la lucrările reuniunii 
experților UNESCO avind ca temă 
„Cooperarea universitara europeana", 
a părăsit, joi dimineața. Capitala. 
Oaspetele a fost salutat de Vasile 
Alexandrescu, adjunct al ministrului 
educației și învățământului, Jean Li- 
vescu, președintele comisiei națio
nale române pentru UNESCO, 
Sa.ved Abbas Chedid, directorul cen
trului de informare al O.N.U., și 
Erik Manfred Ribbing, directorul 
Centrului european UNESCO pen
tru invățămîntul superior. Au 
fost, de asemenea, prezenți funcțio
nari superiori ai M.A.E.

*
Joi la amiază a părăsit Capitala, 

pleci nd la UI an Bator, o delegați-' a 
Uniunii naționale a cooperativelor 
agricole de producție condusă de 
Rath Simion, vicepreședinte al 
U.N.C.A.P., care va participa la cel 
de-al 4-lea Congres al Uniunii în
treprinderilor agricole cooperatiste 
din Republica Populară Mongolă.

★

Reuniunea cu tema „Cooperarea 
universitară europeană", organizată 
de Centrul european UNESCO pen
tru invățămîntul superior, a luat 
sfirșit in cursul zilei de joi.

La lucrări au luat parte Amadou 
Mahtar M’Bow. director general ad
junct al UNESCO, J. Herman, direc
torul Diviziei învățâininlului superior 
din cadrul acestui organism, Erik 
Manfred Ribbing, directorul’ Centru
lui european UNESCO pentru învățâ- 
mintul superior, precum și experți 
UNESCO din mai multe țâri de pe 
continent. Timp de trei zile, partici- 
panții au efectuat un amplu schimb

de opinii referitor la programul dc 
activitate al centrului in următorii 
doi ani, dezbătind, totodată, docu
mentele preliminare ale celei de-a 
doua Conferințe a miniștrilor invă- 
țâmintului din țările europene, care 
se va desfășura in 1973 la Bucu
rești.

★
Erik Manfred Ribbing, directorul 

Centrului european UNESCO pentru 
invățămîntul superior, de la Bucu
rești, a oferit, joi scara, un cocteil 
in cinstea partlcipanților la reuniunea 
„Cooperarea universitară europeană". 

(Agerpres)

LA INAUGURAREA NOULUI SPITAL 
JUDEȚEAN DIN SATU-MARE

Adunare populară consacrată anului revoluționar 1848
în organizarea consiliului munici

pal al F.U.S.. joi. in sala mare a 
palatului culturii din Tg. Mureș a 
avut loc adunarea populară solemnă 
consacrată implinini a 125 de ani 
de la revoluția burghezo-democratică 
din Țările Române.

Despre semnificația marilor bătălii 
pentru dreptate și libertate de la 
1848 in Țările Române a vorbit Io
sif Banc, prim-secreter al Comitetu
lui județean Mureș al P.C.R., pre
ședintele consiliului popular jude
țean.

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de cea de-a 80-a aniversare a înfiin
țării Apimondiei, Institutul interna
țional dc tehnologic și economie api
colă a organizat, joi după-amiazâ. o 
recepție tradițională. Cu acest prilej, 
prof. Veceslav Harnaj, președintele 
Apimondiei și al Asociației crescăto
rilor de albine din țara noastră, a 
prezentat realizările crescătorilor de 
albine din România.

★
Ansamblul folcloric păstoresc 

„Dor“, al Căminului cultural dîn 
Băbeni, județul Vilcea, a plecat in 
Italia pentru a prezenta un ciclu de 
spectacole pe scena teatrului din 
Pisa. .(Agerpres)

După cum s-a anunțat, la Satu- 
Mare a fost inaugurat noul spital 
județean și o policlinică dispunind 
de 750 de paturi, dotate cu apara
tură modernă, .servicii, laboratoare.

Cu acest prilej. Comitetul jude
țean de partid Satu-Mare și con
siliul popular județean au adresat 
Comitetului Central al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ccaușcscu, o tele
gramă de mulțumire.

încercăm o nețărmurită satisfacție 
pentru posibilitatea de a vă rapor
ta. iubite tovarășe Ceausescu, se 
spune in telegramă, faptul că in 
ultimii ani. îndeosebi duDă cel de-al 
IX-lea Congres al gloriosului nos
tru partid, municipiul și țudețul 
Satu-Mare au cunoscut o înflorire

fără precedent pe tărim economic, 
politic și social-cultural, ca urmare 
a înfăptuirii programelor naționale 
de dezvoltare rapidă și armonioasă 
a tuturor zonelor patriei.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, însuflețiți de 
minunatul exemplu pe care ni-I 
oferiți permanent, oamenii muncii 
sătmăreni, fără deosebire de națio
nalitate. nu-si vor precupeți efortu
rile pentru îndeplinirea exemplară a 
mărețului program adoptat de Con
gresul al X-lea și de Conferința Na
țională ale partidului în vederea 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate în scumpa noastră 
patrie.

PIATRA NEAMȚ.- Festivalul spectacolelor
de teatru pentru tineret și copii

CAMPIONATELE

INTERNAȚIONALE DE TIR 

ALE ROMÂNIEI

La poligonul Tur.ari au început 
ieri dimineață întrecerile celei de-a 
16-a ediții a campionatelor interna
ționale de tir ale României, unul din 
cele mai mari concursuri ale anului 
de pe continent.

La actuala ediție participă țintași 
din 19 țări : Albania. Bulgaria. Ceho
slovacia. Cuba. R.P.D. Coreeană. El
veția, Franța. R. D. Germană. R. F. 
Germania. Grecia, Italia, Iugoslavia. 
Marea Britanic, Polonia. Spania. 
Turcia, Ungaria. U.R.S.S. și România.

Primul învingător al campionatelor 
a fost, sportivul român Ilie Codrea- 
nu. clasat pe primul loc cu 598 
puncte in proba de armă liberă, cali
bru redus 60 focuri — poziția culcat. 
Pe locul sc-cund s-a situat Dicter 
Munzert (R. D. Germană) — 597 
puncte, iar locul trei a fost ocu
pat de Nicolae Rotaru (România) — 
596 puncte.

în proba de pistol liber — 60 focuri. 
*-lc’.oria a revenit cehoslovacului 
Ștefan Milos cu 560 puncte, urmat 
de francezul Jean Faggion — 559 
puncte și cehoslovacul Jaroslav Jun
— 557 puncte. Primul clasat dintre 
concurent ii români a fost Dan Iuga
— locul 11 cu 551 puncte.

Proba similară rezervată juniorilor 
a fost dștigatâ de țintașul bulgar 
Nasko Rafailov cu 539 puncte.

In proba de talere aruncate din 
șanț, dună disputarea primei manșe, 
conduce polonezul G. Strouhal cu 98 
talere dobori te.

Europenele de box de la Belgrad

BILANȚ PROVIZORIU

Ieri, la Piatra Neamț, a fost ridi
cată cortina celei de-a Ill-a ediții 
a Festivalului spectacolelor de tea
tru pentru tineret și copii. Devenită 
tradițională, această amplă manifes
tare culturală se bucură in actuala 
ediție de participarea unor trupe 
de renume ale scenei românești, cum 
ar fi cele ale teatrelor „Lucia 
Sturdza Bulandra", „Giulești", „Ion 
Creangă" și ..Țăndărică" din Capila
ră, „Mihail Eminescu" din Botoșani. 
\Teatrul Național „Vasile A'ecsandri" 
•din Idși, teatrele dramatice „Baco- 
via" din Bacău si cel din Ploiești, 
Teatrul de stat din Tg. Mureș și, bi
neînțeles, formația actorilor gazdă 
— ai Teatrului tineretului din Pia
tra Neamț.

Din cele 11 spectacole programate 
pe scena festivalului, un număr de 
(i se adresează cu deosebire copiilor, 
iar restul abordează o tematică spe
cifică tineretului.

Tot în cadrul festivalului va avea 
loc tradiționalul simpozion care, la 
actuala ediție, se va desfășura sub 
genericul „Teatrul pentru tineret și 
problematica tineretului contempo
ran^. O intrpaga zi va .fi consa
crată Iricentenarului Molîâre. prilej 
■cu care se organizează nn colocviu 
pe această temă, completat de un 
spectacol al Naționalului ieșean.

ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

Peisajul calm al co
mitatului Berkshire, 
străbătut dc apele do- 
moale ale Tamisei, 
undo cameliile și ro
dodendronii înfloresc 
mai devreme, oferă 
o ambianță adecvată 
pentru centrul de cer
cetări științifice nu
cleare Harwell de Un
gă Abingdon. Este cel 
mai important cen
tru de aoest fel din 
întreaga Anglie. Sub 
directa conducere a 
„Autorității Regatu
lui Unit, pentru ener
gie atomică", el de
ține un rol deosebit 
in cadrul amplului 
program de angaja
re a cercetării știin
țifice pe făgașul apli
cărilor practice. A- 
proape nu există do
meniu al preocupări
lor științei contempo
rane — de la studie
rea smogului, pros
pecțiuni geologice și 
pină la fisiunea nu
cleară — care să nu-și 
găsească loc in acti
vitatea celor cîteva 
mii de oameni de 
știință, ingineri, teh
nicieni și muncitori 
de la Harwell.

Cele mai importan
te proiecte elabora
te in ultimul timp de 
guvern, cuprinzind va
riate domenii ale dez
voltării economiei bri
tanice, solicită parti
ciparea directă a cer
cetării științifice. De 
exemplu, numeroase 
studii și cercetări ur
măresc să găsească 
cele mai potrivite so
luții pentru „criza 
combustibilului", care 
preocupă in prezent 
nu numai Anglia, ci și 
alte țări occidentale. 
Concluzia unui raport 
întocmit pe această 
temă de sir John Hill, 
președintele „Autori
tății Regatului Unit 
pentru energia ato
mică". pare a fi op
timistă : „în Anglia, 
noi nu avem motive 
să ne îngrijorăm pen
tru lipsa de energie".

Multă vreme prin
cipala sursă de ener
gie in Anglia a fost 
cărbunele. Dar ori cit 
de. mari ar fi rezerve
le. ele nu .sînt ine
puizabile și tocmai de

aceea Încă în urmă cu 
două decenii s-a luat 
hoiărirea de a se con
strui centrale 
electrice. Cu .. , . , 
cercetările au eviden
țiat rolul Important 
pe care îl au in con
tinuare gazele și pe
trolul — atit ca ma
terii prime pentru In
dustria petrochimică, 
cit șl ca surse impor
tante de energie. După 
explorările din Marea

atomo- 
timpul,

lului sub Canalul Mî- 
necii.

In aceste zile, cînd 
in Marea Britanie se 
sărbătorește Ziua na
țională, sint astfel e- 
vocatc eforturile de
puse dc-a lungul pe
rioadei postbelice de 
această țară pentru a 
se situa la un nivel 
cit mai înalt in ca
drul progresului știin
țific și tehnologic 
contemporan. Reali-

Nordului, soldate cu zările prestigioase ob-
rezultate fructuoase, ținute constituie pre-
in cursul acestei luni mise favorabile pen-
vor avea loc pros- tru participarea cit
pecțiunl și în jurul mal intensă și cit mai

diversificată la cir-
cuitul de bunuri 51
valori pe care îl im-

corespondenta
DIN LONDRA

Țârii Ga- 
presu- 

există, de 
zăcăminte 

Un 
re-

coastelor
Iilor, unde se 
pune că 
asemenea, 
de „aur negru", 
studiu Întocmit 
cent evidenția Încă o 
valoroasă sursă de e- 
nergie : uraniul ob
ținut din apa de mare. 
Pe baza cercetărilor 
întreprinse, savant ii
britanici afirmă că 
acest lucru este po
sibil Și că, în măsura 
in care alte căi de 
obținere a uraniului 
se vor epuiza. vor 
putea fi puse in apli
care pe scară largă 
metodele de extrage
re a acestui prețios 
combustibil din apa 
mării.

Un alt proiect 
portant, care _
jează intr-o mare pro
porție cercetarea știin
țifică, este acela pri
vind modernizarea in
dustriei siderurgice. 
Potrivit programului, 
in următorii 10 ani, a- 
ceastă ramură de ba
ză a economiei bri
tanice urmează să-și 
sporească simțitor 
producția, folosind in 
acest scop cele 
modeme 
obținere 
Știința 
modernă 
te să-și'__ __
tribu'ție esențială 
la construirea

im- 
anga-

mai 
procedee de 
a oțelurilor, 

și tehnologia 
sintr chema- . 
dea o con-

tune- 1

plică cu necesitate 
lumea de azi.

In această ordine 
de idei se poate con
stata cu satisfacție 
că intre România și 
Marea Britanie se 
dezvoltă continuu re
lații pe multiple pla
nuri. inclusiv in do
meniile cooperării 
conomice ;i * ’ 
științifice. Cu 
jul vizitelor 
ce ale unor 
de răspundere 
ambele țâri s-a 
primat dorința 
mună de a se valori
fica posibilitățile am
ple de dezvoltare și 
adincire a raporturi
lor de colaborare In 
multiple domenii, in
clusiv găsirea unor 
forme de cooperare in 
ramuri ca cea a con
strucțiilor de mașini, 
aeronautică etc. Evo
luția ascendentă a ra
porturilor dintre cele 
două țâri este de na
tură să favorizeze 
lărgirea continuă și 
descoperirea unor noi 
și moderne domenii 
de colaborare, ca și a 
schimburilor economi
ce, culturale. • științi
fice, artistice, in in
teresul progresului și 
prosperității ambelor 
popoare. apropierii 
prietenești și înțele
gerii reciproce, al pă
cii și colaborării in
ternaționale, securi
tății pe continent și 
in lume3. -iJ

„____ e-
jși tehnico- 

prile- 
recipro- 

factori 
din 
ex- 
co-

Nicolae 
PLOPEANU

BELGRAD (Prin telefon de la 
trimisul nostru). — Comisia de 
arbitri A.E.B.A. a luat măsu
ra de a restrânge numărul de 
judecători pentru galele semifinale și 
cea finală. Nu știu cit de eficientă 
va fi această hotărire și cui ii va 
folosi ea. cert e că multă lume con
tinuă să fie nemulțumită de unii ar
bitri din ring ca și de unele decizii. 
Nu intimplător, chiar boxerii cu teh
nicitate superioară încearcă la fiecare 
meci să obțină victorii înainte de 
limită.

Așa se face că primul pugilist ro
mân care a luptat intr-un meci 
semifinal, cocoșul Mircea Tone, s-a 
urcat pe ring cu intenția de a ter
mina partida contra polonezului 
Madej înainte de epuizarea timpu
lui regulamentar. Dar. in pofida pre
siunii neîntrerupte, Tone n-a reușit 
să-și scoată din luptă adversarul. 
Totuși, dominarea sa categorică a 
convins pe deplin juriul.

Aceeași tactică a unui atac fără 
încetare a încercat s-o adopte și ce
lălalt gălățean din lot, Sandu Tirilă, 
contra vice-campionului olimpic 
Rudkowski. Ea i-ar fi putut oferi și 
eventualitatea folosirii decisivei di
recte de dreapta pentru a realiza o 
mare surpriză. Polonezul este insă 
prea experimentat ca să cadă în cap
cana unui K.O. ; a evitat situațiile 
periculoase, a punctat des — a utili

zat și toată 2ama de obstrucții — 
reușind să obțină victoria la puncte.

Aloc Năstac, cu rutina marilor tur
nee la spate, a ciștigat. in deplină 
conformitate cu așteptările, partida 
conlra francezului Gomez și, totoda
tă, medalia de argint. E drept, Năs
tac a avut un moment de neatenție 
și a suferit un K.D., dar l-a plătit 
imediat tot printr-un K.D., iar in 
rundul al treilea arbitrul a întrerupt 
ostilitățile abandonindu-1 pe francez.

Singurul boxer român care a a- 
doptat ieri o tactică de așteptare, mai 
conformă cu posibilitățile sale. a_ fost 
,.greul" Ion Alexe. Se părea că a- 
ceastă manevră tactică va da rezul
tatul dorit. Alexe marcind puncte, 
iar sovieticul Uliancici lovind pe lă
turi in căutarea loviturilor decisive. 
Totuși, acesta a nimerit dc două ori 
ținta — in primul rund și in ulti
mele .secunde ale partidei (!). juriul 
aoordindu-i victoria la puncte. 
unde or fl fost punctele, nu știm, 
deoarece K.D.-urile nu se punctează ! 
Oricum, să nu mai căutăm scuze, 
Alexe nu și-a confirmat reputația de 
boxer tehnic in lupta contra super- 
greilor (Alexe 91 kg ; Uliancici — 
105 kg !).

Prin urmare, trăgînd linia după se
mifinale, rezultă pentru lotul român 
3 modalii de bronz și 4 de argint 
Ce-o mai fi, om mai vedea...

Valeriu MIRONESCU

A decedat tovarășul Jose Antonio Uribes
După o boală grea, a decedat in 

București, in virstă de 62 de ani, 
tovarășul Jose Antonio Uribes, mem
bru al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Spania.

Membru al Partidului Comunist 
din anii studenției, tovarășul Uribes 
se evidențiază ca organizator al 
luptelor studențești și muncitorești 
din Valencia împotriva dictaturii ge
neralului Primo de Rivera și pentru 
proclamarea republicii. La alegerile 
generale din februarie 1936 a fost 
ales deputat, iar in timpul răscoalei 
militaro-fasciste din 1936 a participat 
hotărit la organizarea rezistenței mi
litare și a forțelor jxipulare, in a- 
ceastă perioadă fiind membru al Bi
roului Politic al Partidului Comunist 
din Spania.

Jose Antonio Uribes a trăit un 
timp in Uniunea Sovietică și a par

ticipat la războiul împotriva invada
torilor hitlerlști.

In ultima perioadă de timp a trăit 
in România, bucurindu-se de ospita
litatea poporului și a partidului co
munist din această țară.

Tovarășul Uribes și-a dedicat în
treaga sa energie cauzei poporului 
spaniol, libertății și comunismului, 
identificarea sa cu Partidul Comunist 
din Spania, a cărui unitate a apă
rat-o întotdeauna, constituind trăsă
tura sa principală.

Exprimind condoleanțele noastre 
cele mai profunde conducerii parti
dului, membrilor familiei, șintem 
convinși că amintirea tovarășului 
Jose Antonio Uribes va dăinui Întot
deauna in inima tuturor acelora 
care l-au cunoscut.

UN GRUP DF. TOVARĂȘI 
SPANIOLI

Seară 
culturală
Cu prilejul sărbătorii Zilei națio

nale a Marii Britanii, la Casa de 
cultură a Institutului român pentru 
relații culturale cu străinătatea a a- 
vut loc joi o seară culturală. Ziaris
tul Aurel Neagu, r-edaetor-șef al 
ziarului „Sportul", a împărtășit pu
blicului impresii de călătorie d;n 
Londra. Asistenta a vizionat apoi 
filme documentare engleze. Au fost 
prezenți Andrei Vela, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe și 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste. ziariști, oameni de cultură 
și artă, un numeros public.

Au participat, dc asemenea. Dcrick 
Rosslyn Ashe. ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Marii Bri
tanii la București, membri ai amba
sadei, corespondenți ai presei străine 
acreditați in țara noastră.

A apărut nr. 24 
al revistei

„LUMEA'7
Din sumar reținem co

mentariu! pe marginea vizitei 
șahinșahului Mohammad Rcza 
Pahlavi in România, o anchetă 
internațională pe tema securi
tății europene ; o corespondență 
privind lucrările pregătitoare 
de la Helsinki ; un studiu des
pre perspectiva desființării 
blocurilor militare. Din actuali
tatea internațională mai selec
tăm articolele și coresponden
țele dedicate întilnirii franco— 
americane de la Reykjavik, 
încheierii reuniunii africane la 
nivel înalt de la Addis Abeba.

(Agerpres)

în căutarea timpului pierdut...
(Urinare dîn pag. I)

din comuna Trasin, județul 
Suceava. aparținind de 
Trustul de construcții-mon
taje miniere, lși scoate 
imediat delegația.

— Poftiți 1 E-n regulă ?
— Nu prea. După datele 

înscrise pe delegație reie
se că v-ați terminat trebu
rile încă de ieri. Azi tre
buia să fiți la Suceava.

— Da ? Ia te uită, nici 
nu băgasem de seamă. 
Cred ca mi-au ștampilat-o 
greșit...

Venise la București să 
contracteze două utilaje 
grele de care șantierul are 
mare nevoie. După spusele 
inginerului Sandu Nicol es
eu — cel care-i contrasem
nase și datase delegația la 
București — da’-a n-avea 
cum să fie greșită. Cu o zi 
înainte, maistrul Biriș tre
cuse Intr-adevăr și pe la 
trust. Nu rezolvase tine 
știe ce, dar oricum. Intr-un 
ceas se lămurise cum stau 
lucrurile. Cu asemenea 
,jzMndă“ de ce să nu mai 
rămină Încă o zi pe banii 
întreprinderii, ca să vadă 
un film ? Răstimp in care 
cei de la Frasin II credeau, 
probabil. răzbătind din 
greu, zelos, după diverse 
aprobări.

VIAȚĂ IN ROZ 
CU HÎRTII SEMNATE 

IN ALB

...Hotel „Tranzit", ora 12. 
Oră la care, pe întinau! 
țării, in fabrici și uzine, 
munca zilei se și poate mă
sura in tone peste plan, in 
hectare insămînțate... Tim
pul nu stă pe loc nici la 
..Moldova" Iași : fabrica are 
nevoie de rulmenți și vop
sea. de .cherestea și klin- 
gnerit pentru garnituri. De 
aceea a și trimis întreprin
derea un delegat la Bucu
rești : să alerge la centra
lă, la minister și — cerință 
firească — să se întoarcă 
neîntârziat la Iași cu mate
rialele.

In holul hotelului, dele
gatul. Mihai Timofle. este 
insă prea „bine dispus" ca 
sâ-și mai bată capul cu so
cotelile de acasă. Pe masă, 
din servieta deschisă se re
varsă, oa din cornul abun
denței, facturi, note, co
menzi și delegații (apropo 
de aceste delegații : nu e 
curios obiceiul celor de la 
Iași de a-și garnisi fără 
tgîrcenle trimisul cu un 
teanc de delegații... semna
te in alb ? !) La Început 
jovial. M. Timofte ni le a- 
rată pe toate fără rețineri. 
Mai apoi insă, intr-un lim
baj simțitor deteriorat 
(după propriile-i mărturi
siri. „o juma' de vin la 
colț, plus cîteva sticle de 
bere, că e cald tare-n ora-

șu’ ăsta“) se arată de altă 
părere :

— Nu ! Ce vre-vreti să 
știți ? Dacă s-se supără pe 
mine b-băieții de la ho
tel ?

— Dar cei de la fabrică ? 
Pe ei n-ai grijă că-i su
peri ?

— Am-am și cu ăia. dar 
mai încolo... Acu. cu ăștia. 
Dacă s-se supără. unde 
s-stau eu data viitoare ?

Uite-2$a, cu treburi prin 
ospitaliera Capitală. M. Ti
mofte iși cheltuise aproape 
toată ziua (jumătate din 
durata deplasării !) mai 
•nul! in calitate de... degus
tător. Tot ce izbutise să re
zolve in ziua cu pricina 
abia dacă însuma o orâ- 
două. Ce va scrie, la în
toarcere. in raportul său de 
activitate : câ „e cald ta- 
re-n București1' ? !

„PREVEDEREA",
MAMA... CHIULULUI

...Tot la miezul zilei de 
muncă, la cinematograful 
„Patria".

— N-ați mai avut răbda
re pină venea „Ultimul 
cartuș" la Borzeșli ?

— S-a Intimplat să fiu 
în trecere, că altfel nu ve
neam eu special pentru un 
film.

— Slnteți cumva în dele
gație ?

— O. nu ! Am avut două 
zile învoire, să merg la 
Constanța pentru livretul 
militar.

— De cînd ați plecat din 
Borzești ?

— De luni seara.
— Ați cam depășit în

voirea cu vreo două zile. 
Azi e vineri.

Ion Popancea, operator 
chimist, la Grupul indus
trial petrochimic Borzeșli, 
după ce face și dumnealui 
o mică socoteală pe zile, ne 
mărturisește :

— As'.a cam așa e. Ce 
să-i faci, m-am încurcat cu 
niște prieteni... Da’ azi, 
precis ajung la Borzești. De 
aici mă duc direct la gară.

— Ce-or să zică la uzină 
de cele două zile lipsă din 
producție ?

— Nici n-or să bage de 
seamă.

— Cum a$a ? !
— Am prevăzut eu că 

s-ar putea să mai întirzb 
și am aranjat cu un prie
ten să lucreze in locul meu.

Om prevăzător... I-a scă
pat insă din vedere un sin
gur lucru, esențial : ce pă
rere o să aibă colectivul in 
mijlocul căruia lucrează a- 
flînd despre acest gen de 
„Învoiri" ?

Din ancheta de față — 
realizată cu concursul unor 
lucrători din cadrul Miliției 
Capitalei — se desprind o 
serie de aspecte privind 
responsabilitatea celor tri
miși in delegație, menite 
să atragă luarea aminte a 
respectivelor întreprinderi 
și instituții. De aceea, „la 
concluzii". dăm cuvintul 
respectivelor întreprinderi 
și instituții-

După cum s-a anunțat, la invitația președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae. Ceaușescu, țara noastră va primi in 
curînd pe președintele Republicii Volta Superioară, general San
goule Lamizana. in preajma 
mentarul de mai jos :

acestui eveniment, publicăm docu-

Coordonate geografice. Aflată In 
Inima Africii occidentale. Volta Su
perioară iși trage numele de la cele 
trei fluvii : Volta Neagră, Volta Ro
șie și Volta Albă, ale căror cursuri 
superioare o brăzdează de la nord 
spre sud. Despărțită de coasta ocea
nului de țările vecine, departe de 
marile drumuri comerciale. Republica 
Volta Superioară formează o punte 
de legătură intre nisipurile nesfârși
te ale Sahare! și iunglele ecuatoriale. 
Cea mai mare parte a teritoriului țârii 
(274 200 kmp) este ocupată de un po
diș ce nu depășește 600 de metri 
altitudine. Principalele orașe sint 
Ouagadougou — capitala politică, 
(105 000 locuitori) — și Bobo-Diov- 
lasso (67 000 locuitori) — principalul 
centru economic.

Țara are o climă caracterizată prin 
două sezoane reci (15 noiembrie — 
15 februarie și 15 iunie — 15 septem
brie) și două sezoane calde (15 fe
bruarie — 15 iunie $1 15 septembrie — 
15 noiembrie) cu o perioadă de ploi 
relativ scurtă.

Populația se ridică la 5.5 milioane 
de locuitori, in majoritate agricultori 
și păstori. în Volta Superioară s>nl 
36 de grupuri etnice, din care grupul 
mossis se cifrează la peste 2 milioa
ne de locuitori.

Istoria. încă In timpul Evului Me
diu, populația mossis a dat naștere 
unor formații statale relativ centra
lizate, conduse de împărați. Cu o 
economie destul de dezvoltată pentru 
epoca, respectivă, o civilizație origi
nală. cele trei imperii mossis au ju
cat un rol de seamă în istoria con
tinentului african.

Grupul mossis a opus de-a lungul 
secolelor o dirză rezistență încercă
rilor de subjugare din partea asu
pritorilor străini. Abia în anul 1901. 
colonialiștii au izbutit si învingă a- 
ceastă rezistentă. în anul 1919. teri
toriul mossis a fost înregistrat ca o 
colonie separată sub numele de Vol
ta Superioară.

Ca urmare a îndelungatei lupte 
pentru păstrarea ființei naționale,

împotriva cotropitorilor străini, Vol
ta Superioară și-a proclamat inde
pendența la 5 august 1960. în primii 
5 ani de la acest eveniment nu s-au 
produs transformările social-econo- 
mice așteptate de populația țării, de
oarece președintele Maurice Yameo- 
go a ciudat problemele dezvoltării și 
ridicării nivelului de viață al popu
lației. în decembrie 1965, guvernul 
Yameogo, sub cuvintul de ordine al 
unei „stricte austerități", a pornit 
o ofensivă împotriva nivelului de

măsuri de îmbunătățire a condițiilor 
de trai ale celor ce muncesc. în 1970, 
a fost elaborată de guvern, aprobată 
pe baza unui referendum și promul
gată noua constituție.

Economia. Ca urmare a dominației 
coloniale, a lipsei căilor de comuni
cație. a insuficientei explorări a sub
solului, economia Voltei Superioare 
este slab dezvoltată. în urmă cu 
cițiva ani. industria țării se re
ducea la oiteva fabrici de ulei de 
arahide, de săpun și de egrenare a 
bumbacului. Programul de dezvoltare 
economică pe perioada 1967—1970 a 
prevăzut o serie de obiective econo
mice. intre care o mare fabrică tex
tilă, o importantă filatură, o fabrică 
de utilaje agricole, de mobilier me
talic, de articole de uz casnic etc.

Republica

Volta Superioară

trăi al muncitorilor. A fost hotă- 
rită reducerea cu 20 la sută a sala
riilor: s-au majorat Impozitele. Fă- 
cindu-se ecoul nemulțumirii maselor. 
Uniunea națională a sindicatelor 
muncitorilor din Volta Superioară a 
chemat la grevă generală. In aceste 
condiții s-a produs căderea guver
nului : la conducerea tării a venit 
guvernul de militari condus de ge
neralul Sangoule Lamizana.

Odată cu aceasta, in dezvoltarea 
țării a început o nouă etapă. Noul 
guvern a luat o serie de măsuri ho
tărî te pentru redresarea economică 
și financiară, pentru dezvoltarea sec
toarelor economiei naționale. Drept 
consecință, bugetul țării a înregis
trat, pentru prima oară in perioada 
de după cucerirea independenței, un 
excedent — ceea ce a permis redu
cerea impozitelor fi adoptarea unor

întinse suprafețe din teritoriul țării 
au fost explorate de geologi pentru 
a se descoperi rezerve de minereuri. 
La Tombao a fost detectat un ză- 
cămint de mangan, evaluat la peste 
10 milioane de tone. Pentru valorifi
carea acestuia s-a prevăzut construi
rea unei căi ferate, care va putea fl 
extinsă ulterior spre Mali și Niger. 
Sterilul rezultat din exploatarea mi
nereului va fi folosit pentru fabrica
rea cimentului. Planul cincinal în 
curs (1972—1976) este menit să re
prezinte un jalon însemnat in dez
voltarea economică a țării. Potrivit 
acestuia, producția agricolă va trebui 
să crească in așa fel incit să satisfacă 
in întregime nevoile de consum ale 
popula’ției. Se vor continua, de ase
menea, pregătirile pentru punerea in 
valoare a zăcămintelor prospectate,

ceea ce va permite totodată implan
tarea unor industrii de prelucrare.

Eforturi susținute sint depuse in 
ultimii ani pentru lichidarea analfa
betismului, pentru formarea de cadre 
naționale.

Relațiile România — Volta Superi
oară. Poporul român, care a urmărit 
cu vie simpatie și solidaritate lupta 
tuturor popoarelor africane pentru 
scuturarea jugului colonial, pentru 
valorificarea bogățiilor lor in folosul 
propriei dezvoltări economice și so
ciale, a salutat cu satisfacție apariția 
pe harta Africii noi a Republicii Vol
ta Superioară. între România și’ 
Volta Superioară s-au stabilit și se 
dezvoltă relații bazate pe egalitate in 
drepturi, stimă și respect reciproc. 
In toamna anului 1970 a fost semnat 
primul acord comercial dintre Româ
nia și Volta Superioară, acord care 
are la bază avantajul reciproc si este 
menit să contribuie la dezvoltarea 
relațiilor economice dintre țările 
noastre.

Vizita pe care o va face în Româ
nia președintele Republicii Volta Su
perioară. generalul Sangoule Lami
zana, convorbirile dintre cei doi pre
ședinți vor duce neîndoielnic la dez
voltarea relațiilor reciproce, deschi
zând perspective favorabile pentru 
adincirea colaborării dintre cele două 
țări, in interes reciproc, precum si 
al cauzei păcii și cooperării în lume.

Augustin BUMBAC



viața internațională
La consultările multilaterale de la Helsinki

Consens preliminar pentru
convocarea conferinței

europene la 3 iulie
• A fost adoptată marea majoritate a documentelor finale

Conferința pentru securitate și cooperare în Europa își va începe 
lucrările la 3 iulie ; primo faza, la nivelul miniștrilor de externe, se 
va desfoșuro, așa cum s-o stabilit, in capitala Finlandei, urmînd ca 
o doua rază să se desfășoare la Geneva, iar a treia din nou la 
Helsinki, potrivit principiului rotației. Au fost aprobate definitiv și 
regulile de procedura pentru conferința, precum și aranjamen
tele financiare. Reuniunea și-a dat acordul pentru desemnarea am
basadorului J. Pekkun (Finlanda), ca secretar executiv al primei 
faze.

Hotârirea adoptata joi în ședința plenara cu privire la data con- 
ferin‘e; vine sâ marcheze epuizarea, in linii generale, a misiunii în
credințate reuniunii pregătitoare multilaterale de la Helsinki. Astfel, 
conferința europeană, așteptată cu legitim interes de opinia pu
blică de pe continent, a devenit un obiectiv imediat, înscris la loc 
de frunte in calendarul evenimentelor internaționale. Aici, la Hel
sinki, acordul intervenit este salutat cu deosebită satisfacție de 
participant și viu comentat in cercurile diplomatice și de presă.

Tot in cursul zilei de joi. a fost 
adoptată marea majoritate a docu
mentelor finale, privind : directi
vele la punctul al doilea al ordinii 
de zi. referitor la cooperarea eco
nomica. tehnico-științifică și in do
meniul protejării și ameliorării me
diului înconjurător, la punctul al 
treilea, privind schimburile in do
meniul culturii și educației, al in
formației. al contactelor umane și 
problemele umanitare, precum și la 
punctul al patrulea, referitor la ur
mările conferinței. în forma lui fi
nală documentul privind punctul al 
doilea al ordinii de zi are un 
preambul. în care sint definite o- 
biectivele 
cooperări 
contribuția 
duce la întărirea păci. _ __
lății In Europa. Se vor avea, de a- 
semenea. in vedere interesele țâri
lor in curs de dezvoltare și influen
tele pozitive p? care le va exercita 
lărgirea cooperării intre statele par
ticipante asupra ansamblului rela
țiilor economice mondiale.

In ceea ce privește cooperarea co
mercială, sint înscrise măsuri con
crete in vederea amplificării tran
zacțiilor comerciale și se subliniază 
totodată necesitatea de a se exa
mina modalitățile dc reducere si e- 
liminare progresivă a obstacolelor

a primit pe
Premierul Turciei

ambasadorul României

! î1

PEKIN

Miting al prieteniei chino-vietnameze

generale 
ținindu-se 
pe care

ale acestei 
seama de 

o poate a- 
;i și securi-

de orice natură care impietează a- 
supra dezvoltării schimburilor de 
bunuri intre state, precum și de a 
se studia problemele generale le
gate de acordarea clauzei națiunii 
celei mai favorizate.

O atenție importantă s-a acordat 
cooperării industriale, luindu-se in 
considerare diferite forme și moda
lități. pe baze bi și multilaterale, 
posibilitățile de realizare a unor 
proiecte comune in domeniul valo
rificării resurselor energetice, ex
ploatării materiilor prime, al trans
porturilor, telecomunicațiilor.

Un alt subpunct al acestui capitol 
11 constituie cooperarea pe plan 
tehnico-științific. Măsurile preconi
zate vizează intensificarea și diver
sificarea schimburilor de informații 
in acest domeniu, asigurarea acce
sului la progresele științei și tehni
cii. soluționarea unor probleme 
contemporane de interes general.

In ședința plenară de vineri di
mineață, urmează să fie adoptate 
directivele la primul punct al ordi
nii de zi — probleme referitoare la 
securitatea in Europa — și să se 
adopte o hotărire cu privire la par
ticipant, observatori și invitați.

Dumitru ȚINU

PEKIN 7 (Corespondentă de la 
I. Tecuță). — Cu prilejul vizitei o- 
ficialc de prietenie in R. P. Chineză 
a delegației de partid și guverna
mentale vietnameze, condusă de Lc 
Duan. prim-secretar al C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din Viet
nam. și Fam Van Dong. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.V. 
și premier al guvernului R. D. Viet
nam. la Palatul reprezentanților 
populari din întreaga Chină a avut 
loc joi un mare miting al priete
niei chino-vietnameze. La această 
importantă manifestare a solidari
tății dintre cele două popoare au 
participat membrii delegației de par
tid și guvernamentale a R. D. Viet
nam, conducători de partid și de 
stat chinezi, in frunte cu premierul
Ciu En-lai, reprezentanți ai corpu
lui diplomație acreditați la Pekin,
ziariști, mii de cetățeni ai capita
lei. Au luat cuvintul Le Duan si Ie 
Cien-in, membru al Biroului Politic 
și vicepreședinte al Comisiei mili
tare a C.C. al P.C. Chinez, care au 
relevat puternicele sentimente de so
lidaritate dintre cele două partide și 
popoare.

In aceeași zi. a avut loc o recep
ție oferită de delegația de partid 
și guvernamentală a R.D.V.. in 
cursul căreia Le Duan și Ciu En- 
lai au rostit toasturi. Vorbitorii au 
subliniat atmosfera cordială, priete-

nească. in care s-a desfășurat ac
tuala vizită, care reprezintă o nouă 
contribuție la întărirea relațiilor fră
țești dintre cele două popoare.

ANKARA 7 (Agerpres). — La 5 Iu
nie, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Ankara. George 
Marin, a fost primit de Nairn Ta lu, 
primul ministru al Turciei.

Cu acest prilej, ambasadorul român 
a transmis primului ministru al Tur
ciei un mesaj prietenesc de salut din 
partea tovarășului Ion Ghcorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

în cursul discuțiilor s-au trecut în 
revistă bunele relații existente intre 
cele două țări, exprimindu-se dorința 
comună de a se adinei pe mai depar
te colaborarea și cooperarea econo
mică și tehnică dintre Republica So
cialistă România și Republica Turcia.

Mulțumind călduros pentru mesa
jul de salut primit, primul ministru 
al Turciei a transmis, la rindul său, 
calde salutări, urări de sănătate to
varășului Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de prietenească.

IN CONSILIUL DE SECURITATE

începerea dezbaterilor asupra evoluției
situației din Orientul Apropiat

Forumul european va trebui să pună temeliile Reluarea convorbirilor dintre
evoluției viitoare a continentului"

BELGRAD 7 — Corespondentul A- 
gerpres, S. Morcovescu, transmite : 
La propunerea Comisiei tuturor Ca
merelor Adunării Federale Iugoslave 
pentru problemele Constituției, Con
siliul popoarelor al Adunării Fede
rale. intrunit joi. a aprobat proiectul 
de Constituție a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia. Consiliul po
poarelor — Cameră a parlamentului 
in a cărei competență intră această 
problemă — a hotărit ca proiectul 
Constituției să fie supus unor discu
ții publice care se vor desfășura 
pînă la 15 septembrie. Pe baza re
zultatelor discuției publice. Comisia 
pentru problemele Constituției va e- 
labora textul definitiv al legii fun
damentale. care va fi adoptată de 
forul suprem al țării probabil pînă . 
la sfirșitul anului.

Tot joi. la Belgrad s-au întrunit 
t-rel Camere ale Adunării Federale — 
Consiliul popoarelor, Consiliul econo-

mic și Consiliul social-politic — care 
au ascultat o expunere prezentată de 
Iakov Sirotkovlcl, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, privind 
evoluția economică a tării in primele 
luni ale anului curent și măsurile in 
vederea realizării politicii economice.

Amintind modificările prevăzute în 
ConsUtuție, Sirotkovici a subliniat că, 
pe această bază, este 'necesară trans
formarea Întregului sistem economic 
și a sistemului de planificare, pre
cum și a politicii economice curente. 
El a arătat că prevederile noii Con
stituții. platforma pentru Congresul 
al X-lea al U.C.I., scrisoarea pre
ședintelui Tito și a Biroului Execu
tiv. hotăririle Prezidiului U.C.I. și 
alte documente politice au stabilit 
precis direcția de dezvoltare a socie
tății Iugoslave șl obligațiile factori
lor de răspundere in etapa aotuală 
de dezvoltare, iar în această privin
ță există o deplină unitate politică.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT

Todor Jivkov, prim-scCTetar 
al C.C. al P. C. Bulgar, președinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, a primit delegația laoțiană 
condusă de Nouhak Phoumsavan, 
membru al Comitetului Permanent 
al C.C. al Frontului Patriotic Laoțian.

SOFIA 7 ia* rpres). — în comu
nicatul dat publicității la încheierea 
vizitei in Bulgaria a șahinșahului 
Iranului. Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. se relevă existența unor 
bune relații intre cele două state. A 
fost adoptată hotârirea privind ela
borarea și încheierea unui acord de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică pe termen lung.

în același timp, cele două păr-: au 
dat o apreciere pozitivă schimbărilor

survenite în relațiile dintre statele 
europene și progresului obținut in 
problema securității și cooperării eu
ropene. Ele au exprimat dorința sâ 
fie convocată cit mai grabnic con
ferința europeană, care ar trebui să 
pună temcliiln evoluției viitoare a 
Europei, să asigure securitatea tutu
ror «datelor continentului, sâ creeze 
condiții pentru o colaborare egală în 
f'-opturi și reciproc avantajoasă intre 
ele.

PARIS 7 (Agerpres). — în subur
bia pariziană Saint-Nom-la-Breteche 
au fost reluate, joi după-amiază, 
convorbirile privind aplicarea Acor
dului de la Paris asupra Vietnamu
lui, intre reprezentantul guvernului
R. D. Vietnam, Le Duc Tho, și con
silierul special al președintelui
S. U.A. pentru problemele securității 
naționale, Henry Kissinger.

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— Deschizind dezbaterile Consiliului 
de Securitate asupra evoluției situa
ției în Orientul Apropiat, ambasado
rul sovietic. Iakov Malik, președin
tele în exercițiu al consiliului, a de
clarat. că. in prezent, există condiții 
favorabile pentru declanșarea unor 
noi acțiuni în direcția soluționării 
conflictului. Tendința mondială spre 
destindere, a spus el. face imposi
bilă acceptarea unei situații explozi
ve in Orientul Apropiat.

In continuare, a luat cuvintul se
cretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim. ..Prin reluarea dezbate
rilor destinate găsirii unei soluții 
politice, a arătat el. consiliul gene
rează noi speranțe în posibilitățile 
sale de a realiza un progres". Rele- 
vind că realizarea concilierii va fi, 
indubitabil, în interesul general. 
Waldheim a declarat câ toate orga
nismele O.N.U. se află la dispoziția 
Consiliului de Securitate, ca si a gu
vernelor interesate, in cadrul efortu
rilor de reglementare a situației.

în intervenția sa. reprezentantul 
R. A. Egint. ministrul de externe 
Mohammed Hassan el Zayyat. a de
clarat că tara sa este gata să anga
jeze discuții cu Israelul fără con
diții prealabile. Dar. a adăugat el. 
aceste condiții Prealabile au fost 
create prin refuzul Israelului do a 
se retrage din teritoriile ocupate. Ce- 
rind consiliului să se pronunțe pen
tru o retragere imediată si necon
diționată a trupelor* israeliene din 
toate teritoriile ocupate. Zayyat a 
menționat că Egiptul este dispus să

continue contactele cu Gunnar Jar
ring in vederea unei reglementări 
juste si durabile. .

Ambasadorul Israelului. Yoscf 
Tekoah, a opinat că O.N.U. poate 
aduce o contribuție constructivă la 
solutionarea problemei Orientului 
Apropiat ..incurajind părțile să an
gajeze negocieri". Tekoah a reafir
mat poziția Israelului de a nu se 
retrage din teritoriile ocupate îna
intea începerii tratativelor între 
părți. Ambasadorul israelian s-a pro
nunțat pentru angajarea de discuții 
vizînd redeschiderea Canalului Suez.

Ultimul vorbitor din cadrul pri
mei ședințe a fost reprezentantul 
Iordaniei. Abdul Hamid Sharaf. El 
a reclamat evacuarea forțelor israe
liene de pe teritoriul național iorda
nian. acuzind Israelul că își consoli
dează prezenta in aceste zone.

Ceremonia schimbului 
instrumentelor tie ratificare 
a convenției consulare ro
mâne—americane 3 avut loc’ 
la 6 iunie, la Departamentul de Stat 
al S.U.A. Schimbul a fost efectuat 
de Corneliu Bogdan. ambasadorul 
țării noastre la Washington, și Wil- 

Jîam Rogers, secretarul de stat al 
S.U.A.

Un nou incidenta avut lac' 
ieri, în zona națională de pescuit 
a Islandei. Canoniera „Aegir". vas- 
comandant al marinei de coastă is
landeze, a izbit fregata engleză 
..Scylla". care face parte din cele 
trei nave militare trimise de gu
vernul britanic pentru protecția 
traulerelor ce pescuiesc in zona na
țională de pescuit a Islandei.

și naturale a două treimi din suprafața planetei"
• Sesiunea Consiliului de administrație al Programului Na

țiunilor Unite pentru Dezvoltare
GENEVA 7 (Agerpres). — La Ge

neva s-au deschis lucrările celei 
de-a XVI-a sesiuni a Consiliului de 
administrație al Programului Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.). din care face parte Si 
România.

In cuvintul său, directorul gene-

DEFINIREA AGRESIUNII „Comerțul cu textile — 
fără bariere

Norodom Sianuk
statului cambodgian, a organizat, la 
Tirana, proiectarea a două filme do
cumentare. Au participat Enver Hod
ja, prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Muncii din Albania, Hadji Lleshi, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare. Mehmet Shehu. președin
tele Consiliului de Miniștri, și alte 
persoane oficiale — transmite agen
ția A.T.A.

întrevedere W. Brandt - 
G. Meir. Sosit, joi, intr-o vizită o- 
ficială de .cinci zile în Israel, cance
larul R.F. Germania, Willy Brandt, 
a avut o primă întrevedere cu pre
mierul țărij gazdă. Golda Meir. Au 
fost abordate probleme privind sta
diul actual al relațiilor bilaterale 
și posibilitățile Jor de dezvoltare in 
viilor, precum și o scrie de aspecte 
ale situației din Orientul Apropiat.

Parlamentul suedez 3 ” 
probat, la prima lectură, un proiect 
de reformă a Constituției care redu
ce în mod considerabil prerogativele 
puterii regale — informează A.F.P.

Comunicat la încheierea 
vizitei în Polonia 

a ministrului de externe 
cehoslovac

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — în 
Comunicatul dat publicității la în
cheierea vizitei oficiale pe care Bo- 
huslav Chnoupek. ministrul afacerilor 
externe al R. S. Cehoslovace, a fă
cut-o în Polonia este evidențiată do
rința de a continua, pe o scară și 
mai largă, schimbul de păreri, con
tactele si consultările politice in ve
derea întăririi colaborării și priete
niei. Cei doi miniștri dc- externe au 
acordat o atentie specială discutării 
problemelor legate de situația pe 
continentul european prin prisma 
pregătirilor in vederea convocării 
conferinței de securitate și coopera
re. A fost relevată, in context, im
portanța tinerii, intr-un viitor apro
piat, și a încheierii cu rezultate po
zitive a lucrărilor conferinței, in 
scopul întăririi păcii, securității și 
colaborării in Europa. S-a arătat, 
totodată, că primirea celor două sta- 
* germane in O.N.U. va grăbi pro

cesul de destindere pe plan interna
țional.

Ministrul cehoslovac de externe și 
omologul său polonez. Stefan Ol- 
szowski. au exprimat speranța pro
fundă a guvernelor țărilor lor in ce 
privește solutionarea tuturor proble
melor internaționale pe cale pașnică, 
pe baza principiilor coexistentei paș
nice.

și discriminări"

„DORIM DEPLIN SUCCES
CONFERINȚEI-

Declarația secretarului 
generai al Partidului Laburist 

din Marea Brltanie
LONDRA 7 (Agerpres). — ..Dorim 

deplin succes conferinței general-eu- 
ropene și cu cit ea va fi convo
cată mai repede, cu atit va fi mai 
bine", a declarat secretarul general 
al Partidului Laburist din 
Eritanie. Ronald Hay world, 
pronunțat împotriva transformării 
Pieței comune intr-o grupare corn er
ei al-economi că închisă, care să îm
piedice lărgirea relațiilor general-eu
ropene.

Ronald Hayworld a condamnat 
cursa înarmărilor și si-a exprimat 
speranța că succesul convorbirilor in 
problema dezarmării. însănătoșirea 
generală a climatului Internațional 
’/or crea o situație de încredere în
tre popoare si vor permite folosirea 
mijloacelor risipite, in prezent, in 
scopuri militare, pentru ridicarea 
bunăstării materiale a popoarelor.

Marea
El s-a

După o activitate desfășurată timp 
de peste o lună (25 aprilie — . 30 
mai). Comitetul special al O.N.U. 
pentru definirea agresiunii și-a în
cheiat. la Palatul Națiunilor din Ge
neva. cea de-a șasea sesiune, la care 
au participat reprezentanți ai celor 
35 de state membre ale comitetu
lui. între care și România.

In eforturile pentru preîntâmpina
rea războiului, pentru prohibirea fo
losirii forței si amenințării cu forța 
in relațiile internaționale, definirea 
agresiunii prezintă o reală im
portanță. Precizarea conceptului de 
agresiune, enunțarea, nelimitativă, a 
actelor de agresiune, formularea unor 
clauze privind consecințele unor ase
menea acte, în cadrul unui document 
unanim acceptat dc state, ar fi de 
natură să constituie o serioasă frînă 
in promovarea politicii imperialiste 
de forță șl agresiune, un Instrument 
solid de întărire a legalității, secu
rității și păcii in lume. Tocmai de a- 
ceea, problema elaborării unei defi
niții a agresiunii s-a pus incâ in pe
rioada dintre cele două războaie 
mondiale. Preocupările in acest sens 
au dus la încheierea Pactului Briand- 
Kellog, din 1928. primul tratat inter
național care interzice recurgerea la 
război pentru rezolvarea diferendelor 
interstatale, a convențiilor pentru de
finirea agresorului. încheiate la Lon
dra, in 1933. precum și a Pactului 
Saavedra-Lamas. încheiat in același 
an, la Rio de Janeiro. După cum a 
arătat-o însăși istoria, aceste docu
mente nu și-au atins scopul propus.

Dună război. Organizația Națiuni
lor Unite a Înscris definirea agre
siunii ca un obiecții* important al 
activității ei. dar multă vreme. în 
condițiile de neîncredere Și suspiciu
ne din perioada ..războiului rece", 
progresele au fost nesemnificative. 
Odată cu crearea, in 1967. a Comi
tetului special pentru definirea agre
siunii — organ subsidiar al Adu
nării Generale a O.N.U. — a în
ceput o nouă etaoă in această ac
tivitate, favorizată de cursul nou, 
spre destindere și înțelegere, con
turat in viata internațională. Dacă 
la primele sesiuni ale comitetului 
se manifesta din partea unor dele
gații scepticism față de insăsi ideea 
elaborării unei definiții a agresiunii, 
la sesiunile din ultimii ani s-a con
statat un larg acord cu privire la 
necesitatea unei „definiții general 
acceptabile" și s-a ajuns să se cris- 
ta’'ze7e elementele ei structurale.

Desfășurate într-o atmosferă de 
cooperare, lucrările actualei sesiuni 
— a sasea — au permis, prin efortu
rile comune ale statelor. înaintarea 
pe calea spre aducerea la îndeplinire 
3 sarcinii Încredințate comitetu
lui de către Adunarea Generală

CORESPONDENȚĂ 
DIN GENEVA

a O.N.U. : elaborarea unui proiect 
de definiție a agresiunii, in ale că
rui prevederi să se reflecte năzuin
țele și interesele tuturor popoarelor 
pentru întărirea securității internațio
nale.

Dezbaterile s-au axat mai ales pe 
completarea și definitivarea enunțu
lui general al definiției agresiunii, 
la care se ajunsese încă în sesiunea 
precedentă, astfel formulat : „agre
siunea este folosirea forței annate 
(in orice mod s-ar exercita) de către 
un stat împotriva integrității terito-

© Progrese spre finalizarea 
activității Comitetului spe
cial al O.N.U. • Propunerile 
României — însușite in textul 

adoptat

riale (suveranității) sau independen
tei politice a unui alt stat sau in ori
ce alt mod incompatibil cu Carta Na
țiunilor Unite". (Termenii în paran
teză au fost în discuție). în cadrul 
negocierilor s-au prezentat nu
meroase propuneri interesante, con
structive, care pot contribui la reali
zarea unei definiții corespunzătoare 
așteptărilor popoarelor. Totodată, in 
rindul delegațiilor s-a manifestat 
convingerea că obstacolele care mai 
persistă in calea realizării defini
ției pot fi înlăturate dacă toate sta
tele membre se vor călăuzi și de 
aci înainte de dorința de cooperare.

în concordantă cu întreaga ei po
litică externă principială și con- 
etructivă, România și-a adus și la 
această sesiune o contribuție activă 
Ia desfășurarea lucrărilor in scopul 
elaborării unei definiții complete și 
unanim acceptabile a agresiunii, co
respunzătoare cerințelor păcii șl în
tăririi securității. In cadrul sesiunii, 
delegația țării noastre a prezentat o 
serie de propuneri, între care aceea 
de a se menționa in enunțul gene
ral al definiției agresiunii, alături 
de principiile respectării integrității 
teritoriale si independentei politice, 
a principiului suveranității naționale 
— ca unul din principiile fundamen
tale ale dreptului international. Con-

sacrarea tuturor celor trei prin
cipii — a subliniat reprezentan
tul țării noastre — ar indica in mo
dul cel mai clar scopul definiției a- 
gresiunii și ar încadra in mod de
finitiv textul ei — in cazul in 
care aceasta ar fi adoptată prin 
consens — in rindul documentelor 
de cea mai mare importantă ale 
vieții internaționale.

Delegația țării noastre a insistat 
asupra necesității ca definiția agre
siunii să cuprindă referiri la drep
tul la legitimă aoărare individuală 
sau colectivă. înscris și in Carta 
O.N.U.. precizîndu-se că acesta nu 
poate fi invocat decit în eventuali
tatea unui atac armat declanșat îm
potriva unui stat de alt stat sau grup 
de state.

Tara noastră s-a pronunțat tot
odată pentru includerea în documen
tul consacrat definirii agresiunii 
a unor prevederi privind inter
zicerea folosirii sau a amenințării cu 
folosirea armelor de distrugere în 
masă, recunoașterea dreptului po
poarelor Ia autodeterminare, condam
narea folosirii teritoriului unui stat 
ca bază de atac îmootriva altui stat, 
precizarea atributiunilor organelor 
O.N.U. în prevenirea agresiunii etc. 
Un interes deosebit a trezit ideea 
enunțată de România, potrivit căreia 
nici o considerație de ordin nolitlc, 
economic, militar sau de altă na
tură in legătură cu politica internă 
șau externă a unui stat nu poate 
justifica folosirea forței armate îm
potriva unui stat de căt-e altul. Te
ritoriul unui stat este inviola
bil si el nu poato fi obiectul, nici 
măcar temoorar, al unei oeunații 
militare sau al oricăror alte măsuri 
de forță, întreprinse de un alt stat, 
indiferent de motiv si. in conse
cință. nici o dobîndire teritorială 
sau alt avantaj special ca urmare a 
unei agresiuni nu trebuie să fie re
cunoscute.

Caracterul judicios și realist al 
propunerilor țării noastre a făcut ca 
ele să fie anrecJate. adontate și în
corporate In dispozițiile textului 
privind definirea agresiunii, așa cum 
a fost redactat în actualul stadiu al 
lucrărilor comitetului.

încredințată de necesitatea și po
sibilitatea de a se aiunee la elabo
rarea unei definiții complete a agre
siunii, unanim acceptabile, România 
a devenit coautoare. împreună cu 
alte șase state, la un proiect de re
zoluție prin care se va propune A- 
dunării Generale a O.N.U. să reco
mande reluarea lucrărilor 
lui cit mai curînd posibil 
anului 1974.

• Reuniunea Grupului de lu
cru al G.A.T.T.

GENEVA 7 (Agerpres). — între 4 
și 6 iunie, a avut loc la Geneva re
uniunea Grupului de lucru G.A.T.T. 
pentru comerțul cu textile.

Lui nd cuvin tul, reprezentantul ro
mân a subliniat necesitatea căutării 
de soluții in scopul dezvoltării fără 
bariere și discriminări a comerțu
lui internațional cu textile. care 
prezintă o importantă deosebită, in 
special pentru țările in curs de dez
voltare. Referindu-se la situația ță
rilor care, la fel ca România, au de
venit ceva mal tîrziu exportatoare 
de textile, el s-a pronunțat pentru 
acordarea în favoarea acestor țări de 
condiții de acces sporit, mai echi
tabile in raport cu importanța in
dustriei și exportului de textile pen
tru economiile lor naționale.

ral al Programului. Rudolph Pe- 
terson. a subliniat valoarea deosebi
tă pe care o prezintă Programul Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare in 
cadrul acțiunilor practice ale orga
nizațiilor internaționale pentru li
chidarea decalajului care separă ță
rile în curs de dezvoltare de cele 
avansate din punct de vedere econo
mic. P.N.U.D. — a arătat el — are 
menirea să pună în mișcare, prin 
activitățile sale, resursele umane și 
naturale a două treimi din supra
fața planetei.

Reprezentantul țării noastre în 
Consiliul de administrație, ambasa
dorul Constantin Ene — reprezentan
tul permanent al României pe lin
gă Oficiul O.N.U. și instituțiile spe
cializate ale Națiunilor Unite la Ge
neva — a fost ales vicepreședinte al 
Consiliului. El este, de asemenea, 
președinte al Comitetului Consiliu
lui însărcinat cu elaborarea statu
tului de funcționare a Programu
lui.

Examinarea unor 
probleme de frontieră 
între R. D. Germană 

și R. F. Germania

comitetu- 
in cursul

„Carta de la Beirut"
pentru protejarea 
Mării Mediterane

Corneliu VLAD

BEIRUT 7 (Agerpres). — După 
trei zile de dezbateri. Ia Beirut 
au luat sfîrșit lucrările Confe
rinței internaționale pentru pro
tejarea Mării Mediterane, orga
nizată sub auspiciile O.N.U. Au 
participat aproape 250 de dele
gați reprezentind 100 de orașe 
din regiune, observatori ai unor 
organizații internaționale și re
prezentanți ai unor state nerive
rane.

Conferința a adoptat ..Carta 
de la Beirut", care conține un 
ansamblu de măsuri pentru pro
tejarea mediului mediteranean și 
combaterea poluării crescinde 
din această zonă. Documentul 
prevede Înființarea a trei orga
nisme : un con^tet de coordo
nare menit să asigure o regle
mentare comună, sub aspect ju
ridic și administrativ, pentru 
toate țările din bazinul medite
ranean, în vederea protejării 
mediului ambiant și care să a- 
sigure. totodată, legătura Intre 
orașele de coastă, facilitindu-le 
schimbul de informații științi
fice pentru combaterea poluării ; 
crearea fondului comun al ora
șelor din regiunea Medlteranei. 
destinat să contribuie la lupta 
împotriva poluării în țările in 
curs de dezvoltare din regiune.

BONN 7 (Agerpres). — Comisia 
de frontieră alcătuită din împuter
niciți ai guvernelor R.D.G. și R.F.G. 
s-a intrunit. miercuri și joi, la Lii- 
bock, în a 5-a ședință a sa — trans
mite agenția A.D.N. A fost prezentat 
un raport al grupului de lucru pen
tru marcarea liniei de frontieră cu 
privire la progresele înregistrate în 
acest domeniu. Comisia a examinat 
îndeaproape probleme practice le
gate de marcarea frontierei și a 
continuat convorbirile de lucru în 
special asupra problemelor econo
miei apelor pe riurile de frontieră. 
Cele două părți au căzut de acord 
asupra unor probleme legate de 
combaterea dăunătorilor în regiunile 
din imediata vecinătate a frontierei.

Următoarea ședință a comisiei va 
avea loc la 18 și 19 iulie, la Schwerin.

Convorbiri iugoslavo- 
guineeze. Milo? vicepre- 
ședințe al Consiliului Executiv Fe
deral al R. S. F. Iugoslavia, secretar 
federal pentru afacerile externe, aflat 
in vizită la Conakry, a avut convor
biri cu Lansana Beavogui, primul 
ministru al Guineei, și cu alți condu
cători ai acestei țări.

0 întrevedere ,ntre A!?c
Douglas-Home, ministrul britanic al 
afacerilor externe, și omologul său 
chinez. Ci Pin-fei, aflat in vizită la 
Londra, a avut loc joi. întrevederea 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
bunăvoință și înțelegere reciprocă.

„România - țară a tu- 
ritmului" este denumirea expozi
ției documentare deschise la Bratis
lava. Expoziția prezintă publicului 
slovac cele mai reprezentative fru
museți ale peisajului românesc, mo
numente de artă și arhitectură, 
trasee turistice. Sint bogat ilustrate 
progresele obținute in ultimii ani de 
țara noastră în lărgirea și moder
nizarea bazei materiale a turismului,

0 nouă convorbire in Pr°- 
bleme de interes comun între Michael 
Kohl, secretar de stat la Consiliul de 
Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, și Egon Bahr, ministru cu 
însărcinări speciale pe lingă cance
larul federal al Republicii Federale 
Germania, va avea loc la 8 iunie. în- 
tilnirea se va desfășura la. ” ’ 
Consiliului de Miniștri * 
Berlin.

La Dubna s au
crările celei de-a ___________ _
a Consiliului științific al Institutului 
Unificat de Cercetări Nucleare, care 
a reunit oameni de știință din Bul
garia, Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, 
R. D. Germană, Mongolia, Polonia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică, R. D. 
Vietnam. Din partea țării noastre, 
au participat academicianul Șerban 
Țițeica, vicepreședinte al Academiei 
Republicii Socialiste România, Paul 
Drăghicescu, șef de secție la Institu
tul de fizică atomică din București, 
Ovidiu Balea, șeful laboratorului 
Institutului de fizică atomică din 
România.

sediul
al R.D.G., la <

desfășurat lu-
34-a sesiuni

Astronaufii Charles Con
rad și Joseph Kerwin au in* 
ceput joi, la ora 17,23 (ora Bucu- 
reștiului), prima lor misiune de 
mecanici spațiali in afara laborato
rului „Skylab". Scopul operațiunii a 
fost acela de a debloca cel de-al 
șaseflea panou solar, în vederea spo
ririi cantității de energie electrică 
necesară prelungirii activității știin
țifice a echipajului.

R. F. GERMANIA

BONN 7 — (Cores
pondență de la N. S. 

' — La 7
dat in fo- 

Republica 
Germania, 

. balnear de 
Weissenhăuser- 

Strand (..Plaja Case
lor Albe"), de la Ma
rea Baltică, executat în 
întregime de întreprin
derea românească „A- 
roconstruct".

Capacitatea localită
ții vorbește de la sine 
despre amploarea ac
tivității desfășurate 
aici de întreprinderea 
românească : 4 mii de 
persoane pot fi găz
duite in 57 de vile, in

Stânescu). 
iunie, s-a 
losință, in 
Federală 
Complexul 
la ”* ‘

26 blocuri și 5 hote
luri.

La festivitatea ofi
cială a inaugurării 
complexului a vorbit 
ministrul construcții
lor industriale din 
România, Matei Ghi- 
giu, care a evidențiat 
dezvoltarea ascenden
tă a relațiilor de co
laborare șl cooperare 
dintre România și Re
publica Federală Ger
mania, pe multiple 
planuri, inclusiv în 
cel al construcțiilor.

Răspunzind, minis
trul federal al trans
porturilor, Lauritz 
Lauritzen, a subliniat 
satisfacția părții vest-

germane pentru mo
dul in care întreprin
derea românească s-a 
achitat de angajamen
tele luate in contract. 
La festivitate a fost 
prezent, de asemenea, 
ambasadorul României 
în R.F.G., Constantin 
Oancca.

în cinstea inaugu
rării localității turis
tice Weissenhăuser și 
a oaspeților români, 
oficialitățile landului 
Schleswig-Holstein au 
organizat o serbare 
cîmpenească, în ca
drul căreia ansamblul 
folcloric „Nuntașii Bi
horului" a prezentat un 
apreciat spectacol.
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