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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a inminat ieri înaltele distincții
conferite fruntașilor in intrecerea

MESAJ U L 
adresat de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu*  
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
inminat, vineri, înaltele distinc
ții ce au fost conferite pentru 
rezultatele remarcabile obținute 
în întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea planului de stat 
și a angajamentelor pe anul 
1972.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 

^Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
”dulescu, Virgil Trofin, Ilie 

Verdeț, membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului. Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai guvernului, prim-se
cretari ai comitetelor județene 
de partid, reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă.

întreaga asistență a întîmpi- 
nat cu vii aplauze pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți 
membri ai conducerii de partid 
și de stat ai țării noastre.

Organizațiile județene de par
tid și consiliile popular# distinse 
cu acest prilej cu ordine și 
diplome de onoare, institutele 
de cercetări științifice și de 
proiectare, întreprinderile din 
industrie, construcții-montaj, 
agricultură și silvicultură, tran
sporturi și telecomunicații, gos
podărie comunală și circulația 
mărfurilor, cărora li s-a conferit 
Ordinul Muncii, au fost decla
rate fruntașe în întrecerea 
socialistă desfășurată pe anul 
1972 de către Secretariatul C.C 
al P.C.R., Consiliul de Stat. 
Consiliul de Miniștri și Consiliul 
Central al U.G.S.R. în urma 
examinării dateior cu privire 
la îndeplinirea planului și an
gajamentelor acestora, pe baza 
contribuției aduse la dezvoltarea 
pe ansamblu a economiei na
ționale și realizarea cincinalului 
■înainte de termen.

Rezultatele organizațiilor ju
dețene de partid. colectivelor 
unităților economice și de cer
cetare distinse se înscriu în 
bilanțul rodnic al anului tre
cut, marile succese înregistrate 
constituind o bază trainică pen
tru îndeplinirea sarcinilor deo
sebite ale planului pe 1973, an 
hotărîtior pentru înfăptuirea cin
cinalului înainte de termen. în 
tabloul viu al succeselor lor se 
oglindește atmosfera de puternic 
entuziasm cu care întregul nos
tru popor dă viață hotăririlor 
Congresului al X-Iea și Con-

(Continuări în pag. a U-a)

socialistă pe anul 1972 Comitetului oamenilor muncii 
de la Fabrica de rulmenți din Bîrlad

Foto CH. CUCU

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși.
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DECRET
PRIVIND CONFERIREA „OR
DINULUI MUNCII" UNOR 
ORGANIZAȚII JUDEȚENE DE 
PARTID, CONSILII POPU
LARE JUDEȚENE, ÎNTRE
PRINDERI SI INSTITUTE DE 

CERCETARE-PROIECTARE

HOTARÎRE
PRIVIND ACORDAREA „DI
PLOMEI DE ONOARE" UNOR 
ORGANIZAȚII JUDEȚENE DE 
PARTID Șl CONSILII POPU

LARE JUDEȚENE

Doresc ca în numele Comitet ui tti Cen- 
traL al Consiliului de Scai și al Cami- 
liului de Miniștri. să felicit ia mod căl
duros comitetele județene. r amilii!*  
populare, întreprinderile industriale, de 
construcții- agricole. institutele de cer
cetări și proiectări pentru Înaltele dis
tincții pe care le-au primit astări. ca • 
apreciere deosebită a rziuiuiftor obți
nute in anul 1372- Adresez aceste felici
tări tuturor comuniștilor din județele și 
întreprinderile distinse astăzi, piteam ș> 
tuturor comuniștilor din iMte jadețe**  
și din toate întreprinderile patriei noas
tre. deoarece la îndeplinirea plani ut pe 
1972 — care, după corn știți, s-a realizat 
cu depășiri însemnate — st-aa adws con 
tribuția toți comuniștii, toți oemeati mno 
cii din România. Tuturor le adresez deci 
'calde felicitări. Irxie»

Desigur, întrecerea este întrecere : 
ciștigă cel care lucrează anai bine, car» 
depune eforturi pentru mai bona orga
nizare a muncii, pentru o mai judicioasă 
lepartiție a forțe***,  pentru fotosăres ra 
(tonală a mijloacelor pe care le are ia 
dotare, cel care obține rezulute.e ceh- 
mai bune în realizarea de producții spo 
rite, de mai bună calitate, ia cgrșaerea 
eficienței economice. Intr-adevăr, in în
trecerea din anul 1972 s-au obCiout pro
grese importante ia aceste domenii — 

județele. intre prinde rile și institute!» 
decorate astăzi plasânda-se pe primele 
tonei pper insă că acordarea acestor 
distincții va constitui n imbold, ari; pen
tru județele si colectivele care au fost 
distinse astăzi, cit și pentru celelaltr 
județe m colective de oameni ai muncii 
din soase domeniile de activitate, de a 
saunei cu și aaai multă eaergie pentru a 
înfăptui eu sucres sarcinile mari cu le 
res m ia anul 197X

După cum cunoașteți. îa acest an s-a 
trasat, prin plan și pe baza angajamen
telor c write trior județene, ministerelor, 
i iktlis Uor de oameni ai muncii din in
dustrie. acrîcuhură, construcții, cerceta
re m proiectare, sarcina de a spori eu 
muk mai mult producția față de preve
derile cincinalului. Considerăm acest an 
Narării rr pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen. Mâ bucură că unii 
tovarășă au arătat aici că. pe prime'c 
patru luni, au realizai și chiar au depășit 
prevederile pianului. De altfel, trebuie «â 
■scsțwn că. pe ansamblu, după previ
ziunile de piuă acum, planul pe primele 
patru luni '• fi realizai cu o anumita 
depășire, ceea ce atesta că prevederile 
«stei 1973 pot si vor fi nu numai inde- 
ptruite. dar chiar depășite. De aceea, aș 
dori să feHcft atit județele ai căror re- 
prezentnți sint aici, cit și pe toți eorr.u- 
■roîi. toate colectivele de oameni ai 
muncii pentru rezultatele obținute pe 

prime’e patru luni ale acestui in. 
.Aplauze puemict).

Fiina ir ajunul zilei de 1 .Mai — Ziua 
solidarității internaționale, zi de luptă 
împotriva exploatării, a asupririi sociale 
ri naționale. pentru dreptate socială, 
pentru progres și pentru pace doresc 
să adresez, cu acest prilej, tuturor comi- 
tete-or județene, tuturor comuniștilor și 
altar ailor muncii cele mai calde felici
tări și urări de noi succese. (Aplauze în-

Doresc să exprim speranța conducerii 
de partid șă de stat că atit județele, în
treprinderile și instituțiile care au fost 
distinse astăzi cu aceste înalte ordine, cit 
«î toate celelalte județe, organizații de 
nartid si colective de oameni ai muncii 
vor acționa eu toată fermitatea pentru 
traducerea in siață a hotăririlor Con- 
grevu’.oi a! X-lea si ale Conferinței Na
ționale ale partidului, pentru dezvoltarea 
continuă a economiei noastre naționale, 
ritufftertu bunăstării materiale și spiritua- 
!e a întregului popor, pentru înfăptuirea 
in cit rum bune condițiuni a programului 
de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate in România. (Aplauze 
pjnerBiTE

Iacă o dată vă urez dumneavoastră, 
Iff' i ițiiter de partid și tuturor oame- 
niior munci succese tot mai mari in în
treaga activitate, multă sănătate și fe
ricire ! (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,

Doresc, înainte de toate, să vă mulțumesc in 
mod călduros pentru invitația pe care mi-ați a- 
dresat-o, de a lua parte la sărbătorirea împlinirii 
a 20 de ani de la înființarea uzinei în care lu
crați. Regretînd sincer că nu pot veni la Bîrlad 
spre a participa la aniversare, doresc să vă a- 
dresez tuturor, pe această cale, cele mai calde 
felicitări cu prilejul acestui important eveniment 
din viața întreprinderii dumneavoastră.

Cunosc bine Fabrica de rulmenți din Bîrlad — 
pe care am avut prilejul s-o vizitez din nou la în
ceputul acestui an — și apreciez contribuția de
osebită pe care muncitorii, tehnicienii si ingine
rii acestei tinere și moderne unități a industriei 
noastre constructoare de mașini au adus-o și o 
aduc la realizarea politicii partidului nostru de 
industrializare socialistă, la dezvoltarea si în
zestrarea cu tehnică modernă a economiei na
ționale. In cele două decenii de existență a fa
bricii, colectivul ei a acumulat o experiență bo
gată. reușind să-și îndeplinească și să-și depă
șească an de an sarcinile ce i-au revenit prin 
plan, dind tării o gamă largă de rulmenți de 
bună calitate.

Sărbătorirea întreprinderii dumneavoastră are 
loc in condițiile cind oamenii muncii din în
treaga țară, intimpinind cu însuflețire z-ua de 
1 Mai — măreața sărbătoare a solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc — desfășoară o

Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România

DECRET 
privind conferirea „Ordinului 
Muncii" clasa I întreprinderii 

de rulmenți Bîrlad
Pentru contribuția adusa la industrializarea 

țării șj participarea activa a colectivului întreprin
derii de rulmenți Bîrlad la opera de construire 
a socialismului,

Cu prilejul aniversarii a 20 de ani de activitate 
neîntreruptă a întreprinderii,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
România decretează :

Articol unic. - Se conferă „Ordinul Muncii" 
clasa I întreprinderii de rulmenți Bîrlad.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU 

în numărul de azi:

T25 de ani de la revoluția din 1848 i
• O AMPLA FRESCA A LUPTEI PENTRU DREPTATE Șl LIBERTATE <

< ► (Vernisaj la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România) <
S ‘— Pagina a Il-a — <

;• Obiectiv prioritar pentru lucrătorii ogoarelor ;
• CARTOFUL Șl FLOAREA SOARELUI In această săptămînă trebuie în- 1

< ► sămînțată întreaga suprafață planificată pentru aceste culturi. Acțiune hotărîtă pentru <
4k recuperarea rămînerilor în urmă) <
< k — Pagina a V-a — <

largă și entuziastă întrecere pentru îndeplinirea 
angajamentelor ce și le-au asumat privind reali
zarea înainte de termen a sarcinilor cincina
lului, pentru accelerarea dezvoltării economico- 
sociale a patriei noastre. Am convingerea, dragi 
tovarăși, că bilanțul de realizări pe care-1 fa
ceți cu prilejul acestei aniversări va constitui 
pentru voi toți un puternic imbold de a munci 
cu și mai multă energie și hotărire pentru trans
punerea exemplară în viață a importantelor sar
cini ce vă revin in cadrul amplului program e- 
laborat de Congresul al X-lea și de Conferința 
Naționa’ă ale partidului, asigurînd perfecționarea 
continuă a producției, sporirea productivității 
muncii și ridicarea calității produselor, gospo
dărirea cit mai judicioasă a materiilor prime și 
materialelor și reducerea substanțială a chel
tuielilor de producție, o eficiență maximă în 
întreaga activitate. Pe această bază vă veți a- 
duce din plin contribuția la progresul multila
teral al economiei noastre naționale, la ridi
carea nivelului de trai al întregului popor — 
țelul și scopul suprem al politicii de construc
ție socialistă promovate de partidul și statul 
nostru.

Felicitîndu-vă, încă o dată, cu prilejul aniver
sării fabricii și pentru toate realizările pe care 
le-ați dobindit în aceste două decenii, vă urez 
noi și mari succese în activitatea viitoare și vă 
doresc multă sănătate și fericire, dumneavoastră 
și familiilor dumneavoastră.

Consiliul de Stat al
Republicii Socialiste România

DECRET
privind conferirea titlului de 
„Erou al Muncii Socialiste"
Cu prilejul aniversării a 20 de ani de activi

tate neîntreruptă a întreprinderii de rulmenți 
Bîrlad,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
România decretează :

Articol unic. - Pentru merite deosebite in 
întreaga activitate desfășurata in anii construc
ției socialiste a țării și pentru contribuția per*  
sonalâ adusa la dezvoltarea întreprinderii de 
rulmenți Bîrlad, se conferă titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste", tovarășilor :

- AUREL D. CHIRU, reglor
— COSTICĂ T. BĂDÂRÂU, maistru principal.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

Foto : AGERPRES
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ÎNALTE distincții conferite fruntașilor
In întrecerea socialista pe anul 1972

ferinței Naționale ale partidu
lui* * care au deschis perspective 
tnsuflețitoare pentru înfăptuirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

Aniversarea a 125 de ani de 
la revoluția din 1848, continuă 
să prilejulască numeroase ma
nifestări în întreaga țară. Prin 
simpozioane, expoziții, confe
rințe și expuneri, sînt evocate 
evenimentele anului 1848. figu
rile pașoptiștilor, idealurile 
pentru care au militat aceștia, 
precum și importanta istorică 
a revoluției,

• Muzeul din Rm. Vîlcea 
află în posesia unui valoros do
cument care evocă un episod 
vîlcean, mai puțin cunoscut, al 
revoluției de la 1848. Este vor
ba despre scrisoarea căpitanu
lui Dumitru Zăgănescu (fratele 
eroului din Dealul Spirii) către 
Ministerul „trebilor din lăuntru 
al Terii Românești",. în care se 
prezintă sărbătoarea depunerii 
jurămîntului 
tie.

• Casa de 
va a găzduit 
cadrul căruia profesori de la 
Liceul „Ștefan Plavăț" din loca
litate au vorbit despre cauzele, 
desfășurarea și locul ce-1 ocu
pă iri istoria României eveni
mentele revoluționare de acum 
.125 de ani. Au fost, de aseme
nea, evocate figurile unor con
ducători ai pașoptiștilor și în
deosebi cea a lui Nicolae Băl
cescu.

• în localitățile rurale Dumi- 
trești, Străoane, Nereju, Soveja 
și Pufești din județul Vrancea 
au avut loc expuneri despre 
„Condițiile, semnificația și ur
mările revoluției din 1848*‘. Au 
fost, de asemenea, evocate via
ța și activitatea iluștrilor revo
luționari Nicolae Bălcescu, 
vram Iancu, Vasile 
Mihail Kogălniceanu 
pașoptiști.

• Casa de cultură 
Săcele, județul Brașov, a găz
duit simpozionul „1848 — înce
put de epocă nouă, pagină de 
epopee în istoria patriei", in 
cadrul căruia au fost reliefate 
aspecte legate de participarea 
oamenilor de pe aceste melea
guri la revoluția de la 1848.

• In orașul Sf. Gheorghe a 
avut loc vineri dimineața un 
simpozion științific în cadrul 
căruia au fost prezentate mai 
multe comunicări care au abor
dat aspecte legate de însemnă
tatea momentului revoluționar 
1848.

Decernarea Înaltelor distincții, 
acum, în ajunul marii sărbători 
a muncii, a zilei de 1 Mai, con
feră însemnătate de simbol a- 
cestei cinstiri deosebite cu 
care partidul și statul nostru, 
Încununează pe cei mai harnici, 
pe cei mai buni dintre cel buni.

Exprimînd profunde mulțu
miri, tovarășul Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, președin
tele Consiliului Popular Bucu
rești, a spus :

„Ne bucură nespus de mult 
că noi, comuniștii din București, 
ne-am găsit și ne vom găsi în 
continuare — alături de alte 
organizații ale partidului din 
ța-ă, — în primele rînduri în a 
îndeplini cu cinste sarcina is
torică pe care dumneavoastră 
ne-ați pus-o tuturor, de a rea
liza cincinalul înainte de ter
men și de a grăbi, astfel, dez
voltarea economică, socială și 
culturală a țării noastre, sarcină 
profund patriotică, care a făcut 
să vibreze tot ceea ce este mai 
nobil dintre sentimentele noas
tre.

De aceea, sînt convins că în
treaga recunoștință a noastră vi 
se cuvine dumneavoastră care 
ați pus în fața tuturor un ideal 
atît de nobil !

Fiind conștienți de responsa
bilitatea pe care ne-am asuma- 
t-0 în fața dumneavoastră — de 
a îndeplini cincinalul cu șase 
luni înainte de termen — de o- 
bligațiile sporite care ne revin 
acum, după ce ne-ați decernat 
această înaltă distincție, permi- 
teți-mi ca, dind glas gindurilor 
tuturor oamenilor muncii din 
Capitală, să vă asigur că anga
jamentul pe care ni l-am luat 
ij vom îndeplini neabătut.

Vom acționa și în viitor cu 
toată fermitatea și priceperea 
noastră pentru a aplica hotă- 
rîrile Congresului al X-lea și 
ale Conferinței Naționale ale 
partidului, a indicațiilor date 
de dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. la 
Conferința organizației de par
tid a Capitalei, punînd întregul 
nostru potențial în slujba în
floririi necontenite a patriei, a 
construirii socialismului, și co
munismului în România*.

„Decorarea județului nostru 
cu Ordinul Muncii clasa a II-a 
— a spus tovarășul Marin Vasfle. 
orim-secretar al Comitatului ju
dețean de partid Ialomița, preșe
dintele Consiliului Popular ju
dețean — ne obligă să ne con
centrăm și mai mult eforturile, 
pentru folosirea mai deplină a 
potențialului de care dispune 
pămîntul Bărăganului.

Sîntem conștienți că rezulta
tele pe care le-am obținut anul 
trecut în producția vegetală, sînt 
numai un început în concretiza
rea Indicațiilor dumneavoastră, 
tovarășe Ceaușescu. date la con
sfătuirea cu cadrele din agricul
tura județului Ialomița.

Aplicarea în viață a măsuri
lor luate de Comitetul nostru 
județean, pe linia desfășurării 
în bune condițiuni a campaniei 
agricole de primăvară, ne dă 
posibilitatea de a ne angaja în 
acest an să realizăm o 
ție medie la hectar pe 
suprafață de cel puțin 
de grlu, 5 000 kg de 
boabe la neirigat, 8 0( 
condițiuni de irigare, 2 3C0 kg 
floarea-soarelui, 40 000 kg. sfe
clă de zahăr și să îmbunătățim 
substanțial activitatea din zo
otehnie.

încă o dată, vă mulțumim din 
toată inima. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu pentru dis
tincțiile acordate și ne anga
jăm să nu precupețim nici un 
efort pentru :a sarcinile mari 
ce stau în fața agriculturii, in
dustriei și dezvoltării social-cul- 
turale a județului Ialomița, să 
fie realizate în mod exemplar-.

In numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
Maramureș a mulțumit pentru 
această înaltă apreciere tovară
șul Gheorghe Blaj, prim-secre- 
tar al Comitetului județean de 
partid, președintele Consiliului 
popular județean. „Datorăm re
zultatele muncii noastre în in
dustrie și economia locală — a 
spus el — îndrumării și spriji
nului de care ne am bucurat 
din partea conducerii de partid 
și de stat, personal a secretaru
lui general al partidului, care, 
și prin vizita făcută anul tre
cut. ne-a apreciat munca, ne-a 
făcut și observațiile cuvenite, 
iar strădania a fost să îndepli
nim indicațiile date.

Vă informez, stimate tovarășe 
secretar general, că. în întîm- 
pinarea zilei de 1 Mai, indus
tria județului Maramureș, cît 
și economia locală și-au înde
plinit planul, și, începînd cu 
ziua de vineri, lucrează în con
tul lunii mai, realizînd, în 
cinstea acestei sărbători, 50 la 
sută din angajamentele anuale. 
Ne vom strădui să muncim din 
ce în ce mai bine, să ne ono
răm angajamentele care le-am 
luat pentru acest an-.

Directorul Institutului de cer
cetări și proiectări pentru in
dustria electrotehnică, tovarășul

produc- 
întreaga 
4 000 kg 
porumb

9

și Con- 
C.R., de

i 28
; a-

ne
an-

Fiorin Tănăsescu, a subliniat, 
în euvîntul său, că toți cei ce 
activează în domeniul cercetării 
științifice au primit cu emoție 
acordarea acestor distincții ce 
îi onorează, dar care In cea 
mai mare măsură, ii obligă. 
„Spunem cu emoție, pentru că 
munca noastră, de multe ori 
vizibilă doar la terminarea unor 
lucrări însemînd cițiva ani de 
trudă, este cunoscută, este 
apreciată, dîndu-ne satisfacția 
și credința că punem, alături de 
toți ceilalți umărul pentru a 
face o țară mai puternică, mai 
civilizată. Organizațiile de par
tid din cercetarea științifică 
tehnică au raportat în anul 
1972 noi rezultate de valoare ; 
produse modernizate, multe teh
nologii și instalații tehnolo
gice realizate după o concepție 
proprie, noi materii prime va
lorificate superior* 4.

„Ne-a bucurat mult vizita 
Dumneavoastră in institutele 
de cercetare bucureștene; apre
cierile și sfaturile dumneavoas
tră au constituit pentru noi un 
sprijin de o valoare inexprima
bilă. Vâ așteptăm, tovarășe se
cretar general, și in alte unități 
de cercetare și veți vedea peste 
tot atașamentul cercetătorilor 
noștri pentru politica partidului, 
efortul pentru traducerea in 
viață a hotărîrilor sale.

Știm că trebuie sâ participăm 
cît mai activ alături de indus
trie. de școală, la tot procesul 
de înnoire, pe care dv. îl con
duceți cu atîta clarviziune și 
fermitate. Vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar ge
neral, că noi toți cei ce acti
văm în domeniul cercetării 
științifice, în Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, ne 
vom strădui $i vom fi In pri
mele rînduri ale celor ce sfnt 
chemați să realizeze noi valori 
spirituale și materiale**.

La rîndul său. tovarășul 
Gheorghe Badea, directorul 
uzinei „Rulmentul- din Brașov, 
a relevat că distincția acordată 
răsplătește strădaniile colecti
vului întreprinderii în activita
tea economică pe anul trecut 
„Vă asigurăm — a spus el — 
că și în continuare nu vom pre
cupeți nici un efort, vom munci 
cu toată capacitatea și cu toata 
priceperea tehnică să înfăptuim 
mai devreme sarcinile trasate 
de Congresul al X-lea * ~ 
ferința Națională ale P.< 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
februarie-2 martie din anul 
cesta. în așa fel incit să 
putem duce la îndeplinire . 
gajamentele pe care noi ni 
le-am luat de a realiza cinci
nala! în patru ani si Jumătate*

îm« este deosebet de plăcut 
să eaprim eaide moltacdri, 
pentru această tzaltâ apreciere 
a muncii noastre, eor.dcoen: de 
partid, tovarășul ai Nîeoiae 
Ceaușescu personal. In numele 
celor 16 000 de muncitori. teh
nicieni și ingineri ai Fabricii 
de confecții și tricotaje — 
București — a spus tovarășa 
Elena N'ae, președinta Comite
tului sindicatului.

„Această distincție constituie 
un puternic stimulent, pentru 
noi toți, de a ne îmbunătăți 
permanent activitatea, de a ri
dica pe noi trepte rodnicia 
muncii colectivului nostru. Sîn
tem hotâriți sâ realizăm pro
duse mai multe, mai frumoase, 
mai bune și mai ieftine, așa 
cum ne-ați indicat dumnea
voastră, tovarășe secretar ge
neral, și cu prilejul recentei vi
zite de lucru in fabrica noastră. 
Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că întreg j! nostru co
lectiv muncește cu entuziasm 
pentru a realiza angajamente 
care l-a luat in fața dumnea
voastră de a îndeplini pianul 
cincinal in 4 ani și. in acest 
sens, în cinstea zilei de 1 Mai 
și a celei de-a 25-a aniversări a 
fabricii noastre am obținut noi 
rezultate. Vom face și in viitor 
totul pentru a fi Ia înălțimea 
sarcinilor încredințate de par
tid, pentru a contribui la edifi 
carea socialismului multilateral 
dezvoltat In patria noastră".

In aceste clipe încărcate de 
emoție, permiteți-ne ca, te 
numele comuniștilor de ia 
Brazi, să ne exprimăm bucuri*  
pentru distincția acordată — a 
spus tovarășul Adrian Stoica, 
directorul grupului petrochimic 
— Ploiești. „Sîntem fericiți că 
acordarea acestei distincții 
coincide cu împlinirea a 10 ani 
de petrochimie la Brazi. 1973 
va marca pentru petrochimiștii 
noștri creșterea eficienței eco
nomice în toate domeniile de 
activitate și rezultatele pe pri
mele patru luni ale acestui an 
ne îndreptățesc să afirmăm că 
angajamentele asumate în în
trecerea socialistă vor fi depă
șite. Vă mulțumim pentru în
crederea acordată, iubite tova
rășe secretar general, și vă 
dorim multă sănătate !“.

In încheierea solemnității, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rostit o scurtă alocuțiune, cu
vintele secretarului general al 
partidului fiind subliniate cu 
vii și îndelungi aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat s-au între
ținut apoi cordial cu reprezen
tanții județelor 
distinse pentru 
ținute în 1972.

și colectivelor 
rezultatele ob-

(Agerpres)

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

DECRET
privind conferirea „Ordinului Muncii"

unor organizații județene de partid, consilii 
populare județene, întreprinderi și institute

de cercetare-proiectare
Consiliul de Stat al Republi

cii Socialiste România decre
tează:

Art 1. Pentru rexultatele de
osebite obținute in anul 1972 
in îndeplinirea si depâșirea sar
cinilor de plan si a angajamen
telor asumate, oentru ocu narea 
locurilor I. II ș? III :n întrece
rea dintre oef jdețene
de partid in ir.dustr.?. investi- 
ții-cons*rJcții,  tran?corturi și 
circulat: a Eri-frrik,*  și pentru 
contribuita adusă dezvoltarea 
economiei in ansamblu, se con
feră „Ordinul Muncii” următoa
relor organizații județene de 
partid :

— Ordinul Muncii clasa L 
Organizației de partid a jude
țului Suceava si Organizației de 
partid a municipiului București, 
pentru locul I ;

— Ordinul Muncii clasa a II-a. 
Organizației de partid a jude
țului Maramureș, pentru Jocul 
H;

— Ordinul Munci: clasa a 
IlI-a. Organizației de partid a 
județului Botoșani, pectru lo
cul III.

Art. 1 Pentru rezultatele de
osebite obținute în ane- 1972 in 
îndeplinirea sj depășirea sarci
nilor de plan la orinctoalii in
dicatori din agricultură, pentru 
ocuparea locurilor I. II și III in 
întrecerea dintre organizațiile 
județene de partid in acest do
meniu, se conferă Ordinul Mun
cii următoarelor organizații ju
dețene de partid

— Ordinul Muncii clasa I, Or
ganizației de partid a județului 
Bibor. pentru locul I ;

— Ordinul Muncii clasa a II-a, 
Organizației de partid a județu
lui Iași și Organizației de partid 
a județului Ialomița, pentru lo
cul II;

— Orxknui Muncii ciasa a 
III-a, Orgaptzapei de partid a 

Mves. pe-tru Socof 
OL

Art X Pent.-. rer.. âta*i»Zie  <5*-  
osebrie : - te az xl 177Z țn
îndec nim a deoăsr-eu aoea- 
jamertteitv asumate a 
lo? de ptee U prod^^a psdz»- 
ti-ialâ. ’’Trlrile d>*  mârfurf la 
iondia --ețeu ce »er-
ricti cătiv pcpi«tecte. rwlaam 
de benef ri4 -k vectrori oeoprti 
la buretele :ca>. Mteteu ocu
parea Jorrfter L n « II ta ia- 
tr~-er*a  -fetre 00*  -Se pcoo- 
tare se referă Ordi
nul rmAsxtreicv
<1 d poo 5iaz*  -pdețe->e •

— O-dmal Msarfl riasa L 
Con? JX- porcar v i-detahri 
MarataafVK « teevl I ț

— Ordinal M-jncti oasa a 
II -a. CoemL' -k*  peocla - a.’ Jp- 
âețalu: 3acra» a. pe-xtre local 
n ;

— Ondfasl Xtuacâi r-asa a 
m-a. Co—ri’-uta! popciir al "3- 
den’x Găteli, se—— torni m.

Art. 4. Pesttru rezultatele de
osebite o>t!nr*-e  !a «ruj 1972. 
pentra ocuparea tonrfice L FI 
si ni fn trtrecerea dintre îr.tre- 
prinderfle industriale, de coo- 
mrtfl-!’*wa«.  <•- ar--j:rcra 
de stat si «Tv:euItxirS tra-ssonr- 
tuH si teiemm-mtrati? rirroia- 
ția mârf-jrt-c-. eo*r*xJ4ria  cf>- 
monaH sj institutele de cerre- 
Lare-D*-oiec  tare, «e coc feri Or- 
dmu! M-meH. după cum urmea
ză :

A. Industrie
- Ordinul Muncii Casa L 

pentru l'eul I
— Uzinei _Rulmentnr*-Bra-  

șov : 

ratai București :
— Combinatului 

Hunejîc 2 ra ;

Electroapa-

siderurglc-

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

HOTÂRIRE
privind acordarea „Diplomei de onoare 

unor organizații județene de partid
și consilii populare județene

Consiliul de Stat al Republicii
Socialiste România hotărăște 1 

Art. 1 — Pentru rezultatele 
deosebite obținute în anul 1972 
în îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan și a angajamen
telor asumate, pentru ocuparea 
locurilor IV, V și VI în întrece
rea dintre organizațiile județene 
de partid în industrie, investițji- 
construcții, transporturi și cir
culația mărfurilor și pentru con
tribuția adusă la dezvoltarea e- 
conomiei în ansamblu, se acor
dă „Diploma de onoare", după 
cum urmează :

— Organizației de partid a ju
dețului Bihor, pentru locul IV ;

— Organizației de partid a ju
dețului Harghita, pentru locul 
V ;

— Organizației de partid a ju
dețului Brăila și Organizației de 
partid a județului Vrancea, pen
tru locul VI.

Art. 2 — Pentru rezultatele 
deosebite obținute în anul 1972 
în îndeplinirea șl depășirea sar-

— Grupului industrial de pe- 
trochimie-Ploiești;

— întreprinderii miniere-Boc
șa. județul Caraș-Severin ;

— Fabricii de confecții si tri
cotaje-București :

— Fabricii de ciment Bicaz, 
județul Neamț.

— Ordinul Muncii clasa a n-a, 
pentru locul II i

— Uzinei de utilaj chimic 
„Grivița Roșie" — București :

— Combinatului chimic — Fă
găraș. județul Brașov ;

— Schelei de extracție — Bră
ila :

— întreprinderii de rețele e- 
lectrice — București ;

— Fabricii de piele si Încăl
țăminte ^Clujana- — Cluj ;

— Platformei de prelucrare 
a lemnului — Pitești.

— Ordinul Muncii clasa • 
in-a, pentru locul III i

— Uzinei metalurgice de me
tale neferoase și rare — Baia 
Mare, județul Maramureș;

— întreprinderii electroeen- 
trale — Craiova ;

— Fabricii de postav — Buhuși, 
județul Bacău :

— întreprinderii 
cămli*  — Suceava

— Fabricii de 
București :

— întreprinderii 
locală — Orăstie.
neenara :

— întreprinderi: 
„TiparuF"

Jsdurtri»

țigarete

de industrie 
județul Hu-

___ _ caligrafice
București-

I.

a

* «0-

— O-di-ra: Muncfi L
pertru Jocul 11

I A S _Oerada". juderuJ falo- 
r:-te

— Ordinul Munci! clasa a n-a. 
pen*- —_• locul fi :
- I.A S «Mtrosteva-. fudețu! 

Lași :
- S M A. .Cete*.  * jdetul 

bor.
— Ordinul Muncii clasa 

m-a oer.ti-a locul ni •
— Inspectoratului silvie 

Rfwiira Vîlcea. județul Vficea.

Bi-

a

clasa I,

♦ransoor-
Județul

D TretwporUiri p telecom a- 
akatii

— Ordinul Muncii 
pentru loca’ I :

— întreprinderi! de 
turi auto — Oradea. 
B hor

— Ordinul Muncii 
II-a. pentru locul TI •

— Stației C F.R București- 
Triaj.

— Ordinul Muncii clasa a 
ITI-a. pen*ru  locul III '

— Direcției județene dc poștă 
și telecomunicații — Neamț.

cinilor de plan la principalii in
dicatori din agricultură, pentru 
ocuparea locurilor IV, V și VI 
in întrecerea dintre organizațiile 
județene de partid In acest do
meniu, se acordă „Diploma de 
onoare*,  după cum urmează :

— Organizației de partid a ju
dețului Timiș, pentru locul IV ;

— Organizației de partid a ju
dețului Brăila și Organizației de 

a județului Buzău, pentru 

— Organizației de partid a ju 
dețului Satu Mare și Organiza
ției de partid a județului Dolj, 
pentru locul VI.

Ari. 3 — Pentru rezultatele 
deosebite obținute în anul 1972 
în îndeplinirea și depășirea an- 
gaiamentelor asumate, a sarcini
lor de plan la producția indus-

Bucu-

E. Circulația mărfurilor
— Ordinul Muncii clasa I, 

pentru locul I i
— LC.S. ..Victoria*  

resti.
— Ordinul Muncii clasa a II-a. 

pentru locul II t
— întreprinderii de comerț 

exterior «Dacia*  — Pitești, ju
dețul Argeș ,

— întreprinderii economice 
județene a cooperației de con
sum — Olt

— Ordinul Muncii clasa a 
111-a. pentru locul III :

— O-NT. «Carpați*  — Brașov.

clasa a— Ordinul Muncii 
II-a, pentru locul TI i

— întreprinderii de 1 
— Brașov.

— Ordinul Muncii 
ni-a. pentru Locul ni i

— întreprinderi^ de gospodi
ne comunali “

transport

— Satp Mar».

— Orthnsi Muncii rasa L 
pentru Locul I 1

— Institutului central de cer- 
cetâri chinnee (LCLC.H.I..M.).

a— Ortfimg Mut 11 cSan
II-a. pentru Jocul H r

— Iești tutuia! de cercetări 
proiectări pentru industria 
levlrotehacă (I.C.PJL).

— Ordinul Munc-.i cLasa 
m-a. pentru tocul III :

— Institutului de cercetări 
metalurgxe (LCXM1

«i

a

Numeroase
manifestări

pentru industria 
de construcții

L Instituie de proiectare

— instituaim ae~ srsaeeart 
tehnologice 
materialelor 
(IP Î.M.C.).

— Ordinul
petr-ra locul

Muncii clasa a n-a. 
II»

— Institutului de proiectări 
că: ferate rIJP.C.F.).

— Ordinul Munci’ clasa 
m-a, pentru locul III :

— Institutului de proiectări 
pentru urine si instalații din in
dustria construcțiilor de macini 
(LPC.C.MX

de proiectare IaJ. Institute 
cale

— Ordinul 
pentru locul I

— Institutului de proiectare 
județean — Constanța

— Ordinul Muncii clasa a
II- a, pentru locul II :

— Institutului de proiectare 
județean — Bacău.

— Ordinul Muncii clasa
III- a. pentru loca] III :

Institutului de proiectare 
dețean — Alba.

Muncii cUsa 1,
I

a

ju-

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

u

trială, livrările de mărfuritrială, livrările de mărfuri la 
fondul pieței, prestările de ser
vicii către populație, realizarea 
de beneficii și venituri proprii 
la bugetele locale, pentru ocu
parea locurilor IV, V și VI, în 
întrecerea dintre consiliile popu
lare județene, se acordă „Diplo
ma de onoare-, după cum ur
mează j

— Consiliului popular al ju
dețului Bihor și Consiliului 
popular al județului Brăila, pen
tru locul IV ;

— Consiliului popular a! ju
dețului Ialomița și Consiliului 
popular al județului Bacău, pen
tru locul V ;

— Consiliului popular al ju- 
lețului Timiș și Consiliului popu
lar aJ municipiului București, 
pentru locul VI.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

125 de ani de Ja 
revoluția din

VERNISAJ LA MUZEUL DE ISTORIE AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

0 AMPLA FRESCA A 
LUPTEI PENTRU DREPTATE

NI LIBERTATE
In prezența unei numeroase 

asistențe, ieri a avut loc în !_ 
cinta Muzeului de istorie 
R. S. România, deschiderea 
poziției jubiliare „125 de 
de la Revoluția din 1848 
România-, organizată de Aca
demia de științe sociale și po
litice si Muzeul de istorie al 
R-S.R.

La vernisaj au participat to
varășii ; Gheorghe Cioară, Du
mitru Popescu, Gheorghe Stoi
ca. Ștefan Voitec, Cornel Burti
că. Mihai Dalea, Ion Ionițâ. De 
asemenea, erau de față condu
cători ai unor instituții centra
le și organizații obștești, mili- 
tanți din ilegalitate ai partidu
lui și ai mișcării muncitorești, 
activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai vieții științifi
ce și culturale. _

Rostind 
tovarășul

in- 
al 

ex- 
ani 
in

euvîntul inaugur .1, 
______ T__ Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de știin
țe sociale și politice a R.S.R., 
a subliniat principalele coordo
nate care au stat la baza con
ceperii și alcătuirii cadrului ex- 
pozițional. în ideea reflectării 
momentelor esențiale care au 
definit fenomenul revoluționar 
pașoptist, marcării locului și 
importanței acestuia pe scara 
procesului istoric de dezvoltare 
a țării noastre. în lupta dusă 
pentru progresul și emanciparea 
sociali, politică și națională a 
poporului român.

Prezentând o paletă bogată 
si variată de documente istori
ce ce ilustrează multilateral 
evenimentele 
trecute acum 
rile Româr.e 
st i tu ie ca o 
și complexă 
selor economice, 
litiee și 
determinat declanșarea revo
luției. asupra faplului că ea 
a fost produsul firesc al condi
țiilor specifice vieții poporului

revoluționare pe- 
125 de ani In Ță- 
expoziția se con- 
imagine unitară 

asupra premi- 
sociale, po- 

naționale care au 
declanșarea revo-

de ALEXANDRU POPESCU
Dacă citești grăbit puține

le pagini ce descriu cele trei 
ediții ale revoluției din 1848 
întîmplate aproape simultan 
in Moldova, Muntenia și Ar
deal ești tentat, nu fără pă
rere de rău, să le atribui fie
căreia în parte și in bloc cali
ficativul de „un deziderat ne
împlinit". Fiindcă aparent așa 
s-au desfășurat lucrurile. în 
Moldova, delegații revoluțio
nari sînt arestați la scurt timp 
după expunerea declarației de 
principiu in fața domnitoru
lui Mihail Sturdza. Deși sub 
escortă spre a fi exilați în 
Turcia, la trecerea Dunării, o 
intim plare neprevăzută le dă 
posibilitatea să scape de sub 
pază. Izbutesc pînă la urmă 
să ajungă în Bucovina la fa
milia Hurmuzaki. în Munte
nia revoluție are deplin suc
ces. Domnitorul Gheorghe Bi- 
bescu fuge peste hotare și 
„Guvernul vremelnicesc" con
duce efectiv treburile țării 
timp de trei luni. Pînă la 
urmă armatele Turciei și Ru
siei țariste desființează totul 
și lucrurile urmează să mear
gă mai departe pe făgașul 
vechi. în Ardeal evenimentele 
se succed mai lent, în timp 
mai îndelungat. Rezultatul 
concret este același, aparent. 
Avram Iancu este închis în 
aceeași închisoare în care cu 
multi ani în urmă fuseseră 
deținuți Horia, Cloșca și Cri- 
șan. Doi dintre cei mai huni 
colaboratori ai lui, Dohra și 
Buteanu, sînt prinși de un 
detașament trimis pentru re
presalii și executați pe loc.

Și totuși, urmările acestor 
foarte scurte evenimente, pe
trecute în perpetuitatea isto
rică, au o însemnătate capita
lă pentru istoria României 
modeme, pun bazele de prin
cipiu a ceea ce a urmat isto
ricește, a ceea ce — pot să 
afirmi î — sîntem noi. statul 
și poporul român, în prezent. 
Este pentru prima oară cînd 
se enunță concret și cu luci-

nostru din toate provinciile 
românești, că a răspuns necesi
tăților obiective de împlinire a 
aspirațiilor seculare ale româ
nilor privind cucerirea libertă
ții. unității și independenței 
naționale, dobîndirea unei vieți 
mai bune prin luptele duse îm
potriva forțelor asupritoare 
dinăuntrul și - din afara țării. 
Evocînd esența democratică și 
progresistă a revoluției pașop
tiste. documentele incluse In ex
poziție atestă participarea lar
gă a maselor populare, țărănești 
și orășenești, la bătăliile revo
luționare, demonstrează faptul 
că tocmai ele au constituit 
forța motrice principală care a 
dus cu abnegație și patriotism 
greul luptei pentru obținerea 
drepturilor si libertăților înscri
se în programele ideologice ale 
mișcărilor revoluționare din 
Tara Românească, Ardeal, Ba
nat și Moldova.

Un loc central revine, în ca 
drul expozițional deschis la 
Muzeul de istone, evocării fi 
gurilor de luptători revoluțio
nari care au rămas în memoria 
noastră ca supreme simboluri 
ale dăruirii patriotice puse în 
slujba propășirii țârii și poporu
lui, exemple mobilizatoare în 
lupta împotriva nedreptății, 
pentru respectarea demnității 
omului pe uămlnturile româ
nești. Imaginile lui Nicolae 
Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, 
Gheorghe Barițiu, Al. I. Cuza, 
Eftimie Murgu, Avram Iancu și 
ale altor cunoscuți revoluționari 
pașoptiști, sînt conturate în do
cumente biografice, prin pre
zentarea acțiunilor revoluțio
nare ai căror Inițiatori și con
ducători au fost, pe baza măr
turiilor pe care ni le-au lăsat 
evenimentele de atunci.

înscriind revoluția pașoptistă 
în contextul procesului istoric 
general al țării, expoziția rezer-

ditate tot ceea ce generațiile 
următoare au înfăptuit, nece
sar și consecvent, parcă atrași 
de firul subțire al unui nevă
zut destin implacabil. In „Ga
zeta Transilvaniei" Mihail 
Kogălniceanu, elaborînd pro
gramul „partidei naționale" 
cere: autonomie, egalitate ci
vilă și politică, adunare alcă
tuită din reprezentanții tutu
ror stărilor sociale, garantarea 
libertății, instrucțiune gratui
tă, renunțarea din partea cla
sei avute la privilegii, scuti
rea de contribuții, desființa
rea clădi și lucrul cel mait 
important Unirea Moldovei cu 
Muntenia. In Muntenia se 
decretează „înființarea stea
gului național" roșu, galben, 
albastru; „desființarea rangu
rilor civile": „dreptul de a 
vorbi, a scrie și tipări slobod 
asupra tuturor lucrurilor"; nu
mirea unei comisii de împro
prietărire a țărănimii; des
ființarea robiei; instituirea u- 
nei „adunări obștești". în Ar
deal, marea adunare care se 
ține pe Cîmpia Blajului, e- 
nunță, de asemenea, declarația 
în patru puncte cerînd, li
bertate, dreptul de reprezen
tare în conducere și admi
nistrație, dreptul de instruc
țiune si vrerea de a se uni cu 
„Țara".

în viața „marilor adevă
ruri" se disting totdeauna mai 
multe etape. Cea mai dificilă 
și cea mai lungă este fără în
doială aceea a luptei pentru 
a-l pune în valoare, pentru a-i 
da puterea de guvernare asu
pra lucrurilor și vieții noastre. 
Totuși mi se pare că una din 
cele mai importante, poate 
cea mai importantă este „mo
mentul" în care el, marele a- 
devăr, este aflat și enunțat în 
toată puritatea si strălucirea 
lui. Este cred, cel mai frumos 
merit, meritul de necontestat 
al tinerilor de la- 1848 care 
ne-au arătat calea spre „ma
rele nostru vis împlinit". 

vă un spațiu larg prezentării 
celor mai marcante etape pe 
care patria le-a străbătut după 
anul revoluționar 1848 si pînă 
în zilele noastre, accentuîndu-se 
ideea continuității luptei pașop
tiștilor pentru împlinirea idea
lurilor cărora ei și-au dedicat 
întreaga viață. Sînt prezentate 
succesiv momentele Unirii Prin
cipatelor Române (1859), cu
cerirea independenței de stut 
(1877), realizarea statului națiu- 
nal unitar român (1918), victo
ria insurecției naționale anti 
fasciste, armate din august 1944.

Pe firul consemnării acestor 
etape istorice de maximă impor
tanță în dezvoltarea României, 
exponatele ilustrează contribu
ția hoțărîtoare pe care clasa 
muncitoare și-a adus-o la bătă
liile purtate pentru obținerea 
acestor victorii, în vederea îm
bunătățirii vieții maselor popu
lare exploatate, pentru un vi
itor mai bun al țârii românești. 
Este marcat, în acest context, 
rolul creării partidului politic 
al clasei muncitoare din Româ
nia, constituit în 1893, precum 
și etapa nouă care a început în 
organizarea luptei clasei mun
citoare, a întregului popor, oda
tă cu apariția pe scena Istoriei 
a partidului comuniștilor. Docu
mentele expuse ilustrează me
ritul partidului comuniștilor în 
organizarea șl conducerea lupte
lor pentru democratizarea vie
ții sociale și politice a țării, 
împotriva regimului fascist ș? 
a aservirii României intereselo- 
acaparatoare străine, arătînd 
totodată că lupta sa are adînci 
rădăcini în ființa sî istoria ță
rii, iar exemolul și mesajul 
idealurilor revoluționarilor pa- 
șontiști sînt una dintre ele.

In final, ca un ultim compar
timent al expoziției, este re
liefată opera de construire, 
sub conducerea P.C.R.. a orîn- 
duirii socialiste în patria noas
tră, momentul istoric cînd aspi
rațiile pentru care s-au luptat 
si sacrificat revoluționarii pa
șoptiști au devenit ’ realitate, 
rînd eforturile întregii națiuni 
socialiste, dreptatea, libertatea, 
egalitatea, unitatea și-au aflat o 
deplină împlinire prin faptele 
noastre, ale tuturor cetățenilor 
României de astăzi.

Expoziția inaugurată la Mu
zeul de istorie al R.S.R. se în
scrie ca o remarcabilă manifes
tare culturală în suita de ac
țiuni dedicate aniversării anu
lui revoluționar 1848 în Româ
nia. apare ca o expresie a oma
giului cu care cinstim trecutul 
glorios de luptă al ponorului 
nostru, a sentimentelor de ’ pre
țuire și recunoștință față de 
înaintași.

TRAIAN G1NJTJ

în fără

pe noua constitu-

cultură din Orșo- 
un simpozion în

______ A-
Alecsandri, 
și a altor

din orașul

I
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Peste platoul Smîrdanu- 
lui s-a prăbușit noaptea. 
Noapte căptușită de cea
ță, stoarsă din visele 
odihnite ale Dunării. Cî
teva lumini ici colo, licu
rici scăpați de sub frunze. 
Fumul plutește alene pes
te marea închipuită a co
șurilor, simple ipoteze din 
ferestrele de lumină ale 

\X>rașului.
\gombinatul, retras în 
noafrle, urs fugit pentru 
ora somn a anotimpu
lui alh\ Nimic nu se poa
te ști\ despre lumea de 
dincolo, i O discreție mis
tuitoare pentru imagina
ție, obligată să reașeze în 
vidul crtyt de ceață și de 
întuneric, în spațiile di
mensionate cuminte pe 
dealuri, volumele curios 
arcuite sub \cerul de to
paz. Mai îrttii viaductul, 
șerpuitoare devenire a pie
trei aruncata pe hăuri. 
Clădirile își topesc contu
rul, vagoanele de tren 
uzinal sint puse ou mintea 
pe drumuri invizibile, 
reptile metalice chemate 
să pulseze viața în uni
versul supus nemișcării. 
Obișnuit al locurilor, re
așez fără mare dificulta
te zidurile grele de amin
tirea zilei, redistribui pe 
întinderea fără sfirțit in
stalațiile gigant, mașini și 
utilaje risipite disciplinat 
sub geometria halelor.

Care va fi la această 
oră cinematica lucrurilor, 
dincolo de dunga neștiu
tă a nopții ? Ce ne aș
teaptă in cutia de rezo
nanță a blocurilor ce 
sprijină cerul printre co
loane de flăcări izbucnite 
din pieptul cuptoare
lor ? Ce ?

Ora 20,00. O cameră, 
masă acoperită de butoa
ne, liniștea năvălită prin 
fereastră în plina noapte.

— Oțelăria ? Uite ce 
este: mîine dimineață să 
faceți o analiză foarte 
atentă! Așa, la cataramă ! 
Să faceți analiza și să ve
deți ce se intîmplă. La 
catarama, e clar ?

Tînărul - colnic din fața 
mea se îndoaie pe voce 
vrînd parcă să intre cu 
totul în microfonul înfipt 
pe pupitru.

— Mai greu se face o 
oală decît un furnal!

Ușa se deschide cu for
ță, trtntită de perete. Va
lul de frig ne obligă să 
strîngem fularul.

— Mă duc, dorn le, mă 
duc să vedem ce e cu 
oalele. Dacă nu te ții de 
ei, ăștia sint în stare să 
uite de tine.

Cel ce intrase nici 
n-apucă bine să termine 
și pleacă înjurînd înfun- 

idat. Furia se topește în 
blana pufoaicii, între două 
fumuri amestecate cu ne
caz. Oalele de turnare, 

Ami dau seama, capătă în 
Răcește clipe valoare cos

mică.
Cabina de comandă as

cunde dibace suferința 
furnalului. Pîntece plin, 
încins de cocsul arzînd. 
Panouri inerte, la prima 
privire, dungi colorate u- 
nesc puncte fixe din plan
șa metalică. încărcare, de
servire, preîncălzire aer, 
zidărie cu izotopi. Noțiu
nile își pierd identitatea 
în astfel de clipe, imobi
le, fără personalitate, fără 
timp. Orice ar arăta aces
te semne atrăgătoare vrin 
curioasa lor alcătuire, ori- 
cît de alarmante ori dim
potrivă, oricît de liniști
toare, ele nu explicitează 
cît de cit loial starea de 
facto din tuciul uriaș prins 
în chinga coloanei de 
aer, bulb imens deli- 
mittnd o țară.

— Fonta la 63 I
Semnalul sonor, de un

deva din afară, din necu
noscut, sună imperativ.

O apăsare pe butonul de 
rigoare și cifrele încep să 
curgă una după alta.

— Scrie : 398 — 069 — 
075 — 018.

Simbolurile elementelor 
ce dau ființă fontei — 
carbonul, siliciul, mangan, 
fosfor. Șarja 3163 se des- 
conspiră pe de-a-ntregul. 

Trei oameni se agită în 
spațiul cabinei. Operatorii 
și maistrul de schimb. 
Gheorghe Ghidei, maistrul, 
moldovean trecut prin 
creuzetul Hunedoarei, a

pus cele trei furnale în 
funcțiune. La toate trei a 

| fost acolo când s-a aprins 
Ș flacăra.
* — Față de greutățile
t- de la celelalte două, aici 
ț la trei, totul a mers ca 
d apa. Cu toate că furnalul 
ț s-a pornit cu copii.

Copiii sint cei de cîrsta 
lui Harahagiu și Ganea. 

■t La vîrsta lor de acum 5—6 
!ani, băieții de pe platfor

mă atunci cind chinurile 
se traduceau prin:

f merge
-- Semnalul optic e reluat: 
4 — Dispeceratul ? Cite 
ț oale ni se trimit ?

— Patru.
« — Era vorba de cind.

- — Deocamdată nu e de
unde.

în noaptea asta tint 
programate trei deșarjări. 
„O șarjă normală durează 
maximum o oră. Sumai 
oale să ai destule".

Mă lămuresc încă o 
data, dacă mai era nevoie, 
că orice alt laitmotiv pă
lește comparativ cu trun
chiurile de con așteptate 
cu sufletul la gură. Purii 
zis.

— Astea sint șariele 
păcătoase. Tremurăm pen
tru aceste șarje păcătoase. 
Scoți cel mult 500 de 
tone în 20 de minute.

Șarjă păcătoasă! Imagi
nea te sperie.

— Înfîrzie oalele. Ca 
acuma. Tu vrei să ța fur
nalul la parametru normali. 
Nu știi că orificiul îți poa
te străpunge. Atunci si 
te țu! Jetul vine cu vi
teză fantastici, înt'-tin 
sfert de oră ai umplut 
patru-cinci oale de fontă. 
In cîteva minute să vezi 
gîrla de fontă, suta de 
tone tntr-o oală. Curge 
pe jgheab cam așa, de 
grosimea mea! Nu e ușor, 
vă dați seama.

Cît de cît. li simt as
cunsă sub casca dotă pe 
ceafă obida omului obligat 
să rămînă la discreția ca
priciilor. Mă descumpă
nește :

— Meseria e ușoară, să 
știți. Te obișnuiești ca ți
ganul cu scânteia. Fără 
furnal nu mai poți trăi pe 
urmă.

Tresare și. din nou in
stalat nervos la micro
fon :

— Ce se aude cu oa
lele ?

— Treisprezece la zgură. 
Pentru fontă sint trei 
oale la oțeforie, se mai 
pregătește una.

— O să fie de-ajuns.
Pupitrul cade în liniște.
— Aveam la Hunedoara 

pe nea Roman. El a con
dus secția după bătrinul 
Curcubătă. Ieșise la pen
sie si nu-i venea să stea 
acasă. Era pe fumai toa
tă ziua.

Obrazul panourilor din 
față ațîță privirea. Cifrele 
clipesc alergic :

— A început încărca
rea.

Ușa se dă în lături.
— Bună seara /
— Bună searaaa !
Ora schimbului. Pleacă 

Ghidei, râmi ne Comei 
Cimpoca, din prima pro
moție de siderurgiști șco
larizați de Combinatul din 
Galați — Unde ? La Hu
nedoara, desigur. Se re
trag cei doi. Ganea Mân- 
deî și Harabagiu Gheor- 
gne, se instalează la trea
bă Eugen Pepene și Du
mitru Moraru.

Le sondez starea de 
spint.

— La un furnal dacă 
nu-ți adoarme apeductie- 
rul și cauperistul totul e 
normal.

Să doarmă ?
— Au trecut oalele 

pentru jurnalul trei ?
Tăcere .
— Cabina P Oalele de 

zgură au ajuns la trei?
Ne face semn:
— Gata, au trecut de 

cabină!
Ora 23.00. Casca pe cap 

și halatul pe umeri. Era 
timpul. Dacă nun auzeam 
de cîteva ori strigătul a- 
cela în cască răsucit un
deva de vînt tn pîlnia 
dispeceratului simțeam că 
va lua foc furnalul. Ieșim 
pe platformă îmbrăcați în 
lumina neclară a becuri
lor. Șase-șapte oameni — 
chiar, câți or fi ? — au ră
mas plantați, arbori vii 
lîngă baza furnalului. 
Pierd din înălțime alături 

de craterul de culce*  
proiectat prin ccc-periș 
către cer. Drepți, pre
gătiți să pornească de
filarea monstrului liche
fiat scăpat din cângi- 

] le focului. Intf-cnzn- 
' tă de urmărit această 

demnitate cv care este 
; trăită gravitatea usomen- 
• tului. Mi concurg că, deși 

repetat de ariîea ori ța 
zi. gestul se pietrifici ia 
ritual, determinat de ce na 
știu, oricum immitzbd in 

' măreția hn. DisLcvl obiș- 
I nuit ci omului cu mașina 

îngheață brusc, aring^sd 
nuanfe nebănuite. N-.ce
tea. la cceasti oei de 

I noapte. le această ori de 
miez de noapte, mrirntte- 
ten om-mașrnd capătă : v- 
flexium particulare.

Foto : O. PLEC AN

O unealtă forțează, ac
ționată mecanic, partea 
din față. Burghiul se msț- 
că orizontal, la discreția 
operatorului de dincolo de 
fereastră, lejeră doumore 
în spațiu, blocat cu 
privirea pe direcția 
scurgeriL Msșzna se retra
ge din timp in hmp. fă- 
cind loc unei bare adusă 
in gura fierbiate. ^Măscă
ri stscuT. De cîteva ori 
ciclul se rtza da capo. Un 
nor de praf amemață 
ochii, nor pidoi de ca
tran. Cind bara nu te mei 
vede, mașina dâ taapoi 
defiretri:. O țeavă lur^i, 
mișcări orizontale, smjp 
anemic de sântei la ca
pătul jgheabului. încă o 
lovitură ji lancea țrrelun- 
gă de Damasc pune ste- 
pinrre pe hală, șnurul in- 
ciw ajunge la zece me
tri. Zarurile au fost arun
cate! Pe ccnchil deschu 
se arați, șovăielnic, truoul 
arând. Colcăie bimator, 
avansează lesă, se oprește 
arit cit să prmdă curm, o 
mică escală ia svotelc 
pragului, adună forțe. 
Deasupra oalei a aștirut 
fsăorul alb-roțiatic, cit 
degetul, ca pe mină aevas, 
piriaș de munte nerăbdă
tor se aruncă in cupe 
încinsă a oalei.

Calea spre oțelărie, în 
sfîrștt, e deschisă !

Nori de sântei însoțesc 
drumul tăcut al lichidu
lui. Dans spre înalt, bu
chetul se stringe, explo
dează acum. arteziană 
policromă sub o cupă 
smolită de noapte. Cald, 
cald de tot chiar. Curen
tul prin ușile mari date 
înlături nici nu se simte, 
în umbră, grăunți de st- 
liciu pocnesc orbitor ca 
în pozele ce reiau pro
cesul dezintegrării nucle
are. Pătrund în haine. 

pitrund m păr, n simți 
ciezeți pe piele. Duc la 
guri. mrimctic, o sticli 
de apă. împotriva coclelu. 
Nisipul. prețul șt~eu făcut 
loc_

Deșerjarea continuă La 
gura fu-*ulului  fonta ere 
peste 1500 grade. Se ac- 

cu indeeunere un 
ilâxdar. Ascultător, șarpe
le â> ce-xîcr**  odihnei 
pornește pe cărarea nouă.

Ia spete, anonim parcă 
dep mssb mei zgomotos, 
M txșoiMM fără îndoia
lă -etuî de zgură Săl- 
bitfem ha nu fees de- 
rii «C cersturese. ti tcoeti 
m evsdessti frumusețea 
drstdetă cochetă mde- 
fang Studsetă < cehe din
te.

Porci fonta mt se fete 

atit de g-eu ca oalele da 
turnare,^

Afară, noapte, o !o- 
comotică chpește adommt. 
Așteaptă si facă primul 
drum dm această dimi- 
ueață nesustraii indeaheu

înalt, sokd, rctsd bsne. 
Cu ochelarii rabatabiL la 
casca albă. Verile Feac 
educe a Gulicer între pi
ticii din echipa hă. oa
meni nu tocmai de ne^i- 
jat ca statură dar nerezzs- 
tenți comparației. Nu. nu 
r.e confundă rumeni. cei 
de față m se odresează ca 
unor cunoștințe mai vechi 
deși n-om înțeles cum de 
nu puteam trece la fel da 
bine drept oameni in 
control, de ssn de la di
recție, mai de sus sau 
cine șrie^. Exdus, Gică 
Fumai, colezul de la 
^Viată nouă" este cu 
noi, lumea u știe, de cum 
îl văd oamenii n iese în 
drum. Cunoștință de de
mult, de la primul 
țăruș pe dealul Sm- 
dz-.uhri. Gid Fumul 
fa rpun toți de ând s-eu 
ccmâns câ poete diâe pe 
dinafară orice colțișor din 
combinat. Gică Furnal e 
peste tot ând e vosha 
de vreo premieră. Află 
tot. știe tot dacă vrei 
site pui la curent cu nu 
știu ce lucru, apelează la 
dmmul cel mai simplu • 
deranjează-l ve Gică 
FumaL Prin el. ne spu
nea redactorul șef. ziarul 
„Viață nouă" are la orice 
ofă primatul informației.

Ora unu douăzeci.
Convertizorul așteaptă
F.xact așa, o pară căzută 
din peri pantagruelici. 
Simpla jucărie pe fusele 
prinse în lagăre. N-aș fi 
crezut să meargă altfel 
decît oricare mecanism din 

vitrină. Poc. poc! Din 
verticală castronul acesta 
turiit s-a trezit culcat, ca 
acum de pildă, cu gura 
spre rampa de încărcare. 
Un mistreț, ajuns la ca
pătul puterii, obsedat de 
clopotul hranei. Bine zis, 
un clopot fără vlagă, la 
comandă gata să-și reia 
semnalele știute. Nu vi se 
pare ci vietatea aceasta in 
nemișcare așa cum des
chide spre cei gura de 
balenă crea si ne înghi
tă ? Greu de zis. Oțelani 
lui Pasc nu p fac pro
bleme. Ei știu ce știu. 
Om H? Gata!

Mastcdohtul pe roti ne
văzute — masma de șar- 
jare — aruncă in cupa 
deschisă două porții. Porții 
zd-acene. Se retrage a- 

grie. așa cum a censL Ur
mează fonta lichidă. De 
trei ori mai multă. Fonta, 
e *ontă  lăsată in u—nă cu 
nu știu rit timp, fonta 
plecată sub ochii noștri 
încoace, fonta grăbită să 
capete crusta oțelului. O 
flacără p:.ni departe spre 
stele. Așa îmi închi
pui plecarea spre lună a 
neceîof, aruncate din gura 
de tun acoperită de flă- 
cări. Gură de tun. asta e 
acum convertizorul. gata, 
gsia cd se decidă pentru 
poziția firului cu plumb. 
Gheorghe Chihaia, prim- 
t'-rrtorul. se pregătește să 
pioieâeze în masa lichi
dului lancea cu oxigen. La 
o măsuță, infîlnită în ori
ce laborator, Ioan Voicu 
urmărește fișa șarjei. La 
intervale scurte, în difu
zorul de Ungă noi, țipete 
scurte — nume necunos
cute, cifre, date se inter
sectează în avalanșă pes
te capetele noastre țepene 
in direcția agregatului.

Sînt unitățile anexe. 
M elanjorul, î ncărcătura
metalică, laboratorul, tur
natoria. Colaboratorii din 
stingă și din dreapta con- 
vertizorului.

Vasile Pasc e din Ar
deal. îți poți da seama 
după voce. Accentul... 
De la Cîmpia Turzii. 
„Somn „Lucrez din 
’56 in oțelârie și tot în 
schimburi".

Se coboară lancea. Ves
tita lance pentru spinteca- 
rea timpilor de elaborare. 
Tranșare netă în favoarea 
convertizondui. Dispută 
ratată de Siemens Martin, 
cuptorul rege al oțefori
ilor de acum cîteva de-

' cenn. Lancea — cilindru 
de oțel insesizabil înainte 
de a-l pune la treabă. 
Zgomot puternic, mo
mente de așteptare. Pro
iectat în fontă, oxigenul 

■ accelerează. Peste margi
nea conrertizorului — a- I pare zgura. Explozie de 
smintind sub capacul cra- 
ttței. „E nervoasă șarja". 
Nervoasă ? refolosit

| o parte din zgură. Multi 
aud, pufini pricep". 
Mă mișcă siguranța a- 

' cestui băiat. Tocmai cind 
gindutde tale, dacă a- 
cum mai poți acea 
vreunul, este să bați gră
bit în retragere, ca nu 
cumva spuma de adinea
ori să-și iasă iarăși din 
minți- o grijă".
Calmul cure mă extazia

cu riteve clipe înainte mă 
deranjează. Anotimp difi— 
cil, fără emoții ? Gustul 
de prefabricat « aproape. 
NumGi că el. Pasc, n-are 
nici o rină. Problemă de 
structură. De exemplu, a- 
cum sintem in minutul 16. 
S-au insuflat 6150 metri 
cubi de oxigen. De ce 
„de exemplu" ? Pentru că 
eu vroiam să știu cum de 
nu se lasă păcăliți, să uite 
cum devine cazul cu oțe
lul care-l așteaptă. „Ei, 
avem aici o diagramă. 
Uite, acum de exemplu..."

Hotărit Vasile Pasc îmi 
taie orice retragere și mă 
obliga să-l urmăresc pas 
cu pas, să-l ascult și a- 
proape fără nici un efort 
să integrez informațiile 
sale în sistemul unitar de 
cunoștințe, accesibile așa 
cum le spune el, sînt si
gur, oricui.

. — Gata!
Lumenii s-au topit 

brusc. Oxigenul este oprit: 
17 minute și jumătate , 
șapte mii de metri cubi. 
Una din perechile de date 
posibile.

Para s-a înclinat din 
nou. De astă dată spre 
noi, spre ghereta unde 
mitraliorii lui Pasc sînt 
doar ochi. Din cind în 
cind și urechi, dacă e ne
voie. Probă la șarjă. Poșta 
pneumatică va prelua cele 
două minuscule bucăți de 
otel și le va expedia labo
ratorului. După patru (!) 
minute se va ști totul.

— Petre, ai pus man
gan la unu ?

Microfonul de pe mă
suță țăcăne scurt. Difuzo
rul completează: „Pus".

Ochelari prinși la dis
tanță de cozorocul șepcii 

mă incomodează. Nu sînt 
obișnuit cu această focali
zare dirijată prin cobaltul 
viu colorat. Simt obrazul 
năpădit de căldură. ,.Vă 
bronzați" glumește cine
va, uîtîndu-se cum mă 
protejez cu podul palmei 
de năvala aerului aprins 
evadat din bula de 
metal. Scurgere lentă, 
spectaculosul lipsește. Ba
nală chiar deversarea care 
nu se mai termină, scurge
rea către oala de primire 
strecurată, cum nu știu, 
dincolo de nivelul pode
lei. M-am obișnuit cu 
ochelarii și descopăr feri
cit liniile de demarcație 
ale fluidului curgînd. 
Dacă mi s-ar cere acum, 
pe loc, să reproduc alături 
pe o bucată de carton, pe

o placă oarecare conturul 
a ceea ce văd acolo în 
adîncul vasului pe cale de 
golire mi-ar fi la îndemâ
nă grota misterioasă des- 
ânsă din glodul Polovra- 
cilor, căuc aprins, mag
matic, univers mirific 
transplantat în coordona
te reale. Jos, oglinda 
glacială a lacului con
struită acum, netulbu- 
rc*ă  de scurgere. Pe 
fundal cerul, orizont înfo
metat de roșu parcurs de 
aburi rozalii plimbați în 
furtună. O scuturătură și 
agitația se reia, amintind 
— ghețurile zărite cîndva 
pe Dunăre. Viiturile se în
tețesc, hîrjoana se precipi
tă. Ultimele șuvițe dispar 
sub linia orizontului. Go
lit, interiorul incandescent 
se transformă în volumul 
aducțiunii principale la o 
centrală subterană. Doar 
căptușeala se smulge din 
obișnuit prin nuanțele a- 
plicate direct de pe fața 
soarelui.

Drumul final, pe sub 
noi inaccesibil privirii. 
Halta imediată, aproape, 
acolo unde cintarul elec
tronic așteaptă cu ace de 
farmacie: 144,5 tone...

Ne uităm la ceas. Au 
trecut de la momentul 
lansării treizeci și nouă 
de minute...

Orele trei și zece. Căl
dura cabinei se simte din 
ușă. Lumina aruncă spre 
perete umbre gigant. N-ai 
crede că oamenii de la 
pupitre sînt ocupați de un 
lucru anume, liniștea de
rutează, scîncetul manete
lor — simple capricii în 
derularea nopții. Pare to

tul o punte de comandă, 
ambarcație în plin mers 
pe întinderi cunoscute. De 
aici senzația de calm, a- 
parenta imobilitate ce ștă- 
pinește această cucă unde 
cîțiva bărbați ignoră som
nul, sfredelind cu privirea 
parbrizul neobișnuit. Ca
dranele, roți decupate din 
albul hîrtiei, privesc ca și 
ei, nemișcate, așteaptă. 
Toată lumea așteaptă- Aș
teaptă să se întîmple ceva, 
ce anume știm la rîndu-ne 
dar preferăm sa luăm to
tul ca dat inițial și nu râ
mi ne decît să mutăm ochii 
dincolo de geamul cobo- 
rît între noi și lume. Un
deva în stingă, perdeaua 
de negru se dă violent la 
o parte. înșurubat pe tra
se id cu role, metalul a- 
prins țîșnește spre noi. 
Zvicnetul materiei arzînd. 
Cit o masă de ping pong, 
de lățimea palmei. Prima 
retenție: operatorul unu. 
Ion Stânescu, hunedorean 
de fel, apasă maneta. în
toarcere precipitată, reiz- 
bucnire spre cilindri. Se 
ajustează lățimea. La 
poarta următoare, Nicolae 
Grecu. Un jet de apă îm- 
proșcă tabla încinsă din
colo de perdeaua de aburi 
formată. Caia tresare, scu
turată din rădăcini. Cadra
nele intră in alertă. Peste 
âteva di pe. dincolo, pe 
calea cu role prelungi, co
vorul aprins se intmde ca 
o foiță de celofan desprin
sa din sulun uriașe. O- 
dihna de după efortul 
croirii a început.

Dumitru Mazilu este 
șeful acestui microechipaj. 
mai mare peste laminorul 
de tablă groasă in aceas
tă noapte. Mustață. Figu
ră de tătar. Un fel de Co
lea Răutu în „Neamul 
Șoimăreștilor”. Se ascun
de între butoanele colora
te care mâ de care, ridi
că din cind în cind tele
fonul, răspunde și în
treabă. Mai ales întrea
bă. „Cum va merge 
slebul ?" Mușchii feței se 
desfac liniștiți. „Pînă di
mineața ?" Sprincenele se 
ridică întrebător. „Trebuie 
si ne ajutați, orice s-ar 
întimpla!" Mustața se 
zbate, pleoapele de aseme
nea. „Măcar așa. așa da, 
nu stăm măcar". Telefonul 
e pus în furcă.

— N-am ce-mi trebuie, 
nu fac producție. Ce, noi 
am venit aiâ să stăm ?

O mică întrerupere a- 
nunțată la slebing. Băieții 
dau roată în jurul șefului. 
Sub un vîrf de creion a- 
par cifre, se adună cu 
voce tare, din vîrful bu
zelor răsar totalurUe pe 
schimb.

— Pînă acum nu-i rău. 
Om vedea spre dimineață.

Iese la iveală, pe masă, 
registrul:

— Uite, în noaptea de 
Anul Nou, 1 500. Vă dați 
șeama ? 1 500. Asta e cind 
totul îți vine la mînă. Nu 
s-a stat deloc. înțelegeți ? 
Deloc. Și era noaptea de 
revelion. Cum să vrem, noi 
să stăm acum. ?

Monologul, îmi dau sea
ma, are altă adresă. Sle- 
bingul invocat mai înain
te.

— Dacă slebul ne-ar 
ajută, am reuși să facem 
treaba, treabă bună.

Cu ochii spre geamul a- 
burind a ziuă, secția ve
cină resimte ecoul invo
cației. Pe drumul cu role 
a apărut din nou metalul 
încins.

O noapte pe Dealul 
Smîrdanului. Noapte obiș
nuită. Noapte năpădită de 
strigătul ascuțit al difu- 
zoarelor însemnînd pe 
harta combinatului vocea 
orelor.

— Oale de fontă la 
trei I

— Petre, ai pus man
gan la unu ?

— Cum va merge sle
bul ?

Semnale în noapte. I- 
dentități disparate ce se 
adună sub focul dimineții 
ca un tonic „spor la trea
bă !“, rostit cu încredere 
adresat celor îmbrăcați în 
salopeta zilei.

Rezultate 
de prestigiu 
in întrecerea

socialistă
îndeplinirea ritmică a pla

nului de stat constituie pre
ocuparea centrală a oameni
lor muncii din țara noastră 
în acest an hotăritor pentru 
realizarea cincinalului îna
inte de termen, fiecare co
lectiv se află puternic anco
rat în întrecerea socialistă, 
animat de dorința de a de
păși prevederile de plan ale 
fiecărei decade, ale fiecărei 
luni. De fapt, judecind după 
eforturile depuse și după re
zultatele obținute în această 
emulație, s-ar putea spune că 
fiecare om al muncii se află 
angajat într-o competiție cu 
el însuși,/cu timpul, soldată 
zi de zi cu noi rezultate de 
valoare în bilanțul întreprin
derilor. Exemplele în. această 
privință sînt numeroase și 
edificatoare.

• MINERII DE LA LEȘUL 
URSULUI și-au îndeplinit 
integral sarcinile de plan pe 
întreg anul 1973. Acum, la 
Leșul Ursului, se extrage 
minereu în contul lunii ia
nuarie a anului 1974. Ono- 
rîndu-și sarcinile de plan 
înainte de termen. minerii 
din această tînără exploatare 
vor obține la sfîrșitul lunii 
aprilie o producție supli
mentară estimată la aproape 
6 milioane lei, succes pe care 
îl închină zilei de 1 Mai.

• OAMENI! MUNCII DIN 
ÎNTREPRINDERILE IN
DUSTRIALE ALE JUDE
ȚULUI PRAHOVA, care rea

lizează mai bine de 6 ia sută 
din producția industrială a 
țării, au livrat vineri econo
miei naționale ultimele can
tități de produse din planul 
pe primele patru luni ale a- 
nului. Potrivit precizărilor 
făcute de Ion Catrinescu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R., 
succesul obținut, îndeosebi 
pe seama creșterii producti
vității muncii, permite colec
tivelor întreprinderilor și u- 
niiăților economice din »- 
ceasta parte a țării să reali
zeze pînă Ia finele lunii, o 
producție marfă suplimen
tară evaluată la circa 
70 000 000 lei — sumă care 
întrece angajamentul asumat 
în cinstea zilei de 1 Mai. Au 
fost, de asemenea. livrate 
suplimentar, în această pe
rioadă, produse pentru ex
port în valoare de peste 10 
milioane lei valută.

• INDUSTRIA JUDEȚU
LUI CONSTANTA a realizat 
planul producției globale și 
marfă pe patru luni, cu pa
tru zile mai devreme. Calcu
lele estimative arată că oa
menii muncii din această 
parte a țării vor realiza, su
plimentar pînă la 1 Mai, mai 
bine de 110 000 mp furnir, 
2 900 mc prefabricate din be
ton armat, 50 000 mp țesă
turi tip lină, 240 tone ulei 
comestibil, 6 250 hl bere și 
alte produse, însumind o pro
ducție marfă în valoare de 
80 milioane Iei.

• CENTRALA MINEREU
RILOR DIN DEVA, care cu
prinde unitățile de exploa
tare și prelucrare a minereu
rilor feroase și neferoase din 
întreaga țară, raportează re
alizarea prevederilor pe pri
mele 4 luni ale anului. O 
contribuție importantă in a- 
ceastă direcție și-au adus co
lectivele unităților miniere 
din bazinul Poiana Ruscăi, 
care au livrat, suplimentar, 
Combinatului siderurgic de 
la Hunedoara, 8 800 tone mi
nereu de fier concentrat. La 
rîndur ei, întreprinderea mi
nieră Moldova Nouă a depă
șit sarcinile pe luna aprilie 
cu 12,3 la sută, iar colectivul 
Combinatului minier Sucea
va a furniznt, între 1—25 a- 
prilie cu 3,8 la sută mai 
mult minereu complex.

Potrivit calculelor estima
tive, la sfîrșitul acestei luni, 
unitățile Centralei minereu
rilor din Deva vor înregistra 
o producție industrială su
plimentară estimată la peste 
35 milioane lei.

• ECHIPAJELE DE PE 
AERONAVELE AVIAȚIE! 
CIVILE achitîndu-se cu suc
ces de sarcinile planului pe 
primele patru luni ale anu
lui și de angajamentele asu
mate in cinstea zilei de 1 Mai. 
la 26 aprilie au efectuat pri
mele decolări in contul lunii 
mai. Calculele anticioate a- 
rafă că la sfîrșitul lunii a- 
prilie indicatorul sintetic de 
bază al transporturilor ae
riene a fost depășit cu 30 mi
lioane călători-klJomefri, ce
ea ce echivalează, de ni’dă 
cu 240 curse pe ruta Bueu 
rești—Londra.
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ȘTIINȚĂ*ȘTIINȚĂ  •ȘTIINȚĂ
LA INSTITUTUL DE STUDII ȘI CERCETĂRI 

PENTRU TRANSPORTURI

INGENIOZITATEA VALOREAZĂ
ZECI DE MILIOANE

Interviul nostru cu ing. DUMIIRU CĂLUGÂRU,
directorul institutului

Institutul de studii și cercetări pentru transporturi are un 
colectiv tînăr. Cîteva date din „statistica sa internă**  sînt 
grăitoare în acest sens,: PESTE 400 DE SALARIAȚI SUB 
28 DE ANI ; ÎN FIECARE AN. AICI ÎȘI ÎNCEP ACTIVI
TATEA PESTE 50 DE NOI ABSOLVENȚI, DINTRE CARE 
MAJORITATEA CU STUDII SUPERIOARE; ORGANIZA
ȚIA U.T.C. A INSTITUTULUI NUMĂRĂ PESTE 200 DE 
MEMBRI. In ciuda acestui fapt, sarcinile pe care acest centru 
al gindirii tehnice românești le are de rezolvat sînt an de an 
tot mai dificile, pe măsura creșterii complexității probleme
lor ridicate de unul dintre cele mai dinamice domenii ale 
economiei.

ln laboratorul de analize chi
mice și produse de ungere al 
I.S.C.T., inginera Maria Hai- 
du și laboranta Floarea Enea 
urmăresc procesele complexe 
ce au loc la fabricarea noilor 

tipuri de uleiuri.
Foto: ȘTEFAN WEISS

MEȘTERUl
CLANȚĂ

stricate! Nu-mi

la clan-s-a uitat

— Pentru activitatea noastră. 
— ne spunea Dumitru Călu- 
găru. directorul institutului — 
dintre indicațiile date de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-au desprins trei direcții prin
cipale asupra cărora ne con
centrăm atenția : creșterea con
tinuă a calității ți. implicit, a 
competitivității produselor ce se 
fabrică după proiectele și tehno
logiile elaborate de noi, reduce
rea cheltuielilor de producție la 
aceste produse, precum și spo-

rirea gradului d*  securitate a 
transporturilor, a siguranței 
circulației. în vederea realiză
rii unei eficient* 1 cit mai spo
rite a cercetării în aceste do
menii, luna decembrie a anului 
1972 a fost afectată exclusiv 
reanalizării și pregătirii pla
nului de cercetare pe anul 1973. 
Am trecut atunci la concretiza
rea tematicii de cercetare, la 
repartizarea de sarcini pe co
lective și cercetători, la devan
sarea unor termene de finali
zare a lucrărilor, mai ales la

problemele legate de moderni
zarea transporturilor cum âr 
fi : construirea unui tren e- 
lectric a:i*nm ”t- r de mapo ca
pacitate și viteză pentru trans
portul suburban al pasagerilor, 
care să rezolxe problemele ri
dicate de marele număr de sa- 
lariați navetiști . realizarea cir
cuitelor de cale, care vor asi
gura o reducere substanțială a 
importurilor ; extinderea folo- 
sorii calculatoarelor electronice 
in optimizarea proceselor de 
transport etc. Ne am propus ca 
la 31 octombrie 1973 toate o- 
blectivele stabilite pe anul în 
curs să fie realizate.

Dintre temele mai importan
te a căror rezolvare va permi
te reducerea cheltuielilor de 
exploatare șl producție, con
tribuind, totodată, la sporirea 
siguranței circulației, aș men-

ționa extinderea sistemului de 
transport în transconteinere, 
precum și introducerea frîncHr 
de mare capacitate la vagoanele 
de călători Eficiența a-estor 
cercetări este deosebită în sis
temul de transport containeri- 
zat, de exemplu, se obține o 
reducere a cheltuielilor de 24 
de lei Ia fiecare tonă de măr
furi transportată, 
seamnă că numai 
se vor realiza cea 
eeonomii. în ceea 
frîna cu disc, nu 
va aduce o reducere a cheltuie
lilor de exploatare de 35 600 lei 
la fiecare vagon, dar va per
mite circulația în condiții de

“ ’ siguranță la viteze 
(anul acesta vom

Aceasta in- 
în anul 1973 
25 000 0C0 lei 
ce privește 

numai că ea

• După patru „zile**  sele
nare, bilanțul activității la
boratorului sovietic autopro
pulsat „Lunahod-2**  este ex
trem de rJdnic; explorarea 
suprafeței selenare de-alun- 
gul a peste 36 de kilometri. 
• Săplăraîna viitoare se 
deschide la București expo
ziția internațională de utila
je pentru silvicultură „Esti
mo *73 “, la care participă, 
în afară de cele 16 întreprin
deri șl centrale industriale 
românești, și firme din 16 
țări ale lumii. • Olanda pro
iectează realizarea, în largul 
Mării Nordului, a unei insu
le artificiale care să ardă și 
să prelucreze deșeurile me
najere șl industriale din în
treaga țară. • Cunoscutul 
constructor de avioane*  Ale-

xei Tupolev a anunțat că a- 
vionul supersonic sovietic 
de pasageri ..TL-144*  a atins 
în cursul ultimului zbor de 
încercare viteza record de 
2110 km pe oră. • După co
recturile de orbită necesare, 
satelitul canadian de co-

municațli „Ankin-2“ și-a o- 
cupat locul destinat, la 3fi 000 
km deasupra Ecuatorului. • 
Cercetătorii de Ia Academia 
de științe din Cehoslovac a 
au pus la punct un dispozi
tiv anti-somn destinat con
ducătorilor auto sub forma 
unor ochelari care, în mo
mentul in care pleoapele șo-

ferului rămîn închise mai 
mult de două secunde, de
clanșează un semnal sonor. 
• Statisticienii au constatat 
ci oamenii căsătoriți au, In 
generai, o durată a vieții 
mai îndelungată decît celi
batarii. • Procedeul elaborat 
de specialiștii Combinatului 
petrochimic 
îmbunătățirea 
zelor de 
talitică și 
brevetat 
Italia și

Pitești pentru 
spălării ga- 

cracarea
a

____  ___ Germania. 
• Medicii au constatat că jo
cul de șah este departe de a 
fi un joc... liniștit : în timpul 
unei partide tensiunea arte
rială poate crește pînă la 20. 
pulsul se accelerează foarte 
mult, iar numărul inspirații
lor ajunge de la 14 la 40 
pe minut.

la 
termică 

recent 
R.F.

ca- 
fost 

in

CALENDARUL MANIFESTĂRILOR
ARTISTICE PENTRU TINERET

In zilele de 28, 29, 30 aprilie și 1 mai la toate dubur e 
tineretului din Capitala vor avea loc seri cultural-distroctive 

Prezen- 
așteaptă

cu programe artistice atrâgâtoare și variate, 
tâm, in aeeastâ pagina cîteva din locurile care iși 
oaspeții.

ECRAN CLUB - !n după• ---------------------- __ _
amiaza zilei de 1 Mai, orele 18 
— estrada melodiilor cu or
chestra „Ecran*.  Orele 20 — 
program muzical cu Tudor 
Heica și Radu Lăscuț. Parada 
modei de primăvară organizată 
cu sprijinul comitetului U.T.C 
de la F.C.T.B.. Orele 21 — 
momente comice cu Alexandru 
Arșinel și Ana Petria. Orele 22 
concursuri de dans.

In ziua de 2 mai la același 
club, începînd din jurul orei 
T9 — program muzical cu or
chestra „Ecran", momente vesele 
și muzicale Ana Petria și 
Alexandru Arșinel.

• UNIVERSAL CLUB — în 
zilele de 28—29, 30 aprilie și 
l Mai — seri cultural-distrac- 
tîve. Printre invitați ; Luigi lo
nescu și Horia Căciulescu. Jon
glerie și acrobație plastică cu 
„duo Fellini" și „Trio Astral". 
Participă, de asemenea, Tudor 
Heica și Nae Lăzărescu.

• ATENEUL TINERETULUI 
Programele serilor vor purta 
titlul „Flori pe portativ*.  Mo
mente folclorice susținute de 
taraful „Ciuleandra" al Ate
neului tineretului, avîndu-1 ca 
invitat pe Tudor Heica. Mo
mente vesele cu Nucu Petrescu 
și Nae Lăzărescu.
• MODERN-CLUB. în seara

zilei de 28 aprilie va avea loc 
„Balul primăverii" între orele 
20—5. Program de cafe-concert 
susținut de formația „Entuziaș 
tii“. Tangouri celebre, momente 
folclorice susținute de Emil
Gavriș și ansamblul „Bucur".
Momente vesele cu Nae Lăză
rescu. Printre invitați — Cătă
lina Marinescu. La orele 23 va 
rula filmului „Love Story". Se
rile distractive din 29 și 30 apri
lie vor cuprinde selecțiuni din 
programul serii de 28 aprilie 
1 Mai orele 20 — „carnaval tu
ristic*  cu formația „Entuziaștii*  
și ansamblul „Bucur*.  „Ascen
siuni muzicale" cu Dorin Anas- 
tasiu și cvartetul „Entuziaștii". 
Croazieră umoristică cu Nicu 
Constantin si Alexandru Lules- 
cu. Invitat: Luigi lonescu. 
Orele 22 — filme de animație 
realizate de Ion Popescu Gopo. 
Orele 23 f 
oopulară cu -------
Mioara Constantineșcu. 
să-ți arăt 
program 
Marinescu 
amatori. 2 
cuprinde 
ușoară și 
populare susținute de membrii

ansamblului ..Bucur-, 
vesele cu Nae
Nucu Petrescu, __ .
lodi“ cu Dorin A nastasiu și gru
pul de dans modern al clubului. 
Melodii populare interpretate 
de Tudor Heica.
• TEHNIC-CLLB. Serile dis

tractive vor conține programe 
muzicale susținute de formația 
„Promenada**.  Muzică ușoară la 
cererea tinerilor de la Uzinele 
„Autobuzul**.  Cornel Constan- 
tiniu — invitat al tinerilor de la

_ . Momente 
Lăzâreseu și 
..Expres me-

prezentată de Andrei Bartcș și 
Gold George. Momente din pro
gramul brigăzii artistice- La 
student-club, erele 23 — club 
ce jazz fi „Teatru divertis
ment" Luni 30 aprilie în sala 
de .a parter — seară de dans. 
Student — club, orele 20 — 
program arusric sjstinut de 
studențiî din. Institutul politeh
nic. Marți orele 2»,3e. în sala 
de festivități — „Qnestud-. ci
clul jnan regizeri*  — Andrzej 
Wajda — rulează filmul „Cenu- 
țâ si diamant*  Ta sala de la 
parter — dar.s cu formația „Ca
pitol-, discotecă, selecțiuni din 
programul brigăzii artistice de 
agitație. Stud ent-el tib, orele 20 
— ,3lai studențesc- spectacol 
de estradă realizat ce ansam-

CARNAVALUL 
TINERETULUI

Cu prilejul zilei de 1 Mai, Comitetul municipal al U.T.C. 
organizează, luni 30 aprilie, intre orele 15.30—23. în parcul 
Herăstrău. CARNAVALUL TINERETULUI.

Pe scene, estrade și ringuri, vor fi prezentate atractive pro
grame de muzică, proiecții de filme, momente vesele, pro
grame de circ, completate de întreceri și demonstrații spor
tive. de jocuri distractive, plimbări 
jocuri de artificii, dans.

La buna desfășurare a programului 
noscuți soliști de muzică populară și __
cluburilor tineretului din Capitală cupletiști și grupuri 
brigăzilor artistice de agitație, formații de dans modern, 
grupuri de gimnastică artistică și acrobatică.

Acțiunea se înscrie între multiplele preocupări ale Uniunii 
Tineretului Comunist pentru antrenarea tinerilor muncitori, 
intelectuali, elevi, studenți bucureșteni. la acțiuni cultural- 
distractive de înaltă ținută, menite a satisface cele mai exi
gente necesități recreative ale tineretului

de agrement pe

își dau concursul 
ușoară, orchestre

lac,

cu- 
ale 
ale

program de muzică 
î Tudor Heica și 

___ „Hai 
Bucureștiul noaptea", 
susținut de Cătălina 
și un grup de soliști 
mai — programul va 
melodii de muzică 

populară, dansuri

U.M.G.B. „Coana Chirtța In 
variantă modernă" — interpre
tează Arcadie Dono«. Printre 
invitați Petre Săbădeanu și 
Tudor Heica.

• CLUBUL T-4. Programele 
serilor distractive vor fi susți
nute de brigada artistică de a- 
gitație și soliștii de muzică popu
lară și ușoară ai clubului pre
cum și de Nicu Constantin, Tu
dor Heica, Puica Igiroșanu, 
George Bunea, Puiu Călinescu, 
Dorin Anastasiu, Luigi lonescu, 
Nicolae Suciu.

CASA DE CULTURA A STU
DENȚILOR. Simb&tă 28 aprilie 
la student-club, orele 20 — mi
crorecital folcloric susținut de 
ansamblul folcloric studențesc 
„Doina“ și „Parada melodiilor 
de muzică ușoară", audiție pp 
benzi. în sala mare de la par 
ter — dans. Duminică ora 20,45, 
sala de spectacole — filme pre
zentate de studenții I.A.T.C. O- 
rele 20 în sala de la parter 
program „non-stop" susținut de 
formația „ Capitol", discoteca

blul artistic al Centrului uni
versitar București.

• CLUBUL I.N.G. AL IN
STITUTULUI POLITEHNIC. 
Simb&tă 28 aprilie orele 20 sea
ră de dans organizată 
clădire a Institutului 
nic. Program artistic 
de formațiile clubului, 
că 29 aprilie seară de 
în noul local al Institutului- po 
litehnic, selecțiuni din festiva
lul artistic al Institutului poli
tehnic, ediția 1973.

• CLUBUL INSTITUTULUI 
AGRONOMIC „NICOLAE BAL- 
CESCU". Simbătă 28 aprilie în
tre orele 19—23 — clubul me 
lodiilor, prezentarea unor noi 
orchestre de muzică ușoară. 
Reuniune studențească între o- 
rele 21—03 Duminică 29 aprilie 
ora 20, seară de poezie, orele 
21 — noi discuri de muzică 
ușoară. Luni 30 aprilie orele 19 
seară distractivă. Din program : 
concurs rebusistic, muzică popu
lară românească cu taraful si 
soliștii institutului, concurs de 
epigrame, concurs de dans.

în noua 
politeh- 
susținut 
Dumini- 
dans tot

maximă
foarte mari . „ _ _____
trece de la viteze maxime de 
120—140 km pe oră la 160—180 
km pe oră).

O atenție deosebită acordăm 
realizării de Înlocuitori indi
geni pentru anumite produ
se necesare in exploatarea lo
comotivelor Diesel și electrice, 
cum ar fi decalaminanții, unele 
unsori și uleiuri, care în pre
zent se importă. Rezultatele a- 
p’.icării la Uzina mecanică Cra
iova a primelor produse reali
zate în institut au fost deose
bit de încurajatoare, benefii- 
ciile constînd în economii a-

nuale de peste 600 000 leî valu
tă. Continuarea și extinderea 
acestor cercetări va avea, 
nivelul întregii economii 
ționale, urmări deosebite A- 
ceasta mai ales datorită faptu
lui că decalaminanții pot fi fo
losiți nu numai la motoarele 
locomotivelor, ci, practic, la 
toate vehicolele echipate cu mo
toare Diesel.

O eficiență la fel de mare 
vor avea unele dintre cercetă
rile noastre care se referă la 
domeniul transporturilor rutie
re. Un colectiv specializat, for
mat în marea lui majoritate 
din tineri, a abordat studiul po
sibilităților de utilizare a ce
nușilor de termocentrală și a 
zgurii de furnal la obținerea 
unor „asfalturi*  ieftine și cu 
proprietăți superioare. Primele 
încercări efectuate anul ’ 
în județul Galați s-au 
cu economii însemnate, 
acesta asemenea lucrări 
re se ver efectua, conform pro
iectelor noastre, în cel puțin 
alte 6 județe ale țării. Cercetă
rile pentru valorificarea aces
tor deșeuri vor continua, d“oa
rece utilizarea cenușilor și a 
zgurii în construcția de dru
muri nu consumă decît apro
ximativ 10 la sută din disponi
bilitățile existente.

DECADA CĂRȚII

la 
na-

trecut 
soldat
Anul 

rutie-

TEHNICO - ȘTIINȚIFICE
Spicuim pentru cititorii noștri 

cîteva dintre noile apariții 
toriale din cadrul „Decadei 
ții tehnico-științifice“ :

edi- 
căr-

I
I
I

Recentele sesiuni de co
municări științifice organizate 
în institutele de învățămînt 
superior au ilustrat din nou 
înaltul potential al cercetării 
științifice studențești în rezol
varea unor probleme dificile 
ale producției.

Argumente în acest sens 
pot fi găsite în cercetările în
treprinse de studentul Gheor- 
ghe Bolda din anul IV al Fa
cultății de medicină veterina
ră sub conducerea prof, di 
Florian Seiciu. Este vorba des
pre studiul efectelor apariției 
unor îmbolnăviri grave la va
cile de reproducere în condi
țiile fermei Roșia

Ce se întîmplă? Ca urma
re a sedentarismului, specific 
marilor combinate de crește
re a animalelor, la vacile de 
reproducere apare, ca un fe
nomen destul de frecvent, re- 
tenția anexelor fetale. Procen-

Marți 1 Mai orele 20 — seară 
de poezie patriotică și revolu
ționară.

• CLUBUL A S.E. Sîrabiti
28 aprilie orele 20. seara Fa
cultății de finanțe Recital de 
poezie — „In memoriam- — 
versuri dedicate zilei de 1 Mai, 
prezintă lector universitar Șer- 
ban Stelu. Urmează dans. Du
minică 29 aprilie și luni 30 a- 
prilie orele 20 dans, audiții mu
zicale.

• CLUBUL AL INSTI
TUTULUI DE ARHITECTURA. 
Simbătă 28 aprilie orele 20 fil
me de desene animate. Diapo
zitive — arhitectura populară 
rcmânească. Dans. Duminică
29 aprilie orele 20 filme de ani
mație. moment satiric cu stu
dentul Neacșa Mi hal anul IV. 
Urmează dans. Luni 30 aprilie 
orele 20. diapozitive — artă 
populară românească. Concurs 
„Cine știe, cîștigă** —..Recunoaș
teți interD’-etul ?** Dans. Marți 
I Mai orele 20. seară festivă în
chinată zilei de 1 Mai. Versuri 
patriotice în lectura studenților. 
Filmul ..Clopotele- realizat 
prezentat de studenții 
I.A.T.C.

• PENTRU
AMATORII

de
și 
la

DE TEATRU
• Teatrul „Bulandra" oferă 

două matinee pentru elevi, du
minică 29 aprilie și marți 
l mai. era 10 cu spectacolul 
„Valentin și Valentina" de M 
Roscin • Tot la 
a fost prezentată 
premieră „A 2_ 
noapte**  de W. 
are. Spectatorii se 
tîlni aici cu cea mai 
să — și tînără — 
teatrului care joacă 
vervă și forță comică ______
ta comedie shakespeareană : Iri
na Petrescu, Mircea Diaconu, 
Vfrgil Ogășanu, Florian Pittiș, 
Mariana Mihuț. „A douăspre
zecea noapte*  e programat 
slmbătă 28, duminică 29, 
miercuri 2 mai • Din reperto
riul Teatrului Național reco
mandăm pentru aceste zile o 
certă 
originale 
pă- 
bătă 
neu.

„Bulandra* ’ 
recent in 

douăsprezecea 
Shakespe- 

vor în- 
valoroa- 

echipă a 
i in mare 

cunoscu-

reușită a dramaturgiei 
„Un fluture pe lam- 
Paul Everac, sîm- 
du mini că în m-ati- 
ora 10,30 • Tot

ca ți luni, la 
vă recomandăm la

I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

E. Beral și M. Zapan : Chimia 
organică ; Gh. Suciu: Ingineria 
prelucrării hidrocarburilor; A. 
Kaufmann M. Precigout: Ele 
mente de teoria mulțimilor și 
algebra modernă ; Gh. Vrăncea- 
nu Geometrie diferențială 
globală : S. Călin, I. Dumitrache 
ți P. Dimo Automatizări elec
tronice ; D Postelnicu: Posibi
litățile și limitele endocrinolo
giei ; Vasile Florescu: Retorica 
și neoretorica — geneză, evolu
ție, perspective ; Igor M. Guber- 
man : Bionica ; A. Zolotov : Con
centrarea prin extracție.

Grupaj realizat
de P. JUNIE

tul îmbolnăvirilor s-a cifrat, 
în anul 1972 la ferma Roșie, 
la peste 20 la sută din efec
tivul de animale. Or, datori
tă acestei maladii apar pier
deri însemnate în producție. 
Paralel cu prelungirea trata
mentului — și deci cu creș
terea cheltuielilor de întreți
nere — se prelungește și pe
rioada de infertilitate. în loc 
de un vițel pe an, se obține 
unul la un an și jumătate 
sau chiar doi. Aceasta înseam
nă, evident, și scăderea pro
ducției de lapte. După cum 
a calculat studentul cercetă
tor, la ferma Roșia s-au pier
dut din această cauză apro
ximativ 12 000 litri de lapte 
numai în anul 1972. In sfîrșit, 
un procent însemnat din ani
malele bolnave este de multe 
ori irecuperabil.

Tocmai în vederea stabilirii 
unui tratament adecvat și, 
mai ales, a găsirii unor căi de 
prevenire a îmbolnăvirilor sînt 
îndreptate cercetările studen
tului Gh.*  Bolda. Dificultățile 
pe care 
sînt clar 
că, pină 
în lume 
găsească 
că eficientă. O direcție inte
resantă de cercetare pare să fi 
fost totuși descoperită : insu
ficiența unui anumit hormon 
este un semn de apariție a 
bolii. Soluția ? Un simplu test 
care să indice concentrația a- 
cestuia și boala este descope
rită din vreme.

M-a privit circumspect, ca 
un adevărat specialist.

— Dumneata știi ce e aia 
o yală ? De cite feluri pot fi 
yalele ? Cum se montează o 
yală sau măcar o clanță ? Nu 
știi ! Păi atunci, ascultă-mă 
pe mine, tovarășele, că toată 
viața doar cu clanțele mi-am 
mîncat-o. Ai nevoie de o yală 
nouă. Astea care sînt aici se 
deschid toate cu aceeași che
ie. E universale. Pînă dai 
colțul ți-a și furat toate insta
lațiile din casă ! Așa că fă 
bine și-ți cumpără o yală. E 
80 de lei. Ți-o montez eu. 
Mă găsești la P.C. 9, blocul 
vecin...

Discuția cu meșterul acela 
necunoscut se purta în pragul 
ușii. De abia primisem cheile 
apartamentului și mă căzni
sem vreo zece minute să 
deschid yala montată acolo de 
constructori. Nu știu cît era 
de „universală" dar sînt con
vins că l-ar fi descurajat pe 
orice hoț, fie el cit de tenace. 
Oricum, sfătuit și de alții, 
pățiți, săracii, cumpărasem 
într-adevăr o yală nouă, ba 
chiar și o broască nouă.

Am fost inspirat. Broasca 
montată de „specialiștii" de 
la I.C.M. 2 mergea ca și yala. 
Adică, nu 1

Iată de ce l-am privit re
cunoscător pe omul uscățiv, 
îmbrăcat cu o salopetă mut- 
dară și purtînd la vedere o 
trusă cu chei, o trusă de lă
cătuș.

I-am încredințat pe loc 
fiarele pe care le cumpărasem 
și omul s-a pus pe treabă cu 

In cîteva minute o 
nouțe 
apar-

le are de rezolvat 
ilustrate de faptul 
în prezent, nicăieri 
nu s-a reușit să se 
o metodă profdacti-

sirg. 
broască și o yala nou 
stăteau de straja la ușa 
tamentului.

Intre timp, cercetînd 
^camerele, am remarcat 
plăcere pe care o bănuitt că 
toate clanțele erau defecte. 
Nu știu ce-ar fi făcut alții, 
dar după ce și a treia ușă s-a 
blocat, eu am început să 
înjur.

Știu că nu-i civilizat, am 
scris chiar eu în ziar despre 
bădămnii care, una-două. o 
deu pe înjurătură ca la ușa 
cortului. Eu înjuram mai rău. 
Ca la ușa... blocată.

Meșterul care îmi montase 
broasca și yala de la intrare 
ma privea fără simpatie. Sub 
basca mînjită de var ochii i 
se tăcuseră mici și vernil ca 
două picături de vopsea.

Zice:
— De ce-njuri, dom-le ?

toate 
cu o

— Nu vezi ? Toate clan
țele sînt 
pică mie-n mînă ăl de le-a 
montat!

Individul
țe, s-a uitat la mine, s-a mai 
uitat odată la clanțe.

Pe semne că eram furios 
rău, că n-a mai avut curaj să 
ramină în casa mea.

Zice:
— Eu am terminat treaba. 

Să trăiți și să vă simțiți bine 
în casa nouă !
— Mulțumesc. Și, pentru că 
lucrase repede și bine, i-am 
dat 50 de lei. A luat banii și 
i-a numărat. Apoi mi i-a în
tins înapoi.

Zice :
— Eu sînt meseriaș, nu 

terchea-berchea. Nu lucrez 
de pomană. Ce-am făcut vă 
costă 100 de lei.

Am făcut un calcul rapid. 
In blocul în care m-am mu
tat sînt 40 de apartamente. 
Muncind cîte o jumătate de 
oră la fiecare, pentru că toti 
locatarii tși vor pune broaște 
noi, meșterul (era să zic șme
cherul) va încasa 4 000 de lei 
pentru douăzeci de are de 
muncă 1 Dar de-abia intrasem 
în casă nouă. N-aș fi vrut 
să-mi încep viața aici cu o 
tocmeală. I-am dat individu
lui 100 de lei.

Omul i-a băgat în buzunar 
fără să mulțumească și a por
nit în josul scării. După, ce a 
cobofit un etaj s-a oprit.

— Hei domnu’! m-a stri
gat el. Altădată să du mai 
înjuri așa urît pentru o pră
pădită de clanță. Dacă 
nu-njurai, scăpai mai ieftin.

— De ce, meștere ? m-am 
interesat.

— Păi, mă înjurași pe 
mine. La blocu-ăsta eu am 
montat toate clanțele...

Nu l-am mai ajuns.
Pe urmă furia mi-a trecut 

si am reparat singur celelalte 
broaște defecte.

Cîteva zile după ce m-am 
mutat mi-au bătut pe la 
ușă (soneria, bineînțeles, nu 
mergea) tot felul de „meș
teri" și „mețierast" care s-au 
oferit, cu multă bunăvoință, 
si reparc ftn orele de produc
ție, desigur) pe banii mei 
ceea ce stricaseră „lucrînd" 
pe banii statului. I-am refuzat 
politicos (politețea nu costă 
nimic) și i-am trimis la con
ducerea șantierului.

Poate găsesc și pe-aeolo 
cîte ceva de reparat.

OVIDIU PĂUN

ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ
un film de

GHEORGHE 
VITANIDIS

' ■ !■

Fânus

00 o o o o a a

-,ș

Ovidiu Gologan, Au-

rel Kostrakiewcz •

Neagu • imaginea :

muzica : Richard O-

schanitzky • la vioa-

râ : Ștefan Ruha •

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

*

decoruri : arh. Radu

Călinescu • costu-

me; Hortensia Geor-

de 
fi 
la 

duminică, 
ora 19.30, 
Teatrul „Nottara*  ultima repre
zentație de succes „Cei șase” 
de F. Dard și Robert Hossedn. 
în reprezentație. George Con
stantin și Ștefan lordache rea
lizează 
..Mitică
Petrescu piesă cunoscută, dar 
rar jucată pe scenele bucureș- 
tene a fost oferită de curînd 
în premieră la Teatrul „Ion 
Vasilescu". O transpunere sce
nică echilibrată și serioasă, da
torată tinerei regizoare Olimpia 
Arghir, recomandă această re
prezentație, în care figurează 
ca protagonist Ștefan Bănică.

ELENA NESTOR > 
V. TANĂSESCU

creații memorabile. 
Popescu**  de Camil

Mw-

ÎS
4 Za 
w

A

$

gescu • sunetul :

Dan lonescu • mon

tajul : Magda Chișe

cu : Vlad Rădescu, Tamai 
Crețulescu, Emanoii Petruț 
Emilia 1
Papaiâni, 
Clody 
Ioana 
Aurel 
Emil

Dobrin. Sebastia
Dan lonescu 

Bertoia, Dina Cocea 
Bulcă, Toma Caragiu. 
Tudose, Amza Pellea, 
Coșeru, Iurie Darie, 

Carmen-Maria Strujac, 
Constantin Rauțchi.

Film realizat în Studiourile 
Centrului de Producție Cine
matografică „BUCUREȘTI"

Ecran panoramic • East- 
mancolor • Sunet stereofonic
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OBIECTIV PRIORITAR PENTRU LUCRATORII OGOARELOR.

CARTOFUL Șl
FLOAREA SOARELUI

• in această săptămină trebuie insămințată întreaga 

suprafață planificată pentru aceste culturi ® Acțiune 

hotărîtă pentru recuperarea răminerilor in urmă

Fabrica de rulmenți din Birlad 
a împlinit două decenii de activitate

SUCCESELE AU VÎRSTA
MATURITĂȚII

Pe 146 500 de hectare s-a 
prevăzut că trebuie să se 
planteze cartofi. O cinci

me din această suprafață este 
planificată cartofilor timpurii 
și de vară. Spre deosebire de 
alți iani, in primăvara aceasta 
unitățile agricole din întreaga 
țară au fost asigurate cu canti
tăți mai mari de cartofi de să- 
mînță din soiurile valoroase. 
De asemenea, a fost îmbunătă
țită substanțial sistema de ma
șini agricole care concură la 
mecanizarea lucrărilor agricole 
de bază impuse de tehnologia 
culturii. Inexplicabilă, din acest 
punct de vedere, rămînerea in 
urmă la realizarea plantării a- 
cestor importante culturi. Spe
cialiștii din cadrul ministerului 
de resort afirmă că ploile că
zute nu sînt o scuză. în spriji
nul afirmației sînt aduse reali
zările unităților agricole din 
unele județe, între care Galați, 
Brăila, Bihor, Constanța, Argeș, 
Caraș Severin care, nu numai 
că au încheiat lucrarea pe su
prafețele propuse încă de zilele 
trecute, dar au și suplimentat 
cu sute de hectare suprafața 
plantată. Acum, cînd colțul tre
buia să fi străpuns pămîntul, 
tuberculii de sămînță pentru a- 
proape o treime din suprafața 
planificată mai sînt încă ne
plantați. în cooperativele agri
cole din județul Dolj, spre e- 
xemplu, s-a prevăzut cultiva
rea cartofilor timpurii pe su
prafața de 2100 de hectare, 
Kdeosebi pe nisipurile irigate 
din sud. Dar. aici, nu s-au 
plantat decît 676 de hectare, din 
cauze cu totul subiective, în ul
timele patru zile nemaiplantîn- 
du-se nici un hectar. Motivul 
principal este neasigurarea se
mințelor (situație valabilă și 
pentru județul Ialomița) întru
cât n-au fost transportate can
titățile necesare de la furnizori. 
Procente cu totul necorespun
zătoare sînt așezate acum și în 
dreptul altor județe. în județul 
Suceava nu s-Mu plantat car
tofii timpurii pe nici măcar un 
hectar din cele 1 800 planifica
te, iar în zonele cu specific, 
cum sînt Sibiu , Buzău. Me
hedinți cuantumul realizărilor 
este sub 50 la sută. De aseme
nea, județele mari cultivatoare 
de cartofi de toamnă, cum sînt 
Brașov, Suceava, Covasna, Har
ghita, Mureș și Sibiu înregis
trează neîndepliniri îngrijoră
toare pentru data calendaristi
că. Cooperatorii din Harghita, 
spre exemplu, din cele 12 500 
de hectare planificate n-au re
alizat decît 4 768 ; coi din Co
vasna, .. dintr-p . .planificare de 
12 700 de. hectare .n-au realizat 
decît 5 500 de hectare, iar bra
șovenii 'au reușit doar 5130 de 
hectare.plantate din cele 11 500 
prevăzute prin planul de pro
ducție.

Condițiile naturale sînt favo
rabile plantării cartofilor în 
toate zonele țării. Se impune, 
numai, concentrarea forțelor 
mecanice și umane de care se 
dispune pe suprafețele planifi
cate acestei importante culturi 
legumicole. Fiecare zi întirziată 
înseamnă dereglare în respecta
rea eșalonării producției pentru 
aprovizionarea ' populației ; în
seamnă diminuarea recoltelor. 
Se impune inițierea unor acți
uni de cuprindere la fertilizarea 
și pregătirea terenului, la plan
tarea tuberculilor. Acolo unde 
nu pot intra mișinile se cer fo
losite atelajele. Bătălia cu tim
pul trebuie ciștigată. Grăbirea 
plantării cartofilor trebuie să 
constituie, în aceste zile, un o- 
biectiv important al muncii ti
neretului. Constituirea de echi
pe care să participe la execu- 
tarer^lucrărilor specifice trebuie 
înț^i^să ca o datorie de onoa
re a fiecărei organizații U.T.C. 
Precizarea specialiștilor, și a- 
nume că epoca optimă plantării 
cartofilor se încheie la sfîrșitul 
primei săptămîni din luna mai, 
trebuie să determine inițierea 
unor acțiuni eficiente astfel in
cit rămînerile in urmă să fie 
recuperate.

Principala cultură tehnică, 
floarea-soarelui se înscrie 
ca plantă de bază în ca

drul urgenței a doua. Firesc 
deci să fie apreciat ca necores- 
punzător stadiul actual înregis

trat la semănat : 91 la sută din 
plan. Sînt încă neșemănate pes
te 50 000 de hectare. De ce ? 
Este întrebarea pe care și-o pu
ne oricine cunoscind faptul că 
in nici •inul din ultimii zece 
ani semănatul florii-soarelui 
nu s-a amînat mai mult de 
20—23 ale lunii aprilie. In pri
mul rînd pentru că în județele 
mari cultivatoare — Teleorman, 
Brăila. Olt, Argeș — în primă
vara aceasta mari suprafețe de 
teren au fost afectate de exce
sul de umiditate, iar gospodarii 
n-au procedat la reamolasarea 
culturii Oricît de energice au 
fost acțiunile de drenare a a- 
pelor. ultimele ploi au men
ținut aproape în aceeași stare 
suprafețele de teren. Iar se
mințele n-au fost așezate sub 
brazdă decît cu puțin peste ju
mătate din suprafața planifica
tă În județul Argeș și mai tre
buie încorporată pe 9 000 de 
hectare în județul Teleorman, 
8 500 de hectare în Brăi’a, 12 000 
de hectare în județul Olt.

Și se mai explică stadiul ne
corespunzător al însâmînțării 
florii-soarelui prin aceea că 
forța mecanică a fost dirijată 
cu precădere către suprafețele 
planificate cu porumb și alte 
culturi : prin aceea că organi
zarea activității mecanizatori

MUREȘ: Nu de justificări e nevoie 
acum, ci de mobilizarea tuturor forțelor

Intre muncile agricole de pri
măvară, în județul Mureș prin
cipala lucrare asupra căreia se 
concentrează forțele în prezent, 
e insămînțarea porumbului, de
oarece acum e epoca optimă de 
executare a acestei lucrări. Cu 
atît mai mult apare întirziată 
plantarea cartofului : în ansam
blul județului. din cele 4 455 
hectare planificate fiind plan
tate doar 2 972. Cauza e și evo
luția vremii în diverse zone, 
faptul că timpul capricios a a- 
fectat mai ales Valea Mirajului, 
zona Sovatei și parțial bazinul 
Tîrnavelor. In bazinul Reghi
nului, unde orele bune de mun
că sînt intens folosite. în coo
perativele agricole Gornești, 
Frunzeni, Voivodeni. Brîncove- 
nești toate suprafețele prevăzu
te au fost plantate cu cartofi, 
iar la C.A.P Dedrad (55 hecta
re prevăzute) planul suplimen
tat în ultimul moment cu 5 hec 
tare, a fost realizat. Tn bazinul 
Văii Mirajului și în zona Sova
tei. deși zăpada a întîrziat muit 
pe terenurile fertile. In clteva 
unități agricole cum sînt cele 
din Găiești. Călugăreni, Mărcu- 
leni. se depun eforturi susținute 
pentru menținerea unui ritm 
corespunzător și depășirea re 
minerii în urmă. Deși situate în 
aceeași zonă. C.A.P. Acățari, 
C.A.P. Viforoasa, nu și-au in
tensificat ritmurile, permise a- 
cum de vreme, ba dimpotrivă 
la prima unitate plantatul stag
nează de peste o săptămînă. iar 
la cea de a doua, din 30 d^ hec
tare s-au cultivat numai 4 hec
tare, intr-un tempo de l hectar 
p? zi. Cam același ritm se în
registrează și la C.A.P. Bahnea 
și C.A.P. Pănet care au prevăzut 

La C.A.P. Ceuașu de Cimpie, județul Mureș se sortează ulti
mele cantități de cartofi pentru semănatul acestei culturi.

Foto: EM. TANJALĂ

lor nu s-a bucurat de suficientă 
atenție din partea specialiștilor 
și conducerilor din S.M.A. și 
cooperativele agricole — tran
sportul semințelor în dmo re- 
alizindu-se cu întîrziere și ci 
pauze în timpul zilei. Iar in 
județele Olt și Teleorman se 
semnalează o aprovizionare in
completă a unităților agricole 
cu semințele necesare.

Timoul este înaintat și nu se 
mai acceptă nici o intirziere in 
semănatul acestei culturi. Pen
tru încheierea in cel ma-: scurt 
timp a acestei lucrări specialiș
tii in cadrul Ministerului Agri
culturii. Industriei Alimentare 
și Apelor recomandă : reparti
zarea cu prioritate a tractoare
lor și semănătorilor la însămi n- 
țarea florii-soarelui : organiza
rea activității in schimburi pre
lungite pe suprafețele destina
te acestei lucrări : realizarea 
schimbului de semințe între u- 
nități. astfel tocit surplusul în
registrat undeva să ajungă in 
cadrul cooperativelor agricole 
cu deficit; organele județene 
să urmărească pe ore activita
tea la semănatul florii-eoare’ui. 
Această lucrare se cere înche
iată cel tîrziu oină in seara zi
lei de 1 mai.

GH. FECIORU 

pentru cartof 30 și respectiv 90 
hectare și nu au cultivat decît 
jumătate.

Cu totul nesatisfăcătoare este 
situația In bazinul Sighișoarei 
unde se află ponderea suprafe
ței cultivate ru cartofi In jude
țul Mureș. La C.A.P. Arghita. 
Cris si Vlnători. tntlrâerea nu 
p-ate fi pusă pe seama condiții
lor elimatiee pentru ră ar ti 
contrazise d*  nxtoerative aer» 
coie vecine ea cele din Danes 
Sasehiz sau Aoold. Real'.tatea • 
că tu sini folosite la intreasț*  
capacitate tractoarele și mașini
le, nu se lichidează staționările 
tr.că destul de frecvente. Stațiu
nile de mașini aerieole cum • 
een din Vlnători au luat mă
suri de intr-ajutorare a eoooe- 
rativelor rămase in 'urmă. r—- 
amplasînd mașinile de la unită
țile avansate Pe linsă aceasta 
insă, trebuie luate si alte ma
suri urgente in funcție de con
dițiile locale. Astfel, la C.A.P 
Custelnic plantatul cartofi Iot se 
execută manual, mai lent de»»- 
gur. dar e lăudabil că nu se 
așteaptă cu mîinile în sîn aju
toarele din afară

Intruclt băltirile sînt snorad’- 
ce și nu pun problema reamola- 
sării culturilor cartofului, .«• 
impune intensificarea ritmului 
de plantare folosind toate mii 
loacele disponibile. Și desigur, 
organele agricole se vor îngriji 
de asigurarea seminței ‘restant- 
pentru cele peste 300 hectare, 
astfel tncît cultivarea cartofului 
să fie încheiată pe întreaga su
prafață planificată la nivel de 
județ.

CORNEL POGACEANU

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea Reginei 
MARGRETHE următoarea telegramă :

Vă rog să primiți, domnule președinte, sincerele mele mul
țumiri pentru felicitările și bunele urări pe care ați binevoit a 
mi le adresa cu prilejul aniversării mele.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis primului mi
nistru al Turciei, NAIM TALU, următoarea telegramă :

Cu prilejul numirii Excelenței Voastre în înalta funcție de 
prim-ministru al Turciei, vă rog să primiți felicitările mele cor
diale, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală 
și de succes în activitatea dumneavoastră

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a primit din partea 
primului ministru al Danemarcei, ANKER JORGENSEN, urmă
toarea telegramă :

Vă rog să primiți. Excelență, mulțumirile mele sincere, pen
tru amabilele felicitări și buhele urări adresate cu ocazia ani
versării zilei de naștere a Maiestății Sale Regina.

Vineri, a avut loc la Oradea 
festivitatea dezvelirii bustului 
lui Alexandru Moghioroș. mili
tant de seamă al mișcării mun
citorești din țara noastră. La 
festivitate au participat repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, membri de 
partid cu stagiu din ilegalitate, 
membri ai familiei, oameni ai 
muncii din localitate.

Bustul a fost realizat de 
sculptorul Mircea Ștefănescu.

Cu prilejul împlinirii unui de
ceniu de prodigioasă activitate 
artistică, corul ..Madrigal- a 
prezentat vineri seara, la Ate
neul Român, un concert jubi
liar.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ștefan Vci- 
tec. a primit din partea pre
ședintelui Adunării de Stat a 
Republicii Populare Ungare, 
tovarășul Apro Antal, o tele
grama de mulțumire pentru 
felicitările adresate cu prilejul 
celei de-a 28-a aniversări a eli

SPORT • SPORT
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CROSUL „SĂ iNTiMPINAM 1 MAI'
Duminică arp loc un mare 

cros pe un traseu din centrul 
Capitalei în organizarea Cerni
te tulul municipal de educație 
fizică și sport, ds» hii tuturor 
ea terori: kr- <*?  tineri. Această 
a~n-ă actirme CROSUL ,SA 
INTIMPINAM 1 MAT- *e  r» 
disputa pe distanțe diferite in 
funcție de virsta partirinanți- 
lor astfel » 11—12 ani — 500 m 
(f> și 606 m (b); 13—14 ani — 
600 m (f) și 800 m (b) : 15—16 
ani — 800 m (f) si 1 200 m (b) ; 
17—18 ani - 1 000 m (D si 2 000 
m (b) : 19—25 ani — l 000 m (f) 
si 3 000 m (b) Pentru concuren- 
ții I» eategoriî’e de vîrad 
10—25 ani (băieți) — 3 000 m și 
17—18 «ni (băieți) — 2000 m 
startul se va da la ora 10.15. iar 
pentru celelalte categorii cină 
la 1000 m inclusiv, startul se 
va da concomitent la oreie 10. 
traseu’ fiind următorul i Ma
gistrala Nord-Sud. Bd. 1848. Bd. 
N. Bălcescu. Bd. Magheru. Bd. 
Ana Ipitescu.

Cîșttgătorilor li se vor atri
bui numeroase premii: de ase
menea școlilor asociațiilor și 
cluburilor care vor alinia cei 
mai multi concurenți.

GABRIEL FLOREA

PROGRAM COMPETIȚIONAL
FOTBAL. Azi are loc eiapa 

a XXII-a diviziei naționale A. 
în Capitală au loc partidele : 
Sportul Studențese-„U“ Cluj, 
stadionul Politehnica, ora 15 și 
Steaua-S. C. Bacău, stadionul 
,.23 August", ora 17. Tn țară 
C.F.R. Cluj-Jiul; Steagul roșu- 
Dinamo ; F.C. Argeș-A.S.A. Tg. 
Mureș : F. C. Petrolul-Rapid ; 
Universitatea Craiova-F.C. Con
stanța și C.S.M. Reșița-U.T.A.

RUGBI. Campionatul național 
?rogramează etapa a XVIII-a. 
n Capitală vor avea loc urmă

toarele jocuri : azi, Vulcan-Rul- 
mentul Birlad. teren Vulcan, 
ora 16,30, iar duminică, Steaua- 
C.S.M. Suceava, teren Steaua, 
ora 10,30 și Dinamo-Politehnica 
Iași, teren Olimpia, ora 10.30. 
în țară : Precizia Săcele-Farul. 
C.S.M. Sibiu-Sportul Studențesc 
și Știința Petroșeni-Gloria.

Miercuri, 2 mai va avea loc 

berării Ungariei de sub jugul 
fascist.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Japonie; — ziua de naș
tere a Maiestății Sale împăra
tul Hirohito, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Masao 
Kanazawa a oferit vineri o re
cepție.

Incheindu-și vizita pe care a 
fâcut-o în tara noastră, la in
vitația Consiliului popular al 
municipiului București, prima
rul orașului San Francisco. 
Joseph Alioto. a părăsit vineri 
dimineața Capitala.

în cursul zilei de vineri a a- 
vut loc in Capitală Adunarea 
generală a Federației europene 
pentru ambalaje, care a dezbă
tut probleme curente privind 
activitatea acestui organism în 
ultimul an. adoptîndu-se cu a- 
cest prilej hstăriri privind pro
gramul său de viitor.

o etapă intermediară, fiind pro
gramate intilnirile din etapa a 
XV-a (8 aprilie) aminată dato
rită condițiilor atmosferice ne
favorabile.

HANDBAL. Campionatul re
publican programează duminică 
în Capitală următoarele parti
de : Rapid-Univ, Timișoara (f), 
teren Giulești ora 11,15 ; Pro- 
gresul-Ruimentul Brașov Cf), te
ren Progresul, ora 11 ; Voința- 
Politehnica Timișoara (m), te
ren Voința, ora 9, Steaua-Dina- 
mo Brașov (m), teren Dinamo, 
ora 16.30 și Dinamo-Mineru Ba
ia Mare (m), teren Dinamo, 
ora 17,45. In tară, masculin i 
Constructorul Timișoara-Textila 
Buhuși, Voința Odorhei-I.E.F.S., 
„Mureșul" Tg. Mureș-Univ. 
București ; feminin : Indepen- 
dența-„U" Cluj, Trotușui Gh. 
Gheorghiu Dej-Univ. București.

BASCHET. Sala Constructo

în cadrul unei adunări festi
ve, locuitorii Bîrladului au săr
bătorit, vineri, un eveniment cu 
largă rezonanță în viața orașu
lui lor — împlinirea a 20 de ani 
de la inaugurarea Fabricii de 
rulmenți, importantă unitate a 
industriei noastre, primul obiec
tiv economic ridicat pe aceste 
meleaguri.

O semnificație sporită a con
ferit acestei aniversări mesajul 
adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor întreprin
derii, prin care secretarul gene
ral al partidului dă o înaltă a- 
preciere contribuției deosebite 
pe care colectivul acestei mo
derne unități a industriei noas
tre constructoare de mașini o 
aduce la realizarea politicii 
partidului nostru de industria
lizare socialistă. Mesajul, citit 
de tovarășul Gheorghe Tănase, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Vaslui al P.C.R., a fost 
primit de participanții la adu
nare cu nețărmurită bucurie, 
într-o atmosferă de puternic 
entuziasm.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. s-a înminat repre
zentanților întreprinderii, de că
tre acad. Cristofor Simionescu, 
membru al Consiliului de Stat, 
..Ordinul Muncii1* clasa I, confe
rit cu prilejul aniversării a două 
decenii de activitate. De aseme
nea. pentru întreaga activitate 
desfășurată in anii construcției 
socialiste și pentru contribuția 
personală adusă la dezvoltarea 
întreprinderii, maistrului Costi- 
că Bădărău și reglorului Aurel 
Chiru li s-a conferit înaltul titlu 
de Erou al Muncii Socialiste. 
Pentru merite deosebite în 
muncă, au fost distinși cu Or
dinul Muncii clasa I tovarășii : 
Ion Anghelache. forjor ; ing.

TINERII ÎN ARENELE 
SPORTULUI DE MASĂ

• BUCUREȘTI
3.000 de tineri -
in porcul sport,» „23 August"

Probele de alergări pe teren 
variat cunosc o largă populari
tate in rindui tinerilor din în
treprinderile sectorului 3 al Ca
pitalei. Odată cu inaugurarea 
noului sezon sportiv, ei au par
ticipat în număr mare la o se
rie de concursuri de masă or
ganizate pe grupe și asociații 
sportive. întreceri ce le-au dat 
posibilitatea să se pregătească 
în vederea marii competiții de 
fond. „Crosul tineretului". Și 
multi dintre participant au re
ușit, apoi, să se impună în pri
mele întreceri oficiale, desfă
șurate săptămină aceasta. Pe 
un traseu din parcul sportiv 
„23 August", peste 3 000 de ti
neri din sector și-au disputat 
șansele în a doua etapă a «Cro
sului tineretului", avlnd de 
parcurs distanțe între 800 m ?î 
2 000 m. Proba de seniori a fost 
dominată de tinerii Gheorghe 
Tânase și Vasile Toader, de la 
Uzinele „Republica", clasați în 
aceeași ordine pe primele două 
locuri. La fete, pe primul loc 
s-a clasat Maria Tribun, de la 
F.R.B., urmată de Ioana Cișme- 
laru și Ileana Balint, de la 
F.C.M.E.

rul din Capitală găzduiește 
primul tur al turneului II din 
campionatul categoriei A la fe
te. Astăzi, partidele încep di
mineața la ora 10, iar dumini
că, de la ora 8. _

TIR. La poligonul Tunari au 
loc azi ultimele probe din com
petiția cu caracter republican, 
„Cupa Dinamo".

CICLISM. Cursa ciclistă de 
fond dotată cu „Cupa Olimpia" 
programează azi prima etapă 
pe distanța București-Alexan- 
dria și retur, iar duminică 
București - Oltenița - București. 
Participă cicliști de toate ca
tegoriile și un lot de șase ci
cliști bulgari.

PATINAJ. Patinoarul artifi
cial „23 August" este deschis 
pentru public zilnic de la orele 
17—19, iar duminică de la orele 
10—12 și 17—19. (GAB. FL.) 

Gheorghe Badea, director gene
ral dl Centralei de rulmenți și 
organe de asamblare — Brașov ; 
Sava Dobre, tehnician principal ; 
Vasile Pascal, rectificator. Alți 
77 de muncitori, ingineri și teh
nicieni au fost, de asemenea, 
decorați cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

In numele celor distinși, au 
mulțumit Aurel Chiru și Ion 
Anghelache. relevînd grija deo
sebită pe care partidul și statul 
o poartă muncitorilor uzinei.

In continuarea adunării festi
ve. directorul întreprinderii, ing. 
Mircea Simovici, a evocat acti
vitatea desfășurată de colectivul 
întreprinderii în cei 20 de ani 
de existență. De la cei 100 000 
rulmenți, realizați în 1953 — anul 
punerii în funcțiune a între
prinderii — a arătat vorbitorul, 
producția s-a ridicat în acest an 
la 4,8 milioane rulmenți fabri
cați în 400 de tipodimensiuni. 
Tonajul de rulmenți ce se vor 
realiza în acest an hotărîtor al 
cincinalului depășește întreaga 
greutate de rulmenți produși în 
primii nouă ani de fabricație.

Alți vorbitori au arătat că în 
cinstea zilei de 1 Mai colectivul 
întreprinderii se prezintă cu un 
bilanț bogat de realizări, planul 
pe primele patru luni ale anului 
fiind îndeplinit înainte de ter
men.

Colectivul fabricii a fost feli
citat de tovarășul Traian Dudaș, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele, și de reprezen
tanți ai centralei și ai unor uni
tăți economice din județul 
Vaslui.

în încheiere, participanții la 
adunare au trimis o scrisoare 
adresată C.C. al P.C.R.. tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care dau glas gându

• ARGEȘ
Se înmulțesc prietenii „sportului 

național".

în comuna Tițești, oină cu
noaște o frumoasă tradiție. A- 
cest joc național a fost transmis 
din generație în generație, fiind 
mereu îmbogățit cu noi ele
mente tehnice. în anii din ur
mă, ofaiiștii din comună, pregă
tiți de prof. Constantin Dumi
trescu, s-au impus în diferite 
competiții de masă și cu carac
ter republican, la care au ocu
pat locuri fruntașe și au cuce
rit mai multe tofee.

Odată cu noul sezon de pri
măvară, componenții primei e- 
chipe din Tițesti au început lu- 
crul pe dreptunghiul verde, 
cxcrsînd bătaia mingii, lovituri 
peste linia de 60 m, ca și dife
rite procedee tehnice în jocul 
de apărare «i stas. Și primele 
meciuri oficiale le-au adus pri
mele satisfacții. La sfîrșitul 
sȘptămînii trecute, pe terenul 
de sport din localitate s-au des
fășurat întrecerile din etapa 
județeană a „Cupei României", 
la care au patricipat șase echi
pe.

• ARAD
Crosul fetelor.

Tn județul Arad, concursurile 
de cros au atras un număr 
mare de tineri, care și-au dis
putat șansele în cursele de 
fond. Pe această linie, amintim 
de două competiții rezervate fe
telor și care au cunoscut un 
frumos succes. La lneu și Lipo- 
va. comitetele U.T.C. au orga
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Chimia Rm. V.—F.C. Galați 1
Dunărea—Metalul Buc. 1
Met. Cugir—F.C. Bihor lx
C.F.R. Arad—Olimpia S.M. 1

Met. Drobeta—Min. B.M. 1
Cagliari—Verona 1
Milan—Napoli 1
bologna—Sampdoria 1

Palermo—Afalanta 1
I.anerosi—Internazionale 12
Roma—Fiorentina IX
Ternana—Juventus 12

Torino—Lazio 1x2

rilor șl ’sentimentelor har
nicului colectiv al întreprinde
rii bîrlădene. „Organizația de 
partid, toți salariații întreprin
derii noastre vă raportează, sti
mate tovarășe secretar general, 
că prin aplicarea indicațiilor și 
sfaturilor deosebit de prețioase 
date de dumneavoastră, cu pri
lejul vizitelor de lucru efectua
te în mai multe rînduri în fa
brica noastră, bilanțul cu care 
încheiem cei 20 de ani de acti
vitate este pozitiv. împreună cu 
întregul nostru popor sîntem 
angajați plenar in înfăptuirea 
sarcinilor pe 1973 și a cincina
lului în patru ani și jumătate. 
Pe baza indicațiilor ce ni le-ați 
dat am întreprins analize și stu
dii prin aplicarea cărora pro
ducția de rulmenți va spori în 
1975 de 6 ori față de 1973, iar 
productivitatea muncii va crește 
cu 31 la sută. Raportîndu-vă 
principalele rezultate obținute 
pînă acum, vă încredințăm, în 
același timp, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom de
pune eforturi și mai mari pen
tru ca perspectivele fabricii în 
următorii ani, prefigurate de 
dumneavoastră cu prilejul vizi
tei de lucru din ianuarie a.c., să 
devină realitate".

(Agerpres)

Numărul viitor al
ziarului nostru va
apare marți, 1 Mai

1973

nizat concursuri feminine de 
cros, reunind aproape 500 de 
tinere din școli și întreprinderi. 
Acestea au participat la probe 
de junioare și senioare, pe dis
tanțe de 600 m și 1200 m, ur- 
mînd. ca primele clasate să se 
întîlnească la faza județeană de 
la Arad.

• BRAȘOV
La start — tinerii din întreprinderi

în preajma Zilei de 1 Mai, 
comitetele U.T.C. și asociațiile 
sportive din întreprinderile ju
dețului Brașov au organizat o 
suită de competiții de masă la 
mai multe discipline și care «e 
desfășoară pe secții de produc
ție. La Uzinele de tractoare din 
Brașov. 22 de echipe se întrec, 
sistem turneu, pentru cucerirea 
trofeului „Cupa 1 Mai**  la 
fotbal. Mai mult© formații d« 
handbal, volei șl fotbal de la 
Electroprecizia-Săcele își dispu
tă întîietatea în cadrul „Cupei 
1 Mai“, iar la Combinatul chi
mic din Făgăraș alte 12 echipe 
de fotbal se află !n întrecere 
pentru cucerirea eceduias tro
feu.

DUMINICA ÎNCEPE ETAPA 
JUDEȚEANĂ

Actuala ediție a „Crosului 
tineretului" s-a apropiat de 
faza finală. Această largă 
competiție de masă, cu pro
be de fond pentru juniori și 
seniori, a reunit la primele 
întreceri mii și mii de tineri 
care îndrăgesc întrecerile de 
alergări pe distanțe mai 
mari Duminică 29 aprilie, in 
șapte localități din țară, 
Constanța, Galați, Tulcea, 
Păulești — Prahova, Tîrgu 
Mureș, Oradea și Cărei, vor 
avea loc întrecerile din pen
ultima etapă, faza județea
nă. la care vor evolua cîști- 
gătorii probelor pe centre 
de comune și pe orașe. La 
Brașov și Alba Iulia, etapa 
județeană a „Crosului tine
retului" se desfășoară marți 
1 Mai. Săptămină viitoare, 
duminică G mai, au loc ul
timele concursuri din etapa 
județeană la Brănești (Ilfov), 
Botoșani, Tîrgoviște, Craio
va, Tîrgu Jiu, Suceava, Vas
lui șî Rîmnicu Vîlcea.
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Opera Română : LACUL LEBE
DELOR — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : SUZANA — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : UN FLUi URE 
FE LAMPA — ora 19; (Sala Stu
dio) : CUI I-E FRICA DE VIRGI
NIA WOOLF ? — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Schitu 
Măgureanu) : A 12-A NOAPTE — 
ora 20; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : BUNA SEARA, 
DOMNULE WILDE — ora 19,30: 
Teatrul Mic . stIlpii societă
ții — ora 19,30; Teatrul de Co
medie : PREȘUL — ora 20; Tea
trul Giulești : ...ESCU — ora 
19,30; Teatrul Evreiesc de Stat : 
UN MAZELTOV PE PLACUL TU
TUROR — ora 19,30; Studioul de 
Teatru al I.A.T.C. : VÎNÂTOAREA 
DE VRĂJITOARE — ora 20; Tea
trul „Ion Vasilescu" : DOCTOR 
FĂRĂ VOIE — ora 19,30; Tea
trul „C. Tănase“ (Sala Sa
voy) : REVISTA ARE CUVlN- 
TUL — ora 19,30; (Sala Vic
toria) : TRĂSNITUL MEU DRAG 
— ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria) : PETER PAN — 
ora 17: (Sala Academia) : RAI ȘI 
NĂTĂRĂI — ora 15; Teatrul „Ion 
Creangă" : NOTA ZERO LA PUR
TARE — ora 9: Ansamblul „Rap

sodia Română" : PE PLAIURILE 
MIORIȚEI — ora 19.30; Circul 
Globus : CIRCUL CHINEZESC — 
ora 19.30; A.R.I.A. (La Sala Pa
latului) : CONCERT EXTRAOR
DINAR SUSȚINUT DE GIANNI 
MORANDI și FORMAȚIA PHOE
NIX — ora 20.

DUMINICA, 29 APRILIE 1973

Opera Română : ALBERT
HERRING — ora 11; TURANDOT 
— ora 19.30; Teatrul de Operetă : 
VÎNT DE LIBERTATE — ora 
19,30; SPUNE, INIMIOARA, SPU
NE; Teatru) Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : UN 
FLUTURE PE LAMPA — ora 
10,30: ZODIA TAURULUI — ora 
20; (Sala Studio) : DESPRE UNE
LE LIPSURI, NEAJUNSURI $1 
DEFICIENTE IN DOMENIUL 
DRAGOSTEI — ora 10,30; JOCUL 
DE-A VACANȚA - ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : VALENTIN 
ȘI VALENTINA - ora 10.15: A 
12-A NOAPTE — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
BUNA SEARA, DOMNULE WIL
DE — ora 10: ADIO CHARLIE —s 
ora 15,30; CEI ȘASE — ora 19.30, 
(Sala Studio) : BĂRBAȚI FĂRĂ 
NEVESTE — ora 16; SORA CEA 
MARE — ora 20; Teatrul Mic : 
DUPĂ CĂDERE — ora 19.30: Tea
trul de Comedie : PREȘUL — ora 
J0.30; MUTTER COURAGE — ora 
20; Teatrul Giulești : OMUL CARE

A VĂZUT MOARTEA — ora 15; 
CASA CARE A FUGIT PRIN 
UȘA — ora 19,30; Teatrul Evreiesc 
de Stat : CULORILE NEMURIRII
— ora 11: NATHAN ÎNȚELEPTUL
— ora 19,30; Studioul de Teatru
al I.A.T.C. : AUTORUL MOARE 
AZI — ora 11; Teatrul „Ion Va- 
sllescu" : MITICA POPESCU —
ora 19.30; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : REVISTA ARE 
CUVINTUL — ora 19.30; (Sala 
Victoria) • JOS PĂLĂRIA — orele 
11 și 19,30; Teatrul ..Țăndărică*'  
(Sala Academia) : PUNGUȚA CU 
DOI BANI — ora 11: Teatrul „Ton 
Creangă**  : PINOCCHIO — ora 10; 
NOTA ZERO LA PURTARE — 
ora 19,30 (premieră pe tară) *,  
Ansamblul ..Rapsodia Româ
nă" : LA PORȚILE DORULUI — 
ora 19.30: Circul Globus : CIR
CUL CHINEZESC — ora 19.30; 
A.R.I.A. (La Sala Palatului) : 
CONCEPT EXTRAORDINAR SUS
ȚINUT DE GIANNI MORANDI Si 
FORMAȚIA PHOENTX — ora 20.

LUNI, 30 APRILIE 1973

Teatrul de Operetă : ANA LU- 

GOJANA — ora 20; Teatrul Na
țional „I. L. Caraglale**  (Sala 
Comedia) : DULCEA PASARE A 
TINEREȚH — ora 20: (Sala Stu
dio) : DESPRE UNELE LIPSURI, 
NEAJUNSURI ȘI DEFICIENȚE ÎN 
DOMENIUL DRAGOSTEI — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (Schitu Măgureanu) : JOC 
DE PISICI — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
BUNĂ SEARA, DOMNULE 
WILDE — ora 10 ; CEI ȘASE — 
ora 19,30; Teatrul de Comedie : 
FATA MORGANA — ora 20; Tea
trul Giulești : COMEDIE CU OL
TENI — ora 19,30: Teatrul Evre
iesc de Stat : UN MAZELTOV PE 
PLACUL TUTUROR — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : MO
ZAIC UMORISTIC — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVÎNTUL — ora 
19,30; (Sala Victoria) : TRASNI- 
TUL MEU DRAG — ora 19.30;

A.R.I.A. (la Sala Palatului) : 
CONCERT EXTRAORDINAR SUS
ȚINUT DE GIANNI MORANDI și 
Formația Phoenix — ora 20.

SIMBATA, 28 APRILIE 1973

PROGRAMUL I

9.00 Curs de limba germană. 
Lecția a 51-a. 9,30 A fost odată 
ca niciodată... Povestea balauru
lui. 10.00 Telex. 10,05 Publi
citate. 10,0 Ansambluri folclo
rice — reluare. 10,40 De vorbă 
cu gospodinele. 11,00 Selec- 
țiuni din emisiunea Seară pentru 
tineret. 11,50 Roman foileton (re
luare) : Cîntec la apusul soarelui. 
Episodul III — „Brazde". 12.35 
Cărți și idei (reluare). 13,05 Tele

jurnal. 16,00 Telex. 16,05 Carnet 
de excursii. 16,20 Muzică populară. 
16,30 Emisiune în limba germană. 
18,15 Ritm, tinerețe, dans — emi
siune realizată la Brăila. 19.00 
Arc peste timp. Oamenii păduri
lor. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. Cincinalul înainte de ter
men — cauză a întregului popor.

20,00 Cîntecul săptămînii. Ce mi
nunată ești, țara mea. 20,05 52 de 
inițiative în 52 de săptămîni. Car
netul calității. 20,20 Teleenciclope- 
dia. 21,05 Avanpremieră. 21,10 
Film serial : Mannix. 22,00 Tele
jurnal. 22,20 Rapsodia primăverii. 
Gala lunilor — aprilie. 0,10 Se- 
lecțiuni din Concursul de muzică 
ușoară al Euroviziunii — Luxem
burg 1973.

PROGRAMUL II

16,00 Agenda. 16,10 Armonii In
time. 16,40 Carnet cultural. 16.50 
Publicitate. 16,55 Melodii distracti

ve. 17,25 Reporterii noștri peste 
hotare. Samarkand. 17.40 Film ar
tistic „încrederea**.

DUMINICA, 29 APRILIE 1973

PROGRAMUL I

3,00 Gimnastica pentru toți. 8,10 
Pentru sănătatea dv. 8,20 Crava
tele roșii. 9.50 Viața satului. 11,00 
Emisiune în limba maghiară. 12.30 
De strajă patriei. 13,00 Album du
minical. 17,10 Film serial pentru 
tineret. Tunelul timpului. Episo
dul IV — „Orașul pustiu". 18,00 
Cîntare patriei. Concurs coral 
interjudețean. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. Săptămînă poli
tică internă și internațională în 
imagini. 20.10 Reportai T.V. Un 
loc pentru flăcări. 20,30 Fjim ar
tistic. Adio, domnule Chins. 22,50 
Arhitectura japoneză. 23,10 Tele
jurnal. 23.20 Duminica sportivă. 
Fotbal : Ungaria—Austria (preli
minariile Campionatului Mondial. 
Selectiunl înregistrate de la Buda
pesta).

PROGRAMUL TT

11.00—13.00 Concertul Orchestrei 
Filarmonicii „George Enescu". 
20.10 Eroi îndrăgiți de eonii. Tn- 
ternretează Iurie Darie și Mihaela. 
20 40 Program de circ. 21.00 Ca
leidoscop cultural-artistic. 21.25 
De pe scenele lirice ale țării : 
„Răscoala". Operă de Gh. Dumi
trescu. 22,15 Telex tehnico-știin- 

țific. 22.35 Parada vedetelor. 52,50 
Film serial. Mannix (reluare).

LUNI, 3« APRILIE 1973

PROGRAMUL I

9,00 Patrie, mîndria mea. 9,30 
Emisiune pentru copii. 11,00 De
sene animate. 11,30 Flori de mai. 
Concert de muzică populară româ
nească. 12,30 Oameni ai zilelor 
noastre . 12 ore din viața Eroului 
Muncii Socialiste N. Dogaru. 12,45 
în parc fanfarele cîntau..." Mu
zică de promenadă cu fanfara Mi
nisterului de Interne. 13,15 Anto
logia umorului românesc. 14,20 
Magazin sportiv. 14,50 în arena 
circului. 15.15 Rapsodii de primă
vară — spectacol cu public. 16,15 
Telerama. Reportaje din țările 
socialiste. 16,45 Dans șl muzică de 
pretutindeni. 17,30 Mari șantiere 
ale agriculturii. Filmul documen
tar ,,Sadova — Corabia II**.  17,40 
Să cînte tinerețea. Speranțe ale 
muzicii ușoare. 18,25 Pagini de 
umor : Aventuri în epoca de pia
tră. 19,15 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. Tn ajunul marii sărbători 
— 1 Mai 1973. 20.10 1 Mai. elogiul 
muncii — montaj de cîntece și 
versuri. 20,50 Roman foileton. Fe
meia în alb — episodul I. 22.10 
Imagini din Olanda. 22,25 „24 de 
ore". 22,40 Autografe muzicale.

PROGAMUL n

20,10 Seară de operetă. Ana 
Lugojana de Filaret Barbu.
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de peste hotare
Forțele patriotice khmere 

la 15 kilometri de centrul
Luptele din jurul Pnom Penhului continui eu u in ten- 

sitate sporită. Agenția REUTER informează că distanța mi- 
ximă dintre cordonul format de forțele patriotice care incer- 
cuiesc Pnom Penhul și centrul acestui oraș este, in prezent, 
de numai ÎS kilometri, in alte zone ea fiind ți mai red ui.

înaintarea forțelor de rezis
tență a continuat în nord, în 
zona aflată între rîurile Me
kong și Ton Le Sap. Două ba
talioane patriotice și-au conso-

Pnom Penhului
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ta Co:

». z_ta_*. Ci

Polonia : ora de Laborator io

borirti eti 
lor tex 
de 
teie < 
pin* a

to T=fcx>

Delegația P.C.R.
in Finlanda

bfc ~ si
1 sir.:

S«- 
Mttso- 

ta iși va 
---------in co~- 

: mare hotel Ie S-u

INTILNIRE NGUYEN 
CO THACH— 
W. SULLIVAN

Vineri, în suburbia pariziană 
Gif-sur-Yvette, a avut loc o în
tâlnire între Nguyen Co Thach, 
adjunct dl ministrului afaceri
lor externe al R.D. Vietnam, și 
William Sullivan, asistent ad
junct al secretarului de stat al 
S.U.A. Potrivit agenției > TASS, 
intilnirea a avut ca scop 9ă pre
gătească examinarea aplicării 
prevederilor Acordultii de la 
Paris’privind încetarea războiu
lui și restabilirea păcii în Viet
nam și căutarea măsurilor me
nite să asigure îndeplinirea 
strictă a acordului.

Agenția United Press Interna
tional menționează că .jnțilnirea 
a durat cinci ore și 2d*4e.  mi
nute.

li dat pozițiile la punctul d 
confluență a celor două riur 
la o distanță de r.'imr 3 kilo
metri de centrul Pnom Pesihu- 
lut In afirșît, pe malul al 
riului Ton Le Sap. oraf-u Kcs- 
pong Luong, situat tot in raza 
de 15 kilometri, a fost eliberat, 
joi dimineața- de patrioți-

Au continuat, de asemenea, 
lupte înverșunate și ta rest-1 
Cambodgiei — in special. în zo
na capitalelor prorinciale Takeo 
și Tram Khnar. G-am^oena 
lonnolistă din acest uiăm ora# 
mai rezista joi numai ta incinta 
comandamentului militar pro
vincial, situată in suburbia o- 
rașului.

în acest timp, aviația S.U.A. 
a bombardat fără întrerupere 
concentrările de forțe patrio-

Reuniunea multilaterală
la Helsinki

«tarile ref*-

reactiunii chiliene
Convorbiri pentru 

oormalizoroo relațiilor 
dintre R.F.G. 

»i Cehoslovacia

I>elecana Partidului Co- 
SKBBSt Român, condusă de 

irășul Paul Niculescu- 
rr.cr.bru al Comi- 
Executiv aI Pre- 
Permanen: al C.C. 

P.CJL, a avut o în
tre cu Simo Elomaa, se- 
ue- al Uniunii Centrale a 
ducatelor din Finlanda, și 
alți membri ai conducerii 
iiLa^lor.

Delegația a făcut apoi o 
riert u Institutul politeh- 
rit din Otariemi — cel mai 
mare cențru de învățămînt 
Mtate din Finlanda — și la 
laMatal de științe social- 
pe».:txe jSkola- din Hame- 
enltaa. ’.realitate aflată în 

»-• ze f---
lartdeză în cursul acestor 
txte delegația a fost înso- 

ută de tovarășul Oiavi Han- 
ataen. vicepreședinte al Par- 
uu _ ~ C*-r.ur.  Finlandez.

Cu prilejul unui miting orga
nizat la Santiago de Chile, ca 
urmare a unor ciocniri violente 
între elevi și grupuri de ele
mente extremiste care au de
vastat numeroase imobile și au 
atacat palatul guvernamental, 
președintele Salvador Allende a 
condamnat acțiunile menite să 
împiedice desfășurarea unei 
vieți politice normale în Chile. 
Incidentele — informează agen
țiile internaționale de presă — 
au fost provocate de reprezen
tanți ai partidelor democrat- 
creștin, național conservator și 
ai altor partide de dreapta, care 
și-au manifestat opoziția față de 
proiectul guvernamental privind 
crearea școlii naționale unifi
cate, în locul școlilor de stat și 
particulare existente în prezent.

Comisia Politică a Partidului 
Comunist din Chile (P.C.C.) a 
dat publicității o declarație in 
care condamnă activizarea u- 
neltirilor complotiste ale reac- 
țiunii chiliene. „Actele huliga
nice provocate recent de un 
grup de elevi provenind din 
rîndurile burgheziei — se spu
ne în document — au fost, în 
mod evident, inițiate și coordo
nate de elemente contrarevolu
ționare. Ele fac parte din pla
nurile reacțiunii, al cărei țel 
este acela de a crea haos In 
țară și a împinge Chile într-un 
război civil**.

La Patatii

>a

conti- 
ucrârile celei de-a 5-a se- 
a Consiliului pentru Co

și Dezvoltare al 
U N .C.T.A.D., cor.sacrată exami- 
rârii și evaluării modului dc 
înfăptuire a obiectivelor celui 
de-al doilea Deceniu al Națiu
nilor Unite pentru dezvoltare.

Reprezentantul Republicii 
C!-i e. consacrind o mare parte 
a exouneni sale dezvoltării e 
cczocnice și sociale a țărilor din 
A-rerira Latină, a făcut cunos 
euî că. potrivit aprecierilor 

în majoritatea s-a- 
totor tn «reastă part*  a lumii 

creștere econo
miei este inferior procentului 
de « la sută, obiectiv fixat In 
tadr_. Deceniului, și numai în 

a Uri au fost atinse prevt- 
p stated:te î*  dcmer.iul dez- 
r3 ted-Htrtale. TȚrile 
Latr=e — a adăugat 
botarfte să continue

INUNDAȚIILE
DIN S. U. A.

Apele celui mai mare flu
viu nord-american, Missi
ssippi, au atins joi seara, la 
St. Louis, nivelul record sta- 
bilit in urmă cu. aproape 200 
de ani — 13 metri, cu 
tru metri peste cota 
inundație —, continuînd 

„prească. Pește 4 milioane de 
-hectare din bazinul, fluviu
lui și afluenților săi se află 
sub apă. După unele apre
cieri, pagubele provocate de 
această imensă revărsare de 
ape s-ar putea ridica pînă 
la 1 miliard dolari, Joi, sta
tul Illinois a fost declarat 
zonă sinistrată. Alte regiuni 
din bazinul fluviului, apar- 
ținind statelor riverane —. 
de la Marile Lacuri, din 
nord, pînă la Golful Mexic, 
in sud —, sînt declarate zone 
sinistrate. Se apreciază că 
numărul victimelor s-ar ri
dica la 20. Peste 25 000 de 
oameni și-au pierdut Locuin
țele. Zi și noapte, zeci de 
mii de oameni, inclusiv uni
tăți militare' aparținind for
țelor armate ale S.U.A.. lu
crează la consolidarea digu
rilor.

pa- 
de 
să

în urmă cu cîteva zile ‘a C 
penhaga s-au desfășurat jc-ă- 
rile celui de al XXX-lec Corcres 
al Uniunii Tineretuîu; Cdr“—*»is*  
La lucrările acestu co-c-es o 
participat din partea U.T.C di" 
România tovarășul Ion Comă- 
nescu, membru al B’-oc . CC 
al U.T.G L-am rugat pe repre
zentantul U.T.C. să împărtășea
scă cititorilor noștri i-npresii e 
sale de la acest eveniment c - 
viața tinerilor comumș‘> danez

IntUniri
eu tinerii 
comuniști 

danezi
ww

F OU KCP * moca tatea de acțiune 
° DXU. Orgomzapa r- :eazâ, totoaatâ. 
penini ocordarec dreptu u oe vet oe ia 18 
c- peocorr.sctc. guvernul a stabilit majo-
rctui to 20 de an:.

Congrewi o gritejuit o Manifestare de %o- 
Kdoritata cu lupsc Ue cure torțele progre- 
feste a-e generapeă b-.ere o poartă pretu- 
tv’-deni, pe toate continentele, pentru im- 
p» - -ea laeoturikx ce .: borta te. mdepen- 
©ențe. poce. progres soc al. S-a subliniat și 
cu o cest p'dej că tinerii comuniști danezi 
iș: vor aduce contribupo ia reușita celui 
de-ai X-lea Festival Mondial. Dealtfel, un 
comitet notional ce pregătire o fost con
stituit pe o bază largă. Delegația aanezâ 
vc fi reprezentativă, cuprinzind diverse 
dinte politice.

In meheiere. reprezentantul U.T.C a 
liniat :

ter.-

sub-

— Congresul UniuniîțJîneretiAâ Coreamat 
din Danemarca (D.K.U.) s-o bucwct oe e 
largă participate core c atestat 
continuă a influenței p*  cor*  orgonâa**  
o exercită in riadul tmeaetalaî ttaaîac 
— arată interlocutorul nostru, to- "pp** **T ^ pre
zentat, ca și ’n e ce-egc*  . c- : z
apreciat pozitiv factu< că a crescut 
membrilor organizației, in —od oeesec : 
D.K.U. și-a îmbunătățit pori: 
ucenicilor și ol*  
membri ai D.K.U. o crescut cu 9_5 c 
ior al elevilor cu 25 io sute. In pe*-oeoc  a-t 
s-a scurs ce la u : —ccrrg'es octir «tac 
printre ucenici si tineri muncitori □ 
un loc centrai. Este se-"- *•"*  < că LUO 
(organizația națională c uce- t o- s -

Gazdele ne-au asigurat o primire

#-

mod 
tifle in 

elevilor. Kj-rorul s -

•set pe xj-g oci

- Gazdele ne-au stigurat • primire col- 
dâ, tovărășeasca, mconjunndu-ne eu aten
ție. Imi amintesc in mod deosebit de intil
nirea cu tinerii comuniști din cartierul Hvido- 
vre din Copenhaga - unii fuseseră delegați 
Io congres, alții erau simpli membri ai 
D.K.U. Le-om vorbit despre preocupările ac
tuale ale U.T.G, despre participarea tinere
tului romon in construcția socialistă și des
pre rolul său in viața socială. Au urmat ne
numărate întrebări care exprimau simpatie 
Si admirație fată de succesele României so
cialiste. Am părăsit Danemarca avind im
presii plăcute despre tinerii comuniști da
nezi, despre hotârirea cu care luptă pentru 
reeditarea idealurilor lor—

M. ÎL
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încheierea plenarei 
C.C. al P.C.U.S.

• AGENȚIA TASS ANUNȚA 
că Plenara Comitetului Central 
al P.C.U.S. și-a încheiat vineri, 
lucrările. După dezbateri p? 
marginea raportului „Cu privire 
la activitatea internațională a 
C.C. al P.C.U.S. în vederea în
făptuirii hotărîrilor Congresului 
al 24-lea al partidului", L.-Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S a rostit cuvîntul d« în
chidere.

Plenara a adoptat, In unani
mitate, o hotărî re.

Plenara a eliberat pe Piotr 
Șelest și Ghennadi Voronov din 
funcțiile de membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., î» 
legătură cu ieșirea lor la pen
sie.

Plenara >a pe
drupov din riadul -
- -
C.C. al P.C.U-S.» in rizc— zoem- 
brilor Biroului Politic, s. « a.*?  
pe Andrei Grocmkc A.-:---.
Greciko membri ai BFMtai Bo
lide, iar pe Grigori .
membru sup’.ea^: al Btre.1-; 
Politie.

40 de milioane...
Potrivit vnar date publi

cate de Organizația Inter
națională a Muncii, in țările 
capitaliste existau, in anul 
1970. peste 40 milioane de 
copii a căror muncă era 
exploatată in diferite între
prinderi.

ș 3*  Mt 6*  mrrt a^ ieilant.
c oe •

cce la cocacarea
tres. ree 7raj*  SuXĂcaLe. țv-vt? a 
pr^ena Sapccrrra rrf-r—~ cr- 
ga~-raT^ jor oa^eea^e de a > 
areeșca .ri foirii*  prrvz±d 
eT~-C7V > de și de
ea ocaria refeoririi eeetractelor 
cole:z*.e_  De aseroerea. ta C>- 
labria a tas: deetaracă • 
generală și a tasx bocărlU ce- 
garorarea anei zile de Tjpcă*  
pentru adopcarea uoor 
de urgestă pr.vx-d aarejcrarea 
situației econoexre dta 
și reducerea s?m= ulx.

Există o „antigalaxie" ?
-" casadiatL dr. B. Sinha, a emis, la o reuniune de

f^r.-.ee, iesfăsurată in capitala S.U.A., ipoteza existenței în 
Vx-rrrrs i tezei ^aafigalaxii**  formate din particule de materie 
-are s*  e*e.  așează ta spațiul cosmic cu o viteză mai mare de- 
::: rea a Savantul canadian afirmă că ipoteza sa este

arare-.t jn contradicție cu teoria relativității, elaborata 
ia 1905 de Alber: Ecnstein, care exclude existența oricărei par- 

r_e car*  «e rr.-^â cu o viteză mai mare de 300 de mii de 
inn pe secuxrtă. și că de fapt o completează, extinzind-o la 
•aceru tare d^eră de e*l*  cunoscute pină în prezent. E] a de
clarat ta cercetările întreprinse in ultimul timp pentru des- 
—pe-.-ea 6e cârti:ule care se deplasează mai repede dedt 
-=»taa c - au dus ta rezultate concludente deoarece au fost 

fTeșât erientate.
Dr. Stana afirmă câ teoria sa, bazată pe studii de matemati- 

ta «. z.zzsâ. unde să demonstreze existența in Univers a unei 
. antigataxii- format*  din particule „antimasă" care s-ar com
porta diametral opus particulelor existente în galaxiile cunos- 
- _te. de exemplu Calea Lactee. Aceste particule „antimasă" 
«-ir rexproc, pentru ca ulterior «â se regenereze, pro-

rupă : _m afumă savantul canadian, necesită o de
plasare mai rapidă deci*  viteza luminii.

Simbătă, 28 aprilie, 
se deschide in capitala 
Franței tradiționalul 
tîrg al Parisului, aflat 
la cea de-a 62-a edi
ție. Manifestare de 
prestigiu internațio
nal, Tîrgul Parisului 
reunește mii de firme 
din Franța și din în
treaga lume, constitu
ind un excelent prilej 
de contact între oa
meni de afaceri și spe
cialiști de pe toate 
continentele, de tran
zacții comerciale, de 
cunoaștere și informa
re asupra capacității 
țărilor care prezintă 
produse din cele mai 
diverse domenii de ac
tivitate : industrial,
tehnic, științific, agri
col, artizanal etc.

La această mare în- 
tîlnire pusă sub sem
nul cooperării inter
naționale participă în 
acest an firme din 66 
de țări, dintre care 36 
sînt prezente cu expo
ziții oficiale. Țara 
noastră a fost prezen
tă în mai multe rin- 
duri la Tîrgul Parisu
lui, dar de data aceas
ta expoziția „România 
’73" ocupă o suprafa
ță de aproximativ 
4 500 m.p. în standuri 
și pavilioane de o ma
re varietate.

„Un pogon românesc 
pe malurile Senei" — 
acesta este un senti
ment pe care l-am în
cercat vizitind in a- 
vanpremieră expoziția 
țării noastre. Sub cu-

lorile tricolorului ro
mânesc am regăsit 
aici, în inima Franței, 
imaginea hărniciei și 
talentului poporului 
nostru, de la inventi
vitatea și priceperea 
muncitorilor și ingi
nerilor pînă la rafina-

plin avînt economic, în 
plin efort de moder
nizare. O țară cu tra
diții bogate, dar cu un 
prezent și mai bogat, 
pentru că alături de 
produsele metalurgi
ce ale Reșîței bicente
nare, se află expuse

La Poarta Versailles

Un pogon
romanesc pe

malurile Senei
mentul multisecular 
al artizanilor popu
lari ; de la tractoarele 
produse la Brașov, în 
diverse variante, ia o- 
riginalitate subtilă a 
iilor de borangic și 
la arta fără egal a ce- 
ramiștilor din Horezu.

Ca și în edițiile pre
cedente, Tîrgul Pari
sului așteaptă în a*  
cest an aproximativ un 
milion de vizitatori. 
Sub privirile acestora 
România se prezintă 
ca o țară socialistă în

laminatele de înaltă 
calitate ale Combina
tului siderurgic de Ia 
Galați, intrat în func
țiune în ultimii ani. 
Vizitatorii francezi și 
străini vor afla că pro
ducția metalurgică ro
mânească a crescut de 
15 ori din 1950 și pînă 
azi, că industria con
strucțiilor mecanice a 
înregistrat un volum 
de 35 de ori mai mare, 
iar producția chimi
că depășește de 70 de 
ori volumul realizat

în 1950. Iar aceste rit
muri neobișnuite se 
adaugă unui efort nu 
mai puțin important — 
acela al calității pro
ducției ridicate la ni
velul înalt al competi
tivității internaționa
le : mașini unelte cu 
comandă program, cal
culatoare electronice 
de birou, ferite și se
miconductor!, centrale 
telefonice automate 
etc. O serie de insta
lații complexe care da
torită gabaritului loi 
nu au putut fi trans
portate, sînt prezente 
în machetă.

Un loc important 
este acordai bunurilor 
de larg consum, con
fecțiilor, blănurilor, 
încălțămintei, lenjeri
ei. In acest sens, zia
rul LE FIGARO de 
vineri remarca origi
nalitatea modei româ
nești, amintind de co
laborarea care există 
între firme din țara 
noastră și celebre case 
de mode pariziene cum 
sîni „Pierre Cardin" 
sau „Jacques Esterel". 
De asemenea, la Salo
nul Turismului, Ro
mânia prezintă o am
plă expoziție în care 
sînt expuse frumuse
țile patriei noastre și 
modernele echipamen
te turistice puse la dis
poziția vilegiaturiștiior 
din întreaga lume.

VIORICA 
DIACONESCU

Paris, 27 aprilie

Școala

Oră de curs la o școala primara din Tokio

japoneză
P.C.R. în Danemarca

să asigure o largă 
internațională prin 
intereselor legitime 
țărilor. în același 
continentului subli-

Vineri dimineața delegația 
Partidului Comunist Român 
condusă de tovarășul Miron 
Constantinescu. membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., care 
face o vizită în Danemarca, a 
avut o lntilnire cu președintele 
Partidului Comunist din Dane
marca, tovarășul Knud Jesper- 
sen. Au participat tovarășii Ib 
Norlund, Poul Emmanuel, Pre- 
ben Henliksen, membri ai Bi
roului Politic, secretari ai C.C. 
al P.C. din Danemarca. Ivan 
Hansen, membru • al Biroului 
Politic al P.C. din Danemarca.

vitatea in toate organisme
le Națiunilor Unite, inclusiv 
U.N.C.T.A.D.. pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Interna
ționale a Dezvoltării, să intensi
fice eforturile pentru adopta
rea unei Carte a drepturilor și 
îndatoririlor economice ale sta
telor care 
cooperare 
respectarea 
ale tuturor 
timp, țările _________________
niazâ cu hotârîre necesitatea in
tensificării efortului propriu, 
mobilizarea propriilor resurse, a 
extinderii colaborării regionale 
si a relațiilor economice și co
merciale cu toate țările lumii, 
îndeosebi cu celelalte țări în 
curs de dezvoltare. „Credem că 
relațiile cu celelalte țări în curs 
de dezvoltare, cu țările socialis
te din Europa răsăriteană, cu 
China. Jaoonia. țările mici și 
mijlocii din Eurooa sînt o sursă 
de mari posibilități pentru dez
voltarea comerțului țărilor din 
America Latină".

Reprezenlantul Iugoslaviei s-a 
pronunțat, în discursul său, pen
tru asigur a-ea unei participări 
a tuturor statelor, indiferent de 
nivelul dezvoltării lor economi
ei sau de sistemul lor social- 
economic. la soluționarea tutu
ror problemelor cooperării eco
nomice internaționale.

Cooperarea 
româno-bulgară

Vineri au fost semnate la 
Sofia protocolul de colabo
rare în domeniul metalur
giei și programul-cadru de 
colaborare, specializare și 
cooperare dintre Ministerul 
Industriei Metalurgice din 
România și Ministerul In
dustriei Grele din Bulgaria. 
Măsurile concrete stabilite în 
protocol ca și în programul 
de lungă durată, atît in do
meniul specializării pentru 
realizarea de sortimente di
ferite cit și al schimbului 
de produse sau al colaboră
rii în proiectarea de noi o- 
biective siderurgice, creează 
un cadru favorabil pentru 
lărgirea și adîncirea colabo
rării dintre cele două mi
nistere deschizînd, totodată, 
mari perspective pentru dez
voltarea acesteia.

• LA 27 APRILIE, ambasa
dorul României la Moscova, 
Gheorghe Badrus, a remis în 
dar Bibliotecii pentru literatură 
universală din Moscova un mare 
număr de volume de literatură 
politică și beletristică, între 
care, ediția în limba română a 
operelor complete ale lui V. I. 
Lenin, volumele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu „România pe 
drumul construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate", 
precum și alte lucrări consa
crate impetuoasei dezvoltări so- 
cial-economice și culturale a 
României de astăzi.

• HECTOR JOSE CAMPORA 
și Vicente Solano Lima au fost 
proclamați, joi, în mod oficial, 
de către comisia electorală, pre
ședinte și, respectiv, vicepre
ședinte al Argentinei. La cere

Ministerul Educației Naționale al Japoniei a dat publici
tății recent rezultatele „Studiului General asupra școlilor — 
anul 1972“. Acest studiu cuprinde cele mai recente date sin
tetice privind dezvoltarea invățămîntului nipon de toate 
gradele (datele principale de referință fiind cele privind 
situația din anul 1972).

Sistemul de învățămînt obligatoriu în Japonia cuprinde 
actualmente așa-numita școală primară cu o durată de șase 
ani și primul ciclu al școlii secundare cu o durată de trei
ani. în 1972 au funcționat 24 325 școli primare (naționale, lo
cale și particulare) cu un total de 9 696 000 școlari. în același 
an și-au desfășurat activitatea 10 885 de școli secundare din 
ciclul 1 (de stat sau particulare) frecventate de un număr 
de 4 688 000 elevi.

Sistemul de învățămînt liceal cuprinzând 4 812 școli din așa 
numitul „al doilea ciclu secundar" (de zi și serale) a fost 
frecventat în cursul anului trecut de 4165 000 de elevi.

Rețeaua universitară niponă cuprindea la 1 mai 1972 un 
număr de 397 universități cu ciclu normai de patru-cinci ani 
(75 naționale, 32 aJe municipalităților și 290 particulare) pre
cum și 491 universități cu ciclu scurt, de doi ani (24 națio
nale, 44 ale municipalităților și 423 particulare). Predomină

P. N.

așa-nurnitul tip de „universitate clasică" frecventată de 
2 000—5 000 de studenți (aproape 50 la sută din totalul insti
tuțiilor de învățămînt superior). Universitățile gigant, așa 
numitele mega-universități, cu peste 10 000 de studenți se 
constituie ca o minoritate (circa 9 la sută din ansamblul șco
lilor superioare). Numărul total al studenților se ridica la 
mijlocul anului trecut la 1 817 000 (reprezentînd aproape du
blul celui din anul 1961). Este interesant de remarcat că 
circa 65 la sută din totalul studenților frecventează univer
sitățile cu ciclu scurt care pregătesc cadre cu o specializare 
mai îngustă, din afara sferei proiectării și a cercetării știin
țifice (numărul tinerilor care se îndreaptă spre aceste școli 
a sporit mereu în ultimul deceniu, în detrimentul ciclului 
lung de patru-cinci ani). Trebuie, de asemenea, remarcați^, 
creșterea masivă în ultimii zece ani a contingentului de ti
nere care frecventează universitățile. De pe acum. în univer
sitățile din 13 prefecturi dintre cele mai importante — inclu
siv Tokio, Kyoto și Osaka numărul studentelor depășește pe 
cel al studenților

Rămine de adăugat că în programul actualului guvern ja
ponez se prevede o creștere a alocațiilor destinate școlii ca 
„un efort necesar pentru dezvoltarea unuj organism vital 
în promovarea progresului economic și social al Japoniei". 
Se răspunde astfel și doleanțelor tineretului pentru care 
dezvoltarea rețelei școlare de stat — cu un niv.el mult mai 
redus de taxe în raport cu școlile particulare — înseamnă 
posibilități mai bune de frecventare a școlii, mai ales a celei 
secundare și superioare.

monia oficială, care s-a desfă
șurat în clădirea Parlamentului 
din Buenos Aires, au luat parte 
ministrul de interne, Arturo 
Roig, și o numeroasă asistentă.

După cum s-a mai anunțat, in
stalarea lui Hector Campora în 
funcția de șef al statului va a- 
vea loc la 25 mai a.c.

Gunnar Jarring 
la New York

• GUNNAR JARRING, me- 
diatorul O.N.U. pentru regle
mentarea situației din Orientul 
Apropiat, a sosit, joi seara, la 
New York, venind de la Mosco 
va — unde ocupă postul de am
basador al Suediei. Gunnar Jar
ring, urmează să-și aducă apor
tul Ia întocmirea unui raport

privind activitatea O.N.U. în O- 
rientul Apropiat, în perioada 
scursă din anul 1967.

Cel mai mare baraj 
din lume

• BRAZILIA ȘI PARAGUA- 
YUL au semnat, la 26 aprilie, 
cu prilejul vizitei oficiale de 
două zile întreprinse de pre
ședintele Paraguayan, Alfredo 
Strossner, un acord privind con
struirea în comun a celui mai 
mare baraj din lume, cel de la 
Itaipu, situat pe fluviul de fron
tieră Parana. în declarația co
mună dată publicității cu a- 
oelasi prilej, șefii celor două 
state subliniază importanța ba
rajului de la Ttaipu pentru dez
voltarea social-economică a Bra
ziliei și Paraguayului.
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