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RAȚIONALIZAREA EVIDENȚEI 
FINANCIARE ȘI CONTABILE 

în concordanță cu structurile noi, 
raționale, ale unităților economice
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VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI
GA AFAR MOHAMMED NIMEIRI

In strinsă legătură cu îmbunătățirea structurilor organizatorice ale 
unităților economice, cu raționalizarea și reducerea aparatului func- 
ționăresc-administratlv a devenit necesară aplicarea unor măsuri fer
me pentru perfecționarea sistemului Informațional, pentru simplilicarea 
evidenței. Sint măsuri necesare, intrucit numai prin renunțarea la for- 
mularislica greoaie, la circuitul inutil de hirtii se poate reduce realmen
te consumul de muncă in serviciile funcționale, se pot desființa o serie 
de verigi intermediare, este posibilă conducerea operativă a procese
lor economice. De altfel, in cursul anchetelor întreprinse dc ziarul 
nostru in centrale și întreprinderi, in legătură cu aplicarea decretului 
Consiliului dc Stat, multe cadre de conducere au accentuat imperati
vul diminuării substanțiale a volumului de informări și situații statis
tice, al simplificării evidenței economice, ca o condiție dc bază » 
reducerii aparatului funcționăresc, a desfășurării normale a activității

împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Sudanului a fost ieri oaspetele Brașovului 

o înaltă apre
ciere a calității 
tractorului ro
mânesc, a har
nicilor săi con
structori 
o La Codlea, în 
împărăția flo
rilor 
o Pretutindeni, 
primire caldă, 
prietenească în timpul vizitei la uzina de tractoare

unităților in noile condiții.

După cum se știe. In contabilitate 
se lucrează cu documente ce reflec
tă existenta șl modul în care sint 
gospodărite mijloacele materiale și 
bănești aflate in administrarea uni
tăților economice : ele angajează răs
punderea materială a salariatilor.au- 
nităților respecti
ve, permit exerci
tarea controlului 
gestionar, finan- 
ciar-bancar. In 
legătură cu măsu
rile luate in ve
derea îmbunătă
țirii evidenței fi- 
nanciar-contab’le, 
micșorării volu
mului de hirtii 
ce se vehiculează în comparti
mentele financiar-contablle ale uni
tăților economice, ținindu-se sea
ma în același timp de cerințele 
creșterii operativității cu care sint 
furnizate datele evidentei, de necesi
tatea respectării risuroase a disci
plinei financiare, nc-am adresat to
varășului EMIL HATOS, adjunct al 
ministrului finanțelor, care ne-a re
latat :

— De la bun Început, țin să pre
cizez că acțiunea de raționalizare și 
simplificare a evidenței financlar- 
contabile ține pasul cu perfecționarea 
structurilor organizatorice ale unități
lor economice. Cuprindem o arie 
largă de domenii ale contabilității, 
de la evidența gestionară și contabilă 
a mijloacelor fixe, a valorilor mate
riale și bănești, la sfera decontări
lor cu băncile, cu furnizorii și bene
ficiarii, cu salariații unității și pină 
la reflectarea operațiilor economice 
șl financiare in contabilitatea gene
rală a întreprinderilor, centralelor, 
ministerelor, a celorlalte unități so
cialiste. Sint analizate absolut toate 
formularele, proiectindu-se noi ma
chete de documente mai simple, mai 
expresive. Concepem această acțiune 
în trei etape. In primul rînd, urmă
rim simplificarea evidenței primare 
din domeniul contabilității — opera
țiune care s-a și încheiat la ora ac
tuală. Apoi, raționalizăm informațiile

contabile „pe verticală" — de Ia între
prindere la centrală și de aici la mi
nister și organe dc sinteză. Acțiunea 
va fi finalizată prin perfecționarea, 
In primele zile ale lunii aprilie a.c„ 
a dărilor dc scamă contabile. Fină 
la mijlocul lunii aprilie va fl în

PRECIZĂRI ALE MINISTERULUI 
FINANȚELOR

cheiată și cea de-a treia etapă ce 
cuprinde raționalizarea purtătorilor 
de informații și a raportărilor ope
rative și periodice in domeniul fi
nanciar și bancar. Cred că este 
necesar să menționez că întreaga 
acțiune la care m-am referit a fost 
pusă de acord cu măsurile între
prinse pentru raționalizarea evidenței 
statistice, precum și a evidenței ope
rative in celelalte domenii de activi
tate, cum sint programarea și lan
sarea in producție, investițiile, co
merțul ș.a., urmărindu-se eliminarea 
paralelismelor și corelarea formelor 
de evidentă.

— Care sint principalele cri
terii avute in vedere in cadrul 
acțiunii de raționalizare ?

— Am plecat de la principiul ca 
o informație să fie, de regulă, con
semnată o singură dată în evidență. 
Apoi, preconizăm eliminarea datelor 
inutile, concentrarea și tipizarea do
cumentelor, reducerea numărului dc 
exemplare in care se întocmesc do
cumentele, menținerea pe documen- 
to numai a acelor semnături care 
sint strict necesare pentru a nu se 
„dilua" răspunderea efectuării fiecă
rei operații economice, micșorarea 
numărului circuitelor documentelor, 
prelucrarea o singură dată a infor
mațiilor. Cum se observă, trebuie re
zolvate probleme deosebit de com

plexe. De aceea, examinarea for
mularelor financiar-contabile se 
faco Împreună cu specialiști din 
ministere, centrale, întreprinderi, in
stituții, cu cadre didactice din invă- 
țămintul economic superior, cu or
gane de control.

— Ce restructurări formuîa- 
ristice mai importante sint 
preconizate ?

— Concomitent cu revederea fie
cărui formular In parte a fost exa
minat fondul sistemelor actuale de 
evidență încărcate, greoaie și care 
sint reglementate prin acte normati
ve. Astfel, pentru simplificarea ac
tualei evidențe a amortizării lunare 
a fondurilor fixe se preconizează 
stabilirea unei norme unice anuale 
dc amortizare pe întreprindere, care 
să fie aplicată o dată pe lună asupra 
valorii totale a fondurilor fixe exis

tente la începutul 
fiecărei luni, va
loare ce rezultă 
direct din conta
bilitatea sinteti
că. In acest mod, 
se renunță la 
calculele pe baza 
normelor analiti
ce, ce se fac in 
prezent lună de 
lună. Separat, se 

va calcula însă amortizarea pen
tru acele fonduri fixe care au 
fost amortizate in întregime, in 
vederea stabilirii sumelor ce ră- 
min întreprinderilor si centralelor 
din supraamortizare. in limitele a- 
probate. în domeniul decontărilor sc 
arc in vedere promovarea mai largă 
a formelor dc decontare intre între
prinderi „din inițiativa cumpărătoru
lui", care sint mai simple și reduc 
simțitor volumul documentelor afla
te in circulație. La fel, pentru sim
plificarea operațiunii de facturare a 
produselor, se preconizează renunța
rea la înscrierea pe factură a pre
țului de cost planificat al fiecărui 
produs livrat. Pentru determinarea 
cuantumului creditului de la bancă, 
pe timpul cit documentele sint in 
decontare, avem în vedere să se a- 
plice o formulă mai simplă, prin scă
derea. din valoarea totală a mărfu
rilor din factură, a cotei medii de 
acumulări pe întreprinderi. Ne pu
tem da seama ce volum de muncă 
se poate economisi in aoest mod dacă 
arătăm că anual numai la unitățile 
Băncii Naționale se depun circa 11 
milioane de facturi. De asemenea, 
6-a prevăzut renunțarea la anllca-

Convorbire consemnata de 
Come’lu CARLAN

(Continuare în pag. a ITI-a)

Președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Democratice Sudan, Gaafar 
Mohammed Nimeiri, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Buseina Nimeiri, au fost miercuri 
oaspeții județului Brașov.

Cei doi șefi de stat au fost însoțiți de tovarășii llie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, și alte persoane oficiale 
române. De asemenea, la vizita în județul Brașov au 
luat parte Mansour Khalid, ministrul afacerilor externe, 
Ibrahim Moneim Mansour, ministrul economiei națio
nale, Bona Malwal, adjunct al ministrului informațiilor 
și culturii, și alte persoane oficiale care îl însoțesc pe 
președintele Nimeiri.

CONTINUAREA
CONVORBIRILOR OFICIALE
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Democratice Sudan, 
Gaafar Mohammed Nimeiri, au 
continuat, în cursul zilei de 
miercuri, convorbirile oficiale.

împreună cu șefii de state ai ce
lor două țări se aflau tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Bu
seina Nimeiri.

La convorbiri au participat :
Din partea română : llie Verdeț, 

prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, Con
stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petro
lului și geologiei, și alte persoane 
oficiale.

Din partea Republicii Democra

tice Sudan : Mansour Khalid, mi
nistrul afacerilor externe, Ibrahim 
Moneim Mansour, ministrul econo
miei naționale, Bona Malwal, ad
junct al ministrului informațiilor 
și culturii, Gamal Mohamed Ah
med, ambasador în Ministerul 
Afacerilor Externe, Gindeel Ibra
him Gindeel, adjunct al secretaru
lui general pentru problemele ca
binetului.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Gaafar Mohammed Nimeiri au 
examinat, într-o atmosferă de 
caldă prietenie și înțelegere reci
procă, rezultatele întîlnirilor de 
lucru ale membrilor guvernelor 
român și sudanez, care, în spiritul 
hotărîrilor convenite de comun a- 
cord de cei doi șefi de state, au 
pus la punct noi acțiuni de coo
perare economică bilaterală.

(Agerpres)

ÎN PAGINA A II-A:
CORESPONDENȚII NOȘTRI RELATEAZĂ DESPRE:

© Mersul lucrărilor agricole 
@ Ritmul sădirii pomilor

ÎN ZIARUL DE AZI:
o Mările vacanței pe litoralul românesc : MAREA 

NEAGRĂ, MAREA DE VERDEAȚĂ, MAREA SĂNĂ
TĂȚII

• REVISTELE LITERARE „TOMIS" Șl „TRANSILVA
NIA" ÎN CONFRUNTARE CU CERINȚELE CITITO
RILOR

® Cronică dramatică : TREI SPECTACOLE ALE TEA
TRULUI DIN BAIA MARE

® FAPTUL DIVERS, SPORT

DIN CARACAl
SLATINA (corespondentul 

„Scinteii", Emilian Rouă). — 
Pe platforma industrială a ora
șului Caracal s-a produs un e- 
veniment deosebit : a .intrat in

în serele de la Codlea

funcțiune prima capacitate a 
Fabricii de vagoane, unul din 
obiectivele cele mai importante 
ale județului Olt in actualul 
cincinal. Fabrica de la Caracal 
produce vagoane de marfă aco
perite, pe 4 osii, de mare capa
citate (63 tone), destinate în ma
joritate exportului. Primul va
gon se află deja la finisat, iar 
alte 10 se află pe fluxul tehno
logic. Pină La șfîrșitul anului 
vor intra in funcțiune și alte 
capacități ce vor asigura o pro
ducție anuală de 3 500 vagoane 
marfă. De remarcat că osiile și 
boghiurile pentru vagoane sint 
furnizate de către Fabrica de la 
Balș, oraș aflat la mică distanță 
de Caracal.

CEA DU PATRA 
HIDROCENTRAtĂ 

DE PE OII
RM. VlLCEA (Corespondentul 

„Scinteii", Ion Stanciu). — La 
Riureni. in aoropiere de muni
cipiul Rm. Vîlcea. au fost în
cepute lucrările de construcție 
a celei de-a patra hidrocentrale 
de pe- riul Olt. Proiectat la o ca
pacitate de 48 MW, noul obiec
tiv hidroenergetic va fi pus în 
funcțiune in trimestrul III 1976 
și el va realiza o producție anua
lă de energie electrică de pes
te 140 milioane kWh. Prin exe
cuția barajului de joasă înălți
me se va crea un lac de acu
mulare cu suprafața de 170 hec
tare, ceea ce va permite Iriga
rea a peste 2 000 hectare de te
ren arabil din lunca OltuluL



PAGINA 2 SC1NTEIA - joi 5 aprilie 1973

FAPTUL!
divers;
La datorie

Impiegatul dăduse temniJu! I 
de plecare Dar trenul de per- I 
■oane m. 5012, aflat In «talia 
Mizil, intlrzia să pornească, I 
Deodată, mecanicului Gheorghe I 
Votnea l se făcuse rău. Vestea • 
a trecut curînd din vagon Ln ■ 
vagon și la fața locului a so- I 
s ■ in grabă Anghel Domogoș, I 
medic la Dispensarul de linie 
C.F.R. Buzău. Medicul a acor- I 
dat pacientului primul ajutor. I 
Decizia sa ora Insă ciarâ : '
Gh. V. trebuia spitalizat d« I 
urgență, iar conducerea trenu- I 
lui încredințată altei persoane. | 
Și de această dată apelul a gă
sit un răspuns prompt. Aflat pe I 
peron, și el In drum spre casă I 
după terminarea programului ’ 
de muncă, mecanicul Ion An- I 
dreescu, de la Depoul C.F.R. I 
Ploiești, a preluat conducerea I 
locomotivei, in vreme ce medi- i 
cui, împreună cu pacientul său, I 
«-au reîntors la Buzău cu pri- I 
mul tren. In ziua aceea, doi 
navetiști au ajuns mal tirziu I 
acasă. Amindoi insă cu senti- I 
meniul datoriei împlinite. I

Două 
întrebări

De mai bine de o fund dt ■ 
zile, locuitorii comunei Cojasca I 
(Dîmbovița) încearcă să găseas- | 
că răspuns la următoarele în
trebări : 1) cui aparține buldo- I 
zerul cu lamă abandonat pe I 
raza comunei lor și 2) din al • 
cui buzunar se plătește timpul | 
nelucrat al acestui utilaj de I 
mare productivitate ? La prima | 
întrebare le răspundem noi : .
aparține întreprinderii de ca- I 
nai și apă București. La cea de I 
a âoi.a — n-am aflat incd rds- ’ 
pun sul. Așteptăm să ni-l dea I 
conducerea întreprinderii amin- I 
Me. J

Peștera 
de la cota 
1005

AflLndu-se Intr-o plimbare pe | 
masivul Munticelul, elevul Au- ■ 
rel Panțiru din comuna Bicaz- I 
Chei (Neamț) a identificat la I 
cota 1005 a virfului „Piatra 
Glodului** o peșteră de dimen- I 
siuni apreciabile. necunoscută I 
pină atunci. Sosiți la fața Io? ■ 
cului, specialiști al Muzeului 
județean de istorie din Piatra 
Neamț, conduși de prof. Virgil 
Mihăilescu-Birliba, au descope
rit in interiorul ei adevărate 
bijuterii aie naturii : stalactite 
și stalagmite, coridoare, gale- 
r i și coloane „cioplite" in stih- a 
ca de calcar de apele subtera- I 
ne, precum și un mare număr | 
de fosile intacte ale unor ani- . 
male preistorice (îndeosebi I 
urși), care au trăit pe aceste 1 
meleaguri cu circa 80 000—30 000 I 
de ani i.e.n. Cu acest prilej ■ 
au fost luate primele măsuri I 
pentru conservarea peșterii, | 
care prezintă un mare interes . 
științific și turistic.

Mai bine 
fără pușcă

Vinătorii din județul Mehe
dinți au fost invitați să se pre
zinte cu puștile la filiala de I 
vinătoare. O partidă cinegetică I 
de amploare ? Nu. Un simplu I 
control asupra armelor de vi- ■ 
nătoare. In urma acestuia s-a I 
constatat că 78 de puști prezen- I 
tau defecțiuni care puneau in 1 
pericol viața posesorilor lor. I 
Drept pentru care vinătorii res- I 
pectivi au rămas fără arme. Și, I 
ca să fim drepți, n-au ce re- . 
preta. Decit cu așa puști, mai I 
bine fără ! I

Vagabon
dajul se 
pedepsește

Erau trei : Incze Dominie, 
Ioan Blaga șl Vacile Takacs. I 
Toți trei din același oraș, a- I 
vi nd Ja activ mai multe con- • 
damnări pentru furt. $1 cu toa- | 
te acestea nici unuia din ei I 
nu-i trecea prin gind să învețe | 
o meserie, să muncească. Ziua . 
tăiau frunză la ciini. trăind din I 
tot felul de expediente, iar I 
noaptea se retrăgeau... intr-o ca- • 
meră destinată depozitării gu- I 
noalelor de la un bloc. Depistați I 
de organele de resort in urma I 
unor escapade dubioase, ei au ■ 
fost trimiși in fața instanței de I 
judecată. Pentru constituirea in I 
grup, in vederea ducerii unei 
vieți parazitare, toți trei au I 
fost condamnați la cite 6 luni I 
închisoare. •

Un tren 
într-o

într-una din nopțile trecute, 1 
ușa unui grajd, in care se aflau I 
caii cooperativei agricole de I 
producție Beclean (Brașov), «-a I 
deschis la perete. Caii au ieșit a- . 
fără și au pornit in șir indian pe I 
terasamentul căii ferate din a- I 
propiere. La scurt timp și-a fă
cut apariția un tren de marfă. I 
Rezultatul ? In urma ciocnirii I 
cu caii-putere ai locomotivei, I 
29 de cai au rămas înșirați de-a ■ 
lungul linie’ ferate. Îngrijitorul I 
de serviciu, Nlcolae Ursu, care | 
in acel moment dormea in post, 
va suferi acum consecințele de I 
rigoare.

Rubrică redactatfi de *
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții „Scînteii* I

Exemple de bună organizare

Inițiative deosebite
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„TINE PASUL" I A’tw ar 
putea fi exprimat sintetic modul 
de organizare a activității In multe 
cooperative din județul Brăila. 
Munca a fost Organizată In flux con
tinuu. Ce înseamnă aceasta ? Dăm 
cuvintul tov. Marin Petre, inginerul- 
șef al cooperativei „Scinteia“-Insu- 
râței : „Noi insămințăm acum lu
cerna și sfecla de zahăr. De exem
plu, pe parcela unde se seamănă 
îucernă au fost concentrate toate 
mijloacele mecanice : 6 grape cu 
disc, 2 nivelatoare pentru pregăti
rea terenului, 2 semănători S.U. 29 
și un tăvălug care tasează terenul 
in urma semănătorilor. Aceasta s-a 
făcut pe baza unor calcule in care 
am ținut seama de randamentul fie
cărui utilaj'1. In mod asemănător a 
fost organizată munca și la coopera
tiva agricolă „Grivița roșie1'. „Lu
crăm la semănatul florii-sc»arelui — 
ne spunea Gh. Dinică, inginerul-șef. 
Dimineață, discurile au pregătit tere
nul. După 15 minute de la aplica
rea erbicidelor discuim ; orice in
tirziere ar duce la evaporarea sub
stanței și efortul făcut ar fi in za
dar. Am calculat cit timp este ne
cesar pentru a se crea front de 
lucru celor 5 semănători S.P.C.-6. 
în acest fel, întreaga suprafață de 
515 hectare prevăzută a se cultiva 
cu floarea-soarelui va fi insămin- 
țată intr-un timp mai scurt cu 2—3 
zile decit am prevăzut inițial11. în 
acest mod au organizat munca și in
ginerii agronomi din alte coopera
tive agricole, cum sint cele din Bă- 
răganu, Dudescu, Zăvoaia, Mihal 
Bravu, Dudești, Spiru Haret ele. 
Calcule inginerești, care ajută la 
folosirea cu randament sporit a uti
lajelor agricole, la grăbirea lucră
rilor.

Tovarăși președinți și ingineri a- 
gronomi ! Faceți asemenea calcule 
și in coouerativele pe care le con
duceți ! Veți găsi destule resurse de 
creștere a randamentului utilajelor.

— CITI POMI AȚI SĂDIT AZI?
BIHOR

• 217000pomi fructiferi

• 95000 butași de viță
„Plantați in acest an în curtea fiecărei gospodării 

cel puțin doi pomi fructiferi și trei butuci de viță de 
vie11 ! — această chemare a conferinței județene Să
laj a secretarilor comitetelor de partid și a președinți
lor consiliilor populare comunale a găsit un larg ecou 
în rindul tuturor locuitorilor satelor sălăjene. Ca atare, 
cu toții, tineri și virstnici, au pornit cu entuziasm la 
materializarea acestei acțiuni patriotice, declanșindu- 
se o adevărată întrecere intre localități. In comuna So
meș Odorhei au fost plantați in gospodăriile populației 
7 300 pomi și 5 700 butuci de vie. La Românești sătenii 
au plantat aproape 22 000 de pomi, dintre care 20 000 
pruni locali și 5 000 butuci de viță de vie. Rezultate 
asemănătoare au fost obținute și in comunele Crasna, 
Surduc, Hida, Cizer etc. Se urmărește deopotrivă și 
extinderea livezilor In cooperativele agricole. Astfel, 
cooperatorii din Coșei au încheiat de plantat cu pruni 
10 ha de teren neproductiv. Pină acum, ln județul Să
laj s-au plantat 217 000 pomi fructiferi și 95 000 butuci 
de viță de vie.

ÎN CAPITALĂ

prezenți

© 450000pomi fructiferi 

® 110000 butași

de viță
Printre numeroasele acțiuni susținute de Comitetul 

județean de partid Bihor . de comitetul executiv al 
consiliului popular județean și organele agricole de 
specialitate se numără și chemarea consiliului- popu
lar comunal Diosig care prevede ca : „Fiecare circum
scripție electorală să devină un colț de livadă, fiecare 
gard — un spalier roditor11. La numai o lună de la 
lansarea chemării, Inițiativa a fost preluată de mii de 
cetățeni, pionieri și uteciști, care participă cu entu
ziasm la plantarea de pomi. Pină in prezent s-au plan
tat peste 400 000 pomi din cel 500 000 planificați pen
tru această primăvară, urmind ca in toamnă să se mai 
planteze încă 500 000. Totodată, pe lingă gardurile șco
lilor, instituțiilor și locuințelor cetățenilor s-au sădit 
peste 100 000 butași de viță de vie.

100000 de tineri- 
la sădirea pomilor

A sădi un pom înseam
nă un act de creație și 
omenie. A-l urmări cum 
crește de la un an la al
tul, odată cu tine însuți, 
odată cu propria-ți înain
tare in virstă, înseamnă, 
dincolo de darul in rod fi 
umbră, mereu mai bogat, 
a-ți oferi un tonic prilej 
de meditație, profund o- 
menească, asupra scurgerii 
timpului, asupra devenirii 
umane. Astfel, actul sădi
rii pomilor devine și act e- 
ducativ intru muncă și 
creație, Intru atitudinea 
față de viață. „Cit și cum 
a crescut pomul sădit de 
mine ?... Dar eu, cel care 
l-am sădit, cit și cum 
m-am împlinit, odată cu 
pomul meu. fizic și spiri
tual

Iată o meditație predi
lectă mai cu seamă celor 
tineri — și mai cu seamă 
lor utilă, lată de ce decla
rația pe care ne-o făcea, 
deunăzi, unul dintre tinerii 
bucureșteni intilniți pe 
marele „șantier al clorofi- 
lei” poate servi drept 
motto pentru întreaga ac
tivitate de sădire a pomi
lor depusă de tinăra gene
rație in aceste zile in în
treaga țară. „Sădind un 
pom, ne-a spus el. mi-am 
sădit in memorie amintirea 
unei fapte frumoase, la 
care, clnd voi fi matur, 
mă voi gindi cu mindrie |i 
duioșie*.

...Un glnd pe care, in ca
zul Capitalei, îl vor încer
ca 100 000 de tineri, acesta 
fiind numărul eșalonului 
de forțe primăvăratice 
care, râspunzlnd chemării 
organizației municipale de

tineret, au participat, între 
29 martie—3 aprilie, la 
sădirea a aproape 70 000 de 
pomi.

Evidențieri? Dlntr-o lun
gă listă, desprindem pe 
cel mai buni dintre cei 
buni : Grupul școlar
U.M.E.B., Școala profesio
nală „Timpuri Noi", liceele 
nr. 22, 39, 43, Școala pro
fesională a Uzinelor „Vul
can”, Grupul școlar „23 
August”, Școala profesio
nală „Autobuzul”. Centrul 
universitar, Școala pro
fesională „Grivița". Apoi 
tinerii muncitori de la 
Uzinele de pompe, de la 
„Vulcan* șl „23 August”, 
din sectoarele 4, 5, 7 șl 8, 
cărora li se adaugă atiția 
și atiția alții, necuprinși în 
evidențele organizației de 
tineret pentru că au mun
cit, alături de părinți, după 
tradiție, in >urul btocuraor 
unde locuiesc.

Tradiții străvechi, tradi
ții noi. Tinerii Capitalei, 
ca, de altfel, tinerii din 
întreaga țară n-au făcut, 
in această primăvară, de
cit să continue, la dimen
siuni sporite și cu metode 
mai eficiente, o acțiune la 
care participaseră și in 
anii trecuți. Care ar fi 
noutățile ?... De pi’.dă, fap
tul că anul acesta, la 

. București, sădirea s-a efec
tuat „mai științific", avin- 
du-se aportul specializat 
al studenților de la facul
tatea de horticultura a In
stitutului agronomic ,.Ni
colae Bălcescu11. J50 de a- 
semenea specialiști, imbră- 
cați in salopete, au fost 
prezenți — nu numai cu 
sfatul, ci și cu fapta con

IN CIMP, DE LA ORELE 
5 LA 23. VOR FI RECUPE
RATE ȘASE ZILE. După cum 
se știe, in județul Botoșani, lucră
rile agricole jn cimp au inceput mal 
tirziu. Au fost găsite totuși sufici
ente resurse ca ele să fie intensi
ficate. După cum ne informa ing. 
Nicolae Gimir, directorul trustului 
județean I.A.S., in toate fermele 
mecanizatorii lucrează in schimburi 
prelungite, de la orele 5 la 23. Ini
țiativa a fost îmbrățișată și de me
canizatorii din numeroase secții 
S.M.A. care lucrează din zori și 
pină seara tirziu, iar in unele locuri 
și noaptea. In scopul bunei folosiri 
a timpului, alimentarea tractoarelor 
se face direct in cimp, iar mecani
zatorii iau masa pe tarlale. Se 
apreciază că, in acest fel, durata 
insămințării culturilor din prima 
epocă va fi scurtată cu cel puțin 6 
zile. Să exemplificăm. La coopera
tiva agricolă' din Durnești, fiecare 
mecanizator, brigadier știa ce are 
concret de făcut. Viteza de lucru la 
semănat e de 80—90 ha zilnic. La 
cooperativele agricole din Bobulești 
și Ștefănești, miercuri la ora 5 di
mineața toate tractoarele și semă- 
nătorile erau in cimp. Seara tirziu 
s-a făcut bilanțul. Miercuri, la Ște
fănești s-a încheiat semănatul ma
cului pe 120 ha, s-au insămințat cu 
sfeclă de zahăr 25 ha, s-au discuit 
120 ha.

mecanizare au luat măsura ca la 
■emănătorile S.P.C.-6 să fie montate 
dispozitive de administrare a Îngră
șămintelor chimice concomitent cu 
insămințarea porumbului. Avanta
je : ingrășămlntele cad aproape de 
rădăcina plantelor și sint utilizate 
mai economic de către acestea. De 
•asemenea, In fiecare unitate agri
colă cooperatistă s-a stabilit densi
tatea la Însămînțat în funcție de

ODATĂ CU SĂMINȚA - 
Șl INGRAȘĂMINTELE. '■> 
județul Arad plouă și oamenii sint 
bucuroși pentru că rezerva de ume
zeală din sol e mică. în cele mai 
multe unități, ieri nu s-a putut lu
cra, dar a continuat plantarea legu
melor în solarii. Subliniem o iniția
tivă bună in vederea grăbirii insă
mințării porumbului : secțiile d©

Lucrările la zi, în cifre si date
' 5

în județul ARAD
© S-a terminat însămînțatul pe cele 38 784 ha 

culturi din prima epocă
© - ----------Au fost plantate 1 650 hectare cu legume 

Ieri s-au plantat 5 ha în șelarii

județul BOTOȘANI
Au fost însămînțate 11 060 ha șl pregătite© 1

pentru însămînțat 18 100 ha
© S-au administrat îngrășăminte chimice pe 

63 931 ha

BILANȚUL ZILEI DE IERI

• 4 155 ha însămînțate cu sfeclă de zahăr, 
mazăre și plante medicinale

©------------3 500 ha arate

județul BRAILA
Au fost însămînțate 17 490 ha 
Teren pregătit - 27 920 ha 
Ieri s-au însămînțat 3 430 ha

î n

I n

cretă — pretutindeni unde 
colegii lor de generație iși 
făceau ucenicia de sădl- 
tori... O altă noutate — pe 
care organizația municipală 
de tineret ne-a rugat 
s-o consemnăm neapă
rat — este aceea că, anul 
acesta, pentru 'prima dată, 
D.S.A.P.C.-ul „a fost pe 
fază", indicind cu certitu
dine locurile unde pot fi 
plantați pomi și amenajate 
spații verzi. Astfel, per
spectiva tristă de a se des
chide ulterior fundații de 
noi .construcții, tocmai in 
locurile unde au sădit tine
rii, se exclude.

In încheiere, o temă de 
meditație — și de neintir- 
ziată acțiune — pentru fo
rurile interesate. In aceas
tă vară, toți cei 270 000 de 
tineri ai Capitalei și-au 
planificat, spre lauda lor, 
un mare volum de muncă 
voluntar-patriotică : cite 80. 
de orelom. Ei bine, nici' 
pină la ora actuală n-au 
fost stabilite, concret, o- 
biectivele care vor fi În
credințate tinerilor. Ar fi 
păcat ca această mare e- 
nergle, potențată de ela
nul exemplar, specific vir- 
stei entuziasmului, să nu 
fie valorificată pe măsura 
ambițiilor tinerei generalii. 
Cu .atit mai mult cu cit, 
atunci cină s.nt diri ale 
cum trebuie, aceste tonice 
ambiții fac, realmente, mi
nuni.

împlinirile doblndite. In 
numai citeva zile, pe „șan
tierele clorofilei” o atestă 
din plin.

Petre DRAGU

sămința care urmează «fi fia folo
sită și de fertilitatea solului. In 
cursul zilei de ieri, ca de altfel și 
In zilele precedente, specialiștii din 
cadrul cooperativelor agricole Tir- 
nova, Păullș, Șiria, Ineu și din 
multe alte unități au urmărit cu 
atenție temperatura din sol pentru 
n stabili momentul declanșării cam
paniei de insămințare a porumbu
lui.

• 23000 pomi fructiferi

® Af/c/ măcar un butaș de viță 
din cei 318500 planificați

SE POATE?

CHIAR AICI?

A

Sîntem obligați să întrebăm

De ce stați 
în ședințe ?

a-Consemnăm, cu regret, clteva 
nomalii dintr-un județ ln care, așa 
cum subliniam mal sus, munca este 
bine și foarte bine organizată.

Cooperativa agricolă din comuna 
Viziru, județul Brăila. Batem la 
ușa pe care scrie „președinte'1. E 
încuiată. Intr-un tirziu se deschide 
discret.

— Nu slnt aici pentru nimeni din 
cooperativă — spune președintele 
Gh. Spătaru. Dv., poftiți, v-am 
văzut venind cu mașina.

— De ce stați Încuiat In birou ?
— Scriu o informare pentru adu

narea generală convocată pentru 
astă-seară.

— Ce discutați ?
— Planul de măsuri pentru cam

pania agricolă de primăvară.
Un caz izolat ? Nu.
• Uniunea județeană a coopera

tivelor agricole a planificat ca in 
toate cooperativele să se țină adu
nări generale pentru trimestrul 
...Intii.

• Direcția agricolă a convocat pe
3 aprilie, la Brăila, pe toți șefii 
fermelor zootehnice.

• Conducerea S.M.A. însurăței 
dispune ținerea unei ședințe pe 
teme de protecția muncii, ședință 
care trebuia organizată înainte de 
începerea campaniei. Tractoarele au 
fost scoase cu intirziere In cimp.

Și dacă nu venea 
directorul ?

la
Dud

se
Pină miercuri dimineața, 

cooperativele agricole din 
și Tauț, județul Arad, nu _ 
făcuseră lucrări de Întreținere a 
terenului decit pe 50 și respectiv

De la întreprinderea județeană 
Vilcea pentru producerea, valori
ficarea și industrializarea legu
melor șl fructelor aflăm că, ln a- 
ceastă primăvară, urmează să se 
planteze 460 hectare cu meri, pruni, 
peri, vișini și alte specii ln princi
palele bazine pomicole din zonele 
Horezu, Drăgășani, Bălcești. Pri
mim asigurări că lucrările de în
treținere a livezilor și de extinde
re a plantațiilor se desfășoară cu 
intensitate. După cum aveam să 
constatăm — iar imaginea surprin
să este elocventă — la cooperativa 
agricolă Șutești numeroși coopera
tori participau ’ la plantat. (Fo
tografia de sus). Clnd am vizi
tat această unitate, tocmai sosi
se ultimul transport de puleți de 
vișini, pe care l-a preluat brigada 
condusă de Ștefan Pirvulescu și 
i-a sădit în aceeași zi. Se aprecia 
că suprafața de 3 hectare care a 
mal rămas de plantat din cele 25 
hectare planificate pentru această 
primăvară se va Încheia ln urmă
toarele 3 zile.

Dar ln alte cooperative agricole, 
cum sint cele din' Măciuca, Puiești, 
Valea Mare, Lăpușata și altele, lu
crările de plantare sint mult ră
mase in urmă. Răspunderea pen
tru această situație o poartă atit 
consiliile de conducere ale unită
ților respective, cit și centrul ju
dețean de semințe și material să- 
dltor : și unii și alții au intirziat 
procurarea materialului săditor.

Nici in ce privește lucrările de 
întreținere in livezi situația nu 
este satisfăcătoare. Pină aciim trei 
zile, curățirile, tăierile de rodire 
și săpatul In jurul pomilor erau 
făcute in proporție de 55 la sută. 
In loc să ia măsurile corespun
zătoare, unii factori de răspun

200 ha. „Pămintul a fost moale" — 
au susținut inginerii celor două coo
perative, loan Borlea și Teodor Su- 
clu (dar la cooperativele agricole 
vecine Tirnave și Agrișul Mare 
pregătirea terenului s-a încheiat). 
A venit la fața locului ing. Petre 
Mateescu, director adjunct al direc
ției agricole. I-a invitat pe cei doi 
confrați de specialitate, s-au plim
bat pe teren, au scormonit pămintul 
și au ajuns la concluzia să scoată 
tractoarele in brazdă. Pămintul se 
lucra excelent. La această concluzie 
putea ajunge orice tractorist care 
punea piciorul pe pămint. Nu era 
neapărată nevoie de prezența direc
torului adjunct al direcției agricole. 
Ce să mai comentăm ?

Cum „merge treaba11
dacă stau trac-

toarele ?
Pe orice primar de comună l-a! 

Întreba care este principala sarcină 
a consiliilor populare comunale in 
această perioadă, răspunsul n-ar pu
tea fi decit unul singur : executarea 
intr-un timp cit mai scurt a lucră
rilor agricole de primăvară. „Trea
ba merge bine" — ne asigură tov. 
Mihai Barnea, primarul comunei 
Trușești-Botoșani. La sediul secției 
de mecanizare insă stăteau 4 trac
toare. Dar „treaba merge1*. La Hli- 
picenl nu s-a insămintat nici un 
hectar cu sfeclă de zahăr din cele 
230 ha planificate. Aci mai sint de 
arat 860 ha și... de strins bețele de 
floarea-soarelui de pe 30 ha. De ce 
nu se lucrează ? „Știți, un specialist 
a spuș că mai. putem aștepta cu se
mănatul sfeclei" — ne răspunde 
tov. Teodor Ipatov, secretarul co
mitetului comunal de partid. Dar 
cine a spus să nu fie strinse bețele 
de floarea-soarelui, să nu se are și 
să nu se pregătească terenul ?

dere dau explicații „liniștitoa
re". Un exemplu elocvent ni 
l-a „servit'1 tovarășul Constantin 
Bolocan, președintele cooperati
vei agricole Măciuca. „La noi, 
totul este In ordine. Din cele 
184 hectare de livezi n-au mai ră
mas de săpat decit in jurul a cir
ca 200 de pomi in Valea Bocșii, iar 
tăierile de rodire sint deja înche
iate". Numai că la mal puțin de 
200 metri distanță de sediul co
operativei agricole este o livadă de 
pruni prin care, în această primă
vară, n-a călcat picior de pomi- 
cultor. Imaginea pe care am sur- 

e prins-o pe peliculă nu are nevoie 
de nici un comentariu. (Fo
tografia de jos). O imnortan- 
ță suprafață pomicolă o dețin in 
județ întreprinderile agricole de 
stat. Deși nu duc lipsă de mașini 
și forță de muncă, stadiul lucrări
lor in livezile acestora nu este mal 
bun. Ne oprim pentru exemplifi
care la ferma Măgureni a I.A.S. 
Drăgășani. Aici, după ce s-au fă
cut tăierile de formare a coroanei, 
celelalte lucrări au stagnat. „Tre
buie să reducem cheltuielile", În
cearcă să justifice tov. ing. Nico- 
lăița Udrea, șefa fermei. Firește, 
trebuie să existe preocupare pen
tru reducerea cheltuielilor, dar nu 
prin dijmulrea producției. De ce 
nu s-a săpat in jurul pomilor ? 
Cică după ce vor crește buruienile 
tot se va introduce un cultivator. 
Ne pare rău că am întilnit aseme
nea imagini acolo unde ne-am fi 
așteptat cel mal puțin : in Vilcea 
— unde experiența oamenilor in a- 
cest domeniu este unanim cunoscu
tă și recunoscută,

Text Ion STANC1U 
Fotografii: I. Dichlscanu
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII

DEMOCRATICE SUDAN LA BRAȘOV
La plecarea din București, în 

<ara Bâneasa, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar Mohammed 
Nimeiri au fost conduși de tova
rășii Manea Mănescu, Gheorghe 
Cioara, Emil Drâgânescu, de mem
bri ai guvernului și alte persoane 
oficiale române. Era de față Tag 
Elsir Mohamed Abbas, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Democratice Sudan la Bucu
rești. Numeroși bucureșteni au fă- 

b’mt o călduroasă manifestație de 
, simpatie, aclamînd îndelung pe cei 

doi șefi de stat.
în gara Predeal, unde trenul 

poposește pentru cîteva minute, un 
mare număr de locuitori ai ora
șului, oameni ai muncii aflati la 
odihnă, turiști au făcut o entu
ziastă primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. exprimînd. in același 
timp, sentimentele de stimă și 

• prietenie față de solii poporului 
\sudanez. Cei doi șefi de stat au 

răspuns uralelor celor prezenți.
Ora 10.15. Trenul special sosește 

în gara Brașov. Mii și mii de ce
tățeni au venit să întîmpine pe 
conducătorul statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. și pe 
oaspetele poporului nostru, pre
ședintele Gaafar Mohammed Ni- 
meiri. pe tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Buseina Nimeiri. Pri
mirea făcută de către brașo
veni a reprezentat, încă din pri
mele momente, o vie expresie a 
sentimentelor de prietenie cu care 
au fost înconjurați oaspeții în tot 
cursul vizitei pe meleagurile aces
tei părți a țării.

O gardă alcătuită din militari al 
trupelor de vînători de munte, 
luptători ai gărzilor patriotice și 
tineri din detașamentele de pre
gătire pentru aoărarea patriei pre
zintă onorul celor doi șefi de stat. 
Sînt de fată președintele Consi
liului popular județean Brasov, 
Constantin Drăgan. Constantin 
Cîrțînă, primarul municipiului, și 
alte oficialități locale.

După străvechea datină româ
nească: oaspeților le este oferită 
pîine și sare, sînt invitați să gus
te din ploști cu vin.

Vizita întreprinsă apoi în cîte
va unități industriale și agricole 
din acest județ cu o pondere în
semnată în economia țârii noastre 
oferă oaspeților prilejul de a cu- 

. noașîe, după contactul avibcu refâ- 
! litățile României socialistă în Ca

pitala țării, noi aspecte ale dezvol
tării economico-sociale a patriei 
noastre, de a vedea in mod direct, 
nemijlocit, entuziasmul cu care în
tregul popor înfăptuiește neabătut 
politica partidului și statului, bucu
ria și entuziasmul cu care oame
nii muncii îl primesc pe înaltul 
conducător al statului, tovarășul 
Ceaușescu.

în mijlocul constructorilor

de tractoare
Uzina de tractoare. în întâmpi

narea oaspeților au venit loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele, Gheor
ghe Trică, directorul Centralei in

i' dustriale pentru autovehicule, trac- 
( toare și mașini agricole, conducă

torii uzinei.
Directorul general al întreprin

derii, Vasile Sechel, exprimă pre
ședintelui Gaafar Mohammed Ni
meiri sentimentele calde de prie
tenie pe care întregul colectiv de 
constructori de tractoare, asemeni 
întregului nostru popor, le nutrește 
față de poporul sudanez. O expre
sie grăitoare a dezvoltării colabo
rării româno-sudaneze o constituie 
și faptul că un prim lot de trac
toare românești a fost expediat, 
în urmă cu cîteva luni, în Sudan.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, directorul uzinei dă 
glas sentimentelor de bucurie ale 
tuturor muncitorilor de aici de a-1 
primi din nou in mijlocul lor pe 
conducătorul iubit al partidului și 
statului nostru, care, în repetate 
rînduri, a vizitat uzina, a stat de 
vorbă cu muncitori, tehnicieni, in
gineri, analizind la fața locului 
problemele actuale și de perspecti
vă ale acestei moderne unități a 
industriei noastre constructoare de 
mașini, în vederea dezvoltării uzi
nei, pentru diversificarea largă a 
gamei de tractoare, spre a răspun
de necesităților diferitelor sectoa
re ale economiei noastre naționale, 
și satisfacerea cerințelor de ex
port.

Oaspeților Ii se prezintă un scurt 
istoric al întreprinderii. Ilustrin- 
du-se procesul continuu de perfec
ționare tehnică și modernizare, 
sînt prezentate in machete diverse
le tipuri de tractoare produse aici, 
se arată că din 1947 și pină în pre
zent au fost produse peste 300 000 
de tractoare, din care mai bine de 
120 000 au fost exportate în circa 
70 de țâri. Aprecierile de care s-au 
bucurat peste hotare demonstrea
ză capacitatea tehnică de azi a in
dustriei românești, posibilitățile 
sale largi de a participa la circui
tul mondial de valori materiale.

Sînt vizitate apoi cîteva din sec
toarele uzinei, urmărindu-se flu
xul tehnologic de producție al mo
toarelor și de montare a tractoa
relor. Rod al preocupărilor conti
nue de perfecționare tehnică, uzina 
este dotată cu mașini și agregate 
din cele mai moderne, ceea ce îi 
psrmite să aibă unul din cele mai 
ridicate grade de integrare a pro
ducției cunoscut în industria mon
dială de tractoare.

Piața gării și noul cartier ofe
ră o imagine sugestivă a dezvol
tării moderne a acestui vechi cen
tru transilvănean.

în aclamațiile entuziaste ale 
mulțimii, cei doi șefi de stat iau 
loc intr-o mașină deschisă și se 
îndreaptă spre uzina de tractoare.

Coloana oficială străbate car
tierul gării — un adevărat oraș 
satelit construit în ultimii ani, 
unde locuiesc peste 10 000 de fa
milii, în marea lor majoritate con
structori de tractoare.

împreună cu cartierul Steagul 
roșu, din imediata apropiere, unde 
au fost înălțate peste 11 000 de a- 
partamente, întreaga zonă consti
tuie o replică modernă a bătrinu- 
lui Brașov — o expresie a dezvol
tării puternice, economice și so
ciale, pe care a cunoșcut-o în ul- 

~ ^tifiiele două decenii 'Srașur;âe TăT 
poalele Tîmpei. Noile cartiere sînt 
o mărturie a grijii permanente a 
statului nostru față de ridicarea 
necontenită a nivelului de viață al 
populației.

Pe întregul traseu străbătut, mii 
și mii de oameni aclamă pe cei 
doi șefi de state, pentru prietenia 
româno-sudaneză.

Șeful statului sudanez urmă
rește cu mult interes procesul de 
producție, cere explicații asupra 
tehnologiilor folosite în diferite 
sectoare. în hala de montaj sînt 
urmărite ultimele momente ale a- 
samblării unui tractor de 65 CP. 
De pe banda rulantă iese acum 
tractorul U 651 M. cu numărul de 
fabricație 340 000. De altfel, la fie
care 8 minute un tractor părăseș
te banda de montaj.

într-un sector învecinat, pe o 
altă bandă rulantă, sînt în curs de 
montaj tractoare de 45 CP.

Diversificarea producției de trac
toare. sarcină ce stă permanent în 
atenția colectivului de aici, este 
urmărită apoi pe viu, într-o pre
zentare a tipurilor și diverselor va
riante aflate în fabricație.

în fața oaspeților sînt aduse trac
toare al căror potențial variază de 
la 35 pînă la 150 CP, construite în 
28 de variante. La solicitarea pre
ședintelui Sudanului se fac demon
strații cu echipamentele cu care 
sînt înzestrate tractoarele.

Brașovul este cunoscut însă și ca 
o citadelă a industriei de autoca
mioane. Președintelui Nimeiri îi 
sînt prezentate cu acest prilej și 
diferite tipuri de autocamioane 
realizate de uzinele brașovene.

Și în acest domeniu. înfăptuin- 
du-se indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizi
telor de lucru făcute aici, al întâl
nirilor cu specialiștii, se acordă 
atenție deosebită diversificării ga- 
m°i de autocamioane.

Sînt înfățișate tipurile de 3 șl 
5 tone, în mai multe variante, pre
cum și noua familie de autoca
mioane Diesel, cu o mare varie
tate de utilități.

Rețin atentia oaspeților suda
nezi mașinile echioate cu insta
lații izoterme și izofrigorifice. asu
pra cărora cer explicații detaliate, 
precum și autobasculantele de 
mare capacitate.

Luîndu-și rămas bun de Ia con
structorii de tractoare, președinte
le Republicii Democratice Sudan, 
Gaafar Mohammed Nimeiri, a 
scris în cartea de onoare :

„Astăzi am vizitat marea dum
neavoastră uzină de tractoare. Sînt 
impresionat de realizările dum
neavoastră. de progresul general al 
României în domeniul Industriei 
grele și mai ales al industriei de 
tractoare și autocamioane. Cred că 
acestea vor oferi o bună posibili
tate de cooperare între Sudan șl 
România".

De la uzina de tractoare, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu

TnaJții oaspeți răspund călduroasei primiri 

președintele Gaafar Mohammed 
Nimeiri, ceilalți oaspeți, se în
dreaptă spre orașul Codlea.

Coloana de mașini parcurge 
străzile Brașovului, de-a lungul 
cărora mii și mii de locuitori a- 
dresează oaspeților semne priete
nești, aplaudă îndelung pe cei doi 
șefi de stat. Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar Mohammed 
Nimeiri, aflați într-o mașină des-

Salutul cald al cooperatorilor și 
muncitorilor agricoli din Codlea

Codlea îi întîmplnă pe vizitatorii 
cu toată dragostea și simpatia, 
populația orașului ieșind în calea 
lor, cu mic cu mare, cu flori, cu 
fanfare.

Primul popas se face la ferma 
zootehnică a cooperativei agricole 
de producție.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Gaafar Mohammed 
Nimeiri sînt întîmpinați de Angelo 
Miculescu, ministrul agriculturii, 
industriei alimentare și apelor, de 
conducătorii organelor locale. Șe
ful direcției agricole județene. Ion 
Mănoiu, prezintă oaspeților cîteva 
aspecte ale structurii actuale și 
perspectivele zootehniei în această 
parte a țării. De asemenea, ingine- 
rul-șef Constantin Bogdan, care 
de 17 ani muncește alături de ță
ranii de aici, înfățișează preocu
parea locuitorilor ei pentru amelio
rarea raselor de animale, sporirea 
producției de carne și lapte.

La întreprinderea agricolă de 
stat atenția oaspeților este reținu
tă de realizările serelor amenajate 
aici pe aproane 35 de hectare. Pe 
această suprafață — o imensă gră
dină a cărei policromie încîntă 
privirile. în alte sere se cultivă 
roșii, castraveți și alte trufandale 
de sezon.

Adjunctul ministrului agricultu
rii, industriei alimentare și ape
lor, Ion Ceaușescu, se referă în 
explicațiile sale la evoluția dez-

Dejun în onoarea oaspeților
In cinstea oaspeților, președin

tele comitetului executiv al consi
liului popular județean a oferit un 
dejun care a reunit, într-o ambian
ță de cordialitate și prietenie, per
sonalitățile române și sudaneze ce 

Manifestație de calda simpatie pe străzile Brașovului

chisă, răspund saluturilor entu
ziaste ale brașovenilor.

De la ieșirea din Brașov se pă
trunde în cîmpia Țării Bîrsei, al 
cărei locuitori au o bogată tradi
ție .în agricultură și creșterea ani
malelor. Cooperativa agricolă de 
producție și întreprinderea agri
colă de stat de la Codlea oferă 
oaspeților cunoașterea unora din 
realizările harnicilor lucrători al 
ogoarelor.

voltării întreprinderii, subliniind 
că veniturile realizate de pe urma 
florilor și legumelor cultivate în 
sere se ridică la 60—65 milioane 
lei anual. Expoziții florale, care re
unesc tot ce au creat horticulto
rii aici, rețin atenția oaspeților în 
timpul vizitării serelor de garoafe 
și trandafiri. Mesajul frumuseți
lor florale ale acestor meleaguri 
poate fi reîntâlnit în 17 țări euro
pene unde sînt trimise zilnic cu 
avionul garoafele și trandafirii de 
Ia Codlea. Despre hărnicia și reali
zările oamenilor muncii de la în
treprinderea de stat vorbesc su
gestiv și serele în care se cultivă 
legume timpurii. Oaspeții sînt 
invitați să guste din căpșunile din 
prima recoltă. în timpul vizitei 
sînt prezentate mașinile agricole și 
echipamentele asimilate sau reali
zate aici pentru grădinărit și care 
permit mecanizarea complexă, ob
ținerea unor recolte superioare.

Luîndu-și rămas bun, președin
tele Gaafar Mohammed Nimeiri 
adresează calde felicitări pentru 
realizările lucrătorilor întreprin
derii agricole de stat de la Codlea.

Vizitarea obiectivelor economice 
brașovene a prilejuit șefului statu
lui sudanez calde aprecieri, oaspe
tele subliniind că ele reprezintă 
un simbol al dezvoltării și progre
sului continuu al României de as
tăzi.

însoțesc pe șefii celor două state, 
precum și reprezentanți al organe
lor locale, ai organizațiilor obștești 
din -Brașov.

Exprimînd bucuria oamenilor 
muncii brașoveni de a avea în 

mijlocul lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, de a primi pe oaspeții 
de seamă al poporului român, pre
ședintele Nimeiri și soția sa, pre
ședintele consiliului popular jude
țean, Constantin Drăgan, a spus :

Vizita dumneavoastră, domnule 
președinte Nimeiri, în județul nos
tru, ne onorează, întregește și am
plifică bucuria șl satisfacția locui
torilor de pe aceste plaiuri pentru 
bunele raporturi existente între 
popoarele român și sudanez, pen
tru cursul ascendent pe care-1 cu
nosc aceste relații, mai ales după 
vizita din anul trecut a tova
rășului Ceaușescu în frumoasa 
dumneavoastră țară, prin care s-au 
deschis orizonturi noi cooperării 
româno-sudaneze. Oamenii muncii 
din județul Brașov sînt mîndri că 
pot aduce contribuția proprie la 
dezvoltarea acestor relații, îndeo
sebi pe linie economică, prin pro
duse ale industriei brașovene pe 
care le livrează în țara dumnea
voastră în cadrul unor schimburi 
reciproc avantajoase.

Nutrim din adîncul Inimii spe
ranța că vizita dumneavoastră, 
discuțiile purtate la cel mai înalt 
nivel de reprezentare vor facilita 
dezvoltarea pe mai departe a bu
nelor raporturi, a încrederii între 
România și Sudan, vor sluji propă
șirii materiale și spirituale a țări
lor și popoarelor noastre.

Acestea sînt gîndurile cele mal 
sincere cu care, alături de întregul 
popor român, noi, brașovenii, vă 
înconjurăm pe dumneavoastră, 
domnule președinte Nimeiri, aces
tea sînt simțămintele de dragoste 
și stimă aleasă pe care le reafirmă 
toți locuitorii județului față de 
dumneavoastră, mult iubite tova
rășe Ceaușescu, care vă dedicați 
întreaga ființă pentru ca patria 
noastră să urce pe cele mai înalte 
trepte ale progresului și propășirii 
și să aibă cît mai niulți prieteni în 
lume.

în încheiere, Constantin Drăgan 
a toastat pentru dezvoltarea prie
teniei dintre popoarele român și 
sudanez, în sănătatea președinților 
Nicolae Ceaușescu, Gaafar Mo
hammed Nimeiri, a tovarășei 
Elena Ceaușescu și a doamnei 
Buseina Nimeiri.

Mulțumind, în numele șefului 
statului sudanez, pentru cuvintele 

•■■’adresate/’ pentru primirea căl
duroasă a locuitorilor din Brașov, 
ministrul afacerilor externe, Man
sour Khalid, a spus: Vizita noastră 
în țara dumneavoastră ar fi fost 
incompletă dacă nu am fi cunos
cut această frumoasă regiune. A 
fost o plăcere să vizităm această 
regiune care a dat luptători pentru 
libertatea patriei dumneavoastră, 
luptători revoluționari care să 
realizeze progresul de astăzi. Sînt 
sincer cînd vă spun că progresul 
pe care dumneavoastră l-ați reali
zat în această regiune servește întă
ririi relațiilor dintre țările noastre. 
Este o colaborare mai veche, dar 
ea a început să capete contururi 
noi în special după întâlnirile ce
lor doi președinți cu ocazia vizi
tei domnului președinte Ceaușescu 
în Sudan. Atunci cînd cei doi pre
ședinți procedează în acest fel țin 
seama de logica istoriei. Acea lo
gică care impune țărilor ce voiesc 
să trăiască independent în această 
lume să colaboreze și să se sprijine 
reciproc. Am văzut în România 
ceea ce ați realizat dumneavoastră 
grație acestei politici de indepen
dență, și frații dumneavoastră — 
cafe au vizitat Sudanul — au re
marcat, dă asemenea, ceea ce noi 
am realizat grație politicii noastre 
de independență. »

Ministrul afacerilor externe a 
exprimat în numele președintelui 
țării sale urarea pentru întărirea 
prieteniei și colaborării sudanezo- 
române, a toastat în sănătatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Vizita la Brașov a luat sfîrșit în 
aceeași atmosferă sărbătorească, 
zeci de mii de locuitori salutând pe 
cei doi șefi de stat, pe ceilalți 
oaspeți în drumul lor spre reședin
țele oficiale ce le-au fost rezervate 
în stațiunea Predeal.

(Agerpres)

INDUSTRIA CAPITALEI 
ȘI-A DEPĂȘIT PLANUL 
PE PRIMUL TRIMESTRU
• 1,8 LA SUTA LA PRODUCȚIA GLOBALĂ
• 2,3 LA SUTA LA PRODUCflA-MARFĂ

Hotărî te să înfăptuiască cin
cinalul in patru ani și jumăta
te, colectivele de oameni ai mun
cii din Întreprinderile indus
triale ale Capitalei au depășit 
sarcinile de plan, pe primul tri
mestru din acest an, cu 1,8 la 
sută la producția globală și cu 
2,3 la sută la productia-marfâ. 
în același timp, nivelul plani
ficat al productivității muncii a 
fost depășit cu 1.2 la sută. în 
obținerea acestor succese, nota
bile sint realizările înregistrate 
de întreprinderile constructoare 
de mașini grele, industriei chi
mice si industriei ușoare, care 
au produs peste plan mărfuri 
în valoare de 130 milioane lei.

Un document Inedit re
feritor la Revoluția din 
1348 a fost descoperit de cu- 
rind. Este vorba de o scrisoare ine
dită a Iul Nicolae Bălcescu purtind 
și autograful marelui revoluționar. 
Datată în 9 iunie 1848 și adresată 
lui Costache Negri și Vasile Ale- 
csandrj scrisoarea a fost trimisă de 
Bălcescu printr-un om de încrede
re, care, cum rezultă din ea, avea 
și misiunea de a le transmite ver
bal unele mesaje. Documentul, 
foarte 'important, a Intrat in circu
itul științific al Arhivelor centrale 
ale statului.

Introducerea alimentă
rii cu apă potabilă în sa
tele timișene constitui» 
o preocupare de prim ordin a con
siliilor populare și a locuitorilor. 
Numai în trimestrul I -a.c. s-au e- 
xecutat lucrări pentru captarea de 
noi izvoare, amenajarea de castele 
de apă sau hidrofoare și introduce
rea conductelor magistrale într-un 
număr de 11 localități, printre care 
Cherestur, Pordeanu, Cenei, Făget, 
Jamu Mare, Recaș șl altele. Nu
mărul comunelor și satelor din ju
dețul Timiș, care beneficiază <ie 
apă potabilă, din surse centralizate, 
a ajuns la 40. Lungimea rețelei 
stradale de distribuție a apei mă-. 

Ușoară in prezent 140 km ceea ce a 
.permis amenajarea unui număr de 
peste 400 cișmele publice și intro
ducerea apei curente în aproape 
2 000 de locuințe individuale.

S-a dublat numărul 
cabinelor telefonice din 
orașul Bistrița. La
clădirii direcției județene de poștă 
și telecomunicații a fost dat In fo
losință un oficiu telefonic modern, 
destinat efectuării convorbirilor in
terurbane și loco. în felul acesta, 
față de ultimul semestru al anului 
trecut, orașul dispune în prezent 
de un număr dublu de cabine tele
fonice pentru convorbiri interur
bane.

Pentru a înlesni acce
sul turiștilor spre locul 
de baștină al lui Constan
tin Brâncuși, 531111 «obita, «>- 
muna Peștisani. din județul Gorj, 
a început, de curind, modernizarea 
celor 3 kilometri de șosea, care 
despart satul de drumul național 
Tirgu Jiu—Tismana. Totodată, con
sătenii lui Brâncuși — tineri $1 
vîrstnici — au hotărît ca, prin

Raționalizarea evidenței 
financiare și contabile

(Urmare din pag. I) 

rea, pe fiecare factură In parte, a 
„tichetului de transport'*, sistem in
trodus in anul 1959. Simplificări im
portante se prevăd și in întocmirea 
statului de plată a salariilor, prin re
ducerea numărului de coloane de la 
50 la 18. S-a renunțat la coloanele care 
constituie baza de calcul a salariilor 
(numărul efectiv de ore lucrate în 
acord, regie, ore suplimentare, în
treruperi, sporuri ș.a.) care se regă
sesc, de altfel, în „fișa individuală 
de evidență a cîștigurilor**. Asemenea 
raționalizări sint prevăzute și in le
gătură cu reținerile C.A.R., cu in
ventarierea bunurilor, formele de 
decontare a cheltuielilor efectuate de 
delegați, evidența documentelor cu 
regim special ș.a.

— Ce rezultate practice s-au 
obținut pină acum ?

— Aș menționa, Intîi de toate, ti
pizarea tuturor formularelor cu ca
racter general folosite In activitatea 
contabilă, ceea ce asigură o eviden
ță unitară, precum și diminuarea 
cheltuielilor de tipărire. Apoi, prin 
eliminarea sau contopirea unor do
cumente și prin simplificarea unor 
operații care generează evidențe 
greoaie, se va reduce numărul de 
formulare din domeniul contabili
tății cu peste 30 la sută. S-a 
avut însă grijă ca formularele pro
puse a fi menținute să asigure re
flectarea patrimoniului fiecărei uni
tăți socialiste, cunoașterea consumu
rilor de materiale, a stocurilor, a sa
lariilor și altor drepturi bănești cu
venite, facturarea produselor ș.a. 
Rubricile formularelor au fost or
donate rațional in vederea preluării 
mai rapide a datelor ; totodată, ele 
au fost astfel dimensionate Incit să 
facă posibilă completarea lor direct, 
cu ajutorul mijloacelor mecanizate. 
Prin soluțiile propuse se creează 
condiții pentru reducerea timpului 
necesar completării formularelor. Io

Producția suplimentară din 
primul trimestru se concreti
zează In 40 locomotive Diesel 
hidraulice de 350—700 CP, 
transformatoare și autotrans- 
formatoare însumi nd 16 500 kVA, 
cabluri de energie armate, in 
lungime de 168 km. mașini și 
utilaje pentru industria exploa
tării și prelucrării lemnului, pa
nouri din beton armat. peste 
18 000 bucăți anvelope din cau
ciuc. 186 000 mp țesături din 
bumbac. 52 000 perechi de în
călțăminte și 1 800 tone ulei 
comestibil Au fost îndeplinite 
și depășite sarcinile trimestria
le la export.

muncă voluntară, să amenajeze In 
jurul casei-muzeu un frumos parc 
ce se va întinde pe mai bine de 
5 000 metri pătrați.

A fost descoperită pri
ma traducere în româ
nește a uneia dintre prin
cipalele lucrări privind 
zbuciumata istorie a Mol- 
dOVSÎ Es*e vor^’a despre ,.Viața 
lui Dimitrie Cantemir, domn al 
Moldovei*', tradusă și tipărită la 
Piatra Neamț, in anul 1825, și gă
sită in fondul de carte veche, a- 
parținind bibliotecii- documentare 
,.G. T. Kirileanu" din Piatra 
Neamț. Punerea in evidență a a- 
cestei lucrări vine să completeze 
cunoștințele marelui public despre 
marele cărturar român, pe care 
întregul popor îl va sărbători in 
curind.

„Alexandru cel Bun” — 
cel mai nou șl mai mare 
cartier al lașului, const™- 

torii ieșeni, aplicind un grad mare 
de industrializare in execuția blocu
rilor, utilizînd prefabricate de tipul 
panourilor mariv cofrajele meta
lice ,d£ .inventar șl .sistemul glisării, 
aii. reușit să dea contur noului car
tier : blocuri-bară cu parter și pa
tru etaje, turnuri cu parter și 10 
niveluri, cu modeme spatii comer
ciale și de servire etc. Peste 900 
apartamente în 1972, iar pină în 
prezent — peste 350 de apartamen
te din planul pe anul in curs. Con
structorii ieșeni au reușit astfel să 
depășească sarcinile de predare 
din primul trimestru al anului cu 
120 apartamente.

In anul în curs și în cel viitor 
cartierul urmează să se extindă 
pină la 7 200 apartamente. Conco
mitent se vor mai pune la dispo
ziția cetățenilor alte două școli ge
nerale a cite 24 săli de clasă fie
care, două grădinițe și creșe de 
copii cu 350 locuri, un cinemato
graf, un club, un dispensar uman.

La Suceava a fost dat 
în folosință un pasaj de
nivelat peste caiea fe
rată. Amplasată in imediata a- 
propiere a gării din cartierul 
Ițoani, noua realizare a. edililor su
ceveni asigură condiții operative 
de desfășurare a traficului rutier 
spre orașele Șiret, Rădăuți și spre 
monumentele istorice de la Putna 
și Sucevița. , 

funcție de frecvența utilizării fiecă
rui document la care s-a renunțat, 
sau care a fost simplificat, rezultă o 
economie de timp egală cu munca a 
circa 3 200 de salariați. Se estimează 
că prin reducerea numărului de for
mulare, a exemplarelor in care a- 
cestea se întocmesc, prin micșorarea 
formatului, ca urmare a eliminării u- 
nor rubrici, se realizează anual și o 
economie de circa 110 tone de hir- 
ție. La acestea se vor adăuga și e- 
conomiile de muncă și materiale 
ce vor rezulta din acțiunea, in curs 
de desfășurare, de revizuire a con
ținutului bilanțurilor, a periodicității 
întocmirii unor lucrări de sinteză 
contabilă, de perfecționare a eviden
țelor din sistemul financiar și ban
car. a calculului și evidentei prețu
lui de cost

— Cum este necesar să se ac
ționeze pentru aplicarea neintir- 

ziată, in bune condiții, a sis
temului simplificat, raționalizat 
de evidență contabilă in toate 
unitățile socialiste ?

— Trebuie să arătăm că sistemul 
perfecționat de evidență, așa cum 
este el gîndit la ora actuală, presu
pune adaptarea corespunzătoare a 
unor acte normative. în ce ne pri
vește, noi am definitivat instrucțiu
nile, normele de întocmire a formu
larelor, de circulație a docurfientelor 
primare din domeniul contabi
lității. Esențial este insă ca fo
rurile de resort ale unităților econo
mice să asigure asistența metodologi
că de specialitate pentru introduce
rea sistemului perfecționat de evi
dență, pentru însușirea tehnicii de 
lucru, a stilului nou de muncă. La 
rîndul său. Ministerul Finanțelor va 
organiza instructaje cu cadre dc 
conducere și de execuție din dome
niul contabilității din ministere, cen
trale și întreprinderi și va sprijini 
adaptarea și aplicarea in bune condi
ții a sistemului raționalizat de evi
dență contabilă in toate sectoarele de 
activitate.
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Sociologii fi statisticienii tini gata 
»â ne furnizeze zeci de argumente, 
de motivații in legătură cu dificul
tatea cu ca^-c Ui aleg astăzi turiștii 
locul de vacanță. Unele statistici in- 
tocmite de marile agenții de turism 
d.n Europa arată că abia 30 La sută 
din cct care, petrecindu-și o dată 
vacanta inir-o stațiune. «« întorc in 
același loc.

Putem spune — fi demonstra — 
că litoralul românesc este una din
tre zonele turistice care infirmă a- 
ceastâ regulă. Un studiu întocmit de 
organismele de specialitate ale m|- 
rt uterului de resort aratd că aproape 
50 la sutd dintre turist» străini, rc- 
ntți la noi în ultimii cinci ani, s-au 
reîntors pe litoralul nostru — o 
dată, de două și chiar de mai 
multe ori. Dacă adăugăm ocestci 
stabilități in preferințe și /aptul cd 
numărul turiștilor a crescut In a- 
ccea.fi perioadă Intr-un ritm me
diu anual de circa 20 la sută — pu
tem spune că litoralul nostru se 
bucură de o bună apreciere pe pia
ța turistică.

Anul trecut litoralul nostru a fost 
vizitat de circa un milion de vile- 
giaturiștt străini. N-am avut posi
bilitatea, fi nici nu nc-am propus, 
să culegem impresii de la toți.

Reproducem, pentru început, opi
nia ziaristului vest-german WERNER 
BOLLMAN, redactorul-șef adjunct 
al publicației ..Stuttgart cr Nachrich- 
ten" . ..In nordul stațiunii Neptun din 
Mangalia a fost ridicat un nou cen
tru turistic, Olimp, avind ca domi- 
nantă cinci mari hoteluri. Trei a$a- 
numite hoteluri panorama.it, con
struite in terasă. Linia lor elegantă 
se încadrează armonios in peisaj. 
Confortul acestora — ca și al majo
rității celorlalte hoteluri — nu este 
cu nimic mai prejos decit la „hote
lurile de virf" de pretutindeni. Nep
tun oferă fiecăruia ceva pe plac. 
Chiar și liniște".

Printre oaspeții de peste hotare 
care și-au petrecut in sezonul esti
val 1972 sejurul pe coasta noastră 
maritimă s-a numărat și dl. SAN 
YORTY. primarul orașului Los An
geles. Impresiile domniei sale — 
bun cunoscător al multor riviere — 
unt edificatoare : „Sint fericit că 
am avut prilejul să-mi petrec va
canța Ia Mamaia. După ce am vizi
tat întregul litoral românesc, pot 
spune că nu am mai intîlnlt nicăieri 
în lume o astfel de coastă mariti
mă — cu spații atit de vaste de plajă 
ș: verdeață, lipsite de poluare. Aveți 
cea mai curată mare din lume! Iar 
Mamaia, prin frumusețea plajei sale, 
îmi amintește de California mea".

Eforie Nord a găzduit anul tre
cut Congresul internațional de ter- 
malism și chmatologie. DL CLAUDE 
KASPAR din Elveția, secretarul ge
neral al Federației internaționale de 
termalism și climatologie. a făcut 
următoarea apreciere in legătură cu 
riviera românească a Mării Negre : 
„Am rămas impresionat de realiză
rile românești în domeniul turismu
lui. Mă consider intr-o oarecare mă
sură specialist in materie — sint 
profesor de turism la universitatea 
St. Gali — și îmi îngădui să spun 
că stațiunea Neptun, acea splendi
dă realizare arhitectonică, încadrată

minunat In natură, stă alături de 
cele mai bune stațiuni din lume".

Acestea sint chera impresii ale 
turiștilor străini. Să încercăm, por
nind de la ele, să definim exact — 
de data aceasta cu ajutorul unor 
specialiști — avantajele coastei noas
tre maritime.

„Orientarea litoralului nostru pe 
direcția nord-sud. cu deschidere 
spre răsărit, permite razelor solare 

arată geograful MIRCEA 
PEAHA. lector unlvr rsîtar la Insti
tutul pedReogic din Constanța — să 
lumineze plaja intre 10 și 14 nre pe 
zl. Plajele de pe coasta noastră ma-

nesc astăzi — și datorită mă
surilor de protecție luate de 
statul nostru și de statele vecine nu 
se vor intilni nici In viitor — astfol 
de inscripții. In plus. Marea Neagră 
beneficiază și de influența unui fac
tor natural — denumit blofiltru — 
care acționează pentru purificarea «- 
pel or sale. Acest factor este format 
din cantități Imense de moluște — de 
ordinul miliardelor — care se hră- 
nt*«c cu particulele existente in apa 
mării și pe care le rețin, filtrînd prin 
corpul lor circa 2 litri do apă pe zi. 
Protecția riguroasă a apelor do că
tre acest factor natural do purifi-

1 000 ha de pădure. Deci, putem 
spune că turiștii care sosesc pe lito
ralul nostru vin, de fapt, la două 
mări : la Marca Neagră și la Marea 
do Verdeață'1.

Să nu încheiem Insă, fiindcă li
toralul nostru arc, după cum sin- 
tem asigurați — și o a treia marc : 
Marea de Sănătate. „Nu cunosc să 
mal existe litoral — ne spune dr. 
EFTATE ODET, de la centrul bal
neologie din Eforie Nord — care să 
ofere turistului, de la cel mai tinăr, 
pină la col mai in vlrstă, atiția fac
tori medico-terapeutici, ca la noi : 
cură de soare, cură de nămol, bale

Mările vacanței pe litoralul românesc:

MĂREA NEAGRĂ 
MAREA DE VERDEAȚĂ

MAREA SĂNĂTĂȚII
Aprecieri ale unor oaspeți străini și specialiști români în turism

ritimă beneficiază astfel de radiațiile 
solare de la primele ore ale dimi
neții și pină la ora 16,00.

Climatul litoralului nostru prezin
tă, de asemenea, unele avantaje in 
plus față de condițiile de care dis
pun celelalte litoraluri situate pe a- 
ceeași paralelă. In timp ce pe coas
tele mărilor sudice (Mediterană și 
Adriatică) temperatura aerului este 
prea ridicată vara, ceea ce face ca 
expunerea la soare să fie mult li
mitată. in timp ce pe coastele mă
rilor nordice (M. Baltică, M. Nordu
lui, Canalul Mînecii) climatul este — 
în general — aspru, pe coasta ma
ritimă românească avem de-a face 
cu un climat mult mai dulce".

In lume sint multe plaje celebre. 
Cc folos insă că. pe multe din ele, 
in perioadele de vacanță, apar tot 
mai des inscripții de genul acesta : 
„scăldatul este interzis" sau „plajă 
nefolosibilă". De ce ? „Gradul de 
poluare a apelor unor mări — ne 
spune OCTAVIAN ȘERBANESCU, 
șef de laborator la Institutul român 
de cercetări marine — a transformat 
celebritatea acestor plaje in avertis
mente care-1 intîmpină pe turist a- 
proape la tot pasul. Pe tot țăr
mul Mării Negre nu se intîl-

care — lată „secretul" care face din 
Marea Neagră una din cele mai cu
rate mări".

Datorită intervenției omului și na
turii, puține litoraluri au un mediu 
ambiant atit de plăcut, atit de bogat 
in verdeață, ca al nostru. Factori na
turali conferă plajelor noastre ca
lități care le situează alături de cele 
mai bune din lume. „Ele sint for
mate — ne spune GH. DUMITRAȘ- 
CU, directorul Institutului județean 
de proiectare Constanța, dintr-un ni
sip auriu, cu granulație foarte fină 
și ating lățimi de 100—250 m. ne
obișnuite in alte părți. Litoralul nos
tru oferă, de asemenea, turistului 
toate tipurile de plaje dorite : fără 
faleză, la Mamaia ; cu faleză, la 
Efori? Nord și Sud ; fără faleză, dar 
cu digurile de protecție, in stațiuni
le din Mangalia. Pe celelalte litoraluri 
europene se intilnesc mult mai rar 
toate aceste tipuri de plajă — pre- 
dominînd ori unul, ori altul.

Vegetația existentă la noi este, de 
asemenea, extrem de variată în com
parație cu alte coaste maritime. Ma
maia este construită pe o perdea de 
verdeață care pătrunde pină-n ho
tel ; Eforiile la fel ; stațiunile din 
sud beneficiază, in plus, de cele

de mare, baie de nisip, radiații ultra
violete și ultraroșii etc. Datorită pa
rametrilor terapeutici naturali deo
sebiți pe care-i are litoralul nostru, 
la Eforie Nord a fost creat un cen
tru de recuperare medicală și fizio
terapie la nivelul celor mai reușite 
existente in Europa. Aproape nu 
există maladii — boli reumatisma
le, afecțiuni ortopedice, neurologie, 
dermatologie, ginecologie, tuberculo
ză extrapulmonară etc. — pentru 
care centrul nostru să nu ofere tra
tamente. Voi apela la citeva date 
statistice. In 1971, de pildă, au fost 
tratați in centrul nostru — care a- 
tunci avea o capacitate de ca
zare cu mult sub jumătatea ce
lei existente in prezent, de 3 500 
de locuri — peste 20 000 de bol
navi. Circa 70 la sută din aceș
tia au părăsit centrul cu starea să
nătății ameliorată sau mult amelio
rată. Bolnavi — și nu puțini la nu
măr — care au trecut pe la clinici 
cu renume mondial ca Barbek din 
R.F.G., Karolinska din Suedia, 
Mjolbalsta din Finlanda etc. și-au 
recuperat sănătatea in urma trata
mentelor, mai scurte sau mai înde
lungate, efectuate la noi. Odată cu 
terminarea construcției celui de-al

doilea centru de recuperare medicală, 
— cel de la Mangalia — putem 
apune că litoralul nostru va deveni 
un panaceu universal de sănătate".

Litoralul nostru se deosebește și 
din alt punct de vedere de altele.

„Nu numai că se deosebește — ne 
«pune MTÎÎAI ROȘCA, dm cadrul 
serviciului relații al centralei O.N.T. 
„Litoral" — dar constituie un loc 
ideal de vacanță pentru familiile cu 
copii. Condițiile naturale deosebit de 
favorabile — plaje mari și cu nisi
puri fine, mare curată șl de adinci- 
mo pină la 1 m pe o distanță de 
circa 1 km de la țărm spre larg — 
au fost și sint completate cu eforturi 
din partea noastră pentru a fi un 
litoral deschis familiilor cu copii. In 
toate stațiunile noastre, pe copii ii 
așteaptă locuri de joacă pe plajă șl 
lingă hoteluri, special amenajate, 
peste 20 de spații de cazare — gră
dinițe — au fost construite numai 
pentru copii, supravegherea acestora 
este asigurată atit ziua, cit și seara, 
cind părinții merg la distracții, de 
„bunele litoralului", care cunosc bine 
mai multe limbi străine și obiceiuri
le țărilor respective. Copiii pină la 
12 ani beneficiază pe litoralul nos
tru de reduceri de prețuri de 40 la 
gută".

Univers al soarelui și al mării, li
toralul românesc nu este nici pe 
departe, cum sint altele, un sediu al 
vacanțelor... sedentare. El este — ți 
afirmația poate fi demonstrată — o 
adevărată rampă spre cunoașterea 
României, spre cunoașterea altor 
țări. „Nu există turist potențial, ce 
vine pe coasta noastră maritimă — 
ne spune GH. ILIESCU, directorul 
agenției Internaționale de turism 
„Litoral" — care să nu ia parte la 
excursiile organizate sub formă de 
tururi scurte sau lungi ale litoralu
lui. Numai la acest gen de excursii 
au luat parte anul trecut 47 347 de 
turiști, pe lîinerarii istorice și cultu
rale. Peste 60 000 dintre turiștii stră
ini care și-au petrecut sejurul anul 
trecut pe litoral au participat la 
excursiile organizate pe traseele In
titulate „Să cunoaștem România !". 
Noi am inițiat 6 circuite, pentru 
excursii de o zi sau două, la Kiev, 
Istanbul (cu avionul și motonava), 
Beirut, Atena, Varna etc. In 1972 
litoralul nostru a fost o rampă spre 
cunoașterea țărilor și orașelor amin
tite pentru 40 000 de turiști. Pen
tru 1973 vrem să diversificăm tra
seele interne și internaționale".

lată suficiente argumente — de
monstrate de turiști, buni cunoscă
tori ai multor litoraluri, de specia
liști români competeriți — care alcă
tuiesc „cartea de vizită" a litoralului 
românesc.

INTR-UN NUMĂR URMĂTOR — 
CONTINUÎND ACEST SERIAL DE
DICAT LITORALULUI NOSTRU — 
VOM PREZENTA PE LARG OPINII 
ȘI SUGESTII ALE OAMENILOR 
MUNCII DIN ȚARA NOASTRĂ 
CARE ISI PETREC ACI CONCE
DIILE DE ODIHNA, CIT ȘI NU
MEROASELE NOUTATI, SI FI E, 
ALTE ARGUMENTE PRIVIND MO
DUL CUM ESTE PREGĂTIT SE
ZONUL ESTIVAL 1973.

Constantin PR1ESCU

--------------------------- - .

Revistele literare 
„Tomis“ și „Transilvania" 

în confruntare 
cn cerințele cititorilor

Un răspuns, un angajament 
și citeva propuneri

„Articolul : Revista 
„Tomis" privește pes
te umăr la activitatea 
culturală de masă, pu
blicat în ziarul „Scln- 
teia" din 20 februarie 
1973 a fost studiat cu 
atenție de fiecare 
membra al colectivu
lui nostru. Problemele 
pe care le ridică au 
fost amplu dezbătute 
în adunarea de partid 
din luna februarie și 
in ședința de colectiv 
în care s-au analizat 
cele două numere ale 
revistei apărute în a- 
ceeași lună. In una
nimitate. întregul co
lectiv și-a însușit cri- 
tlcile privind insufi
cienta reflectare a fe
nomenelor din activi
tatea cultural-educa- 
tivă de masă, ca și 
modalitatea nesatisfă
cătoare — de faDt in 
discordantă cu profi
lul si nivelul revistei 
— de a înregistra di
ferite evenimente ale 
vieții spirituale lo
cale.

Dintre propuneri — 
adoptate pentru a 
răspunde mai bine 
sarcinilor ce revin re
vistei in această di
recție — amintim : 
numirea unui redactor 
care să aibă răspun
derea specială a a- 
cestui sector foarte 
bogat,’ divers ; analiza 
consecventă a activită

ții culturale de masă, 
a propagandei cunoș
tințelor cultural-știin
țifice, activității ce
naclurilor și cercurilor 
de creație literară, 
teatralul de amatori, 
artei plastice amatoa
re. acțiunilor de va
lorificare a folclorului 
etc. : stabilirea unei 
tematici de studiu ale 
cărei probleme vor fi 
eșalonate în ordinea 
importantei si vor fi 
analizate și cu ajuto
rul inspectorilor co
mitetului județean 
pentru cultură și e- 
duoatie socialistă și 
al activiștilor de la 
casele de cultură șl 
căminele culturale : 
folosirea adecvată a 
multiplelor forme de 
reflectare a evenimen
telor și problemelor 
din sectorul muncii 
culturale de masă 
(anchete, analize, in
terviuri. reportaje 
etc.) ; cuprinderea a 
ceea ce este mai sem
nificativ și In activi
tatea oul tur al-educa
tivă de masă din ju
dețele Tul cea — . cu 
care colaborarea a șl 
început — Galați. 
Brăila șl Ialomița.

Fără să considerăm 
că prin aceasta am 
făcut totul, credem că 
vom reuși. îmbogățin- 
du-ne experiența, să 
reflectăm operativ, la

nivel corespunzător d 
cu tot mai multă efi
ciență. problemele și • 
aspectele muncii cul
tural-educative de 
masă.

Am avea o dorin
ță — care e totodată 
și o propunere. Dacă 
In „Scintela" și une
ori In „Era socialistă'’ 
găsim articole utile 
pentru buna orientare 
și în această latură a 
muncii noastre. nu 
tot așa se intimplă șl 
cu reviste oentrale de 
profil asemănător sau 
apropiat revistei noas
tre. în acest sens, 
considerăm că dezba
terea in „Contempo
ranul" a unor proble
me de fond ale ac
tivității culturale de 
masă ar putea consti
tui un modei pentru 
celelalte publicații. De 
asemenea, am propu
ne ca Ia Consiliul 
Culturii și Educației 
Socialiste să se orga
nizeze o analiză a 
modului cum toate 
publicațiile reușesc să 
cuprindă, să prezinte 
și să analizeze pro
blemele activității cul
turale de masă in zo
nele geografice res
pective. Ar fi un deo
sebit de util schimb 
de opinii și de expe
riență".

Comentariu la o scrisoare

teatre

• Radioteleviziunea Română (Stu
dioul d;n str. Nuferilor) : Con
certul orchestrei simfonice a Ra- 
diotelcviziunlL Dirijor : Llviu Io- 
nescu. Soliste : Barbara Gubiscb 
și Angela Gavrilâ — 20.
• Opera Română : Bal mascat 
— 19.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Mărit za — 19,30.
• Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
gia’e” (sala Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
Jandra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
20. (sala Studio) : Anunț la „Mica 
publicitate" — 20.

• Teatrul Mie : După cădere — 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara." (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
Bărbați fără neveste (sala Stu
dio) — 20.
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 10. Soldățelul 
de plumb — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Un
Mazeltov pe placul tuturor — 
19,30. k
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Doctor fără voie 
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Po plaiurile Mioriței — 
19,30.
• Circul „București” : Frații Iul 
Flipper — spectacol cu delfini — 
19,30.
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„ROMÂNIA FILM" prezintă filmul sovietic

„COLIER PENTRU IUBITA MEA

Comedie inspirată din folclorul gruzin

Teatrul dramatic din 
Baia Mare, nu de 
mulf găzduit in să

lile teatrelor bucureștene, 
ne-a prilejuit o seamă 
de constatări îmbucură
toare, deopotrivă pe pla
nul responsabilităților cu 
care-și concepe și orga
nizează activitatea, pe pia
nul seriozității profesio
nale cu care iși împlinește 
programul artistic, ca și pe 
planul valorilor individua
le chemate să susțină acest 
program și să-i asigure un 
înalt grad de eficiență. E 
limpede că echipa bâimâ- 
reană solicită atenția in 
prunul rind prxn reperto
riul cu care se recomandă 
(divers și deloc mimetic, 
selectiv in promovarea 
dramaturgiei originale — 
ae la drama interoelică la 
drama și la satira con
temporană ; tot atit de di
vers și ambițios in dorin
ța de a prezenta, in pre
mieră pe țară clasici, de 
dimensiunea unui Madach 
și moderni de talia unui 
Hemingway). Interesul este 
stirnit chiar.de repertoriul 
turneului : Unchiul nostru 
din Jamaica de Dan Tăr- 
chilâ — comedie sentimen
tală ; Avram lancu — de
butul dramatic al poetului 
Pa vel Bellu — dramă isto
rică ; bomnul rațiunii a 
dramaturgului spaniol An
tonio Buero Vallejo —

tului său public, civic — 
drama însingurării și a 
luptei omului cu sine și cu 
o societate decăzută, pen
tru a-și păstra integritatea 
omeniei, pentru a impune 
omenescul, rațiunea și vir
tuțile lui definitorii. Poe
zia, ca și dificultatea struc
turală a scrierii lui Vallejo 
— construită baroc și. nu 
fără o anume îndreptățire, 
apelind la mai toate argu
mentele expresive (și teh
nice) ale teatrului modern.

violent și chinuit, clnd as
cuns și vizionar patetic.

Chiar dacă, poate prea 
împovărat (sau solicitat) 
de viziuni — halucinații 
sonore, onirice (in care e- 
fectul tehnic și-a spus cu 
insistență, adesea stingheri
toare, cuvintul) — spectaco
lul s-a Înfățișat — slujit cu 
vădită devoțiune și pregă
tire profesională și de ln- 
terpreți — la înălțimea u- 
nei scene și unei echipe de

și și-a purtat-o, cind cu 
onctuoasă perfidie inchizi
torială. pretinsă de oficiul 
său, cind cu o vădită căl
dură de prieten față de 
erou, totdeauna cu tulbu
rătoare discreție. Au fost 
aplaudate știința relații
lor scenice de care inter
pret» spectacolului au dat 
dovadă, unitatea timbrului 
lor de ansamblu, disciplina 
lor stilistică, in genere ni
velul lor profesional. Tea
trul din Baia Mare și-a

Spectacolul impune un vă
dit freamăt de sinceritate 
patriotică. Interpreții nu 
ajung să devină insă ca
ractere de eroi dramatici, 
ci configurează din capul 
locului — prin mască, prin 
costum, prin gestică — eroi 
ai istoriei știute ; așa cum, 
din capul locului, configu
rează — prin schițe ori 
ingroșări violente sau cari
caturale — antieroii, per
sonajele ostentativ nega
tive, respingătoare, ale o-

Trei spectacole ale Teatrului 
dramatic din Baia Mare

scriere care trimite, prin 
factura lucrării, dincolo de 
cadrul uman și de pretex
tul istoric, dar și prin ră
sunetul ei in conștiință, la 
acute probleme de viață ale 
contemporaneității. Trei 
direcții dramatice. s-ar 
zice, extreme. Care pre
tind corespunzătoare va
lențe artistice creatoare.

In această lumină. de 
altfel, s-au lăsat remar
cate și darurile și unele ne
ajunsuri ale echipei bâi- 
marene.

Somnul rațiunii, cum 
însuși titlul o su
gerează, închipuie 

drama convingerilor li Den
tare, sub flamura cărora 
și-a încheiat viața marele 
pictor Goya. Prin el. 
prin relațiile și înfruntat ea 
lui cu lumea și Ideile 
timpului său de crudă do
minație a obscurantismu
lui piesa pune In dezba
tere pe un întreit plan — 
ai existenței biologice, al 
vieții personale si al ros

chemate, mal ales, a pune 
in mișcare și in evidență 
ideea umanului întrupată 
și comentată contemporan 
de erou — reclamau ne
apărat, pentru așezarea el 
scenică, o mină Încercată 
și cultă de regizor. Drama 
artistului și omului Goya 
(Pe care surzenia și senti
mentul bătrineții il înde
părtează de freamătul vie
ții. dar il și lndirjesc in 
voința de a nu renunța la 
chemările ei, de a nu-și 
Îngădui prăbușirea In ne- 
demnitate.și umilință In 
fața opresorilor gindiril și 
aspirațiilor lui creatoare), 
a trecut in adevăr, in vi
ziunea și arhitectura re
gizorală a lui Livlu Ciulei 
(deopotrivă și autorul am
bianței scenografice. de 
aspră și apăsătoare forță 
sugestivă), hotarele unei 
viguroase și adesea tulbu
rătoare Imagini spectaco- 
logice. Ea s-a constituit, in 
același timp șl in aceeași 
măsură, intr-un act de ex
plicație. de exegeză vie a 
operei artistului care a 
imortalizat monștrii timpu
lui său. născutl sub zodia 
„somnului rațiunii". Nu a 
contribuit la aceasta numai 
adecuarea proiecțiilor pin- 
zelor lui Goya la argumen
tele cuvlntului și atitudi
nilor sale, ci Însăși atmo
sfera. dinamica de ansam
blu, vibrația eroului, cind

- CRONICA DRAMATICĂ

remarcabile virtuți crea
toare.

De altfel, ecoul la public 
a fost, sub acest raport, e- 
dificator. Aplauzele înde
lungi și neprecupețite care 
au răsplătit spectacolul 
n-au mărturisit, in nici un 
caz. simpatia ingăduitor- 
stimulatoare cu care de a- 
titea ori este tntimpinată. 
la București, o manifestare 
artistică de „provincie". A 
fost aplaudat actorul Ca- 
zimir Tănase pentru vi
goarea fierbinte și pentru 
virulența cu care a intuit 
personalitatea unui Goya 
răzvrătit, neînduplecat in 
durere șl prăbușire. A fost 
aplaudat Cornel Mititelu, 
Interpretul unui rege Fer
nando. infatuat, ascunzind 
sub crusta Infatuării tre
murai unei frici istorice a 
puterii ce deține. A fost a- 
plaudată în Dona Leocadia, 
Tzenka Velceva BLnder 
pentru ștlinta cu care a dat 
expresie unei torturate a- 
fecțiuni fără margini și 
fără fisură pentru omul și 
artistul Goya. A fost a- 
plaudată fata duhovni
cească pe care Vasile Con- 
stantinescu șl-a compus-o

demonstrat cu „Somnul ra
țiunii" un potențial crea
tor, vrednic de subliniat, 
dar mai ales vrednic de 
reținut ca termen de refe
rință, in primul rind față 
de propriile lui — alte — 
producții.

Pe datele propuse de 
scrierea poetului Pa
vel Bellu, regizorul 

Marius Popescu (comple
tat scenografic de Mircea 
Matcaboji) a Inăltat spec
tacolul „Avram lancu". El 
se Înscrie, prin caracterul 
lui evocator-istoric. ca și 
prin unele elemente de 
atitudine, intr-o arie pate
tică a cărei linie expresivă 
nu putea să nu se deose
bească de aceea a dramei 
Iul Goya. Nu insă intr-atit 
Incit patosul să devină cli
șeu patetic, atitudinea eroi
că să se limiteze la poză 
eroică, argumentul drama
tic să-și caute focarul emo
tiv numai in efectul trimi
terii la adevărul istoric și 
la măreția faptelor șl fi
gurilor istoriei naționale 
evocate, și nu mai ales in 
combustia umană Însăși a 
acestor fapte și figuri.

Dresorilor. Desigur, această 
dispunere spre exterior, 
spre relatare nudă și spre 
ilustrare (uneori suculent 
punctată de culori și ac
cente pitoresc dialectale) 
poate fi pusă șl pe seama 
scrierii dramatice. Autorul 
ei se dovedește. în bună 
măsură, prizonier al docu
mentului istoric, ca și al 
mitului deja constituit ; el 
pare handicapat de inspi
rații anterioare, cristalizate 
in alcătuiri dramatice de 
mare prestigiu. Discursi
vul, e adevărat, marchează 
izbitor șl didacticist, ade
sea, evocarea care se lasă 
mai degrabă ilustrată in 
tablouri semnificative, de
cit pătrunsă de semnifica
ția dramatismului lor. Nu-i 
mal puțin adevărat, evoca
rea Iul Pavel Bellu, Infă- 
țișind asprul drum al lui 
Avram lancu spre aura le
gendei, se deschide — Im
plici nd moștenirea eroului 
revoluționar șl a tovarăși
lor lui de convingeri și 
luptă națională și socială 
— in contemporaneitate. Și 
aceasta, nu fără fior po
etic. E ceea ce, surprin
zător, Intr-un corect res
pect al textului, a fost tre
cut cu vederea in Avram 
lancu. Surprinzător, deoa
rece o bună parte a dis
tribuției din Somnul ra
țiunii e relntilnită șl in 
„Avram lancu": Vasile Prl-

săcaru, in eroul titular ; 
Vasile Constantinescu in 
N. Bălcescu, Cazimir Tă
nase in Omul negru, 
Tzenka Velceva Binder, in 
Pelaghia Roșea etc.

O și mai accentuată de
nivelare a artei acto
ricești ni s-a rele

vat insă in fața spectaco
lului „Unchiul nostru 
din Jamaica". Dincolo de 
însușirile unei regii pre
ocupate de imprjmarea u- 
nei ambianțe șl culori edi
ficatoare, atentă la o rit
mică susținută a fapte
lor Uramatice desfășurate, 
izbutind să scoată in re
lief o linie majoră și un 
ton fundamental dintr-un 
text care propune, oare
cum derutant, mai multe 
direcții tematice și cel pu
țin două „chei" extreme — 
una a farsei bufe, alta a 
melodramei — reintilnim 
și aici, spre lauda echipei 
băimărene, mai presus de 
însușiri și cusururi, sim
țul acurateței și al disci
plinei profesionale. Ne-a 
fost insă foarte greu să 
recunoaștem in ceea ce au 
Înfăptuit, in parte, inter- 
preții comediei lui Dan 
Tărchilă, echipa care In a- 
ceeași zi ne oferise fru
mosul spectacol cu Somnul 
rațiunii. Actorii s-au miș
cat indecis și frust in ro
lurile lor și au izbutit a- 
nevoie (și nu toți) să depă
șească o execuție onestă. 
Lucrul e cu atit mai cu
rios cu cit pretențiile co
mediei lui Dan Tărchilă nu 
sint de fel exorbitante. Ni 
se spune că Baia Mare 
duce lipsă de actori co
mici. Poate. Deoarece, 
n-am putea acorda. in 
afara lui Virgil Fâtu (in
tr-o bună compoziție) și, in 
parte, lui Teofil Turturică, 
insemnele unor reale vir
tuți comice.

In orice caz, dacă tur
neul băimărean — din 
multe puncte de vedere, 
cum arătam, vrednic de 
laudă (al exigenței reper
toriale, al îndrăznelii in 
Inițiativă, al răspunderii 
artistice) — lasă in urma 
lui și sentimentul unor pro
bleme incă nerezolvate, a- 
ceslea sint problemele mul- 
tilateralizăril și omogeni
zării mijloacelor (eventual 
și cadrelor) interpretative. 
Probleme, nu insolubile.

Fibrin TORNEA

Pe adresa redacției 
a sosit recent o scri
soare semnată de un 
grup de .... 
cultură, cadre 
ce, medici, 
din Sibiu, in 
fac aprecieri,

- conținutului și calită
ții sumarului revistei

, „TRANSILVANIA", a- 
flată in cel de-al doi
lea an de existență. 
Continuatoare a vechii 
publicații cu acest 
nume, fondată de 
George Barițiu in 1868, 
noua serie a „Transil
vaniei" este’ chemată 
să împlinească, alături 
de alte periodice edi
tate pe plan local, ro
lul unui eficient in
strument de cultură. 
Lectura numerelor a- 
părute pină in prezent 
atestă unele preocu
pări pentru ca sumarul 
revistei să devină tot 
mai cuprinzător. Se 
remarcă uneori reacția 
promptă la evenimen
tele politice și sociale, 
cultural-artistice, stră
dania redactorilor de a 
consemna momente de 
relief ale vieții con- 
temporare.

Toate acestea __
evidențiate și in scri
soarea primită. în a- 
celași timp, autorii 
scrisorii care ne-a în
demnat la rindurile 
de față fac și o seamă 
de observații critice 
care prin judiciozitatea 
lor merită toată aten
ția. Astfel, el observă 
că o lectură atentă a 
celor zece numere din 
„Transilvania", editate 
in perioada mai 1972— 
februarie 1973, permite 
evidențierea unor la
cune de structură in ce 
privește sumarul pu
blicației care se subin
titulează — revistă po
litică, social-culturalâ 
și literară : anumite 
domenii sint excesiv 
reprezentate în raport

oameni de 
didacti- 
ingineri 
care se 
asupra

sint

cu interesul ce-1 
nifestă 
deosebi 
zofia, teoria 
mai ales dacă 
In 
ral ...___ _
nora din articole), ... 
timp ce altora li se a- 
cordă o atenție mini
mă. Se afirmă in scri
soare că este prea res- 
trinsă gama preocupă
rilor redacționale, că 
numărul colaboratori
lor din alte centre de 
cultură este prea mare 
in raport cu cel al oa
menilor de cultură din 
județ ; că se acordă 
prea mult spațiu unor 
probleme prea puțin 
legate de viața și acti
vitatea oamenilor mun
cii din zona Sibiului.

Redacția revistei 
„Transilvania" trebuie 
să reflecteze asupra 
faptului că succesul 
unei publicații jude
țene — se spune de 
asemenea în scrisoare 
— rezidă In receptivi
tatea acesteia față de 
fenomenele și reali
tățile locale, in abor
darea unei problema
tici de natură să inte
reseze un public cit 
mai larg, să-1 solicite 
și să-1 stimuleze în 
susținerea creșterilor 
culturale și social-po- 
litice ale județului res
pectiv.

într-adevăr nu se 
poate spune că s-a fă
cut ceea ce se putea 
și era necesar pentru 
a se răspunde unor a- 
semenea deziderate. Cu 
atit mai mult cu cit 
acest lucra ar fi fost 
lesne realizabil pe 
plan local, avind in 
vedere „potențialul" 
cultural al județelor 
din zona respectivă. 
De altfel, * 
rea unei 
mai 
potențialului 
local s-a exprimat re-

ma- 
cititorii (in
estetica, filo- 

literară ;
avem 

vedere caracte- 
specios al u- 

ln.

în favoa- 
valorificărl 

„intensive" a 
creator

cent intr-un interviu 
publicat în ziarul 
„Tribuna Sibiului" și 
prof. univ. Al. Dima — 
membru în colegiul de 
redacție al revistei 
sibiene. Sarcinile poli- 

,țico-reducative ale pu
blicației, îndatoririle 
deosebite ce-i revin 
față de activitatea spi
rituală din zona res
pectivă, față de acti
vitatea culturală de 
masă, față de preocu
pările in domeniul in- 
vățămîntului se cer 
să-și afle, cu adevărat, 
o mai pregnantă pre
zență în coloanele re
vistei „Transilvania"; 
ca de altfel in orice 
altă publicație de a- 
cest profil.

Sint doar citeva din 
criticile și sugestiile 
formulate în scrisoa
rea ce a prilejuit a- 
cește considerații. Cu 
atit mai mult, acum, 
după o perioadă apre
ciabilă de timp, foru
rile locale de cultură 
pot face o retrospecti
vă lucidă, critică a 
reușitelor și neîmpli- 
niriior publicistice ale 
revistei, o analiză la 
obiect a ceea ce este 
util și inutil în evan
taiul atit de larg al 
preocupărilor colecti
vului redacțional în 
sensul și spiritul ce
lor afirmate în edito
rialul de început de 
drum. Un sondaj larg 
de opinie L. ’ * 
cititorilor revistei, 
oamenilor muncii din 
județ, al unor perso
nalități ale vieții cul
turale ar putea să 
vină efectiv în spriji
nul colectivului redac
țional în efortul pe 
care va trebui să-1 
depună pentru îmbu
nătățirea revistei, a- 
propierea ei de citi
tori.

in rlndul 
al

G. CU1BUȘ

cinema
• Colier pentru Iubita mea t 
CENTRAL - 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Ucldeți oaia neagră : LUMINA
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45
• Țara sălbatică : SCALA — 8,30; 
11; 13.30; 16; 18.30; 21, BUCUREȘTI
— 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Nici un moment de plictiseală : 
LUCEAFĂRUL — 8,45; 11; 13,30: 
16; 18.30; 21. FESTIVAL — 8.45; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 21.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9.30.
• Cu miinile curate : DOINA — 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.15.
• Cowboy : CAPITOL — 8.30;
11; 13,30; 16; 18,30; 21. FEROVIAR
— 8,30; 11; 13,30; 16: 18,30; 21, 
EXCELSIOR — 8.45; 11; 13.30; 161 
18.30; 21, MELODIA — 8.30; 11“ 
13,30; 16; 18,30; 21. MODERN - 
8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Fanfan la Tullpe : VIITORUL
— 10; 15,30; 18.
• Iacov Bogomolov : VIITQRUL
— 20,15.
• Pe aripile vlntulul t SALA PA
LATULUI — 15 (seria de bilete -
4530) , 19.45 (seria de bilete -
4531) , PATRIA — 10; 14,30: 19,15
• Marile vacante : FERENTARI
— 15,30; 18.
• Atentatul : FAVORIT — 10;
15,30; 18; 20,30, GLORIA — 8.45: 
11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45.
• O floare și doi grădinari : 
GIULEȘTI — 10; 14,30; 17,30.
• O anchetă dificilă : FEREN
TARI — 20,15, GIULEȘTI — 20,30.
• Clovnii : ARTA — 20.15.
a Angelica și sultanul : ARTA — 
10; 15.30; 18.

• Copiii căpitanului Grant — 10; 
12; 14, Străzile orașului — 16,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Genoveva de Brabant : MOȘI
LOR — 10; 15,30.
• Grăsuna : MOȘILOR — 18; 20,15.
• Organizația : GRIVITA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea t 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15,30: 19.
a Copilul sălbatic : MIORIȚA — 
9: 11.15; 13,30; 15.45; 18: 20,30.
• Fata care vinde flori : BU- 
ZEȘT1 — 15,30; 18; 20,30.
• Alfred cel Mare : AURORA — 
8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30, TO
MIS — 9.30: 12; 15.30; 18; 20,30.
a Petrecerea ; POPULAR — 
15,30; 18.
a Logodnica frumosului dragon t 
POPULAR — 20,15.
a Bamby — 9—18 în continuare, 
Program de filme documentare — 
20.15 : TIMPURI NOI.
« Zestrea : LIRA — 15,30; 18;
20,15.
a Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : DACIA — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30: 20,45.
e Explozia : COTROCENI — 15,30; 
18: 20.15.
a Drumul spre Vest : BUCEGT — 
15,30: 18: 20,30, DRUMUL SĂRII
— 15,30: 18; 20.15.
a Articolul 420 : VITAN — 10; 16. 
a Salvarea : VITAN — 20.
a Maria Stuart : PACEA — 15,30; 
18; 20,30.
a Drum In penumbră : RAHOVA
— 15,30; 18: 20,15.
a AdLp, arme 1 : FLOREASCA — 
13,30; 19.
a Săgeata căpitanului Ion : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20.15.
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Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitare 
șl bunele urări transmise cu ocazia investirii mele In funcția de prim- 
mlnistru al Republicii Populare Bangladesh.

Sper sincer că relațiile de prietenie existente Intre țările noastre vor 
continua să se întărească în folosul popoarelor noastre, ceea ce va servi 
promovării cooperării internaționale.

Frimiți, vă rog, Excelentă, urările mele cele mal bune pentru pro
gresul și prosperitatea poporului român prieten.

Șeic MUJIBUR RAHMAN
Prim-ministru

al Republicii Populare Bangladesh

Cuvîntarea ambasadorului
R.P. Ungare la posturile 

de radio și televiziune
Cu prilejul celei de-a XXVIII-a 

aniversări a eliberării Ungariei dc 
sub jugul fascist, ambasadorul acestei 
țări la București, Ferenc Martin, a 
rostit, miercuri scară, o cuvintare la 
posturile noastre de radio și tele
viziune.

(Agerpres)

Cronica zilei

ÎNTÎLNIRE LA C. C. AL P. C. R.
Miercuri dimineața, tovarășul Ște

fan Andrei, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, s-a inlilnit cu Izz El Dien El- 
Sayed, membru al Biroului Politic al 
Uniunii Socialiste Sudaneze, și Aby 
Bakr Osman Mohamed Jalih, secre
tar general al președinției Republicii 
Democratice Sudan, membru al C.C. 
al Uniunii Socialiste Sudaneze. La 
convorbire a participat Constantin

Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme dc Interes comun privind 
dezvoltarea in continuare n relațiilor 
dintre cele două partide șl dintre or
ganizațiile de masă șl obștești din 
cele două țări.

întilnlrea s-a desfășurat Intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

Sosirea in Capitală a unei delegații
a Partidului Comunist din Republica

Sri Lanka

g/jv SOCIALISTE

întilniri emoționante 
cu teatrul românesc

CONVORBIRI ECONOMICE 
ROMÂNO-POLONEZE

iKereurl. tovarășul Manea Mâ- 
nescu, membru al Comitetului Exe
cutiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. vi copreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele Co- 
mitetului de Stat al Planificării, și 
tovarășul Mieczyslaw Jaglelskt. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Polone, pre
ședintele Comisiei de Planificare, au 
avut convorbiri cu privire la coordo
narea planurilor pe anii 1976—1980 
și\pe o perioadă mai Îndelungată.

(\i prilejul schimbului de păreri, 
președinții organelor centrale dc 
planificare din România și Polonia 
au constatat că relațiile economice 
dintre cele două țări se dezvoltă cu 
succes, că există noi posibilități 
pentru a extinde In continuare co
laborarea și cooperarea economică, 
în acest sens s-a convenit ca insti
tuțiile de planificare să sprijine or
ganele de comerț exterior din cele 
două țări pentru majorarea volumu
lui livrărilor reciproce de mărfuri 
din anii 1974—1975 peste prevederile 
Acordului de lungă durată și. de ase
menea, acțiunile de cooperare indus
trială Și tehnico-științifică.

In spiritul indicațiilor trasate de 
către conducerile de partid si de stat 
ale celor două țări cu privire la dez
voltarea In continuare a colaborării 
economice și in scopul realizării pre
vederilor programului complex al 
adincirii ți perfecționării in conti

nuare a colaborării șl cooperări! In
tre țările socialiste membre ale 
C.A.E.R., președinții organelor cen
trale de planificare au făcut un 
schimb de păreri referitor la dezvol
tarea economiilor naționale și a re
lațiilor economice dintre România și 
Polonia și la posibilitățile extinderii 
colaborării economice dintre ele. în 
același timp, ei s-au informat asupra 
direcțiilor principale ale dezvoltării 
in perspectivă a economiilor Româ
niei și Poloniei și ale cooperării eco
nomice. De asemenea, au convenit 
asupra programului de lucru al orga
nelor centrale de planificare cu pri
vire la dezvoltarea colaborării eco
nomice și cooperării in producție in 
cadrul coordonării planurilor dintre 
cele două țări, pe perioada 1976— 
1980, iar pentru anumite domenii 
intre care industriile construcțiilor 
de mașini, metalurgice, chimice și 
după anul 1980.

La convorbiri au participat Ion 
Bucur, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării. Henryk Ki- 
siel, vicepreședinte al Comisiei de 
planificare din R.P. Polonă, specia
liști și experți din cele două țări.

A luat parte, de asemenea, Jaro
mir Ocheduszko, ambasadorul R.P. 
Polone la București.

Convorbirile s-au desfășurat In
tr-un spirit de cordialitate și Înțele
gere deplină.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, a transmis o tele
gramă de felicitare lui Gian Luigi 
Berti, cu prilejul numirii acestuia 
in funcția de secretar de stat pen
tru afacerile externe al Republicii 
San Marino.

SOSIREA ÎN CAPITALA A UNEI 
DELEGAȚII A MINISTERULUI 

SĂNĂTĂȚII PUBLICE 
AL REGATULUI MAROC

La invitația Ministerului Sănătă
ții. miercuri după-amiază a sosit In 
Capitală o delegație a Ministerului 
Sănătății Publice al Regatului Ma
roc. condusă de ministrul Abderrah- 
man Touhami, care va face o vizi
ta in țara noastră. La sosire, pe 
aeroportul Otopeni, oaspeții au fost 
intimpinați de acad. Theodor Bur- 
ghele, ministrul sănătății, de func
ționari superiori din acest minister.

★
Recent, Academia de științe de 

peste mări, cu sediul la Paris, Înalt 
for științific destinat colaborării in
ternaționale franceze, a ales, intr-o 
ședință specială, ca membru aso
ciat, împreună cu o serie de perso
nalități, pe dr. docent Gheorghe 
Marincscu-Dinizvor, medic, șef de 
secție la spitalul de boli infecțioase 
„Victor Babeș" din București.

Dr. docent Gheorghe Marinescu- 
Dinizvor a fost ales, de asemenea, 
membru al societăților de pediatrie 
și patologie din R- F. Germania.

(Agerpres)

vremea
Constituirea primei societăți mixte 

de producție româno-americane
Ministerul Industriei Construcțiilor 

de Mașini-Unelte și Electrotehnicii 
și firma „Control Data Corporation' 
(C.D.C.) din S.U.A. au anunțat, la 4 
aprilie. In cadrul unei conferințe de 
presă, constituirea primei societăți 
mixte de producție in România, cu 
participarea firmei americane res
pective și a unei Întreprinderi ro
mânești. Cu ocazia semnării actului 
de constituire. Cornel Mihuiecea. ad
junct al ministrului, și dl. William 
C. Norris, președintele firmei C.D.C.. 
au arătat că noua societate, cu se
diul în București, va produce echi
pamente periferice pentru calcula
toare, incluzind cititoare de cartele, 
perforatoare de cartele și impriman
te. Pe lingă producție, este prevăzu
tă și posibilitatea unei activități de 
cercetare și dezvoltare In scopul îm
bunătățirii produselor inițiale și 
creării de noi produse.

Partenerii vor putea vinde produ
sele societății in întreaga lume.

„Este o acțiune istorică** — a spus 
dl. W. Norris. „Munca pe care o vom 
depune împreună va crea o legă
tură solidă intre țările și popoarele 
noastre. Vom dovedi că cooperarea 
este în beneficiul ambelor părți, pe 
-căile nenumărate ce. tr.ebuie străbă
tute cu ocazia unei asemenea intre-, 
prinderi**.

La rindul său, C. Mihulecea a spus: 
„activitatea desfășurată plnă in pre
zent s-a încheiat cu succes. Se pre
vede pentru viitor o cooperare 
multilaterală, intr-un domeniu de 
tehnică de virf. Societatea mixtă, al 
cărei contract a fost semnat azi, re
prezintă un pas înainte pe calea co
laborării economice intre țările și 
popoarele noastre".

Timpul probabil pentru zilele de 
6, 7 șl 8 aprilie. In țară : Vreme 
rece, mai ales in prima parte a in
tervalului. Cerul va fi variabil, cu 
innorări mai accentuate și ploi tem
porare, la început în sudul țării, apoi 
in nord-vest. La munte va ninge. 
Vint potrivit, cu unele intensificări 
in prima zi. în primele două nopți 
temperaturile minime vor fi cuprin
se intre minus 5 grade și plus 3 gra
de. favorizind producerea brumei, 
îndeosebi in nordul țării și in zone
le deluroase. Apoi, minimele vor fi 
cuprinse intre minus 2 și plus 6 
grade. Temperaturile' maxime vor 
oscila intre 7 și 17 grade. La Bucu
rești : Vreme rece In prima parte a 
intervalului, apoi in curs de încăl
zire. Cerul va fi variabil, cu inno
rări mai pronunțate in prima parte 
a intervalului, cind, tpmporar, va 
ploua. Vint potrivit, cu unele inten
sificări in prima zi.

Avertizare : în următoarele două 
nopți, in Banat, Crișana. Maramu
reș, Transilvania și nordul Moldovei 
se va produce brumă.

Miercuri a sosit la București de
legația Partidului Comunist din Re
publica Sri Lanka, formată din 
H. G. S. Ratnaweera, membru al 
Biroului Politic, prim-adjunct al se
cretarului general, rcdaclor-șef al 
ziarului partidului. „Attha**, șl M.P. 
Chandrapala, secretar adjunct al 
organizației de partid din districtul

Hambantota, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită in țara noastră.

La aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost intimpinați de tovarășii Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

(Agerpres)

Plecarea unei delegații a U.G.S.R, 
în Anglia

La invitația Congresului Sindica
telor Britanice (T.U.C.), o delegație 
a U.G.S.R. a plecat, miercuri, intr-o 
vizită in Anglia.

Delegația este formată din tovară
șii Gheorghe Stuparu, vicepreședinte 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
Larisa Munteanu, secretar al Consi
liului Central. Alexandru Grecu. pre
ședintele Comitetului Uniunii Sindi
catelor din Transporturi și Teleco

municații. și Henter Gavrilă, activist 
la Consiliul Central al U.G.S.R.

La plecare, pe aeroportul Bucu- 
rești-Otopeni. erau prezenți Constan
tin Mindreanu, secretar al Consiliu
lui Central, activiști al sindicatelor.

Era de față A. A. Rowel, primul 
secretar al Ambasadei Marii Brita
ni’ la București.

în aceeași zi, delegația a sosit la 
Londra. (Agerpres)

A apărut nr. 7/1973 al revistei

„ERA SOCIALISTĂ''
Sumarul se deschide cu edi

torialul „CINCINALUL ÎNAIN
TE DE TERMEN, CU EFICIEN
ȚA ECONOMICA SPORITA !** 

în cadrul rubricii „80 DE ANI 
DE LA CREAREA P.S.D.M.R." 
este inserat articolul : „Afir
marea clasei muncitoare pe a- 
rena vieții social-politice din 
România", de DAMIAN HURE- 
ZEANU. în continuare sînt pu
blicate articolele : „Construcția 
de mașini sub incidența revolu
ției științifico-tehnice", de ION 
CRțȘAN ; „Imbold și exigență 
in dezvoltarea producției agrico
le". de ANGELO MICULESCU ; 
„Timp, valoare, eficiență", de 
PAVEL IONIȚA : „Sistematiza
rea rurală : consecințe economi- 
co-sociale**, de VIRGIL IOANID, 
și „Activitatea cultural-educati- 
vă de masă in fața cerințelor 
vieții", de CONSTANTIN MÎN- 
DREAftU.

Articolul „Considerații privind 
societatea socialistă și evoluția 
ei", de RADU FLORIAN este 
publicat la rubrica „DIALECTI
CA DEZVOLTĂRII SOCIETĂ
ȚII SOCIALISTE".

Rubrica „ȘTIINTA-INVATA- 
MÎNT" este reprezentată in a- 
cest număr prin materialele : 
„Transpunerea in practică a

cercetărilor științifice", de VIC
TOR MERCEA ; „Din virtuțile 
sistemului informațional", de 
VALERIU PESCARU, și „Pen
tru care profesiuni optează ti
neretul școlar de ACHIM 
MIHU și VOICU LASCUȘ.

Studiile intitulate „Despre 
Heidegger, marxism și aventu
ra unor „prolegomene"... (I), de 
N. TERTULIAN, șl „Teoria 
„partenerismului" în Ideologia 
marelui capital", de VASILE 
PILAT, sint publicate la rubri
cile „ATITUDINI" și, respectiv, 
„CURENTE ȘI IDEI".

La rubrica „DIN MIȘCAREA 
COMUNISTA ȘI MUNCITO
REASCA MONDIALA" reține 
atenția articolul „Partidul Co
munist Italian și -politica sa de 
alianțe in etapa actuală", de 
GASTONE GENSINI.

Documentarele intitulate
„Tendințe in colaborarea eco
nomică europeană", de VICTOR 
ALDEA, și „Evoluții în criza va
lutară occidentală", de RADU 
NEGREA, alcătuiesc obiectul ru
bricii „VIAȚA INTERNAȚIO
NALA".

în încheiere, sumarul conține 
obișnuitele rubrici „CĂRȚI ȘI 
SEMNIFICAȚII- și „REVISTA 
REVISTELOR".

pe scenele sovietice
Festivalul dramatur

giei românești in 
U.R.S.S. se apropie de 
sfirșit. Delegația par
ticipantă la festival 
s-a întors de la Lenin
grad șl Riga, de la 
Frunze ș< Dușapibe cu 
puternice impresii, la 
care au contribuit, de
sigur, frumusețea oa
menilor și a înfăptui
rilor cu care au luat 
contact, receptivitatea 
de care s-a bucurat 
spiritul dramatic ro
mânesc, manifestările 
de veritabilă artă tea
trală, sentimentul de 
prietenie cu care au 
fost intimpinate pre
zențele românești.

In ultimele două 
seri, Moscova a deve
nit din nou centrul 
manifestărilor „Săp- 
tăminii". După „Jocul 
de-a vacanța", la Tea
trul „Vahtangov" au 
putut, fi urmărite a- 
cum „Omul care a 
văzut moartea" de 
Victor Eftimiu — in
terpretată cu vervă și 
inspirație — și „Opi
nia publică" de Aurel 
Baranga, la Teatrul 
dramatic „Malaia
Bronnaia".

Piesele românești 
din cadrul festivalului 
au fost îmbrățișate cu 
interes și pasiune crea
toare, au prilejuit 
spectacole remarcabi
le, realizate de talen- 
tați regizori, sceno
grafi, actori. Unii de 
mult consacrați : așa, 
de pildă, regizorul in
geniosului spectacol 
leningrădean cu „Opi
nia publică" este bine
cunoscutul G. A. Tov
stonogov, iar interpre- 
ții lui de frunte : E. A. 
Debedev și O. I. Bo
risov, actori dotați cu 
virtuți de caracteriza
re comico-satirică, cu 
aplomb și cu impre
sionantă adresă către 
sală ; regizorul „Jocu
lui de-a vacanța" de la 
Teatrul „Vahtangov" 
este L. Varpahovski. 
Alții, creatori notabili 
ai spectacolelor cu lu
crări românești,- sint

oameni de teatru in 
plină afirmare : P. 
Homski (piesa lui V. 
Eftimiu, la Moscova), 
Mara Kimele (Val- 
mlers), B. Lucenlcn și 
I. Strenga (Riga), 
V. K. Kosenko (la Du- 
șambe), V. I. Pucichin 
(Frunze).

Pretutindeni, specta
colele realizate in ca
drul festivalului au 
fost încununate cu a-

Festivalul 
dramaturgiei 

românești 
în U.R.S.S.

plauze, ovații și căl
duroase cuvinte de a- 
preciere de către pu
blicul de toate virste- 
le. La Leningrad — 
după reprezentarea 
„Opiniei publice" — in 
prezența delegației 
care număra printre 
membrii ei pe A. Ba
ranga, ca și la Du- 
șambe, după spectaco
lul cu „Hanul de la 
răscruce", in prezen
ța scriitorului Horia 
Lovinescu, cortina s-a 
ridicat in repetate rin- 
duri.

Am putut constata 
interesul cu care au 
fost țirmărite satiriza
rea tribulațiilor poli
ticianiste burgheze 
(„Omul care a văzut 
moartea" de V. Efti
miu, la Teatrul „Ermo
lova"), satirizarea bi
rocrației, formalismu
lui, atitudinilor retro
grade, ca și elogiul 
spiritului lucid și activ 
al omului unei noi 
conștiințe —•conștiin
ța comunistă (in „Opi
nia publică"). Am fost 
martorii momentelor 
de poezie și visare 
create in prezența lui 
Miroiu șl a lui Ște
fan Valeriu, a Monei

șt n Corinei („Alcoor 
și Mona", la Teatrul 
r.is de stat din Riga, 
șl „Jocul de-a vacan
țe- . la Teatrul „Vah
tangov"). Am înregis
trat cu plăcere recep
tivitatea publicului le
ton față de romantis
mul delicat al piesei 
„Idolul și Ion Anapo
da" de G. M. Zamfi- 
rescu (pusă in scenă 
de o inimoasă echipă 
tinâră din Valmiers, 
R.S.S. Letonă). „Nu 
sint turnul Eifel" de 
Ecaterlna Oproiu (la 
Riga), „Nic-Nic" (la 
Frunze), piesa de pă
puși semnată de Al. T. 
Popescu și pusă in 
scenă cu mijloacele u- 
nel minunate arte pă
pușărești și scenogra
fice, de un colectiv 
moscovit in frunte cu 
A. Gamsahurdia au 
completat repertoriul 
pieselor românești pu
se in scenă de colec
tive teatrale din Uniu
nea Sovietică.

Sint citeva din im
presiile prilejuite de 
o parte din spectaco
lele prezentate in fes
tival — festival care, 
după cum am mal a- 
nunțat, a prins viață 
in toate republicile 
Uniunii Sovietice și a 
inclus deja 56 de spec
tacole, cu 24 de pie
se românești, aparți- 
nind la 15 autori. Ele 
relevă importanța a- 
cestei inițiative cultu
rale, amploarea legă
turilor culturale din
tre cele două țări ve
cine și prietene, con
tribuția artei in dez
voltarea prieteniei din
tre popoarele noastre.

ic
Astăzi începe sim

pozionul „Tema con
temporană in teatrul 
socialist", unde vor fi 
susținute comunicări 
de către critici și isto
rici de teatru din țara 
gazdă și de către unii 
membri ai delegației 
române.

Natalia STANCU

R. S. F. IUGOSLAVIA

la marele prenresAi— 
gândirea tehnica

Participarea părților la capitalul 
social al societății mixte va fi de 45 
la sută pentru C.D.C. și 55 la sută 
pentru Centrala industrială de elec
tronică și automatizare din cadrul 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini-Unelte și Electrotehnicii.

Ambii parteneri vor participa la 
conducerea activității prin interme
diul reprezentanților lor in cadrul 
comitetului de direcție și al condu
cerii societății. Părțile vor contribui 
la Înzestrarea inițială a societății, 
completarea fondurilor necesare ac
tivității societății mixte urmind să fie 
făcută și prin instituții si organiza
ții financiar-bancare.
, O clădire nouă, modernă, va fi 
proiectată și realizată special pentru 
a satisface nevoile fabricației. Pro
ducția este prevăzută a Începe încă 
in anul 1973.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Hotărlrea Comitetului Central — premisa și stimul

pentru revitalizarea educației fizice și sportului

LA ACȚIUNE!
Din planul de măsuri adoptat de biroul Comitetului jude
țean P.C.R. și Comitetul executiv al Consiliului popular 

al jude|ului Suceava

Curse internaționale 
de autobuze

în baza unei recente Înțelegeri in
tervenite intre Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor din Re
publica Socialistă România și Minis
terul Comunicațiilor și Poștelor din 
Republica Populară Ungaria, in cu- 
rind vor fi deschise cinci trasee ru
tiere internaționale intre cele două 
țări. Astfel, vor circula curse de auto
buze directe pe itinerarele Timișoara- 
Arad- Virșand-Bekescsaba. Oradea- 
Salonta-Vir.șand-Bekescsaba, Cluj-O- 
radea-Borș-Debrecen - Hajduszobosz- 
lo. Tg. Mureș-Cluj-Oradea-Borș-Bu- 
d a pesta și Baia Mare-Satu Mare-O- 
radea-Borș-Debrecen.

(Agerpres)

Pentru vacanța 
elevilor

Pentru a asigura transportul In 
bune condiții al elevilor spre lo
calitățile in care iși vor petrece zi
lele de vacanță. Centrala de trans
porturi auto înființează, peste nu
mărul existent, 400 de curse de auto
buze pentru zilele de 5. 6 și 18. 19. 
20 aprilie. Noile curse vor circula pe 
parcursul a 24 de ore, pe traseele care 
au fost cel mai mult solicitate de 
conducerile unor școli și de părinți, 
îndeosebi în județele Ilfov. Dolj, 
Brașov. Timiș. Bihor. Maramureș. 
Suceava, Iași, Galați, Buzău și Con
stanța. (Agerpres)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 
LA CONCURSUL NR. 14 

DIN 4 APRILIE 1973
FOND GENERAL DE PREMII : 

1 861 020 lei din care 763 017 lei 
"extragerea I : 29 40 37 22 27 12.

EXTRAGEREA a Il-a : 7 15 44 8 24.

De curînd, a avut Ioc o ședință co
mună a biroului Comitetului județean 
de partid și a Comitetului executiv 
al Consiliului popular al județului 
Suceava, care a înscris la ordinea 
de zi : preocuparea pentru evoluția 
mișcării sportive din județ. In lu
mina sarcinilor izvorlte din Hotări- 
rea recentei Plenare a C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului.

Cum era firesc, s-a subliniat că 
aceste sarcini constituie pentru or
ganele dc partid și de stat sucevene, 
pentru toți factorii locali cu atribuții 
legale in domeniul sportului, obiec
tive de acțiune sistematică și per
severentă.

Ce se va întreprinde pentru ca 
sportul de masă să se simtă pe me
leagurile sucevene cu adevărat la el 
acasă ? Pe lingă atragerea tineretului 
și a populației adulte la Îndeplinirea 
normelor complexului sportiv „Sport 
și sănătate", pe lingă continuarea 
concursurilor de masă proprii jude
țului — „Plaiuri sucevene" și „Festi
valul sporturilor de iarnă" — înce- 
pind cu 1973 se va organiza anual 
competiția intitulată „Fetele Țării de 
Sus In întrecere", cu etape pe aso
ciații, localități și județ, la atletism, 
handbal, volei, ciclism etc. De ase
menea. s-a hotărit ca. Imediat după 
15 aprilie, in asociațiile sportive din 
întreprinderi și instituții să Înceapă 
concursul „Fruntași in muncă și 
sport" la un șir de discipline sporti
ve. precum $1 o altă întrecere de 
orientare turistică și drumeție, am
bele avind un caracter periodic. In 
aceeași ordine de idei, pînă cel mai 
tirziu la 1 mai a.c.. in orașele Vatra 
Dornei. Clmpulung. Gura Humorului, 
Rădăuți, Fălticeni si municipiul Su
ceava. consiliile populare respective, 
împreună cu organele locale de spe
cialitate sportivă, vor organiza centre 
permanente de practicare a gimnas
ticii pentru salariații din Întreprin
derile industriale.

Planul de măsuri elaborat conține 
și sarcini concrete in domeniul spor
tului din școli. Dincolo de prevede
rile programei analitice, conducerile 
unităților de invățămint. profesorii de 
educație fizică șl întreg corpul pro
fesoral. inspectoratul școlar și 
C.J.E.F.S.. precum și organizațiile 
U.T.C., U.A S.C.R. și de pionieri sint 
chemate să colaboreze la realizarea 
următoarelor obiective :

• înființarea, in anul 1973. a unui 
număr suplimentar de 48 de centre 
destinate inițierii și învățării de 
către elevi și studențl a unor disci
pline sportive cum sint înotul, schiul, 
patinajul, tenisul do masă și de 
cimp, in așa fel incit, la finele anu
lui curent, in județ să funcționeze 
un număr de 110 asemenea centre.

• începînd cu luna mal. in fiecare 
unitate de invățămint șl la fiecare 
sfirșit de săptămină vor avea loc o- 
bligatoriu campionate și competiții 
interne pe clase, școli, ani de studiu

șl facultăți, se vor organiza marșuri, 
crosuri, excursii și drumeții, precum 
și alte activități .sportive cu o sferă 
cit mai largă de cuprindere,

• Din anul școlar 1973—1974, în 
fiecare liceu, școală generală de 10 
ani și profesională se vor organiza 
cite 2—3 echipe la diferite ramuri de 
sport, pentru a putea lua parte la 
campionatele școlare județene.

• în anul școlar 1973—1974 se vor 
înființa in cadrul județului trei școli 
sportive. La Suceava, unitatea spor
tivă școlară va avea secții de atle
tism. box. lupte, hochei, rugbi și 
volei ; la cea din Rădăuțj — secții 
pentru gimnastică, lupte, hochei ; 
iar la Vatra Dornei, pentru schi al
pin, schi fond și hochei.

Gheorghe PARASCAN 
corespondentul „Scînteii*

în fiecare săptămină 8 000 de „cutezători” 
vor face sport la Palatul pionierilor

Activiștii șl toți specialiștii de la 
Palatul pionierilor, acțtonînd In lu
mina recentei Hotăriri a C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și sportului 
in țara noastră. își propun ca uni
tatea noastră, atit de populară prin
tre copiii bucureșteni. să-și sporeas
că sensibil oontribuția in această di
recție de educare a tinerei gene
rații. în această viziune, clubul nos
tru sportiv „Cutezătorii**, cu cele 14 
secții ale sale, va deveni nu numai 
un organism care se va ocuDa de 
inițierea și instruirea din nunei de 
vedere sportiv a celor 2 000 de co- 
pLi — numărul actual al membrilor 
înscriși in respectivele secții — ci 
va angrena, prin forme organizate si 
permanente dc practicare a exerci- 
țiilor fizice si sportului, pe toți 
pionierii $1 școlarii (aproximativ 
8 000 pe săptăminâ !) care vin Ia pa
lat. Indiferent de natura activității 
pentru care au optat.

în acest sens s-a trecut la pre
gătirea unor crosuri in parcul pa
latului. cu participarea iptregului c- 
fectiv de copii prezenți zilnic la ac
tivitățile de cerc. Apoi, fiecare co
pil ce vine la palat va beneficia, 
săptămînal. de un anumit program 
sportiv in aer liber.

De asemenea cercul nostru de tu
rism va organiza — la fiecare sfir
șit de săptămină. ca și pe timpul 
vacanțelor — excursii pe bicicletă in

împrejurimile Capitalei, marșuri a- 
Dlicative cu petrecerea unei noDti 
sau două in corturi, un sat de va
canță in parcul palatului, cu o ca
pacitate de 150—200 locuri, și unul 
pe malul lacului Tei. la baza „Cu
tezătorii", precum și citeva tabere la 
munte sau pe litoral.

în ideea de influențare sporită a 
unui număr cit mai important de co
pii, Palatul pionierilor va deschide în 
curind un curs de pregătire a unor 
instructori sportivi din rindul pionie
rilor. Scopul ? Micii instructori, pe 
strada lor, in blocul sau cartierul 
unde locuiesc să devină adevărațl 
animatori ai unor întreceri sportive 
cu cit mal mulți competitori. Fi
rește. noi vom acorda sprijin ma
terial și asistență metodică prin spe
cialiștii clubului sportiv „Cutezăto
rii** și sperăm că un ajutor 
permanent ii vor primi copiii din 
partea organismelor obștești ale car
tierelor — asociațiile locatarilor, co
mitetele de femei, doputati etc.

Credem că prin trecerea in prac
tică. organizată și rapidă, a măsu
rilor arătate. Palatul pionierilor iși 
va aduce o contribuție simțitor spo
rită la educarea fizică și sportivă a 
unui mare număr de copii.

Profesor 
NIcolae PREDESCU 
directorul Palatului 
pionierilor

FOTBAL

MECIUL DE VERIFICARE 
A FORMAȚIILOR 
REPREZENTATIVE

Ieri, la Snhgov, prima echipă re
prezentativă a jucat un meci de ve
rificare in compania selecționatei de 
tineret. Meciul, in două reprize de 
timp superior celui regulamentar, a 
durat aproape cit o partidă cu... pre
lungiri ! Cu această ocazie s-au ru
lat in formații 15 jucători In cadrul 
reprezentativei A și 18 la tineret. 
Scorul intîlnirii: 3—1 (1—1), in fa
voarea primei echipe, prin golurile 
marcate, in ordine, de către Dumi- 
trache, Rosznay, Sameș și Marcu.

Tată alcătuirea formației A, (din 
rindurile căreia au lipsit, fiind indis
ponibili medical, cițiva titulari): Ră- 
ducanu (Hajdu) — Sătmăreanu (Che- 
ran), Antonescu (Pescaru), Sameș, 
Hajnal — Dumitru, Beldeanu, Pes
caru (Dembrovski) — Pantea, Dumi- 
trache (Oblemenco), Marcu. La „ti
neret" au fost folosiți următorii ju
cători: Ștefan (Cavai) — Anghelini 
(Tănăsescu), Ciugarin (Sătmărea
nu II), S. Gabriel, Tănăsescu (Po- 
rațki) — Mulțescu (Vișan), Dumi- 
triu IV (Bdloni), Moldovan — An- 
ghel (Lucaci). Rosznai (Mureșan — 
„U" Cluj), Lucaci (Florea — S.C. Ba
cău).

Dintre cei selecționați recent In 
lotul A, jucătorul Pescaru a dat 
randament normal atit ca half, cit 
și ca fundaș — ultim apărător. Din 
păcate, pe acest din urmă post el 
n-a putut fi încercat alături de 
Cornel Dinu. Din cauza deosebirii 
mari intre ceea ce joacă la Univer
sitatea Craiova șl rolul ce i s-a 
atribuit in cadrul concepției atacu
lui la echipa națională. Oblemenco 
ni s-a părut cam stingher și lipsit 
de forța ce i-o cunoaștem. De fapt, 
cind avem de-a face cu o persona
litate fotbalistică bine conturată, 
așa cum e golgeterul campionatului, 
nici nu ne putem aștepta ca el să 
se adapteze cu una. cu două, șl încă 
fără o pregătire specială, la o nouă 
formulă tactică.

Din rindurile echipei de tineret, 
o bună impresie au lăsat înaintașii 
Mureșan și Lucaci. precum și halfii 
Moldovan și Boldnl.

în urma verificărilor de ieri, pen
tru conducerea lotului reprezentativ 
și pentru cluburile interesate capă
tă urgență deosebită recuperarea ju
cătorilor accidentați (Dinu, Troi, 
Iordănescu), precum și reactivafea 
unor fotbaliști experimentat! (Lu- 
cescu, Nunweiller), aceasta mai ales 
în situația indisponibilității îndelun
gate a lui Dobrln.

V. M.

Comisia Camerei e- 
conomice a Iugoslaviei 
pentru cercetări și 
dezvoltarea tehnolo
giei a întreprins, nu 
de mult, o anchetă pri
vind dezvoltarea acti
vității de cercetare ca 
modalitate de promo
vare a noului in pro
cesele de producție. 
Ancheta cuprinde 854 
întreprinderi, urmărind 
modul cum se desfă
șoară activitatea pro
prie de cercetare pen
tru însușirea și intro
ducerea in producție a 
celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii. 

* Se știe că In Iugo
slavia a fost lansată 
in 1972 acțiunea cu
noscută sub denumirea 
de „Anul calității" — 
acțiune care s-a extins 
in toate sferele de ac
tivitate. Pe planul pro
ducției materiale, ea 
a fost concepută ca un 
fel de radiografie a 
situației întreprinderi
lor, pe planul docu
mentației tehnice, al 
organizării muncii sau 
al structurii calificării 
profesionale, pentru a 
se putea constata și 
elimina cauzele unor 
neajunsuri in domeniul 
calității produselor. 
Pregătirea corespunză
toare a cadrelor, pen
tru ca aceasta să țină 
pasul cu tot ce apare 
nou In domeniul teh
nicii șl să poată con
tribui la introducerea 
pe scară cit mai lar
gă, in procesul de 
producție, a cuceriri
lor științei, se înscrie, 
de altfel, ca o preocu
pare constantă. Ca ur
mare. structura masei 
salariaților ocupați in 
producția de bunuri 
materiale s-a modifi

cat apreciabil. Astfel, 
în ultimii zece ani, 
din numărul acestora 
— care a înregistrat o 
creștere absolută de 
7,2 la sută — ponde
rea celor cu pregătire 
superioară s-a triplat, 
a celor cu pregătire 
medie a crescut de 
două ori, iar numărul 
muncitorilor cu înaltă 
calificare s-a dublat. 
In prezent, in intre-

CORESPONDENȚA 
DIN BELGRAD

prinderile țării lucrea
ză 310 000 ingineri și 
tehnicieni. Este expre
sia unei necesități re
simțite in mod obiec
tiv a participării e- 
fectlve, nemijlocite, in 
procesul de producție, 
a cadrelor cu pregătire 
de specialitate supe
rioară. Cit despre 
muncitorii calificați, 
practic această denu
mire tinde să devină 
improprie, intr-o serie 
de întreprinderi mo
derne, unde persona
lului de servire a 
mașinilor și instala
țiilor i se cer in tot 
mai mare măsură a- 
tribute de tehnicieni și 
chiar ingineri.

O expresie impor
tantă a promovării 
noului in procesul de 
producție o constituie 
introducerea, pe scară 
tot mai largă, a cal
culatoarelor electro
nice. Este semnificativ 
faptul că acum zece 
ani existau in Iugo
slavia doar 17 centre 
de calculatoare elec

tronice, dispunlnd fie
care de cite un singur 
șparat. Astăzi, numă
rul respectivelor cen
tre a ajuns la 220, do
tate cu 260 calcula
toare - și servite de 
5 000 de specialiști. 
Dispunînd de aseme
nea mijloace moderne, 
inginerii și tehnicienii 
iugoslavi obțin reali
zări de seamă în spo
rirea productivității, 
folosirea rațională a 
mijloacelor tehnice, 
organizarea judicioasă 
a producției.

O dovadă a preocu
părilor in acest sens 
o constituie și inițiati
va Uniunii inginerilor 
și tehnicienilor din 
Iugoslavia ca anul 
1974 să fie declarat 
„Anul inovațiilor teh
nice și tehnologice", 
acțiune menită a sti
mula gindirea tehnică 
și a degreva bugetul 
țării de costul transfe
rului de cunoștințe și 
de experiență din ță
rile dezvoltate din 
punct de vedere teh
nic. în curind, la Sa
rajevo va avea loc o 
conferință a acestui 
for, consacrată proble
melor pregătirii și fo
losirii cit mai rațio
nale, adecvate, a ca
drelor de ingineri și 
tehnicieni și a altor 
cadre de specialitate.

Asemenea preocu
pări, exprimate in 
acțiuni și măsuri con
crete. reprezintă o 
contribuție însemnată 
la dezvoltarea econo
miei Iugoslaviei, la e- 
dificarea cu succes a 
socialismului In țara 
vecină și prietenă.

S’mion 
MORCOVESCU

PROGRAMUL I

— 17,C0 Teleșcoalăi 
Emisiune In limba maghiară.

„Tara

9,00 Curs de'limba franceză. Lec
ția a 49-a.

9.30 Prietenii iul Așchluță.
10,00 Telex.
10,03 Publicitate.
10,10 Steaua polară. Emisiune de 

orientare școlară și profesio
nală. Chlmlștii.

10.40 Teleclnemateca : „Cetățeanul 
Kane“.

12.45 Teleobiectiv.
13.05 Telejurnal.
16.00 — 17,00 Teleșcoalăj
17.30 Emisiune in limba maghiară.
13.30 Telex.
18.35 Publicitate.
13.40 Cintece și Jocuri populare ro

mânești din diferite regiuni 
ale tării.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul Îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Cintecul sâplâminii : 
mea cu viers de foc*

de mare 
opere și

PROGRAMUL TI

20,95 Reflector.
20.20 Pagini de umor : Aventuri 

în epoca de piatră.
21.10 Tinerii despre ei înșiși.
22,00 24 de ore.
22.20 Lumea de mtlne : „Medicină 

pentru anul 2001“ (I).
22,40 Hochei de gheață : Ceho

slovacia — U.R.S.S. (Campio
natul mondial — grupa A).

17.30 Agenda.
17,40 Pagini muzicale 

popularitate din 
operete.

13,10 Film serial pentru tineret :
„Pierduți in spațiu" (ultimul 
episod) — „Aventura fantas
tică".

Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului.

19,20 10C1 de sori.
19.30 Telejurnal a Cincinalul Ina 

inte de termen — cauză a 
întreguiai popor.

20,00 Concert simfonic. Laureați al 
concursurilor internaționale 
„George Enescu". Orchestra 
de sludio a .Radiotelevlziunli. 
Dirijor Livlu Ionescu,

22.00 Studioul artistului amator.

19,00


