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Valoarea minutului
productiv

Pretutindeni, acolo unde timpul 
de lucru este prețuit, este bine fo
losit. minut cu minut și oră cu oră. 
rezultatele consemnate in dome
niul realizării sarcinilor zilnice de 
plan sint deosebit de bune. Și a- 
ceasta o dovedește experiența, o 
dovedește practica. Dacă oamenii 
muncii dintr-o serie de ramuri — 
metalurgia, industria cărbunelui, 
economia forestieră șl materialele 
de construcție — dm industria Ca
pitalei d‘.ntr-un șir de ju
dețe — intre care Alba, Satu- 
Mare, Gorj, Suceava. Ilfov ș.a. — 
au raportat îndeplinirea înainte de 
termen a planului pe 4 luni la 
producția industriala, acest succes 
de prestigiu se fundamentează 
tocmai pe folosirea mai deplină, 
mai productivă a timpului de 
lucru, a mașinilor și utilajeor, a 
forței de mhncă. In bună măsură, 
la fel se explică avansul ciștigat 
de multe întreprinderi in realiza
rea cincinalului actual : Exploata
rea minieră Ilba, fabricile de con
fecții din Bacău. Focșani. Brăila, 
lași. Trustul de construcții locale 
din Constanța ș a. Sint dovezi con
cludente ale hărniciei si priceperii 
clasei noastre muncitoare care, 
răspunzind prin fapte chemării 
partidului, este hotărită să obțină 
in acest an — în întimpinarea ce
lei de-a XXX-a aniversări a 
berării patriei și 
XI-lea a! P.C.R. • 
bile realizări in 
socialistă pentru 
naiului.

Cît de actuală . 
este cerința de a fructifica in în
tregime, in scopuri productive, 
timpul de lucru se desprinde și 
din exemplul colectivului Combina
tului de prelucrare a lemnului din 
Rimnicu-Vilcea. Aici, în acest an, 
activitatea de producție a demarat 
necorespunzâtor. Treptat, în ia
nuarie și chiar în februarie, s-au 
acumulat restanțe după restante. 
Organizația de partid a analizat 
situația creată și măsurile adoptate 
cu acest prilej, indiferent de spe
cificul lor, au avut același numi
tor comun : folosirea cu randament 
optim a celor 8 ore dintr-un 
schimb. Iar „cursa contra cro
nometru" ce s-a desfășurat în ul
tima vreme s-a soldat cu rezulta
tele scontate, restanțele au fost re
cuperate, planul se realizează la 
nivelul stabilit, chiar peste pre
vederi.

Există însă și un revers al me
daliei. Nu se cunoaște oare că 
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eli-
i Congresului al 
— noi și remarca- 
marea Întrecere 
devansarea cinci-

ți de important!
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IN ILFOV
In cronica întrecerii socialiste din 

acest an. colectivele unităților indus
triale din județul Ilfov au înscris 
realizări remarcabile : planul produc
ției industriale pe primele patru luni 
ale anului a fost îndeplinit cu 4 zile 
înainte de termen. Pe această bază, 
pinâ la finele lunii aprilie s-a reali
zat o producție marfă industrială su
plimentară io valoare de peste 36 
milioane lei. Important este că o a- 
semenea depășire s-a obținut in con
dițiile realizării unor insemnate e- 
conomii de materii prime. In primul 
trimestru al anului s-au economisit 
peste 600 tone metal, 654 tone com
bustibil convențional. 710 mii kWh 
energie electrici. 440 mc material 
lemnos șl s-a realizat un beneficiu 
peste plan in valoare de 17 milioane 
lei.

Sint multe, ----- o_. —
caracterizează activitatea colectivelor 
din unitățile industriale ale județu
lui, în' întrecerea desfășurată in în
tâmpinarea marilor evenimente ale 
anului : a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei și Congresul al XI-lea 
al partidului. Dintre acestea se dis
tinge, prin amploarea șl rezultatele 
obținute, acțiunea de aplicare pe sca
ră tot mai largă a celor mai valoroa
se inițiative ți metode de mdncă. Ia
tă. de pildă, inițiativa complexă 
..Minutul, milimetrul, parametrul", a- 
părută la întreprinderea de poduri 
din beton Giurgiu. In această unita
te, Inițiativa este aplicată de 722 
muncitori și cadre tehnico-ecor.omi- 
ce din producție. Eficiența economi
că, în trimestrul I a.c., se materiali
zează în sporirea indicelui de folosire 
a timpului de lucru la 98,2 la sută, 
a Indicelui de utilizare a mașinilor 
la 86.7 la sută, în realizarea unor e- 
conomii de 50 tone ciment, 40 tone 
metal, 23 mc material lemnos, 62 to
nt» combustibili convenționali. La Șan
tierul naval Giurgiu, Inițiativa este 
aplicată de 1 381 muncitori. Și iată 
rezultatele obținute : mărirea indice
lui de folosire a timpului de lucru 
la 97 8 la sută. a indicelui de utilizare 
a mașinilor la 78 la sută, economisi
rea a 18.3 tone metal, 17 mc mate
rial lemnos, 32,7 tone combustibil 
convențional, 91 500 kWh energie e- 
lectrică-

desigur, trăsăturile ce

(Continuare in pag. a U-a)

adesea îreme- 
pentru recupe- 
orclor bune de

ilmpul irosit este 
di abil pierdut ? Că 
rare* minutelor șl 
lucru se cer eforturi uneori foarte 
mari ? Factorii de răspundere de 
la întreprinderea de șuruburi dm 
Bacău au calculat : ..Dacă am spori 
numai cu 1 la sută indicele de u- 
illizare a timpului de lucru, am 
obține Intr-un an o producție su
plimentară de 2,9 milioane Iei". Au 
calculat și atit, fiindcă in patru 
luni rareori indicele respectiv a 
fost mai mare de 95 la sută. 
Și tot in cursul acestei pe
rioade. întreprinderea bucureștea- 
nă „UREMOAS" a pierdut un în
semnat fond de timp de muncă 
din diferite motive. In principal, 
este vorba de repetate defecțiuni 
eiectrice și mecanice la unele uti
laje și de carențe ce se mențin in 
aprovizionarea cu materiale și 
scule STAS. Un singur minut iro
sit, de pildă, pnn nefuncționarea 
liniei de formare a radiatoarelor e- 
chivalează cu nerealizarea a circa 
12 elemenți de radiator. Dacă avem 
In vedere că, nu rareori, procesul 
producției este oprit, aici, cite o 
jumătate de oră sau mai 
lumul pierderilor devine 
dent

Cerințele legate de 
cu inalt randament a timpului de 
lucru sint multiple și privesc atit 
prezența riguroasă in întreprindere 
la orele stabilite, cit mai ales 
fructificarea productivă a fiecărui 
minut din cele 480 de minu
te ale unui schimb. Pentru aceasta, 
se Impun ferm înlăturate cauzele 
care generează un indice scăzut de 
utilizare a timpului de ’ 
cauze bine cunoscute in 
industriale. „Golurile" in 
zionarea tehnico-materială, 
defecțiuni ale mașinilor și 
lajelor, agravate de lipsa, 
momentul 
de schimb, 
ganizarea 
anumitor i 
ciile" transportului in comun, in
disciplina unor lucrători cintăresc 
greu in balanța timpului pierdut 
in unele unități — întreprinderea 
de produse cărbunoase din Slatina, 
de cinescoape din Capitală, de ma
șini și utilaj minier din Baia Mare, 
în aceste direcții de acțiune 
trebuie concentrate, cu precădere, 
atenția șl preocupările conduceri
lor de întreprinderi, ale organelor

bine, vo
mai evi-

folosirea

agravate de 
oportun, a 

, deficiențele 
activității in 
întreprinderi,

lucru, 
unitățile 
aprovi- 

unele 
uti

la 
pieselor 
in or- 
secțiile 
„capri-
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Ambasadorul Republicii Venezuela

Emil 
Emil

Un popor demn,

cresc suprafețele 
cultivate cu porumb

cupare centrală la sale 
o Întreținerea culturilor - o obligație în

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi la 
amiază, delegația economică guver
namentală din Republica Arabă Si
riană, condusă de Muhamad Haydar, 
vicepremier pentru probleme econo- 
mice in guvernul sirian, care face 
o vizită in țara noastră.

La primire au luat parte 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Drăgănescu, Gheorghe Rădulescu, 
Cornel Burtică, Vasile Patilineț, Ion 
Pățan, Gheorghe Oprea, Bujor Al- 
mășan, Angelo Miculescu, Emilian 
Manciur, ambasadorul României in 
Siria, și Viorel Covrig, șeful Agen
ției economice române la Damasc.

Vicepremierul sirian a fost insoțit 
de Mustafa Al Hallaj, ministru de 
stat pentru problemele planificării, 
Chtiul Seifo, ministrul industriei, 
Michel Abdalah, adjunct al minis
trului agriculturii și reformei agrare, 
dr. Abdalah Al Azmeh, adjunct al 
ministrului economiei șl comerțului

Președintele Republicii Socialiste' 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi dimineața, pe ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Venezuela la București, 
Juan Uslar Pietri.

Ambasadorul venezuelean a inmî- 
nat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj din partea președintelui 
Republicii Venezuela, Carlos Andres 
Perez. Mulțumind pentru mesajul ce 
i-a fost adresat, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis președintelui 
Cprlos Andres Perez cele mai bune

AȘA A FOST LA 1 MA11939
Cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la impunătoarea manifestație

antifascistă și antirăzboinică din București, pentru apărarea

independenței naționale, publicăm în pagina a IIl-a a ziarului

o amplă evocare —în imagini și documente —a memorabilului

moment din istoria partidului comunist, a luptei unite a clasei

noastre muncitoare

exterior, de ceilalți membri ai dele
gației, precum și de Muhsen Sayadi, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Arabe Siriene la Bucu
rești.

Exprimind mulțumirile pentru 
înalta onoare de a ’fi primiți de șe
ful statului român, precum și pentru 
deosebita ospitalitate de care s-au 
bucurat in tot timpul vizitei, condu
cătorul delegației siriene a relevat 
cu satisfacție bunele relații priete- • 
neștt existente intre România și 
Siria, evoluția lor mereu ascendentă 
conformă înțelegerilor și acordurilor 
convenite intre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad, cu 
prilejul recentei vizite în Republica 
Arabă Siriană a președintelui țării 
noastre.

Salutindu-i pe membrii delega-

urări de sănătate și fericire, iar po
porului venezuelean succese tot mai 
mari pe calea dezvoltării social-eco- 
nomice a patriei.

In timpul convorbirii ce a avut loc 
cu acest prilej a fost exprimată 
convingerea că raporturile de prie
tenie și colaborare dintre România

țiel siriene, președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat convinge
rea că vizita oaspeților se va în
cheia cu rezultate bune, care vor 
contribui la extinderea relațiilor de 
colaborare dintre cele două țări, prin 
aceasta punindu-se o bază mai trai
nică prieteniei dintre popoarele ro
mân și sirian.

Membrii delegației au dat, în acest 
context, o înaltă apreciere eforturilor 
președintelui Nicolae Ceaușescu în
dreptate spre adîncirea prieteniei 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Siriană pe baza 
egalității in drepturi și avantajului 
reciproc, corespunzător intereselor 
celor două țări și popoare, activității 
sale neobosite pentru realizarea unei

și Venezuela vor cunoaște o perma
nentă dezvoltare în spiritul acordu
rilor și înțelegerilor încheiate în 
cursul vizitei întreprinse anul trecut 
de președintele Nicolae Ceaușescu în 
Venezuela.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

un partid cum și l-a visat
poporul

Vechi șl adinei sint tradițiile 
sărbătoririi in România a zilei de 
1 Mai, ca zi de puternică mani
festare a hotăririi de luptă revo
luționară a clasei muncitoare din 
țara noastră pentru libertate socia
lă, împotriva exploatării și asupri
rii, ca prilej de amplă manifestare 
a solidarității internaționaliste fră
țești cu oamenii muncii din lumea 
întreagă. De la crearea sa, Parti
dul Comunist Român, infruntind 
condițiile atit de grele ale Ilegali
tății și prigoanei, a organizat, cu 
prilejul zilei de 1 Mai, puternice 
acțiuni de masă, cu caracter revo
luționar, pentru apărarea interese
lor fundamentale ale clasei munci
toare și ale întregului popor.

In succesiunea acestor manifes
tări, ca un moment deosebit, de 
excepțională importanță și forță 
ilustrativă a rolului clasei munci
toare in lupta pentru libertate na
țională și socială, al avîntului lup
tei antifasciste, 8-a înscris marea 
manifestație de la 1 Mai 1939 din 
București — de la care s-au impll- 
nit 35 de ani.

Manifestația de 1 Mai 1939 șl-a 
înscris puternicele semnificații prin 
caracterul de masă, prin nivelul 
de organizare și gradul înalt de 
combativitate revoluționară.

După cum este cunoscut, in con
dițiile dictaturii regale, sindicatele 
au fost dizolvate, fiind înlocuite 
cu așa-numitele bresle ; in noile 
Împrejurări. P.C.R. a adoptat 
tactica desfășurării activității de

partld chiar in interiorul acestora, 
avind, printre obiectivele priori
tare, unitatea clasei muncitoare. 
Manifestația de 1 Mai 1939 a con
stituit o strălucită expresie a 
acestei tactici : comuniștii, folo
sind condițiile create prin intenția 
autorităților de a organiza o de
monstrație a breslelor sub egidă 
guvernamentală, au reușit, in co
laborare cu socialiștii, sâ răstoarne 
acest plan, să transforme radical 
caracterul și conținutul demon
strației, să adune peste douăzeci 
de mii de oameni sub lozincile 
luptei revoluționare.

La această reușită politică a con
tribuit in mod deosebit activitatea 
Comitetului clandestin de organiza
re care număra, printre cadrele 
sale de frunte, alături de Ilie Pin- 
tilie și Nicolae Ceaușescu, pe Con
stantin David, AI. Iliescu, Tcobari 
Georgescu. Un rol de seamă in ac
tivitatea de pregătire și in desfă
șurarea manifestației de 1 Mai, pe 
linia afirmării unității de luptă a 
clasei muncitoare, au avut Ștefan 
Voitec, Vasile Bigu și alți militanți 
comuniști și socialiști.

De altfel, trebuie relevat, in le
gătură cu activitatea politică pro
prie desfășurată de partid in in
teriorul breslelor, contribuția tine
rilor comuniști trimiși de partid 
să lucreze in cercurile culturale 
ale acestora, printre care Elena 
Ceaușescu (Petrescu). E. Iliescu, 
G. Prodan și alții — care au de
terminat reorientarea programelor

culturale pe o linie revoluționară, 
de educare a tineretului muncitor 
in spiritul unității de luptă pentru 
interesele fundamentale ale po
porului.

Trei caracteristici determină, în 
mod deosebit, însemnătatea mani
festației.

In primul rind, faptul că DES
FĂȘURAREA EI S-A BAZAT PE 
CONCEPȚIA FRONTULUI UNIC 
MUNCITORESC, întreaga sa pre
gătire și desfășurare realizindu-se 
in mod unitar, cu participarea 
comuniștilor și socialiștilor. Ac
tivitatea consecventă a Partidu
lui Comunist Român pentru refa
cerea unității muncitorești a înre
gistrat astfel o importantă victorie 
— manifestația oglindind aspirația 
spre unitate și solidaritate a cla
sei muncitoare și, totodată, mar- 
cind un important aport concret, 
moral șl material, la dezvoltarea 
procesului de unificare. Succesul și 
ecoul manifestației din 1939 au 
exercitat o puternică influență po
zitivă, care s-a repercutat in timp, 
contribuind la crearea premiselor 
care au condus la încheierea acor
dului de la 1 Mai 1914 privind 
Frontul Unic Muncitoresc.

Manifestația de la 1 Mai 1939 a 
oglindit cu o forță deosebită HO- 
TARIREA DE LUPTA A CLASEI 
MUNCITOARE, ÎN FRUNTEA ÎN
TREGULUI POPOR ÎMPOTRIVA 
HITLERISMULUI, A CREȘTERII 
PERICOLULUI FASCIST. Lozincile 
scandate de miile de demonstranți :

„Jos fascismul lM, „Jos Garda de 
fier 1", „Trăiască Frontul Popular 
Antifascist !“, „Jos hitlerismul !“ 
ilustrau sentimentele antifasciste 
profund înrădăcinate in rindurile 
maselor celor mai largi, puternicul 
ecou pe care l-a găsit in conștiința 
poporului viguroasa acțiune desfă
șurată de P.C.R. pentru demascarea 
esenței antipopulare și antinațio
nale a fascismului șl agenturilor 
hitlerismului, sprijinul activ pe 
care masele populare îl acordau 
politicii partidului de unire a tu
turor forțelor democratice.

Manifestația de la 1 Mai 1939 s-a 
Impus cu o deosebită forță PRIN 
CARACTERUL EI ANTIRĂZBOI
NIC. In condițiile in care prevede
rile Acordului de la Munchen încu
rajau tendințele expansioniste ale 
nazismului, cînd Germania hitle- 
ristă desființase Cehoslovacia și 
trupele Wehrmachtului ajunseseră 
efectiv la frontierele României, 
demonstrația de Ia 1 Mal 1939 
a exprimat cu o vigoare deo
sebită voința fermă a clasei mun
citoare și a Întregului popor român 
de a se împotrivi războiului urzit 
de Germania hitleristă, pregătirii 
agresiunii antisovietice, de a lupta 
neabătut, in spiritul politicii con
secvent Internaționaliste a Partidu
lui Comunist Român, pentru relații 
de prietenie cu Uniunea Sovietică, 
pentru apărarea cauzei păcii.
(Continuare în pag. a III-a)

Tot ce s-a petrecut 
nou și semnificativ in 
ultimele trei decenii 
de istorie românească 
este extraordinara ac
celerare a conlucrării 
dintre oameni și eve
nimente, dezvoltarea 
fără precedent a ener
giilor creatoare ale 
națiunii. Este mani
festarea revoluției so
cialiste. Este copleși
toarea ei forță de a 
instăpini poporul liber 
și suveran. Izbinzile de 
ordin material și spiri
tual ale acestui timp 
au, de aceea, 
încărcătură de 
de participare 
și conștiința 
Este motivul .... 
care acestea devin sub 
ochii noștri operă na
țională. Este motivul 
pentru care acestea se 
constituie rapid in 
destin românesc.

OPERA și DESTIN, 
iată ecuația care 
exprimă sintetic, 
unghiul duratei, 
tregul spațiu al țării 
este un cimp de inten
să iradiație constructi
vă, un șantier de crea
ție neîntreruptă. Sint 
procese pe care le-aș 
compara cu fluviul. E 
maiestuos și inepuiza
bil fluviul de oameni 
și evenimente angajat 
in opera de autodeve- 
nire a României so
cialiste. Știm d~e la 
muma natură că flu
viile sint totdeauna 
tumultuoase, puternice,, 
tinere, deoarece au de 
partea lor mișcarea, 
simburele miraculos 
al vieții. Tot astfel 
fluviul creației con
știente, in care se re
cunoaște o țară. Nu
mele lui sint anii de 
luptă și muncă. Nu
mele lui : anii de cu
ceriri, adevăr, liberta
te. Numele lui : anii 
de căutări, griji și 
speranțe, anii de edi-

o mare 
omenie, 
afectivă 
sinelui, 
pentru

ne 
sub 
In-

ficare socialistă. Nu
mele lui: anii noștri 
de pline, anii de oțel, 
anii de învățătură. 
Numele lui : anii de 
curaj, de demnitate 
afirmată, de eroism 
popular. Numele lui : 
anii de sacrificiu, anii 
de dor, anii de vis 
provenind din real și 
redați realului. Nume
le lui : anii de con
știință socialistă.

Avem o '
de motive 
astfel din 
frumusețe 
primăveri, 
deopotrivă

mie și una 
să vorbim 
piscul de 

al acestei 
care este 

al naturii

însemnări 
de POP SIMION

și al patriei. Anul ju
biliar România—XXX 
închide un ciclu, un 
fragment de istorie, 
poate cel mat însem
nat din destinul româ
nilor, pentru că este 
al năzuințelor împli
nite, un timp croit- 
făurit după chipul și 
asemănarea revoluției 
socialiste. Cam un
sprezece mii de zile 
fierbinți se cuprind in 
acest răstimp. Unspre
zece mii de cărămizi 
ale unui amplu și so
lid edificiu. Autorul 
acestei lucrări de di
mensiuni istorice este 
Partidul Comunist Ro
mân. El este arhitec
tul, proiectantul vizio
nar care iși materiali
zează voința, știința, 
talentul, virtuțile prin 
cei mai buni fii ai po
porului. Cit de vibrant 
a fost exprimat acest 
adevăr in jurămintul 
depus recent către po
por de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in- 
tiiul nostru președin-

te ! Nu doar caracte
rul solemn al actului 
vibrează în noi. Nu 
doar incandescența pa
triotică ce-i incumbă. 
Se reinnoadă astfel — 
sub jurămint de cre
dință, luptă și muncă 
— linia cea mai de 
sus a marilor bărbați 
care au făcut din slu
jirea patriei țelul sa
cru al lor și al tim
pului lor. I se dă glas 
istoriei noastre de la 
începuturi și pină azi. 
Se rememorează între
gul drum. E firesc să 
fie așa. Tot ce-i ne
pieritor in istoria țării 
ține de continuitatea 
șl permanenta româ
nească. Jurămintul 
președintelui Republi
cii Socialiste România 
este al continuității și 
permanenței noastre.

1974, an de jubileu 
și sinteză, are excep
ționala calitate de a 
contura in fața minții 
și inimii noastre mă
sura patriei. E punctul 
spațial-temporal din 
perspectiva căruia pri
vim înalt și departe, 
zărim munții, in în
treaga lor măreție. 
Munții Carpați. De 
aici se vede tipsia de 
aur a Cimpiei Româ
ne. De aici se zărește 
Dunărea. De aici se 
văd riurile țării deve
nite luceferi. De aici 
privim in noi înșine și 
în lumea largă, < 
ne cunoaște și ne 
cunoaște.

Ne aflăm intr-o 
măvară de țară, 
cuget, de luptă 
muncă, de spirit 
zionar, de conștiință 
nouă, de destin de noi 
înșine stăpinit, care iși 
arată roadele slăvite. 
Timpul aleargă peste 
noi, prin noi. ca o res
pirație. în aerul zilei 
vibrează aripa fierbin
te a istoriei.

care 
re-

pri
de 
Și 

vi-
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FAPTUL DE IA O ZI LA ALTA, CRESCI

a Inircținerea culiurilor - o obligație în plină actualitate

via Slatina

și floarea-soareluiBăiat
sau fată?

SLANIC MOLDOVA-stațiune internațională

TELEORMAN

Lucian CIUEOTARU 
corespondentul „Scînteii"

SUPRAFEȚELE CULTIVATE CE PORUMBDIVERS

Ora exactă

• •de dezvoltare a țării

economică din ultimul

Musafiri

urbane si

București 
Stoenesti

lena ?i Anton Ghentu 
Inari din București. în 

la absolvirea 
Jcină. au fost 
țul Olt. După 

popas la Slati- 
dus să lucreze 

a circumscripții medicale 
ite — Stoeneșl» șl Fărca- 

Soțil Ghențu au Îndrăgit 
p mult meleagurile Stoe- 
t incit s-au hotărit să-și 

■ ci casă si sâ râmină pen
ată viața. Ba, mai mult : 
r muta la Stoenesti și 

părinții lor din București. Sa
tul. care i-a „adootat" ne cei 
doi medici ca pc propriii săi fii, 
ii ajută acum să-și dureze „casă 
de piatră".

— Băiat sau fată ? Fată sau 
băiat ? Ce-o fi, numai sănătos 
să fie !

Frâmintat de ginduri și în
trebări. dind ocol .......
din Călărași, Ion 
sărit la cuvintele i

1 maternității 
Vilsan a tre- 

unei asistente,

— Trei băieți 1 
iască...

Soția lui. Rodica Vilsan, adu
sese pe lume trei flăcăi, unul 
și unul. Totul a mers bine. A 
fost mai greu pină au căzut 
de... acord asupra numelor : 
Nicolae. Nelu, Silviu. Cei trei 
gemeni vor poposi in curind 
aci’â. în mi’locul celor’alți trei 
frățiori. Să le trăiască '.

la ,, 
de aur

In centrul municipiului Rîm- 
mcu-Vilcea s-a deschis o uni
tate cu servire rapida a consu
matorilor. Numele ei : „Cocoșul 
de aur". Pină aici, nimic deose
bit. O dată intrat înăuntru, ai 
plăcu ia surpriză sa vezi "ora 
exactă. Mai bine zis, nu să vezi, 
ci sâ auri. intrucit nu e vorba 
de un ceasornic obișnuit. Din 
jumătate in jumătate de oră, 
semfialul il dă nu un ceas cu 
cuc. ci un... cocoș viu. devenit 
„mascota" rotiseriei. Pintenatul 
măsoară tacticos timpul, cu un 
..cucurigu" de mai mare dragul 
sâ-l auzi. Uneori — ce-i drept 
— mai greșește el cu cite un 
minut sau două in plus sau 
minus. Parcă ceasurile noastre 
merg totdeauna exact ?

nepoftiți
Lucratorii de miliție din Brăi

la au inițiat o acțiune de de
pistare a celor care provoacă 
scandaluri și tulbură liniștea 
publică. Nu mai puțin de 123 
de scandalagii au fast averti
zați șl amendați, in baza de
cretului 153. Alți 71 de „musa
firi nepoftiți" prin Brăila, ne- 
putindu-și justifica in nici un 
fel hoinăreala prin oraș, au fost 
invitați (și expediați) spre lo
calitățile de baștină. Nu ne râ- 
mine decit să le urâm să 
simtă „ca la ei acasă". E 
sănătos.

Surpriza 
din vagon

Cu trei săptămini in urma, 
intr-un vagon sosit pentru a fi 
încărcat cu îngrășăminte chi
mice la depozitul de ambalare 
al combinatului din Craiova 
s-a găsit o instalație electrică 
de distribuție de joasă tensiune. 
Instalația este echipată cu ca
bluri, siguranțe, contactori... Vă- 
zind ..adrisantul necunoscut", 
muncitorii au dat jos instalația 
respectivă, au anunțat condu
cerea și au încărcat vagonul cu 
îngrășăminte, expediindu-1. Deși 
a trecut atita vreme, deși in
stalația electrică respectivă cos
tă băni, nu glumă, și e in per
fectă stare de funcționare, ni
meni n-a reclamat și n-a cău
tat-o. Poate acum.

în gară
la Tîntareni »

stația
»

C.F.R. Țințăreni-In ,
Gorj se lucra intens la descăr
carea unor sine de cale ferată 
dintr-un vagon-platformă. La 
un moment dat. in timp ce ma
caraua manevra o țină, aceasta 
s-a lovi! de un tren care trecea 
tocmai in clipa aceea, tren care 
circula fără oprire in stația 
respectivă. Din cauza ciocnirii 
violente, in rotirea ei fulgeră
toare, șina i-a lovit pe cei trei 
oameni care lucrau la descărca
rea vagonului-platformă. In ur
ma loviturii, lucrătorii M. Con
stantin și Ion Văduva ți-au 
pierdut viața, iar un altul, Gh. 
Popescu, a scăpat ca prin mi
nune, cu o incapacitate tempo
rară de muncă.

Rubrlcâ redaciatO de
Petre POPA 
Gheorahe DAVID 
șl corespondenții ..Scnte'l*

In această s&ptimlnă. nume
roase județe au anunțat înche
ierea insâmințării porumbului : 
in alte judele, această lucrare 
ae execută acum pe ultimele 
suprafețe. De asemenea, conti
nuă semănatul altor plante a- 
rrlcolc, cum sini soia, fasolea 
etc. Culturile insămintate mai 
devreme — sfecla de zahăr, 
floarea-soarelui. Iar In unele 
locuri chiar $1 porumbul — au 
răsărit. Pentru a se asigura 
dezvoltarea lor normală, este 
necesar sâ fie grăbite lucr.rile 
do infrctincre — prășit. erl»ici- 
d. t — să se irige intens tere
nurile din sistemele amenajate. 
In legătură cu desfășurarea a- 
cestor lucrări, corespondenții 
noștri relatează :

BISTRIȚA- 
NÂSĂUD

Specialiștii - permanent 
pe tarlale

Aici, in nordul tării, atit in zonele 
d? deal. cit si in cele de șes ale ju- 
deiului Bistrita-Năsăud continuă să 
se lucreze cu toate forțele la semă
natul porumbului. Pină ieri. 30 coo- 
Derative agricole — Beclean. Braniș
tea. Crainimăt. Livezile. Reteag, Vii- 
soara ș.a. — au terminat această lu
crare pe întreaga suprafață planifi
cată. Potrivit datelor centralizate la 
direcția agricolă județeană, ieri mai 
erau de semănat circa 1 200 ha din 
cele 18 500 prevăzute a se cultiva cu 
porumb. Pentru încheierea grabnică 
a aeestei lucrări au fost luate mă
suri de întrajutorare in cadrul con
siliilor intercooperatiste. Asi se pro
cedează la Teaca. Lechința si in alte 
unități. Pentru ca tractoarele să 
funcționeze cu maximum de randa
ment. sacii cu semințe sint depo
zitați la marginea tarlalelor, asigu- 
rindu-se in permanentă aproviziona
re’ ritmică a semănătorilor. „Spe
cialiștii noștri — ne spunea ing. Ion 
Pireu, director adjunct al direcției

BACAU (Corespondentul ..Scîn
teii", Gh. Baltă). începind din 
acest sezon, cunoscuta stațiune • 
balneoclimaterică Slănic Moldo
va găzduiește și oaspeți din alte 
țări. La această dată, aici se 
află la odihnă și tratament cel 
de-al doilea grup dintr-un șir de 
15 serii, care vor veni in de
cursul anului din Danemarca. 
Sint anunțați, de asemenea, să 
sosească, in scurtă vreme, oas-

(Urmare din pag. 1) 
și organizațiilor de partid, de sin
dicat și tineret.

Calculele arată că, la nivelul ac
tual al dezvoltării industriei noas
tre, o singură oră de timp produc
tiv Înseamnă o producție in va
loare de 200 milioane lei. De aceea, 
in fiecare întreprindere, hotăritoare 
este folosirea cit mai productivă a 
fiecărui minut, a fiecărei ore din 
programul de lucru. în acest scop, 
organizarea temeinică a producției 
și a muncii, promovarea largă a 
tehnologiilor moderne se desprind 
a fi o condiție esențială in lup’.a 
colectivelor de unități pentru rea
lizarea ritmică și integrală a pla
nului și angajamentelor in între
cere. Programarea internă rațio
nală a producției in așa fel i.ic't 
să se asigure o productivitate orară 
superioară. încărcarea deplină a ca
pacității mijloacelor tehnice pe 
schimburi, distribuirea judicioasă a 
sarcinilor pe secții și oameni, ur
mărirea, sprijinirea și controlul rea
lizării lor sint. neîndoios, coordona
tele care imprimă continuitate și 
ritmicitate muncii, care determina, 
de fapt, atingerea nivelurilor de 
producție preconizate. Este de dato
ria organelor si organizațiilor de 
partid, de sindicat și tineret să sti- 
mn’eze un dialog fertil in această 
privință cu muncitorii fruntași, cu 
specialiștii și să-i confere un ca
racter permanent. Fiindcă nu sini 
admise atari situații — ca in ca
zul întreprinderii de strunguri Tir- 
goviș'.?. întreprinderii de motoare 
electric' Pitești. întreprinderii de 
dispozitive. ștan4e. matrițe și scule 
așchietoare din Fo-șani — unde 
anumite secții și formații de oa
meni folosesc integral timpul d« 

agricole județene — se află în per
manentă pe teren, în zonele dc care 
răspund, urmăresc îndeaproape cum 
sint respectate cerințele de ordin că
li’«tiv si. mai ales, adincimca și den
sitatea optimă la semănat, contribuie 
la dirijarea operativă a mijloacelor 
tehnice in cadrul acțiunilor de în
trajutorare. Sint create condiții ca, 
Dină simbătă. să se încheie insămin- 
tarea porumbului pe întreaga supra
față planificată".

Ion ANGHEL 
corespondentul „Scintell"

Primele prașile 
la sfecla de zahăr

In județul Teleorman, semănatul 
porumbului s-a încheiat miercuri pe 
toate cele 116 200 ha destinate aces
tei culturi in cooperativele agricole. 
De asemenea, se apropie de sfirșit 
însămințarea ricinului, cultură căreia 
in acest an unitățile cooperatiste din 
județ i-au rezervat peste 11 000 ha 
și se lucrează de zor la insâmința- 
rea culturii de soia pe 5550 hectare. 
Furnizindu-ne aceste date. Ion Neac- 
șu. de la direcția agricolă județeană, 
ne-a informat, totodată, că in coope
rativele agricole din zonele Furcu- 
lesti. Lunca. Putineiu, Bujoru, Con
tes’, i. Smirdioasa. Purani și Piatra a 
incenut crima orașilă la sfecla de 
zahăr si la floarea-soarelui. Ca 
pretutindeni în județ, o intensă ac
tivitate pentru obținerea de recolte 
sun^rioare se desfășoară în coopera
tivele agricole Brinceni, Țigănești, 
Beiu și Storobăneasa. unități in care 
au fost constituite, pentru toate cul
turile prăsitoare, formațiuni mixte 
de cooperatori și mecanizatori. Așa 
cum am putut constata. împreună cu 
specialiștii din cadrul acestui con
siliu intercooperatist condus de ing. 
Al. Birsan. directorul S.M.A. Brin-

peți din Islanda, R.D. Germană 
și din alte țări. Așadar, din 
acest an Slănicul Moldovei de
vine o stațiune balneară inter
națională. Referindu-se la ulti
mele noutăți, directorul O.J.T. 
Bacău, tovarășul Petrică Moldo- 
vanu, ne spunea că in stațiune 
a fost construit un hotel turis
tic cu restaurant, braserie, cofe
tărie, o vilă cu confort sporit 

muncă și lucrează sistematic cu 
randamente superioare, iar altele 
irosesc timp productiv prețios.

Prin cele mai variate forme șl 
mijloace ale muncii politice-edu- 
cative de masă — brigăzi de agi
tație, gazete de perete, programe 
satirice prezentate la stațiile de 
radioamplificare ș. a. — trebuie 
explicate valoarea minutului pro
ductiv, rațiunea luptei susținute 
pentru folosirea Iui deplină, popu
larizate exemplele pozitive, de dă
ruire și abnegație in muncă și su
puse „tirului" criticii cazurile de 
indisciplină. „Talonul absențelor 
nemotivate", acțiune in curs de 
desfășurare la Combinatul de pre
lucrare a lemnului din Drobeta 
Turau-Severin. de pildă, vorbește 
de La sine desore eficacitatea mun
cii politico-educative. Nici un 
absent de la lucru, sau cel care 
pierde timpul printre degete, nu 
iși poate relua activitatea in ziua 
următoare, decit după o exigenta 
discuție cu secretarul comitetului 
de partid și conducerea unității 
respective. Ca atare, in ultimele 
săptămini, numărul absențelor ne
motivate a scăzut cu peste 55 La 
sută față de perioada corespunză
toare a anului trecut, iar produc
tivitatea muncii cunoaște o evolu
ție pozitivă, fiind o bază a reviri
mentului înregistrat aici : recune- 
rzrea integrală a restanțelor. înde
plinirea planului in patru luni din 
aceri an.

Nu poate fi concepută o activi
tate rodnică, cit mai eficientă, fără 
o riguroase disciplină in muncă in 
fiecare atelier, secție și întreprin
dere, fără a se asigura utilizarea 
cu maximum de rezultate pentru 
producție a timpului de lucru. 
Trebuie bine înțeles că fructifica- 

eoni, aceste formațiuni de muncă — 
care s-au angajat să lucreze in acord 
global peste 6 000 ha cu culturi pră
sitoare '— dovedesc, incă de pe acum, 
că sint hotărite să facă totul pentru 
a obține producții sporite la hectar.

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scintell"

Cooperatorii, mecanizatorii și spe
cialiștii agricoli din județul Ialomița 
lucrează din zori pinâ in noapte la 
întreținerea și erbicidarea culturilor, 
la semănatul soiei și fasolei. La coo
perativa agricolă din comuna Milo- 
șești. peste 700 de cooperatori lucrau 
la prășitul sfeclei de zahăr. „Anga
jamentul nostru de a obține 50 de 
tone de sfeclă de zahăr la hectar 
obligă la lucrări de calitate — ne-a 
spus președintele cooperativei. Con
stantin Cioc. Am terminat prașila 
manuală pe 100 ha din cele 350 ha".

Cu toate forțele se lucrează la în
lăturarea crustei care s-a format pe 
terenuri și a buruienilor. Mecaniza
torii au intrat în cîmp cu sapa rota
tivă. Pină acum s-au prășit mecanic 
peste 40 000 de ha.

Continuă insămînțatul soiei și fa
solei. Din 35 800 ha soia și 10 700 ha 
de fasole au fost insâmințate 25 000 
ha și, respectiv. 8 000 ha. „Noi am 
terminat insămînțatul fasolei — ne-a 
spus inginerul-șef al cooperativei din 
comuna Vlădeni, Dumitru Mărcules- 
cu. Acum prășim sfecla de zahăr". 

. In ci mo lucrau 310 de cooneratori pe 
loturile de sfeclă angajate in acord 
global. în „vîrf" de lucrări sint și 
cooperatorii din comuna Grindu. care 
seamănă fasolea și soia cu 4 semă
nători. La sfecla de zahăr. 8(F> d° 
cooneratori au executat nrașila I 
pa mai mult de jumătate din supra
față.

pentru 80 de persoane, 
amenajat locuri de agrement, 
a fost îmbunătățită simțitor baza 
de tratament. Pentru prima dată 
in acest an, la Slănicul Moldo
vei se vor efectua tratamente 
pentru afecțiuni reumatismale, 
renale și de geriatrie. In curind 
va fi dat in folosință un nou pa
vilion de fizioterapie, cu o ca
pacitate zilnică de 4000 proceduri.

acest sens, prin 
vom ciștiga, in 

mii de ore pentru 
îndeplinirea rit- 
a planului și an-

rea deplină, in interesul producției, 
a timpului de lucru, este o cale e- 
sentială de a spori avuția națională, 
că acționind in 
toate mijloacele, 
mod cert, sute de 
producție, pentru 
mică și integrală ... 
gajamentelor in cel de-al patrulea 
an al cincinalului.

(Urmare din pag. I) 
Amplă și rodnică este, de aseme

nea, activitatea pe tărimul reducerii 
consumurilor specifice de materii 
prime și materiale, combustibili și 
energie, prin creșterea răspunderii 
fiecărui lucrător pentru buna gospo
dărire a acestora și combaterea ri
sipei de orice fel. în acest sen^, ini
țiativa „Să lucrăm o zi pe lună cu 
carburanți economisiți" a fost pre
luată, la întreprinderea de transpor
turi auto București, de 2 911 șoferi, 
precum și de majoritatea mecaniza
torilor din S.M.A. și I.A.S. In tri
mestrul I a.c., prin rezultatele obți
nute, s-au evidențiat autobaza 5 Fi
laret, autobazele Giurgiu. Giulești și 
autobaza 1 Cățelu, De asemenea, din 
cele 33 S.M.A. din județ, 14 unități 
au realizat economii importante de 
motorină, iar 3 s-au încadrat in con
sumurile specifice, intre acestea aflin- 
du-se S.M.A. Periș, Ștefănești, Giur
giu, Anghelcșu, Hagiești.

La cele două șantiere navale, din 
Oltenița și Giurgiu, prin aplicarea 
inițiativei „Să lucrăm o zi pe lună 
cu electrozi economisiți" s-au Înre
gistrat economii de 912 și, respectiv. 
1 099 kg electrozi, iar la I.I.L. „Stea
gul roșu" Giurgiu — 882 kg. O ini-

Recent a avut loc o ședință de lu
cru a Oficiului național al viei și vi
nului. in cadrul căreia s-a analizat 
starea de dezvoltare a viilor și au 
fost stabilite măsurile ce trebuie 
aplicate, in continuare, pentru a se 
obține o producție corespunzătoare 
de struguri. S-a făcut constatarea că, 
datorită precipitațiilor, in une'.e pod
gorii starea viilor s-a ameliorat sim
țitor. Rezervele de apă accesibile și 
deficitele rămin insă critice pentru 
podgoriile din Moldova, cele din nor
dul Dobrogei și partea centrală a ju
dețului Buzău. Pornind dc la aceas
tă situație au fost stabilite unele 
măsuri care trebuie aplicate atit in 
viile pe rod, cit și in cele tinere. In 
vederea păstrării rezervei de apă in 
pămint trebuie să continue în ritm 
susținut lucrările de mobilizare su
perficială a solului. De asemenea, 
este necesar să se efectueze udarea 
viilor tinere, precum și irigatul in 
viile pe rod, cu norme care să com
penseze deficitul de apă. Totodată, 
s-a stabilit ca. pină la 5 mai, să se 
încheie lucrările de plantare pe tere
nurile cu umiditate corespunzătoare 
și completarea golurilor în plantații
le tinere cu posibilități de udare. 
Intrucit rezerva de apă din sol este 
mică se interzic culturile intercalate 
în plantațiile de vii. Se va urmări, 
in continuare, starea de vegetație a 
viilor și, pe baza verificărilor efec
tuate pe teren și a datelor prezen
tate de stațiunile experimentale și 
unitățile de producție, Oficiul națio
nal 'al viei și vinului va face, în pri
ma jumătate a lunii mai, noi reco
mandări cu privire la lucrările in 
vii, diferențiate pe podgorii.

îndezbâterepublica:

Proiectul Legii privind sistematizarea
teritoriului si localităților urbane și rurale

0 necesitate imperioasă în stadiul actual

Proiectul de Lege privind sistema
tizarea teritoriului si localităților ur
bane si rurale este de o importanță 
deosebită, in stadiul actual de dez
voltare a tării noastre. Transformă
rile Dolitice și sociale, și mai ales 
dezvoltarea _____ 2‘
deceniu, au cjus la o raDidă evoluție 
a structurii teritoriului in general și 
a centrelor populate in mod special. 
Lipsa unor reglementări bazate pe 
o analiză aprofundată a experienței 
trecute și. mai ales, lipsa unei ade
vărate cercetări științifice în acest 
domeniu, au făcut totuși posibilă și 
apariția unor deficiențe, atit în 
determinarea condițiilor de organi
zare si dezvoltare rațională a terito
riului și localităților, cit și in valori
ficarea judicioasă a terenului ; sta
bilirea unor amplasamente de obiec
tive industriale, a rețelei de servicii 
sau de depozite, nu s-a făcut întot
deauna cu grijă deosebită pentru e- 
conomisirea terenului.

Proiectul de lege cuprinde o- 
rientări clare privind atit siste
matizarea teritoriului în general, 
în concordantă cu planul de dezvol
tare a economiei naționale, cit si sis
tematizarea localităților 
rurale. Aceste prevederi au ca obi
ectiv principal continua îmbunătăți
re a condițiilor de viață pentru ce
tățenii patriei noastre și reducerea 
treptată a diferentelor dintre mediul 
urban si cel rural.

Pe marginea proiectului de lege 
supus discuției publice mi-aș per
mite să fac unele remarci :

— Activitatea de sistematizare este 
o acțiune de lungă durată, de per
spectivă si care trebuie desfășurată 
pe baze cu adevărat științifice. O- 
dată elaborate, analizate si aprobate, 
planurile de sistematizare trebuie 
respectate cu strictețe ; numai ast
fel rezultatele finale vor corespunde 
prevederilor inițiale.

— în acțiunea de valorificare op
timă a teritoriului urban, o atenție 
deosebită va trebui acordată reali
zării cartierelor de locuințe, in care 
densitățile de construcție să cores
pundă concepțiilor actuale din prac
tica internațională, iar amplasarea 
clădirilor să realizeze un cadru de

țiativă similară — „Să lucrăm o zi 
pe lună cu material economisit" — 
s-a extins la secția de mobilă și a- 
telierul mecanic de la I.I.L. „Steagul 
roșu" Giurgiu. I.I.L. Urziceni, Fila
tura Oltenia și Fabrica de vată Buf
tea, colectivele acestor unități obți- 

ni.nd mari economii, sporuri demne 
de relevat în domeniul eficienței ac
tivității productive. în fine, inițiativa 
„Contul colector de economii al gru
pei sindicale" se aplică cu bune re- 
zultate la I.R.E.B., de către 9 grupe 
sindicale care cuprind 692 muncitori, 
in trimestrul I a.c. obținindu-se 
330 000 lei economii provenite din 
recondiționări de piese șiz mai buna 
gospodărire a materialelor.

Am insistat asupra acestor iniția
tive muncitorești în întrecere pen
tru a releva cu claritate că atunci 
cind organizațiile de partid, comite-

• FAPTE
• OPINII
• PROPUNERI

• 200 de III al satului Plăvălari, comUM
dcțul Suceava — ingineri, profesori, tehnicieni, muncitori, militari — 
ii felicită printr-o scrisoare adresată, ziarului nostru — semnată de 
Comitetul fiilor satului — pe cei ce le-au pus pentru prima oară 
in mină condeiul și abecedarul : Ghcorghe ți Maria Stamate, ultima — 
învățătoare emerită, care au ieșit la pensie după 40 de ani de acti
vitate in aceeași localitate.

• Pe Dunăre, la kilometrul 45. Co7olul ,ub 
pavilionul cehoslovac .,Moravia" eșuase Intr-o zonă periculoasă șl 
lansa semnale luminoase. I-a sărit in ajutor remorcherul romanesc 
„Cheile Bicazului". După o muncă Încordată dc aproape 3 ore, con
voiul împotmolit a fost readus pe linia de plutire fără nici o avarie. 
(Ștefan Ignat, comandant Instructor-flotă).

© Cooperativa de consum zonală - Bîrlad, c"r* 
dispune de 140 unități, iși lărgește gama prestărilor de servicii pen
tru populație. Anul acesta, in raza sa teritorială se vor deschide alte 
40 secții de servire : de dârăcit lină, timplărie, ateliere de boblnaj 
ș.a. (Lupu Buchollz, Birlad).

® Revenire ! ResPonsa^‘,ul magazinului alimentar din car
tierul Chitila, str. N. Bălccscu nr. 7, a primit acum 9 luni un agre
gat frigorific in valoare dc 25 000 lei. pe care nu-1 folosește deoare
ce... n-are curent trifazic. Cazul a mai fost semnalat o dată. în pre
să, in august 1973 ! Să fie oare necesar sâ-l cităm șl a treia oară ? 
(Zaharla D. Ciulei, pensionar, cartierul Chitila—București).

• în cartierul „Dunărea" din Galați nu , ,u ■m'' 
najat nici pină azi, deși cu puține eforturi lucrul ar fi fost posibil, 
locuri de joacă pentru copii. Cei mici continuă să alerge după minge 
în mijlocul străzilor. Consiliul popular municipal cunoaște situația, 
dar nu a luat nici o măsură. (Gh. Vieru, Galați).

o Efigii de primăvară. Ie’enii- de '* 
pină la virstnici. desfășoară o adevărată întrecere 
cipiul lor să devină cit mai frumos. Prin muncă

elevi și studenț!
pentru ca muni- 

ivi oa vcv.i.a ......  _____  -........ patriotică, ei au
plantat de-a lungul bulevardelor, în parcuri și grădini, 716 000 de . 
puieți de arbori și arbuști, 860 000 de flori ornamentale ți un gard 
viu in lungime de 18 000 metri. (Gh. Zaiț, Iași).

© La parterul blocului 4, cu 10 din cartierul 
„Lunca"—Reșița, s-au deschis recent noi magazine comerciale, unde 
se desfac articole sportive, piese auto, motociclete etc. (Nicolae 
Brincuși, Reșița).

viată specific urban. în înțelesul 
contemporan.

— Să nu se uite insă că nu numai 
în acest domeniu pot fi făcute eco
nomii de teren ; in perimetrul ora
șelor mai smt incă mari rezerve in’ 
zonele industriale, in cele rezervate 
circulației și mai ales in zonele de 
depozitare — unde organizarea ex
clusiv pe orizontală ar trebui re
considerată. Aceeași strictețe ar tre
bui manifestată în toate aceste sec
toare, pentru ca eficiența finală să 
fie maximă.

— Valorificarea teritoriului urban, 
prin • respectarea unor densități a 
construcțiilor absolut necesare eta
pei actuale de dezvoltare a orașelor 
noastre, realizarea unei ordini in a- 
s?zarea locuințelor se pot concepe 
in diverse moduri, specifice fiecărui 
cadru natural. Nu ar fi de dorit ca 
— folosindu-se. din diverse motive 
cu totul justificate, secțiuni-tip de 
locuințe — să ajungem la cartiere- 
tlo in toate orașele tării. Sintem 
convinși că se pot respecta preve
derile proiectului de lege, păstrin- 
du-se si subliniindu-se personalitatea 
fiecărui oraș, mai ales in etapa ac
tuală, cînd s-a început, în marile 
centre urbane, restructurarea zonelor 
centrale.

— Pentru continua îmbunătățire a 
activității de sistematizare a terito
riului si localităților, este necesară 
o substanțială pregătire teoretică si 
practică a tuturor celor care acțio
nează in acest domeniu, o organizare 
pe Dlan superior a studiilor și cer
cetărilor de specialitate, a îndrumă
rii si controlului.

Convins de necesitatea noii legi, 
care să pună o ordine clară. De baze 
științifice, in acest domeniu, aș vrea 
să subliniez, in mod deosebit, carac
terul ei larg democratic, datorat — 
printre altele — prevederilor pri
vind participarea cetățenilor la 
elaborarea *și definitivarea schițelor 
de sistematizare, antrenarea lor la 
realizarea efectivă a sistematizării 
teritoriului și localităților.

Prof. dr. arh. Cezar 
LĂZARESCU
președintele Uniunii arhltecților

tele . oamenilor muncii și comitetele 
sindicatelor acordă însemnătatea cu
venită promovării a tot ce este nou 
și valoros în întrecere, a ideilor iz- 
vorite din conștiința înaintată a ce
lor ce muncesc, din înțelegerea ne
cesităților de progres mai rapid al 

țării — rezultatele cantitative și ca
litative in realizarea planului se ri
dică la un nivel superior. Aceasta, pe 
de o parte. Pe de altă parte, trebuie 
subliniat că, intr-un asemenea cli
mat, muncitorii, cadrele tehnico-eco- 
nomice sint stimulați să persevere
ze, să aprofundeze în continuare 
ideile novatoare, manifested un 
înalt spirit gospodăresc și de răs
pundere in muncă. O dovadă con
cludentă in acest sens oferă unele 
inițiative și metode înaintate de 
muncă ce converg spre îmbunătăți
rea continuă a calității produselor.

„Autocontrolul calității produselor",

Propuneri
Din art. 13, alin. 2 și 3, s-ar putea 

Înțelege că sătenii din localitățile 
componente trebuie să se deplaseze 
in centrul de comună pentru apro
vizionare. asistentă sanitară, iar co- 
Diii pentru a se prezenta la școală 
— indiferent ce distanță au de stră
bătut. Considerăm necesar ca in lege 
să se prevadă, în caz că acestea se 
află departe de centrul comunei, po
sibilitatea ca unele dotări social- 
culturale 6ă fie amplasate, sau să 
funcționeze in continuare, si In sa
tele componente.

— La art. 14. în legătură cu re
gruparea treptată a tuturor gospodă
riilor în limitele perimetrelor con- 
struibile ale satelor cu perspectivă 
de dezvoltare, ar trebui să se pre
vadă concret cum vor acționa comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare. deoarece — în prezent — tere
nurile din aceste perimetre sint, de 
regulă, fie proprietatea C.A.P., fie a 
persoanelor fizice.

Nicolae SOARE
comuna Godeni, județul Argeș

— Formularea art. 27 ar trebui să 
se refere la secții de 
sistematizare 81 control (și nu „di
recții". cum scrie in proiect), pentru 
că aceasta este noua structurare a 
consiliilor populare, județene, con
form Decretului nr. 71/1974.

— La art. 29. printre celelalte lu
crări pentru care se cere o autori
zație eliberată de comitetele execu
tive ale consiliilor populare, propun 
să fie incluse si reconstruirea, repa
rarea sau adăugirea.

— Consider necesar ca la art 36 
să se prevadă in mod. expres și 
sanctionarea constructorului care 6e 
face vinovat de executarea unor lu
crări pentru care nu există autori
zația cuvenită.

arhitectură,

I. BUDULAN
secretarul Comitetului executiv 
al Consiliului popular al comunei 
Melineștl, Județul Dolj

bunăoară, se aplică în mai multe în
treprinderi. La Filatura Oltenița, 
unde s-a organizat recent pe această 
temă un schimb de experiență, ini
țiativa a fost preluată de 560 mun
citoare, care au devenit controloare
le propriilor produse. Iar brigăzile 
de control obștesc din secțiile de 
producție efectuează numeroase și 
exigente controale pe schimb, atrag 
atenția muncitoarelor asupra nea
junsurilor și informează, la termina
rea schimbului, conducerea secției, 
care ia măsurile ce se impun. Ca ur
mare, în trimestrul I a.c., firele de 
calitatea I au reprezentat 99,8 la su
tă, față de 98 la sută .planificat. La 
Fabrica de ferite Urziceni, această 
inițiativă este aplicată de 74 munci
tori, ceea ce a contribuit la scăderea 
rebuturilor la 2,9 la sută, față de 13 
la sută admis.

Fapt este că, în marea Întrecere 
socialistă din acest an, colectivele 
unităților Industriale din Județul Il
fov iși afirmă puternic spiritul de 
inițiativă și de răspundere in înde
plinirea planului și a angajamente
lor, hotărirea de a realiza cincinalul 
înainte de termen.

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scintell'
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mai 0 pagină eroică din lupta unită a clasei muncitoare
4 A O Q pentru apărarea intereselor vitale ale poporului, împotriva

fascismului, a pregătirilor de război, pentru libertatea patriei
„Un moment culminant al valului luptei 

populare conduse de partid în acea perioadă 
împotriva politicii de fascizare a tării și 
pentru apărarea independentei naționale 
îl constituie marea demonstrație anti
fascistă din 1 Mai 1939, desfășurată sub 
semnul unității de acțiune între comuniști 
și socialiști66.

NICOLAE CEAUȘESCU

„SALVAREA ȚĂRII—PRIN 
FRONTUL UNIT AL MUNCITORIMII"

Extrase dintr-o relatare a manifestației apărută în „SCINTEIA" ilegală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
membru in Secretariatul Comite
tului Central ol Uniunii Tineretului 

Comunist
Octombrie 1939

3^ 2 lai 193»
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Xri dupi asiaotidlonol MialirtfTelui dil
Part ui avut loo •••b&rsa oAn^»&»a»o& a mitiUG»
rinei din Capitali,piatra tiua âe 1 Mai.

ILIBSCV mim HIOOLAI CBAOSÎSOU,slii»al 
ooad»»a*t la 3 ani Jaohlaoara patitm aotlaitata aaamiait, 
palaapa* ai»staU,aa atrigai U tandaaw» ••rMr«i,lcsla- 
oa aoattlati -TrUaaal Frost ui Popular".

Din raportul organelor de poliție 
serbarea, cimpenească ce a avut 

după-amiaza zilei

privind acțiunile comuniștilor la 
loc, in împrejurimile Capitalei in 
de 1 Mal 1939

„La 1 Mai 1939, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a aflat printre organizatorii ma
nifestației de Ziua Muncii, care, spre surprinderea și mînia autorităților, a regelui, 
a fost marcată de o puternică manifestație revoluționară sub lozincile „Jos fascis

mul l“, „Vrem o Românie liberă și independentă I".

-

„Pentru apărarea independenței 
și integrității României"

Din „Rezoluția Plenarei a Vl-a a Comitetului Central al P.C.R." (iunie 1939)

în urma discutării activității parti
dului in perioada scursă de la con
ferința Partidului Comunist din 
România din Februarie a.c., ședința 
plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist din România 
aprobă linia politică urmată de 
partid.

Plenara stabilește că primejdia 
desmembrării și ocupării României 
de către Germania fascistă și sta
tele revizioniste a crescut enorm 
in urma ocupării Cehoslovaciei, 
Albaniei, Memelului, in urma ade
rării Ungariei la pactul anticomin- 
tem și a creșterii influenții fas-

\______________________________

cismului german In Bulgaria și 
Iugoslavia.

Capitularea dictaturii regale față 
de Germania hitleristă prin inche- 
erea tratatului economic duce la 
transformarea României intr-un 
rezervor de materii prime pentru 
nevoile de răsboiu ale agresorului 
fascist și înseamnă un pas impor
tant pe calea pierderii indepen
denții economice și politice a țării.

In munca sa de mobilizare a 
masselor, Partidul Comunist din 
România a obținut in acest răstimp 
unele succese, organizind un șir 
de acțiuni economice și politice ale

clasei muncitoare, bazate pe tac
tica de front unic, acțiuni ce au 
culminat cu marea demonstrație 
antifascistă din Capitală și întru
nirile din mai multe orașe, cu oca
zia zilei de 1 Maiu... (subl. ns.).

Ședința plenară a C.C. al P.C.R. 
consideră că, in situația actuală, 
sarcina centrală a P.C.R. este să 
mobilizeze poporul român pentru 
împiedicarea trădării independenții 
și a integrității țării de către a- 
genții fasciști ai lui Hitler și de 
către dictatura regală, să facă apel 
la vigilența masselor populare.

Ecoul internațional al manifestației
Evenimentele din 1 Mai 1939 au avut Un larg ecou și peste hotare, cotidiene de mare tiraj din diferite țâri 
pubiicind relatări și comentarii in care erau relevate amploarea și semnificația manifestației din București în 
lupta generală antifascistă. în facsimil — un extras din ziarul „Izvestia", în care corespondentul din Londra 
informa despre ecoul demonstrației în ziarele engleze ; documentul „Pentru integritatea și independența Româ
ncei". adoptat de Conferința Internațională pentru democrație, pace și apărarea persoanei umane, 
ținută la Poris intre 12 și 14 mai 1939, în care manifestația de la 1 Mai 1939 de la București era 

apreciată ca expresia voinței poporului român de a se împotrivi fascismului
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l Mai. Dimineața ora 0. Pe Calea 
Călărași și străzile vecine — gru
puri de cetățeni se grăbesc spre 
sala Tomis. Lingă biserica st. 
Vineri — agenți, lingă Tomis — 
agenți — toată poliția Capitalei e 
pusă in picioare, pentru a împiedi
ca sărbătorirea' Intîiului Mai ca zl 
de luptă a clasei muncitoare. Gu
vernul și ajutorii lui făcuseră sfor
țări pentru a deruta massele mun
citoare de pe drumul de luptă îm
potriva fascismului și a exploatării 
capitaliste. Muncitorii comuniști și 
social-democrati conștienți au știut 
însă să mobilizeze massele munci
torești șl mica burghezie la luptă 
contra fascismului și a guvernului 
de dictatură regală. Pentru apăra
rea independenței naționale a țării, 
contra agresorilor fasciști.

Tomis. Sala șl curtea e arhiplină. 
Iată-i pe sindicaliștii din str. Drls- 
torului, iată-i pe cei din Izvor, 
Uranus, pe meșteșugari, funcționari 
particulari și alți și alți — cu greu 
iși fac drumul spre ușa de intrare.

Deasupra capetelor mulțimii, 
muncitori conștienți înalță pla- 
carde antifasciste : „Să apărăm 
granițele țării Împotriva agresoru
lui hitlcrlst ! Trăiască Independen
ța națională a țării ! Jos fas
cismul ! Amnistie pentru deținuți! 
antifasciști I"

O cuvintare capitulantă e primi
tă cu indignare de întrunire. Dar 
iată la tribună se ridică un orator 
exprimind nevoile masselor și a

țării : „1 Mai este o zi internațio
nală de luptă pentru drepturile și 
revendicările muncitorești — o zi de 
luptă contra fascismului". (Un tu
net de aplauze). „Pentru 1 Mai, mii 
și mii de muncitori au înfundat 
pușcăriile" (un tunet de voci : 
amnistie pentru deținuții antifas
ciști ! ; aplauze frenetice și inde-

germano-român de trădare a țării ! 
— La muncă egală, salariu egal!", 
strigă femeile, susținute de băr
bați.

Cei 20 000 de demonstranți nu se 
lasă intimidați, ei urmează pe 
muncitorii comuniști și social-de- 
mocrați. Massele continuau să strige 
cu entuziasm : „Vrem România Ii-

ț
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lungate). Așa au vorbit oratorii 
muncitorilor, susținuți și apărați 
de mulțime. Pe urmă. încolonați 
cite șase intr-un rind, massele por
nesc la demonstrație. Mii și mii de 
muncitori, meseriași, funcționari, 
intelectuali, femei muncitoare, ță
rance, intelectuale, masse de tineri 
muncitori antifasciști — o adevăra
tă înfrățire de luptă antifascistă.

Din piepturile a 20 000 de de
monstranți răsună : „Jos fascis
mul ! Jos garda de fier I Jos regi
mul de dictatură regală ! Pace — 
piine — pămînt — libertate ! Ce
rem abrogarea pactului economic

beră și independentă ! Jos fascis
mul ! Jos agresorul hitlerist I Vrein 
amnistie pentru deținuții antifas
ciști ! Arestarea fasciștilor!" Și asta 
in fața Palatului .regal ! Așa au 
răspuns massele guvernului care a 
încheiat pactul economic cu Ger
mania cotropitoare de popoare, 
dușmanul de moarte al României, 
— pact care a și dat rezultate dis
trugătoare pentru clasa muncitoare 
și popor. Cei 20 000 de demonstranți 
s-au afirmat pentru alianța cu 
Franța, Anglia și Uniunea Sovieti
că, — cea mai hotărită apărătoare 
a țărilor amenințate de agresiune. 
Demonstranții s-au afirmat pentru

egalitate în drepturi între poporul 
român și naționalitățile conlocuitoa
re. Concentrarea tuturor forțelor 
democratice și sincer patriotice in
tr-un larg front patriotic contra a- 
gresiunii fasciste — aceasta este 
dorința masselor de demonstranți.

Demonstrația de massâ din Bucu
rești și adunările din provincie au 
dovedit cit de adincă este indig
narea poporului contra fascismului 
și a guvernului actual — introducă- 
tor de fascism. Această demonstra
ție a dovedit că lozincile partidu
lui nostru sint urmate de masse. 
Această demonstrație a fost o bună 
trecere în revistă a forțelor munci
torești, meșteșugărești, ale femeilor 
și tineretului contra fascismului și 
a regimului actual capitulant. De
monstrația din ziua de 1 Mal a do
vedit o creștere serioasă a activi
tății politice a masselor și o creș
tere a influentei și capacității Par
tidului Comunist de mobilizare a 
masselor la lupta în front unic.

înainte ! Comuniști și muncitori 
social-democrați ! realizați și întă
riți frontul unic 1 Munciți pentru 
concentrarea tuturor forțelor demo
cratice și sincer patriotice Intr-un 
front larg combativ împotriva duș
manului fascist din afară, a agen- 
ților hitleriști din țară și Împotriva 
regimului de jaf și teroare sălba
tică.

De munca voastră comună, to
varăși, de energia voastră, de fide
litatea voastră față de clasa mun
citoare, față de poporul român de
pinde succesul acestei lupte mărețe 
de salvare a țării.-„Masselemuncitoare manifestează pentru pace*1

&UMEA
In anul acesta de Intîi Mal, 

massele populare din lumea în
treagă manifestează, aproape 
exclusiv, pentru pace, — condi
ție primordială pentru progre
sul și fericirea celor mulți.

Nimeni nu se gindește, fără 
să se inspăiminte, de eventua
litatea unui război. In condițiile 
tcchnicei moderne, războiul fo
losind avioanele, gazele toxice, 
tancurile, etc., «angajează tota
litatea națiunilor și a oame
nilor.

Massele muncitorești, orga
nizate și conștiente n’au înce
tat un singur moment să facă 
propaganda necesară $i să pre
seze asupra guvernanților in 
sensul menținerii păcii pe prin
cipiile de drept public care să 
asigure popoarelor : libertatea 
și independența lor. Ele reino- 
iesc, de Intîi Mal 1939. apelul 
lor cald la colaborarea și soli
daritatea popoarelor democrate 
și pacifiste, pentru ca prin for
ța lor, superioară, sâ poată in
staura in toată lumea : un re
gim de cooperație egalitară, e- 
conomică și politică — chezășie 
sigură a păcii generale.

Din articolul intitulat 
„1 Mai" publicat In zia
rul „Lumea Nouă", organ 
al Partidului Social-De
mocrat din 7 mai 1939.

Facsimilele șl documen
tele sint reproduse după 
originalele aflate în ar
hiva Institutului de studii 
istorice și social-polltice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag. I)

Patriotismul fierbinte al comu
niștilor, conștiința înaltei răspun
deri pentru soarta și viitorul Româ
niei, hotărirea de a apăra cu orice 
sacrificii independența națională șl 
integritatea teritorială a statului — 
grav amenințate de Germania hi
tleristă și aliații acesteia — și-au 
găsit o minunată expresie in lo
zincile care erau scandate in chiar 
Piața palatului regal de miile do 
manlfestanți : „Vrem România li
beră și independentă !“, „Vrem res
pectarea granițelor I", „Să ținem 
piept agresorului !“. Era un răs
puns elocvent al maselor populare 
la chemarea Partidului Comunist

...Siguranța raporta:

„Defilau cu pumnul strîns 
scandînd «Jos fascismul !»"

La ora 10,15, în sala Aro, 
s-a ținut congresul general al 
breslelor din întreaga țară... par- 
ticipind circa 2 000 de delegați 
ai breslelor de muncitori, func
ționari particulari și meseriași.

La orele 11,30 Congresul a 
luat sfirșit iar participants s-au 
încolonat in stradă cu munci
torii veniți de la întrunirile ți
nute in sălile „Tomls" și „Ein
tracht" și au defilat pe calea 
Victoriei prin fața palatului re
gal. Elementele comuniste in
tercalate în coloană, in timpul 
manifestației pe traseu, defilau 
cu pumnul strîns strigind di
ferite lozinci comuniste ca : 
„Jos războiul", „Vrem pace", 
„Jos fascismul", „Trăiască fron
tul unic al muncitorimii", „Tră
iască muncitorimea unificată", 
„La ghilotină cu Hitler și cu 
Musolini", „Amnistie politică 
generală". Coloana de manifes
tant! a parcurs drumul pină la 
Parcul Carol, La Mormîntul E- 
roului Necunoscut, unde s-a 
depus o coroană de flori.

Dintr-un raport tnatntat

Român, exprimată cu claritate în 
manifestul din 17 martie 1939 : 
„Trupele de asalt a'.e lui Hitler au 
invadat Cehoslovacia și se găsesc 
la granițele noastre. P.C.R. dă alar
ma I Hitler vrea să ne arunce in 
robie. Ridicați-vă la luptă pentru a 
Împiedica orice capitulare. P.C.R. 
declară : comuniștii vor lupta cu 
arma in mină, in primele rînduri".

Demonstrația de la 1 Mai 1939 a 
avut un puternic ecou internațional 
— exprimat in relatările și comen
tariile presei din diferite țâri ale 
lumii, Uniunea Sovietică, Anglia, 
Franța, in protestul oficial al gu
vernului Italiei fasciste adresat mi
nistrului de externe român, ca și 
în aprecierea cuprinsă in docu

I HtMva S^uranțzj

Congresul breslelor Ae nxjBoitbFi» fi f- V 1} 4 ftmsvsri eraîn ii»:*«le ut u ai

la ore 10ft5 la-tela e’a ț'âBut

general al brealelor din fntreagA ț*r< nb prefedUțlt
Bonnului Mlxdetm el Mancil, p«rtiei>tna alree
delegațt al fcraslelor de euneitarl,fnnoțiocari partitele*»

HtlMwiiii.iiaili^'fflMiillBilii Iii iiiW"Witi li
Siguranței generale la 1 Mai 1939.

mentul adoptat de Conferința In
ternațională pentru democrație șl 
pace, desfășurată la Paris între 
12—14 mai 1939-, care sublinia că 
manifestațiile de la București de
monstrează că „poporul român se 
raliază la mișcarea antifascistă și 
că voința sa este de a lupta in mod 
real împotriva agresorului și fas
cismului".

In anul jubiliar al celei dc-a 
XXX-a aniversări a eliberării, în
tregul nostru popor cinstește glo
rioasele tradiții revoluționare alt 
P.C.R., sufletul viu și forța dina
mizatoare a luptei antifasciste, ale 
eroicei noastre clase muncitoare, 
forța socială de bază, exponenta

J

neabătută a intereselor vitale ale 
întregului popor, purtătoarea stin
dardului independenței și suvera
nității naționale, libertății și inte
grității teritoriului sacru al patriei, 
păcii șl prieteniei intre popoare.

Dezvoltind experiența acumulată 
In perioada antebelică, partidul s-a 
afirmat in anii războiului ca orga
nizatorul rezistenței antifasciste, 
catalizatorul voinței de luptă a po
porului român, factorul hotăritor 
al ralierii tuturor forțelor demo
cratice și patriotice pentru organi
zarea insurecției naționale antifas
ciste armate din august 1944 — mo
mentul epocal care a determinat o 
cotitură radicală in destinele șl In 
întreaga istorie a României.

i
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„POPULAȚIA 
și dezvoltarea

C I a Ședința Guvernului Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Prefedtntele Republicii Socialiste România

social - economică “
B i mpnr m de la Craiova

•• ma „Populați* dezvoltare»
• orial-ceonomlcă'* — comunicările 
•rezentatr sl dezbalerile care au avut 

mn- 
nțific — a ©— 
te ale corela-

Ir rile
oresb

m v<i. rT-ecr-'sul social si evoluția de-

D<- ,<•( interrelațiilc populațir-det- 
vn’tarc vor constitui unul din punc
tele principale ale ordinii de zi a 
Conferinței mondiale a populației, ce 

loc. dună cum se știr. Ia

le prezentate de 
lucrărilor simpo- 
nat. incâ o dată, 

l partidului și statului 
ualei clape de 
•ctiva următo- 
pildft. prezen-

Pc marginea recentului
Dolj. Iași, 

municipiul Bucu
rești. orașul Cra
iova » a., sau a- 
naliza unor for
me de mișcare o 
populației rurale condiționate de dez
voltarea economică a unei zone in
dustriale. ori a mutațiilor socio-pro- 
fcsionale în procesul urbanizării unor 
localități rurale (comuna Pechea din 
județul Galați, comuna Toporu din 
județul Teleorman, satul Luna de Jos, 
județul Cluj, Bazinul carbonifer Mo- 
trn §.n ). atestă că apropierea unei 
părți din ce in cc mai mari a popu
lat). 1 rurale, apte de muncă, dc mii- 
loacele tehnice cele mai avansate 
constituie un factor continuu de pro
gres prin determinarea unor modift- 
c'iri calitative ale nivelului pregătirii 
profesionale și de cultură, precum și 
in domeniul nivelului de trai mate
rial și spiritual.

Ca urmare a dezvoltării Industriei 
li a celorlalte activități neagricole, 
in anul 1990 ponderea populației ocu
pa'.? in industrie, construcții și in ce
lelalte ramuri ncaEricole va repre
zenta circa 85—90 la sută din totalul 
populației ocupate, in timp ce pon
derea populației ocupate in agricul
tură se va reduce la 15—10 la sută. 
In acest fel se vor asigura o folosire 
mai eficientă a populației ocupate din 
țara noastră, creșterea productivității 
muncii sociale si. pe această cale, un 
spor apreciabil de venit național.

O altă categorie de comunicări au 
abordat unele probleme de sistemati
zare — din punctul de vedere al In
terdependenței populație-dezvoltare. 
Au lost, de pildă, tratate aspecte ale 
amplasării industriilor, ale organiză
rii rețelei de așezări, unele comuni
cări fiind axate pe organizarea teri
toriului. a localităților ș.a., toate, pri
vite prin prisma îmbunătățirii calită- 
ții vieții populației, considerată în 
perspectivă, deci sporită ca număr și 
cu cerințe tot mai mari.

Punctul de referință al lucrărilor 
simpozionului l-a constituit apre
cierea făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a 
P.C.R. din 1972 : „Populația repre
zintă factorul esențial al dinamismu
lui si forței productive a societății". 
In lumina acestei aprecieri, comuni
cările și discuțiile au evidențiat cu 
claritate că in țara noastră, în ac
tuala etapă istorică de dezvoltare si 
in perspectiva următorilor 20—25 de 
ani. progresul este asigurat pe baza 
unei puternice corelații intre dezvol
tarea social-economică și evoluția ca
litativă a structurilor socio-demo- 
gr3fice.

Ia ceea ce privește sincro
nizarea dezvoltării economice cu 
creșterea demografică există teorii și 
corlcepte diferite, printre care și pă
rerea câ subdezvoltarea ar fi rezul
tatul creșterii accelerate a populației 
țărilor in curs de dezvoltare, al așa- 
zisei „explozii demografice". Potrivit 
unei asemenea idei, ar însemna să se 
accepte soluția restringerii ritmului 
de creștere a populației. Un atare 
punct de vedere nu numai că nu a fost 
împărtășit de participanții la simpo
zion, dar s-a demonstrat, prin expe
riența țării noastre, că obiectivul

simpozion de la Craiova

fundamental în stabilirea politicii de
mografice — atribut inalienabil nl 
statelor, pe care acestea il exercită in 
virtutea principiului su\ t ranlliMIi — 
trebuie să fu- elaborarea și aplicarea 
unor prnrramc eficiente dc dezvol
tare Rocfal-cconnmică. s unor planuri 
de industrializare, prin înfăptuirea 
cărora să se asigure creșterea acce
lerată a producției materiale, valori- 
ficarra resurselor naturale și dc forță 
de munci, ridicarea nivelului de în
șiruire $1 cultură.

în legătură cu semnificația contri
bui iei lucrărilor prrzentatc in cadrul 
simpozionului, prof. dr. Constantin 
loncscu. secretar general al Acade
miei dc științe sociale și politice, 
ne-a făcut următoarea precizare :

— Prin intervențiile lor. pnrticipan- 
ții la simpozion au făcut cunoscută 
experiența țării nnnstre in rezolvarea 
politicii demografice, respectiv a re

lației dintre dez
voltarea ocono- 
mico-socială si e- 
volutia populației. 
Referatele și co
municările pre
zentate au de
monstrat elocvent 
că factorul prin
cipal in rezolva
rea problemelor 
demografice il 
constituie dezvol- 

industrialțzarca. Atarea economică, 
reieșit clar însemnătatea Drograme- 
lnr de industrializare a țârilor sub
dezvoltate pentru punerea in valoa- 

a bogățiilor lor naturale, pentru 
folosirea resurselor de muncă de 
care dispun si crearea, in acest fel, 
a mijloacelor do existență.

Este o realitate evidențiată intr-o 
serie de comunicări, prin citarea unor 
realizări la nivel județean (exemplu, 
industrializarea județului Dolj și a 
altor județe) ca rezultat al politicii 
partidului de repartizare judicioasă 
a forțelor de producție, precum și a 
unor realizări generate de procesul 
de urbanizare în județele Teleorman, 
Cluj, Galați, Iași. Dîmbovița ș.a. 
Analizindu-se situația și efectele 
industrializări: in diferite localități, 
orașe, zone industriale (Doli. Cluj, 
Petroșani) s-a arătat că dezvoltarea 
permanentă a economiei asigură con
dițiile materiale necesare unei evolu
ții demografice corespunzătoare. în 
același timo. sporirea potențialului 
uman creează condițiile valorificării 
superioare și comolete a resurselor 
materiale ale țării. Analizele con
crete ale unor situații actuale și in 
perspectiva anilor 1990—2000 ne dau 
siguranța In realizarea prognozelor 
cu privire la evoluția populației și 
a dezvoltării social-economice. Cele 
circa 100 materiale expuse, marele 
număr de întrebări și răspunsuri, cele 
peste 80 de participări la dezbateri au 
relevat existența unor temeinice pre
ocupări demografice in rîndurile unui 
mare număr de 'Specialiști de profe
sii diferite. Toate acestea vor permite 
formularea unor puncte de vedere 
utile de către participant^ români la 
Conferința mondială a populației, 
care va avea loc la București.

Elena MANTU

t

Programul I

16.00-17,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune in limba germană.
19.10 File eroice de istorie. Ani

versarea marii demonstrații 
antifasciste din 1 Mal 1939.

19.30 Telejurnal.
20,00 10tn de seri : Povestea 

Rumcajs.
25.10 România — Anul XXX. 

vistă social-pohticâ TV.
20,45 în frumoasa lună maL 

gini din operete.
ZLIO Film artistic ..Structura cris

talului" — producție a stu- 
c..urilor cinematografice po
loneze.

iul

Re-

Pa-

22,25 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17,35 Film pentru tineret „Clinele 

sălbatic Dingo" — producție 
a studiourilor Lenfilm.

14.10 File eroice de istorie. Ani
versarea marii demonstrații 
antifasciste din 1 Mai 1939.

19.30 Telejurnal.
20,00 1M1 de seri : Povestea Iul 

Rumeajs.
20.10 Pagini din muzica de came

ră. Interpretează cvartetul
„Muzica".

20,40 O viață pentru o idee ;
Gheorghe Bănciulescu.

21,16 Bucureștiul azi.
21,25 Portativ
21,50 Teatru scurt : „Pasiune plus 

rațiune" de Al. Mirodan. In 
distribuție : Ion Marinescu, 
Valeria Seclu. ștefan Iorda- 
che. Candid Stoica. Dlmltrie 
Dunea.

74.

M-am grăbit, 
sesc, 
Jderi”, 
pierd 
mări, 
mare

, dovei, 
venfană, 
Iară și arta, 
artă cinematografică. _ 
ram foarte curios sâ aflu 
cum și-au imaginat ci
neaștii noștri vremea lui 
Vodă Ștefan, cel de-al 
XV-lea veac românesc.

Istoria presupune ri
goare științifică. Arta in
spirată de istorie — crea
tă in spiritul acestui res
pect pentru adevăr — 
poate evoca plastic., eve
nimente, conflicte și per
sonalități de demult, poa
te reliefa ideile unor e- 
poci apuse dezvăluindu-le 
semnificația din perspec
tiva zilei de $zi. E vorba, 
deci, despre un film isto
ric, avind ca erou o per
sonalitate trecută prin 
viziunea celui mai stră
lucit creator de atmosfe
ră istorică din ciți au ți
nut pină acum un condei 
românesc in mină. O mi
siune grea pentru scena
riști, pentru regizor, pen
tru actori. Evident, foar
te grea.

Mai intii că Sadoveanu 
povestește 
frumos, 
Cărțile 1 
„Frații Jderi", __
seamă. Pe scriitor il pre
ocupă mai puțin construc
ția dramatică, conflictul 
dramatic, suspensul. fără 
de care greu se poate 
înfățișa ceva pe scenă 
ori pe ecran. Nu știu ca 
autorul „Fraților Jderi" 
sâ fi încercat vreodată, 
in mod serios, să scrie 
teatru. Prin urmare a e- 
craniza povestirile Iul 
Sadoveanu e foarte difi
cil, foarte complicat. Și 
totuși noi facem și tre
buie, să facem film și 
chiar teatru inspirat din 
opera lui. A fost ecrani
zat. mi se pare tot de 
Drăgan, „Neamul Șoimă- 
reștilor” ; a fost ecrani
zat și a fost scenarizat, 
inclusiv pentru radio, 
„Baltagul". Și foarte bine 
s-a făcut. Chiar dacă din 
acele încercări n-au re
zultat opere de mina intii. 
Acestea au dovedit, pe căi 
oarecum piezișe. dacă 
mai era nevoie de o a- 
tare dovadă, că Sadovea
nu t mai mult decit un 
scriitor mare, e un feno
men unic, irepetabil. Dar 
eu am intrat in sala de 
cinematograf sâ mă intil- 
nesc, cum
Ștefan cel Mare și cu 
„Frații Jderi".

Am văzut filmul Două 
ore și jumătate am trăit, 
așa cum doream, in al 
cincisprezecelea veac. 
Am ciștigat ? Evident.

mărturi- 
Frații 

să nu
să văd

Adică 
bucuria de a ur- 
conjugate intr-un 
tot : istoria Mol- 
literatura sado- 

legenda popu- 
captivanta 

- ' E-

: nepovestit de 
de fermecător, 
lui vrăjesc. Și 

mai cu

am zis, cu

• frații Jderi : PATRIA — f>; 12;
ÎS; 18; 21. BUCUREȘTI — 8,30;
ll.JS; 14.15; 17.15; 20.15. FAVORIT
— 9.30; 12.30; 18; 19.
• Luminile orașului : SCALA -
9 1.» 11.30; 13.45; 16.15; ift.45; 11.
• t oi Ballou : LUCI M ARI 1, -
p. 11.15; 13.30; 1S; J0,4ftk FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 18; ia.3v;

» Mnrclo maestru : VICTORIA — 
9; 11.15; 13,30; 16; Ifi.jft; 20,30.
• Hoțul de piersici : CENTRAL
— 9.15. 1.1.30; 1.1,45; IU; 18.15; 2i'."O. 
© Program tic desene Animate 
pentru copii ; DOINA — 9,l.>; 
11.13.
• Salut și nd(o :
15: 17,13; 19.45.
• Salut șl adio : DOINA — 12 30; 
15: 17,!5; ’,9 45.
© Omul clin lunltn societate :
P1TOL — 9,15; 11.36; 14; 1
lfl.30; 20.45, MODERN — 9; 1 
13.30; 16; 18.15; ----- - - -
MULUI (bd.
15; 17.30; 20,
fi Porțile albastre nlc
LUMINA — 9; 11,13;
111.30; 20.45, ARTA — 15.;

; CA- 
18.13; 

_ . 11.15; 
JO.,30. CASA F1L- 

Magncru nr. 29) —

orașului :
13.30; 16;
-----  17.45;

• Valea prafului de pușcă : EX- 
CEI SIOR — 9; 11.15; 13 
18.15; 20 30. MELODIA — 
13.30; 16; 18.30; 20.45.
• Trei scrisori secrete
— 9: 11,15; 13.30; 16; 18.1 
GLORIA — 9; 11,15; 13 
13.15; 20.30.
• Ce drum sâ alegi : GRIVIȚA
— 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15: 20,30,
FLAMURA — 9; 11.15; 13.30; 16; 
18.15; 20.20.
e Vn comisar acuză : BUCEGI
— 15.45: 18; 20.15, COTROCENT — 
13,45; 16; 16,15; 20.30, VOLGA — 
9: 11.15; 13,30: 15.45; 10: 20.15.
© Dlligcnța — 14,30. Sabotaj — 
l .30. ...și salută rindunelele — 
18.45. Femeia dispărută — 20.45 : 
CINEMATECA (sala Union).
© Rio Lobo : AURORA - 9; 11.15; 
13.?.; 15.45; 18; 20.15. FLXCARA.
— 9: 11.15; 13.30: 15 ’5; 10.15: 20.30. 
© Secretul lui Buddha : PACEA
— 15 30: 18: 20,15.
© Marele premiu : DRUMUL SĂ
RII — 15 30; 19.
• Păcală : FERENTARI — 11;
15.30; 19, POPULAR — 11.30; 16;
19.
A Cidiil : BUZEȘ7T — 9; 12,30;
l'L 19,30, FLOREÂSCA - 10; 15,30;
I!»
fi Țarul Ivan fșl schimbă profe
sia : LIRA — 15.30; 18: 20.15.
• Le Mans : GICLEȘTI — 15.30;
18: 20.15. MOȘILOR — 9; 11.15:
13,30; 16: 18.15: 20.30.
a Călărețul fără cap 1 COSMOS
— 15.30; 18: 20.15.
© Sambizanga : UNIREA — 15.45; 
10; 20.15.
e Omul din La Mancha : VIITO
RUL — 15.30; 18.

13.30:

atr
a Filarmonica de stat ..George 
Enescii" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Geor
ge Tliimls (Grecia). Soliști : Ște
fan Gheorghiu — vioară. Cătălin 
Ilea — violoncel — 19,30.
© Opera Română : Cavaleria rus
ticană ; Paiațe — 19.
© Teatrul de operetă : Oklahoma 
— 19,30.
© A.R.I.A. prezintă (la Sala Pa
latului) : Concert extraordinar 
susținut de clntărețul Jos6 Feli
ciano (S.U.A.) ; formația „Spencer 
Mac“ șl cîntărcața Talii Halliday 
(Anglia) — 17: -20.
0 Teatrul Național (sala mare) ; 
Un fluture pe lampă — 19.30, 
(sala mică) : Cui l-e frică de Vir
ginia Woolf ? — 19.30.
© Teatrul de comedie : Preșul — 
19,30.
e Teatral „Lucia Sturdza Bu-

Am pierdut ? 
unele locuri, 
rat isprăvile 
ale lui Alexandrei Vcdă 

e lui Ionuț Jder, 
cucerit figura lui 

Ștefan cel Mare. M-a 
durut sălbatica năvală a 
tătarilor. M-a impresio
nat desfășurarea bătăliei 
de la Lionic din 20 au
gust 1469. Mi s-a părut 
vrednic de laudă 
tul scenariștilor și.
ales, al regizorului de a 
povesti in imagini ceea 
ce Sadoveanu a făcut cil 
verbul lui fermecat. De 
la început m-a cucerit 
peisajul. De care numai 
în filmul „Ciprian Po- 
rumbescu" l-am găsit

Da, prin 
M-au fu- 
romantice

efor- 
mai

VA mulțumesc In modul cel unal sincer pentru mesajul deosebit de 
amabil adresat cu prilejul zilei mele de naștere.

Vă rog sft transmiteți cele mal bune urări poporului Republicii So
cialiste România.

în ziua de 1 mai a avut loc șe
dința guvernului, caro a analizat 
modul cum se realizează măsurile 
cu privire la dezvoltarea bazei ener
getice șl gospodărirea rațională a 
combustibilului șl energiei și a ho- 
târit o seria de acțiuni imediate pen
tru respectarea riguroasă a decretu
lui Consiliului de Stat.

Au fost stabilite măsurile concrete 
ce trebuie întreprinse la minister'', 
centrale, întreprinderi și consilii 
iwpulare pentru încadrarea strictă in 
normele de consum planificate, re
cuperarea resurselor energetice, 
creșterea randamentelor în utilizarea

2 MAI

doacestora șl înlăturarea risipei 
energie de orice fel.

Guvernul a examinat, de aseme
nea. stadiul Irtdcplinirii programului 
ds optimizare a transporturilor pe 
cale ferată, auto și fluvial.

în continuare s-a dezbătut șl apro
bat programul pentru pregătirea și 
desfășurarea in bune condiții a acti
vității turistice din sezonul 1974.

De asemenea, guvernul r analizat 
rezultatele preliminare pe primele 
4 luni ale acestui an șl a stabilit 
acțiunile ce trebuie Întreprinse pen
tru îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de plan.

Ziua tineretului
2 mai, Ziua tineretului din Repu

blica Socialistă România, a reafirmat 
dăruirea cu care toți tinerii patriei, 
alături de oamenii muncii din în
treaga țară, înfăptuiesc angajamen
tul îndeplinirii cincinalului înainte 
de termen. Tinerii din cadrul între
prinderilor „23 August". „Timpuri 
noi". Electronica" și „Autobuzul", ai 
întreprinderilor de mașini grele, de 
m.ișini-unclte și agregate, ca șl al 
altor mari unități industriale dm Ca
pitală au muncit voluntar — după 
încheierea schimbului — prostind 
peste 10 000 ore lucru In sprijinul 
producției. In aceeași zi, numeroși ti
neri zidari, dulgheri, mozaicari și de 
alte meserii și-au dat intilnire pe 
șantierele blocurilor-cămin cc se ri
dică pentru salariații de la „Timpuri 
noi", „23 August" și din alte între
prinderi. unde au efectuat 
nată parte din lucrările 
strucțli.

De ziua lor, în parcuri, 
de cultură și cluburile din 
pe stadioane au avut loc spectacole 
susținute de formații artistice de a- 
rnatori și competiții sportive, mani
festări care vor culmina, la finele 
sâptâmînii, cu două mari carnavaluri 
ale tineretului și studenților, ce se 
vor desfășura In parcurile Herăstrău 
și Tei.

Cu entuziasmul specific vîrstel, 
peste 40 000 de tineri din Județele 
Bacău, Neamț și Vrancea au ținut 
6ă sărbătorească ziua de 2 mai prin-

tr-o participare masivă pe șantierele 
muncii patriotice din agricultură, in
dustrie, ca și pe cele de înfrumuse
țare a localităților. Bilanțul este 
grăitor : 105 hectare irigate, lucrări 
de îmbunătățiri funciare pe 185 ha, 
o instalație de acizi grași sintetici 
pusă in funcțiune la fabrica „Chi
mica" din Mârâșești.

Cu un frumos bilanț s-au prezen
tat in această zi tinerii din județele 
Prahova. Dîmbovița și Buzău. Ei au 
reușit sâ realizeze, prin muncă pa
triotică, depusă in primele patru luni 
ale anului, lucrări în valoare de 
peste 80 milioane lei.

(Agerpres)

Regina IULIANA

Excelenfel Sale Domnului
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

Am primit cu deplină gratitudine felicitările și bunele urări de pace 
-* ----------  . ... • . . . ---------- -------- - - i de-a XXVI-așl progres transmise de Excelența Voastră cu ocazia celei 
aniversări a Statului Israel.

EPHRAIM
Președintele

KATZIR
Israelului

Zilele culturii cehoslovace11
In baza planului de colaborare cul

turală dintre România și Cehoslova
cia, intre 3 și 10 mai, sub egida Con
ciliului Culturii și Educației Socia
liste se desfășoară in București și in 
alte centre urbane din țară „Zilele 
culturii cehoslovace".

Sulta de manifestări cultural-ar- 
tistice prevăzute a se organiza cu 
acest prilej debutează cu retrospec
tiva filmului cehoslovac (3—6 mai), 
care va reuni, pe ecranul „Cinema
tecii" din București, filmele „...Și sa
lută rindunelele", „Colega mea vră
jitoarea", „Căpitanul Korda", „E de
parte pină la cer".

în cadrul „Zilelor filmului ceho
slovac", care se vor desfășura in 
București, la „Casa filmului" (7—9 
mai), la Baia Mare (9—11 mai) șl 
Satu-Mare (10—12 mai), amatorii de 
spectacol cinematografic vor face 
cunoștință cu trei noi creații ale 
cineaștilor din țara prietenă : „Va- 
lea“, „Inimă pe fringhi**" și „Iubire".

O expoziție de carte și una de sti
clă artistică și cristaluri, ce urmea
ză a se deschide in București, la 
Piatra Neamț și Craiova, comple
tează programul bogat și diversificat 
al „Zilelor culturii cehoslovace".

(Agerpres)

o insem- 
de con-

la casele 
Capitală,

tandra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Chițimia — 19.30.
• Teatrul Mic : Viața e ca 
vagon ? — 19.30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Hotelul astenicilor —
19.30.
© Teatrul Gluleștl : Răzbunarea 
sufleurului — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Povestea tim
pului pierdut — 15, Nocturn-grup 
dc dans contemporan — 21.30, (sa
la din str. Academiei) : Punguța 
cu doi bani — 10. Răi ?i nătărăi

• Studioul I.A.T.C. ..1. L. Cara- 
giale" : Jurnalul unul nebun — 20.
• Teatrul satlric-muzical ..C. Tă- 
nase“ (sala Savov) : „Pardon... 
Ecuzațl... bonsoar !“ — 19.30. (sala 
d:n Calea Victoriei ar. 174) : Vino 
să ne vezi deseară — 
© Teatrțil ,de revistă 
„Ion Vasllescu" :
19.30.
© Ansamblul artistic __________
română" : La hanul cu clntece — 
19,30.
• Circul „București" : Intilnire la 
circ — 19.30.

an

19.30.
și comedie 
Siciliana —

„Rapsodia

• SPORT • SPORT.’SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL Divizia A

REZULTATE TEHNICE
CLASAMENTUL

F.C. CONSTANTA — UNIVERSITATEA CRAIOVA 4-0 (1—0). Au 
marcat : Bâlosu (min. 20). Constantincscu (min. 49). Mărculescu (min. 
51 și 79).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — DINAMO 3—1 (0—0). Au marcat :
Bungău — din 11 m (min. 65), Dașcu (min. 68) și Pirvu (min. 85) 
pentru gazde ; Dumitrache (min. 56) pentru oaspeți.
RAPID — JIUL 1—0 (0—0). A marcat : Bartales (mirt, 82).
S.C. BACAU — POLITEHNICA IAȘI 4—0 (1—0). Au marcat : Dem- 
brovschi (min. 29). Bălutâ (min. 70), Pană (min. 74) ți Catargiu 
(min. 75).
U.T.A. — A.S.A. TG. MUREȘ 2—0 (1—0). A marcat ;Kun (min. 7 ii — 
din 11 m — min. 48).
F.C. PETROLUL — STEAUA 2—0 (1—0). Au marcat : Cringașu — din 
11 m (min. 42). Culda (min. 64).
STEAGUL ROȘU — C.F.R. CLUJ 3—0 (2—0). Au marcat : Pescaru 
(min. 13). Anghelini (min. 14) și Ghergheli (min.’70).
UNIVERSITATEA CLUJ - C.S.M. REȘIȚA 1—1 (1—0). Au mar
cat : Coca (min. 35) centru clujeni ; Nestorovici (min. 88) pentru re- 
siteni.

•^SPORTUL STUDENȚESC - F.C. ARGEȘ 3-0 
"ion Constantin (min. 43.’ 45 și 60). • •

(2—0). A marcat :

Univ. Craiova 25 15 4 6 49-31 34
F.C. Constanta 25 13 4 8 41-26 30
Dinamo 25 12 6 7 38-27 30
Steagiil' roșu 25 11 6 8 30-20 28
U.T.A. 25 12 4 9 28-28 28
F.C. Argeș 25 12 3 10 35-37 27
Poli. Timișoara 25 9 8 8 30-30 26
Jiul 25 10 5 10 31-27 25
C.S.M. Reșița 25 8 0 8 32-28 25
Steaua ■ 25 9 7 9 30-27 25
Univ. Cluj 25 9 6 10 23-23 24
A.S.A. Tg. Mureș 25 10 4 11 31-41 24
Sportul stud. 25 10 3 12 32-29 23
Rapid 25 8 7 10 24-30 23
F.C. Petrolul 25 8 5 12 23-31 21
S.C. Bacău 25 8 4 13 29-36 20
C.F.R. Cluj 25 7 6 12 ■24-40 20
Poli. Iași 25 7 3 15 26-45 17

ETAPA VIITOARE
«5 mai)

spectatorului contempo
ran, ideile nobile ale 
evocării transpar din în
treaga acțiune, aducind 
astfel pe ecran o dimen
siune caracteristică ope
rei sadoveniene, perso
najelor Imaginate de 
marele scriitor. Ca dova
dă că regizorul a gindit 
bine, adine, distribuția 
rolurilor este că neamul 
Jder l-a încredințat intru 
interpretare unor 
ca Geo ____
Piersic, Emanoil 
Sandina 
Drăgan. 
mult pe 
namicul, 
bastian ___
totuși că alegerea sa in

_ ... actori 
Barton, Florin 

Petrul, 
_ .... Ioana

Deși il prețuiesc 
așa de viul, di- 

simpaticul Se- 
Papaiani, socot

Stan,

„FA A ȚII
JDERI"

așa de bogat valorificat. 
Mi . • •
față imagini de construc
ții. colțuri de natură și 
chiar grupuri de oameni, 
secvențe la care simțeam 
nevoia să aplaud. Este 
aici, neîndoielnic, și me
ritul decoratorului (arh. 
Constantin Simionescu), 
al creatorului costumelor 
(Horta Popescu) și. mai 
cu seamă, al celor doi 
operatori : Nicolae Mâr- 
gineanu și Mircea Mla- 
din. De multe ori. Ștefan 
cel Mare, redat de 
Gheorghe Cozorici, a fost 
impresionant, statuar, 
dar și omenesc, demn și 
măreț omenesc, cald, pă
rintește sever și bun. 
Excelent organizator, ad
mirabil cunoscător al oa
menilor și excepțional 
căpitan de oaste, in bă
tălia cu tătarii.

Prestanța acestui mare 
bărbat al neamului nos
tru, și mai ales dragos
tea sa nețărmurită față 
de pămintul și oamenii 
țării, a căror libertate si 
independență a fost țelul 
suprem al 
sale domnii.
rjie sugerate prin imagi
nea și prin
mului, in citeva secvențe 
străbătute de un patrio
tism vibrant. Izvorite din 
istorie și apropiate sen
sibilității, conștiinței

s-au perindat prin

îndelungatei 
sint puter-

dialogul fil-

rolul lui Ionuț nu a fost 
cea mai potrivită. Nu 
pentru câ tinărul actor 
nu s-ar fi încadrat in ac
țiune ori n-ar fi intrat 
organic in rol și n-ar fi 
scos, de multe ori. efec
te vrednice de laudă. Ci 
pentru că, îndeobște, Pa- 
paianl a făcut pină acum 
bune roluri de comedie 
in film. Și, mai ales, pen
tru că. in același timp, 
el se află pe ecran cu 
„Păcală". Lar in sala ci
nematografului, specta
torii, mai cu seamă cei 
tineri, erau foarte dis
puși să ridă ori de cite 
ori apărea chiar și in 
scene de poezie senti
mentală ; un ris spontan, 
dar nemotivat și, evi
dent, deranjant pentru 
ceilalți spectatori. Inte
resant câ deși rolul lui 
Piersic este episodic, ră- 
mine in mintea spectato
rului ca o imagine vie, 
de o admirabilă prezență. 
Același lucru il mărturi
sesc și despre Carmen 
Stănescu ori despre Ioana 
Drăgan. Impresionează 
prospețimea, ingenuitatea 
Valeriei Marian, in rolul 
Na st ei. Pentru a spori 
poezia și romantismul 
filmului. Mircea Drăgan 
a hotărit ca scenele ro
mantice. de dragoste, să 
s° desfășoare in peisaje 
divin de frumoase. De 
mai multe ori, regia a

găsit soluții de o reală șl 
pilduitoare putere de 
convingere. De exemplu, 
ideea de a da unui cocoș 
să ciugulească meiul a- 
dus de solul sultanului 
anume ca să-l Inspăimin- 
te pe Ștefan Vodă cu 
marea mulțime a năvăli
torilor mi s-a părut in
spirată. M-a cucerit și 
m-a bucurat nespus acel 
mare respect pe care 
scenariștii (Valeria Sa
dov eanu. Alexandru Mi- 
tru, Mircea Drăgan) și 
actorii l-au dovedit față 
de textul și de stilul lui 
Sadoveanu. Ascultindu-i, 
am înțeles două lucruri : 
că fraza sadoveniană in 
film iși păstrează și chiar 
iși sporește muzicalitatea 
și farmecul ; iar actorii 
o receptează cu dragoste 
și-o rostesc cu o mare 
plăcere artistică.

Aș remarca totodată 
că, poate, uneori au a- 
părut niște coboriri in 
declamatorism care, cel 
puțin pentru mine, știr
beau din efectul de con
vingere, 
lăuntric, ______ ____  .
firesc al cuvîntului sado- 
venian. Apoi, riscul ilus- 
trativismului — amintit 
și cu prilejul altor filme 
de acest gen — n-a fost 
complet evitat 
dată ; există 
exterioare, al 
lief dramatic ___
motivul amintit, sub in
tențiile regiei. îmi îngă
dui aici, de pildă, ca is
toric. citeva ’’ t:s ‘ 
-năvala 
numai... 
mentele ___
ful și pîrjolirile 
rești fost-au mult, mult 
mai amare. Și parcă nu-i 
convingătoare nici beje- 
nirea, nici lupta în strai 

_ de nuntă. Cumva, pe aici 
s-a strecurat în regie un 
ton de festivism. Cam 
aceeași impresie se des
prinde și din unele de
coruri.

Dacă istoria este, după 
cuvîntul lui Bălcescu, 
cea dinții carte a unei 
nații, filmul istoric iși a- 
sumă, trebuie să-și asu
me, rolul de a fi cea 
dinții Imagine In mișcare, 
puternică, emoționantă, 
a chipului unui popor 
care are un trecut atit 
de frămîntat ca al nos
tru și un șir de perso
nalități vrednice a 
proiectate pe ecran și 
conștiințe.

N-am intrat in sală 
văd „Frații Jderi" 
chip de cronicar. Am in
trat ca un spectator 
drâgostit de istorie și fer
mecat de Sadoveanu. Ș: 
în această calitate scriu 
aceste însemnări, soco
tind că am pășit cu 
dreptul.

din 
din

clocotul 
adevărul

de astă 
episoade 

căror re- 
este, din

__ observații : 
tătarilor e prea 
năvală. Docu- 
spun că ja- 

______ tătă-

fi 
în

să 
in

ln-

Dumitru ALMAȘ

Iată că și ieri (la 
precedentă) gazdele ._ _____ _
prea „ospitaliere" ; in nouă meciuri 
— opt victorii și un rezultat de ega
litate. Scorul general este, de ase
menea, concludent asupra potenția
lului de joc al formațiilor locale, a- 
supra eficacității liniilor ofensive : 
23—2. Interesant de observat este, 
totodată, faptul că jumătate din to
talul golurilor etapei sint consemnate 
în foile de arbitraj ale meciurilor de 
la Constanța, Timișoara și Bacău, 
meciuri care, de altfel, se anunțau 
drept cele mai Importante și intere
sante. Pe stadionul de pe litoral, în 
ciuda stării terenului (îmbibat pină 
la saturație) și a ploii uneori toren
țiale, fotbaliștii constănțeni au făcut 
unul din jocurile lor cele mai bune. 
Echipa craioveană nu a reușit decît 
rareori să contraatace, pentru că, in 
fața ofensivei continue a adversari
lor, s-a retras in apărare cu aproa
pe întregul efectiv. Nici in aceste 
condiții insă, de apărare supranume- 
rică, Universitatea Craiova nu a pu
tut rezista. Este drept, la cel puțin 
două goluri <» portarul Oprea a „co
laborat" cu constănțenii — o dată de- 
gajind neglijent direct la Constanti- 
nescu (care, de la mare distanță, a 
șutat puternic și precis... peste por
tar), iar a doua oară scăpînd mingea 
din bra|e la un șut relativ ușor (și 
Mărculescu a înscris din apropiere). 
N-a lipsit mult ca formația craiovea
nă — care ieri a făcut cel mai slab 
meci din actualul campionat — să 
mai piardă din avansul asupra dina- 
movișlilor. De altfel, pină în minu
tul 65, in clasament intre Universi- 

•> tatea Craiova și Dinamo nu mai era 
decît o diferență de două puncte, di- 
namoviștii conducind in acel moment 
cu 1—0, la Timișoara, in fața Poli
tehnicii. „Probabil — sublinia, aseară, in ----- — -------
dentul 
dinamoviștii 
învingători.
încurajați 
simpatizant 
înregistrat 
de . ‘ ‘ .
reni au egalat și, 
au luat conducerea. La 2—1 pentru 
Politehnica se mal putea schimba, 
desigur, soarta meciului. Dinamo

relatarea 
nostru 

se 
Dar 

frenetic 
(in 

, un
spectatori),

fel ca in etapa 
nu s-au arătat

sa, corespon- 
Cczar Ioana — 
considerau deja 
n-a fost așa. 

de publicul 
tribune, ieri s-a 

record : peste 35 000 
fotbaliștii timișo- 

la scurt timp,

prin momente de de- 
la a mai primi un goJ

însă a trecut 
rută, iar pină________ ___ __
n-a fost decit... un pas."

In situația aceasta, liderul iși păs
trează avansul de patru puncte față 
de a doua si a treia clasată. Acum 
insă, pe locul doi nu mai este Di
namo, ci F. C. Constanța, al cărei 
golaveraj (rotunjit serios ieri !) i-a 
Dermis să treacă înaintea dinamo- 
viștilor. Oricum, lupta pentru primul 
loc rămine deschisă, cel puțin pină la 
meciul direct dintre Dinamo și Uni
versitatea Craiova, miercurea viitoa
re la București.

La Bacău. în derbiul codașelor, 
gazdele și-au jucat șansele cu o am
biție rar intilnitâ. Era. nu-i vorbă, 
și cazul ! învingind cu 4—0, S.C. Ba
cău nutrește speranțe de a se salva. 
Pentru Politehnica Iași, în schimb, 
un asemenea nou și categoric insuc
ces înseamnă agravarea situației ; 
acum, tot pe ultimul loc. a pierdut 
contactul cu celelalte echioe din 
coada clasamentului, răminind in 
urma lor la 3 puncte.

Firește, încă nu-i totul pierdut. 
Nici pentru echipele care vor să cu
cerească titlul, nici pentru cele ce 
luDtă spre a evita retrogradarea. 
Mai sint 9 etape — și fotbalul poate 
oferi multe.

Steaua — Sportul studențesc, Di
namo — Rapid (in cuplaj, pe stadio
nul ,.23 August" din Capitală, de la 
ora 17), (A.S.A. Tg. Mureș — Steagul 
roș.u, Jiul — Politehnica Timișoara, 
C.F.R. Cluj — Universitatea Cluj, 
Politehnica Iași — F. C. Petrolul, 
C.S.M. Reșița — S. C. Bacău, Uni
versitatea Craiova — U.T.A., F.C. Ar
geș — F.C. Constanța.

AZI, LA ORA 14,30

SiNAIA

echipe 
răminind

Ion DUM1TRIU

Astăzi începe competiția ciclistă 
internațională „Cursa munților". 
Alături de rutieri fruntași din tara 
noastră, la start se vor alinia, după 
cum am mai anunțat, alergători con- 
sacrați ai cluburilor Ruda Hvezda 
(Cehoslovacia), Dynamo (R.D. Ger
mană) si Dinamo (U.R.S.S.).

Prima etapă va avea loc pe ruta 
Sinaia—Chichiș—Sinaia (125 km), iar 
cea de-a doua — miine, de la ora 
14,30 — pe distanta Sinaia—Bănești— 
Sinaia (85 km). Sosirea în etapele 
de azi și miine — la Sinaia, pe Fur
nica. Ultima etapă, programată du
minică. se va disputa pe ruta Si
naia—Ploiești—București (122 km) 
cu sosirea pe stadionul 23 August, 
înaintea cuplajului fotbalistic inter- 
bucureștean Steaua—Sportul studen
țesc și Dinamo — Rapid.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La „Crystal Palace", din Londra, 

ieri au Început campionatele eu
ropene de judo, la care participă 
reprezentanți a 27 de țări, printre 
care și România. Din formația ro
mână s-a remarcat tinărul Iacob 
Codrea, care, in limitele categoriei 
grea, s-a calificat pină în semifinale, 
intrecind succesiv pe spaniolul Va
lencia, pe englezul Yves și pe aus
triacul Pollak.

• Ieri Ia Timișoara, Intr-un meci 
internațional de rugbi, formația lo
cală Universitatea a învins cu sco
rul de 12—0 (3—0) echipa franceză

Stade Ruthenois, care întreprinde 
un turneu in țara noastră.

• In campionatele naționale de 
handbal, ieri s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: feminin: Rapid — 
Univ. Iași 6—9, Confecția — Univ. 
București 12—12, Textila Buhuși — 
C.S.M. Sibiu 13—6, Voința Odorhei 
— I.E.F.S. 7—7, Mureșul — Rulmen
tul 17—16; masculin: Steaua — 
A.S.A. Tg. Mureș 15—12, Indepen
dența' — Univ. Cluj 15—12, C.S.U. 
Galați — Univ. București 12—9, Di
namo Brașov — C.S.M. Reșița 17—14, 
Poli. Timișoara — Minaur 16—10, 
Dinamo București — Știința Bacău 
12—6.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT DELEGAȚIA ECONOMICĂ
DIN REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ

(Urmare din pag. I)
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folosul lor popoare,

al ciuzri cooperării, păcii si pro- 
gra ului general in lume.

In timpul convorbirii, condi 
do’'.nației siriene a exprimat 
f î.-ția pentru re zultatele fructuc
alo vizitei, convingerea că ele 
contribui la o nouă dezvoltare a 
lațiilor bilaterale româno-siriene 
multiple planuri.

S-a evidențiat totodată dorința
mună de a se face t<?tul pentru dez
voltarea continuă a conlucrării ro
mâno-siriene, pentru Identificarea 
posibilităților existente în vederea 
impulsionării cooperării și colnbo-

răril bilaterale in domeniile econo
mic, tchxțico-ștîințific și cultural.

Preș dintele Nicolae Ceaușescu a 
re'inul apoi la dejun pe vicenre- 
nii-Tul sirian Muhamad Haydar și pe 
membrii delegației economice guver
nam- nlale a Republicii Arabe Si
riene.

In timpul dejunului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și vlcepremirnil 
sirian Muhamad Haydar au rostit 
scurte toasturi.

întrevederea și dejunul s-au desfă
șurat într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Toastul tovarășului
3

I

tâcolae Ceausescu
SJmatc tovarășe vlccpremier, 
Slimali tovarăși.
Aș dori să exprim încă o data satisfacția mea, a eon- 

dl ccrii partidului si stalului nostru pentru relațiile bune 
< Urc România și Siria, dintre partidele și popoarele 
noastre.

Vizita delegației dumneavoastră in România în vederea 
concretizării si dezvoltării înțelegerilor realizate in Siria 
cu prilejul vizitei noaslre si al convorbirilor avute cu 
tovarășul \ssad arc o importantă deosebită pentru pro
movarea intr-un ritm mai rapid a colaborării economice 
și tchnlco-stiintifice dintre România și Siria.

Sintem deosebit de satisfăcut! de rezultatele pe care 
le-ați obținut — împreună cu tovarășii noștri — in reali
zarea unor acorduri in mal multe domenii de activitate. 
Dc aceea, consider că vizita delegației dumneavoastră se 
a a încheia cu rezultate deosebit dc bune. Veți putea deci 
raporta președintelui dumneavoastră. tovarășului Assad, 
că in România aii reușit să obțineți rezultate bune. Din 
partea mea v-as ruga sâ-i transmiteți că vom face totul 
pentru ca înțelegerile realizate in timpul vizitei in Siria, 
cele definitiv ale si dezvoltate la București dc delegația 
dumneavoastră să fie realizate in cele mai bune condiții. 
Desigur, relațiile economice reprezintă un factor de mare 
importantă in extinderea colaborării generale, in întărirea 
relațiilor de prietenie dintre popoarele noastre. De aceea, 
se pozte spune câ vizita delegației dumneavoastră contri
buie si la dezvoltarea relațiilor de prietenie si de colabo- 
ra-c dc t • dintre popoarele noastre.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita in tara dum
neavoastră. de convorbirile avute cu președintele Assid. 
cu alti tovarăș'-. Știu că pororvl sirian are de făcut încă 
fată unor ritualii rrcle. Spriîinim ne deplin lupta sa pen
tru a obține o pace dreaptă și trainică, care sâ ducă la 
eliberarea tuturor teritoriilor ocupate, la crearea condi
țiilor necesare pentru a-si concentra forțele in vederea 
dezvoltării economico-sociale, a bunăstării și fericirii sale.

Avem convingerea că aceste greutăți vor fi învinse, că 
se va ajunge la cucerirea păcii. Vom face tot ceea cc pu
tem pentru a ajuta poporul sirian prieten in obținerea 
acestei păci juste.

Noi pornim de la faptul că este în Interesul tuturor po
poarelor sâ se asigure o pace trainică in Orientul Mijlo
ciu. să se creeze condiții ca fiecare popor din această zonă 
să aibă asigurată independența și suveranitatea.

Doresc să exnrim încă o dată convingerea noastră că 
relațiile străvechi de prietenie dintre poporul român si po
porul sirian se vor dezvolta continuu. Această colaborare 
corespunde nu numai intereselor celor două popoare, dar 
si intereselor dezvoltării colaborării între toate popoarele 
care se pronunță pentru relații noi in viata internațională, 
intereselor tuturor forțelor progresiste si antiimperialiste.

Doresc să urez poporului sirian realizarea unei păci 
drepte si trainice, progres și succes in dezvoltarea eco- 
nomico-socială independentă, bunăstare si fericire.

Să ridicăm paharul pentru prietenia și colaborarea intre 
România și Siria !

în sănătatea președintelui Assad !
In sănătatea vicepreședintelui Consiliului de Miniștri, 

tovarășul Haydar !
în sănătatea celorlalți tovarăși și prieteni sirieni pre

zenți aici l

Stimate tovarășe președinte. 
Stimați tovarăși români,

îmi face o deosebită cinste și plăcere ca, în numele de
legației pe caro o conduc, să exprim sincera satisfacție 
pentru legăturile cordiale de prietenie existente intre cele 
două popoare ale noastre.

Este o deosebită cinste, de asemenea, pentru noi să fim 
coi chemați să aplicăm orientările celor doi conducători 
ai României și Siriei, luptători și revoluționari neînfri
cat!.

Pe dumneavoastră v-a unit, ca și pe noi, aceeași luptă 
care am dus-o fiecare pentru drepturile popoarelor noas
tre. pentru punerea bazei unei noi vieți sociale si unor 
raporturi internaționale, in cadrul cărora relațiile să fie 
guvernate de respect reciproc, avantaj reciproc, de res
pectarea independenței naționale.

De asemenea. îmi face o deosebită cinste, stimate to
varășe președinte, să vă transmit încă o dată cele mai 
sincere salutări și urări de bine din partea tovarășului 
Assad, mulțumirile și considerația deosebită a poporului 
arab din Siria pentru sprijinul și ajutorul pe care ni le-ați 
acordat in toate domeniile, și îndeosebi pc plan economic 
și politic.

Vă asigur, stimate tovarășe președinte, că dorim să 
dezvoltăm prietenia siriano-română. s-o întărim in așa fel 
incit să dea popoarelor noaslre sentimentul 
cipă Ia aceeași luptă, că militează pentru o 
indiferent de greutățile pe care, uneori, le 
Dinat.

Iată de ce poporul nostru va cinsti și va .....„.........
nia cu poporul român si va face totul ca să fie aproape 
de el in lupta pentru progres, pentru construirea unei noi 
societăți mai bune.

Permiteți-mi, tovarășe președinte, sa toastez pentru 
prietenia dintre România și Siria !

în sănătatea dumneavoastră si a președintelui Assad !
Pentru consolidarea, diversificarea și întărirea relațiilor 

româno-siriene in toate domeniile între popoarele noastre, 
intre partidele noastre !

că ele parti- 
cauz i nobilă, 
au de intim-
apăra prictc-

încheierea vizitei delegației cambodgiene,
condusă de Khieu Samphan,

membru ol Biroului Politic al C.C. al Frontului Unit Național al Cambodgiei, vlceprlm-mlnlstru șl ministrul apă
rării naționale al Guvernului Regal do Uniune Națională al Cambodgiei, comandantul șef al Forțelor armato 

populare de eliberare națională

încheierea convorbirilor oficiale
Desfășurate într-o atmosferă' do 

caldă prietenie și înțelegere recipro
că. convorbirile dintre delegația ro
mână, condusă de Manea Manescu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-mlnistru al gu
vernului, și delegația Frontului Unit 
Național al Cambodgiei și Guvernu
lui Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei, condusă de Khieu 
Samphan, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al F.U.N.C., viceprim-mi- 
nistru și ministrul apărării naționa
le al G.R.U.N.C., comandantul șef al 
forțelor armate populare de elibera
re națională, s-au încheiat joi dimi
neața prin adoptarea unul comuni
cat comun. Documentul a fost sem
nat do șefii celor două delegații.

La încheierea convorbirilor și ce
remonia semnării comunicatului co
mun au luat parte Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu. ministrul afacerilor ex
terne, și alți membri ai guvernului.

Au participat, de asemenea, long 
Sary, consilier special la președinția 
Consiliului de Miniștri, Sarin Chhak, 
ministrul afacerilor externe, doamna

Icng Thrith, ministrul educației 
populare și al tineretului, Chea San, 
ambasadorul Regatului Cambodgiei 
in România, șl alte-persoane oficia
le care Însoțesc delegația.

în numele președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceauș -seu, al Comitetului Central al 
partidului, al guvernului, al poporu
lui român, primul ministru Manea 
Mănescu a exprimat profunda satis
facție pentru documentul semnat, 
care marchează un moment impor
tant in dezvoltarea relațiilor de prie
tenie inire națiunile celor două țări.

Noi vă dorim noi succese în lup
ta dumneavoastră dreaptă pentru e- 
liberarea patriei, pentru o viață 
nouă și fericită.

In încheierea alocuțiunii sale, pri
mul ministru a adresat urări pentru 
prietenia de nezdruncinat româno- 
cambodgiană, pentru sănătatea, feri
cirea și viață lungă a șefilor de stat 
ai României șl Cambodgiei — tova
rășul Nicolae Ceaușescd șl prințul 
Norodom Sianuk — pentru victoria 
finală a poporului cambodgian, pen
tru pace in lume.

Răspunzînd, viceprim-mlnistrul 
Khieu Samphan a exprimat vil 
mulțumiri poporului român, Parti
dului Comunist Român șl guvernu
lui, pentru primirea călduroasă și 
atenția deosebită de care delegația 
cambodgiana s-a bucurat în timpul 
Vizitei.

Solicitudinea pe care a manifes- 
tat-o președintele Nicolae Ceaușescu, 
precum și sprijinul ferm al poporu
lui, Partidului Comunist Român și 
guvernului român constituie pentru 
poporul și Forțele armate populare 
de eliberare națională din Cambod- 
gia in luptă o mare încurajare. Ne 
exprimăm profunda noastră recunoș
tință.

Vizita în România, convorbirile pe 
care le-am avut cu Excelența Sa 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, cu Excelența Sa domnul Manca 
Mănescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, precum și cu 
alți conducători ai țării dumneavoas-

tră și numeroasele contacte cu dife
rite cercuri, ne-au permis să apre
ciem mai bire remarcabilele succese 
ale poporului român, precum șl 
eforturile neobosite pe care România 

. le depune pentru edificarea econo
miei sale, păstrarea independenței și 
suveranității sale, cit șl pe plan in
ternațional, pentru promovarea unor 
reLațiL de la stat la stat pe baza de
plinei egalități.

Considerăm, a spus In conti
nuare vorbLtorul, că vizita delegației 
F.U.N.C. și a G.R.U.N.C. și-a atins 
pe deplin obiectivul — acela de a 
dezvolta și de a întări și mai mult 
legăturile de solidaritate și de priete
nie de nezdruncinat, de a promova 
o cooperare mal activă Intre 
două națiuni ale noastre, intre 
două popoare ale noastre.

Delegația noastră mulțumește 
toată inima partidului comunist, 
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, sub conducerea eminentului 
lor conducător, președintele Nicolae 
Ceaușescu, de a ne fi acordat posibi
litatea să facem această vizită.

cele 
cele
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La Ministerul Comerțu
lui Exterior și Cooperării 
Economice Internaționali 
s-au încheiat, joi după- 
amiază, convorbirile 
tre delegațiile 
guvernamentale 
siriană.

La încheierea ________
lor au fost semnate noi do
cumente care prevăd lărgi
rea și diversificarea relații
lor economice dintre cele 
două țări.

Din partea română, do
cumentele au fost semnate 
de Emil Drâgănescu, vice- 
prim-ministru al guvernu
lui. preșxlinte al Comite
tului de Stat al Planificării, 
Ion Pățan, viceprim-minis-

din-
economice 
română și

convorbiri-

tru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și coo
perării economice interna
ționale, și de Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei.

Din partea siriană au 
semnat Muhamad Haydar, 
vicepremier pentru proble
mele economice in guver
nul sirian, și Mustafa Al 
Hallaj, ministru de stat 
pentru problemele planifi
cării.

Au fost prezenți Emi- 
lian Manciur. ambasado
rul României la Damasc, și 
Muhsen Sayadi, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al 
Republicii Arabe Siriene la 
București. (Agerpres)

în perioada 28 aprilie—3 mai 1974, 
o delegație economică guvernamen- 

, tală siriană, condusă de Muhamad 
Haydar, vicepremier pentru proble
mele economice in guvernul sirian, 
a efectuat o vizită in Republica So
cialistă România.

Din delegație au făcut parte Mus
tafa Al Hallaj, ministru de stat 
pentru problemele planificării, Scifo 
Chtiui. ministrul industriei, Michel 
Abdalah. adjunct al ministrului agri
culturii și reformei agrare. Abdalah 
Al Azmeh, adjunct al ministrului 
economiei și comerțului exterior, 
precum și alte persoane oficiale.

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit delegația econo
mică guvernamentală siriană condu
să de Muhamad Haydar, vicepremier 
pentru problemele economice in gu
vernul sirian. In timpul convorbirii 
a fost subliniată evoluția pozitivă a 
relațiilor prietenești de colaborare și 
cooperare dintre cele două țări, ex- 
primindu-se dorința de a se înfăptui 
in cele mai bune condiții acordurile 
și înțelegerile încheiate cu prilejul 
recentei vizite in Siria a șefului 
statului român. Au fost abordate, de 
asemenea, unele probleme de interes 
comun privind situația internațională 
actuală. a .

Delegația siriană a purtat tratative 
cu delegația guvernamentală româ
nă condusă de Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale.

Din delegația română au făcut par
te : Bujor Almășan, ministrul mine
lor. petrolului și geologiei. Nicolae 
Mihai, ministru-secretar de stat, 
prim-viceprcședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Ion Florescu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. loan Bogdan Butoi, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini grele, Enache 
Sirbu, șef al Departamentului imbu- 
nâtățiri funciare din Ministerul A- 
griculturii. Industriei Alimentare și 
Apelor, precum și alte persoane ofi
ciale.

De asemenea, delegația siriană a 
vizitat obiective industriale din ra
murile construcției de mașini grele, 
extracției și prelucrării petrolului, 
materialelor de construcție, industriei 
chimice, agricultură și altele.

In cursul tratativelor, desfășurate 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, cele două părți și-au expri
mat deplina satisfacție față de sta
diul avansat de aplicare a liniilor 
directoare trasate de președinții ce
lor două țări, a acordurilor și înțe
legerilor semnate cu ocazia vizitei 
din februarie a. c. a președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Siria, față de 
evoluția ascendentă a relațiilor c<> 
merciale. de cooperare economică și 
tehnică româno-siriană.

Pe baza rezultatelor pozitive obți
nute și a dorinței comune de lăr
gire a colaborării și cooperării eco
nomice reciproc avantajoase, pe 
baze stabile și de lungă durată, în

conformitate cu perspectivele și ne
cesitățile economice ale celor două 
țări, au fost semnate noi Acorduri 
de cooperare economică In domeniul 
explorărilor petrolifere, pentru con
strucția de fabrici de ciment, pre
cum și pentru executarea unor lu
crări de îmbunătățiri funciare.

Evidențiind o creștere însemnată 
a comerțului bilateral in 1973 fată 
de 1972, cele două delegații au con
venit un ritm ridicat de creștere a 
volumului schimburilor reciproce de 
mărfuri, astfel ca la sfirșitul anului 
1974 să se ajungă la un volum de 
3 ori mai mare decît cel realizat in 
anul 1973.

în scopul dezvoltării și diversifi
cării in continuare a schimburilor 
comerciale bilaterale, a fost semnat 
un nou acord comercial pe termen 
lung.

Pentru urmărirea realizării acor
durilor semnate intre cele două țări 
și găsirea de noi posibilități de coo
perare s-a constituit Comisia mixtă 
romă no-siriană de cooperare econo
mică.

în încheierea discuțiilor a fost 
6emnat un protocol in care se ex
primă satisfacția pentru rezultatele 
obținute pină in prezent in domeniul 
schimburilor comerciale și cooperă
rii economice și tehnice și șe prevăd 
măsurile necesare in vederea dezvol
tării in continuare a acestora.

La invitația Guvernului Republicii 
Socialiste ’România, o delegație a 
Frontului Unit National al Cambod- 
giei și a Guvernului Regal de Uniu
ne Națională al Cambodgiei, condu
să de Khieu Samphan, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, viceprim-ministru și 
ministru al apărării naționale al Gu
vernului Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei, comandantul șef al 
Forțelor armate populare de elibe
rare națională, și avind ca șef ad
junct pe Ieng Sary, consilier special 
la președinția Consiliului de Mi
niștri, a efectuat o vizită oficială de 
prietenie in Republica Socialistă 
România. între 29 aprilie și 2 mai 
1974.

Delegația Frontului Unit Național 
al Cambodgiei și Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei 
a fost primită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. Șeful 
delegației a transmis, cu acest prilej, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj prietenesc de bune urări din 
partea prințului Norodom Sianuk, 
șeful statului Cambodgia, președintele 
Frontului Unit Național al Cambod
giei. La rindul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis prințului No
rodom Sianuk urări de sănătate și 
fericire, de noi succese in lupta 
dreaptă a poporului cambodgian pen
tru libertate și independență.

In cursul primirii, care a decurs 
într-o atmosferă de adincă solidari
tate și prietenie frățească, a avut 
loc o convorbire privind evoluția ra
porturilor bilaterale și un larg schimb 
de vederi asupra situației din Cam
bodgia, precum și cu privire la unele 
probleme internaționale de interes 
comun.

Delegația cambodgiana a vizitat u- 
nități industriale, obiective social- 
culturale și militare și a participat la 
adunarea populară din Capitală cu 
prilejul zilei de 1 Mai. De asemenea, 
delegația a fost prezentă la mitingul 
de solidaritate cu lupta dreaptă a 
poporului cambodgian, care a avut 
loc la Uzinele 23 August. Pretutin
deni, oaspeții cambodgieni au fost 
primiți cu o deosebită căldură și os
pitalitate, expresie a sentimentelor de 
sinceră prietenie și solidaritate pe 
care poporul român le nutrește față 
de poporul frate cambodgian.

Delegația F.U.N.C. și G.R.U.N.C., 
condusă de Khieu Samphan, a purtat 
convorbiri oficiale cu o delegație ro
mână, condusă de tovarășul Manea 
Mănescu, memb.ru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-mi- 
nistru al guvernului.

La convorbiri au participat :
— din partea română : Paul Nicu

lescu-Mizil,. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru, ministrul educației și invâ- 
tămintului. Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe. Ion Gheorghe, 
membru al C.C. al P.C.R., prim
adjunct al ministrului apărării na
ționale, șeful Marelui Stat Major, 
și Nicolae Ghenea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

— din partea cambodgiană : Ieng

Sary, consilier special la preșe
dinția Consiliului de Miniștri, șef 
adjunct al delegației, Sarin Chhak, 
ministrul afacerilor externe, doamna 
Ieng Thirith, ministrul educației 
populare și al tineretului, și Chea 
San, ambasadorul Cambodgiei in 
România.

Convorbirile oficiale, ca și celelal
te primiri și întrevederi au constituit 
un bun prilej de informare reciprocă 
cu privire la preocupările actuale ale 
popoarelor român și cambodgian, la 
posibilitățile de extindere a relațiilor 
bilaterale și la aspecte de importanță 
majoră ale situației internaționale.

Primul miniștru al Guvernului Re
publicii Socialiste România a infor
mat delegația cambodgiană despre 
preocupările actuale ale conducerii 
de partid și de stat, despre modul 
in care poporul român se pregătește 
să intimpine a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei noastre de sub do
minația fascistă și al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român. In 
prezentarea fâcutâ, au fost eviden
țiate avintul și entuziasmul cu care 
Întregul popor român depune efor
turi susținute in vederea realizării 
planului cincinal înainte de termen, 
pentru transpunerea in viață a am
plului program de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te, pentru ridicarea întregii națiuni 
pe noi 'culmi ale civilizației.

Partea cambodgiana a dat o înaltă 
apreciere realizărilor deosebite do- 
bindite de poporul român, sub con
ducerea Partidului Comunist Romqn, 
in opera de dezvoltare economica șl 
socială, relevind că succesele Româ
niei socialiste constituie o experien
ță instructivă pentru multe țări in 
curs de dezvoltare.

De asemenea, partea cambodgiană 
a dat o înaltă apreciere politicii in
ternaționale clarvăzătoare duse de 
România, de președintele Nicolae 
Ceaușescu, politică pusă consecvent 
în slujba întăririi păcii și dezvoltă
rii cooperării in întreaga lume.

Șeful delegației cambodgiene a 
informat partea română 'asupra evo
luției situației din Cambodgia și a 
succeselor repurtate de eroicul po
por cambodgian in lupta sa dreaptă 
împotriva imperialismului, pentru 
independență, suveranitate și liber
tate, subliniind că in prezent forțele 
patriotice cambodgiene sint mai pu
ternice ca oricind pe toate planu
rile : militar, politic, economic Și di
plomatic.

Partea română a dat o înaltă a- 
preciere marilor victorii înregistra
te de eroica rezistență cambodgiană 
împotriva intervenției imperialiste 
străine și fi trădătorilor de țară Lon 
Noi, Sirik Matak, Son-Ngoc Thanh, 
Cheng Heng, In Tam, Long Boret, 
Sosthene Fernandez, reafirmind po
ziția sa consecventă de deplină sim
patie și solidaritate militantă față 
de lupta dreaptă a poporului cam
bodgian. Nutrind încredere nestră
mutată că victoria finală va apar
ține eroicului popor cambodgian și 
forțelor armate populare de elibe
rare .națională, guvernul și poporul 
român vor acorda in continuare 
sprijinul lor politic, diplomatic, ma
terial și moral poporului frate cam
bodgian pentru realizarea aspirații
lor sale juste de pace, progres, in
dependență națională șl neutralita
te, in lupta sa dreaptă împotriva

imperialismului și a uneltelor aces
tuia.

Partea română a apreciat că prin 
lupta sa eroică, prin victoriile re
purtate poporul cambodgian iși a- 
duce o contribuție importantă la e- 
forturile generale ale popoarelor din 
Indochina de a trăi in libertate și 
independență, de a-și hotâri desti
nele potrivit aspirațiilor lor. De ase
menea, partea română a dat o înaltă 
apreciere succeselor obținute pe plan 
internațional de către Frontul Unit 
Național al Cambodgiei și de Gu
vernul Regal 'de Uniune Națională 
al Cambodgiei, care intrețin relații 
cu peste 60 de state și guverne, se 
bucură de sprijinul și solidaritatea 
tuturor forțelor progresiste din lume, 
de simpatia opiniei publice mondiale.

Partea română susține cu fermi
tate luările de poziții pe deplin 
juste ale Frontului Unit Național și 
Guvernului Regal de Uniuaie Națio
nală din Cambodgia in conducerea 
poporului cambodgian pe calea lup
tei hotărite, fără compromisuri, pină 
la victoria totală, pentru a se ajunge 
la reglementarea justă a problemei 
cambodgiene, care constă în punerea 
în aplicare a celor cinci puncte ale 
declarației din 23 martie 1970 a 
prințului Norodom Sianuk, șeful 
statului și președintele Frontului 
Unit, Național din Cambpdgia.

Partea cambodgiană a exprimat și 
cu acest prilej o vie gratitudine și 
recunoștință poporului și guvernului 
Republicii Socialiste România, ilus
trului președinte al României socia
liste, Nicolae Ceaușescu, pentru spri
jinirea consecventă a poporului cam
bodgian in înfăptuirea idealurilor 
sale de libertate și independență, în 
lupta contra intervenției imperia
liste.

Părțile au evidențiat rolul tot mai 
important care incumbă țărilor mici 
și mijlocii ale lumii în abordarea 
și soluționarea problemelor majore 
ale contemporaneității, ca și rolul 
lor in lupta împotriva politicii im
perialiste de agresiune, dominație și 
dictat, pentru ca relațiile dintre 
toate statele să fie așezate pe baze 
noi, pe principiile respectării stricte 
a independenței și suveranității na
ționale, egalității in drepturi, nea
mestecului in treburile interne, res
pectului și avantajului reciproc, pen
tru înlăturarea din relațiile interna
ționale a utilizării forței sau ame
nințării cu forța.

Cele două părți salută cu căldură 
victoriile mari, istorice repurtate de 
către popoarele vietnamez și laoțian.

Părțile au condamnat încercările 
imperialiste și ale regimului de la 
Saigon de a întîrzia și sabota pu
nerea în aplicare a hotăririlor cu
prinse in Acordul de la Paris cu 
privire la Vietnam» Totodată, cele 
două părți și-au reafirmat întregul 
lor sprijin pentru politica și acțiu
nile consecvente ale Republicii De
mocrate Vietnam și Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud menite să con
ducă la aplicarea integrală a tuturor 
prevederilor acordului menționat, 
pentru ca populația Vietnamului de 
sud să poată trece nestingherit la 
construirea unei vieți noi, potrivit 
asoirațiilor sale legitime.

Cele două părți au salutat succe
sele obținute de poporul din Laos

in lupta 6â patriotică antiimperla- 
listă șl au exprimat dorința ca acest 
popor să-și realizeze aspirațiile sale 
și să construiască un Laos liber, 
independent, democrat, neutru și 
pașnic.

In cadrul convorbirilor, cele două 
, părți au scos in relief succesele ob
ținute de forțele revoluționare și 
democratice din Asia, Africa și A- 
merica Latină împotriva colonialis
mului, neocoloniallsmulul și impe
rialismului. Părțile au subliniat ne
cesitatea aplicării riguroase a pre
vederilor Declarației O.N.U. cu 
privire la acordarea independen
ței țârilor și popoarelor care se
mai află Sub dominația colo
nială și a rezoluțiilor referitoare
la decolonizare, apartheid și discri
minare rasială și, in acest sens, și-au 
reafirmat solidaritatea lor militantă 
cu mișcările de eliberare națională 
din Angola, Mozambic, Namibia și 
din alte teritorii aflate sub domina
ția străină. Șefii celor două dele
gații au salutat cu profundă satis
facție proclamarea ca stat indepen- . 
dent a Guineei-Bissau și au expri
mat sprijinul lor activ față de lupta 
poporului din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde pentru obți
nerea victoriei complete împotriva 
colonialismuluț. și imperialismului.

Cele două părți au subliniat că si
tuația actuală este favorabilă luptei 
de eliberare națională și impune in
tensificarea acțiunilor pentru cuce
rirea independenței și suveranității 
naționale. Ele s-au pronunțat pentru 
dreptul imprescriptibil al popoarelor 
de a utiliza și îmbina toate formele' 
și căile de luptă politică și diploma
tică, inclusiv lupta armată, pentru a, . 
scutura jugul asupririi străine, pen- , 
tru a pune capăt intervenției străine 
în treburile interne ale popoarelor 
și națiunilor, pentru ca fiecare po
por sâ-și poată alege liber calea, 
dezvoltării economice și regimul său 
politic și social. Părțile au subliniat 
rolul de mare importanță pe care îl 
are ajutorul dat de țările socialiste, 
de celelalte forțe, antiimperialiste 
popoarelor care luptă pentru elibe
rarea națională, pentru apărarea 
dreptului fiecărui popor de a fi stă- 
pinul propriilor sale destine.

Cu privire la reglementarea crizei 
din Orientul Apropiat, cele dotlă 
părți au subliniat necesitatea retra- 

. gerii trupelor israeliene din terito
riile arabe ocupate, garantării secu
rității, integrității și suveranității 
tuturor statelor din zonă și asigură
rii drepturilor legitime ale poporului 
arab palestinean în conformitate cu 
.năzuințele sale naționale.

Părțile au subliniat importanța pe 
care guvernele lor o acordă Organi
zației Națiunilor Unite. Partea 
mană a scos în evidență faptu

-------    ro
mană a scos în evidență faptul că ' 
singurul reprezentant legitim al po
porului cambodgian la O.N.U. este 
G.R.U.N.C., contestînd pretențiile 
trădătorilor lon-noliști de la Pnom 
Penh de a reprezenta poporul cam
bodgian la Națiunile Unite.

Cele două părți au constatat că ac
tuala vizită oficială de prietenie a 
delegației cambodgiene conduse de 
Khieu Samphan șl Ieng Sary, ca.și 
convorbirile care au avut loc s-qu 
desfășurat cu succes șl au contribuit 
la întărirea prieteniei și solidarității 
dintre cele două țări și popoare.

București—2 mai 1974

Pentru Guvernul
Republicii Socialiste România,

MANEA MANESCU

Pentru Guvernul Regal 
de Uniune Națională 

al Cambodgiei,
KHIEU SAMPHAN

Plecarea din Capitală
Delegația Frontului Unit Național 

al Cambodgiei și Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei 
condusă de Khieu Samphan, mem
bru al Biroului ”’ ~ ~
al F. U. N. C., 
și ministrul apărării naționale 
G.R.U.N.C., comandantul-șef al for
țelor armatei populare de eliberare

Politic al C.C. 
viceprim-ministru 

..................... al

națională, care, la invitația Guver
nului Republicii Socialiste România, 
a făcut o vizită oficială de prietenie 
in tara noastră, a părăsit, joi, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, generaț de armată 
Ion Ioniță, George Macovescu, mi-

nistrul afacerilor externe, și alți 
membri ai guvernului, generali și 
ofițeri superiori.

Erau prezenți Chea San, ambasado
rul Regatului Cambodgiei în Româ
nia, șefi ai unor misiuni diplomati
ce acreditați la București, alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Se aflau, de asemenea, pe aero-

port, studenți cambodgienl care ee 
pregătesc în institutele de invăță- 
mint superior din țara noastră.

Pe frontispiciul aerogării erau ar
borate drapelele de stat ale Româ
niei șl Cambodgiei. O companie mi
litară a prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile de stat ale celor 
două țări. (Agerpres)
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Cronica zilei vremea
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a primit din partea 
ministrului afacerilor externe al 
Israelului, Abba Eban, o talezramă 
de mulțumiră pentru felicitările a- 
dresate cu prilejul Zilei naționale a 
statului Israel.

Ministrul afacerilor externe al Ja
poniei. Masayoshi Ohira. a tr.rms o 
teîeeramă de nwltumir- min sîruluj 
afacerilor externe al Rep 'blicn So- ctaSte România. George Macovescu. 
pentru felicitările adresate cu ocazia 
Zilei naționale a Japoniei.

Timpul probabil pentru zilele de 
4. 5 și 6 mai. în țară : vreme relativ 
caldă. Cerul va fi variabil. Posibili
tăți de averse de ploaie, in 
după-amiezelor. Vint slab pină 
moderat Temperaturile minime 
fi cuprinse intre 2 și 12 grade, 
maximele intre 14 și 24 grade. 
București : vreme relativ caldă, 
ml variabil. favorabil aversei 
ploaie, după-amiaza, la începutul in
tervalului. Vint slab pină la potri
vit. Temperatura in creștere, la în
ceput.

cursul 
la 
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La Ulcjsr a 80S^ *ntr-° vizită 
oficială delegația Frontului Unit 
Național al Cambodgiei și Guver
nului Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei, condusă de Khieu 
Samphan, membru al Biroului Po
litic al C.C. al F.U.N.C., viceprim- 
ministru și ministrul apărării națio
nale al G.R.U.N.C., comandantul șef 
al Forțelor armate populare de eli
berare națională. Delegația cambed- 
giană a început convorbirile cu re
prezentanții algerieni.

Cu prilejul prezentării 
declarației-prcgram a gu
vernului belgian în Parla-

mOIlt, Primul ministru Leo Tinde- 
mans, recunoscind că actuala echipă 
guvernamentală este vulnerabilă, a 
lansat un apel către toate formațiu
nile politice, in sensul angajării u- 
nul nou dialog asupra mult contro
versatei probleme a regionalizării. e- 
vocind totodată posibilitatea unei e- 
ventuale lărgiri a componenței cabi
netului.

Lucrările Adunării gene- 
rcle a Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.), care au 
durat 12 zile, au luat sfirșiț la Atlanta 
(statul Georgia). Participanții la 
reuniune au convenit, intre altele,

La Viena s_au deschis i°i lu_ 
crărlle celei de-a VIII-a sesiuni a 
Consiliului pentru dezvoltare in
dustrială al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.). Din partea României, 
care este membră a consiliului, par- 
ticină o delegație condusă de amba
sadorul Dumitru Aninoiu, reprezen
tant permanent al țării noastre pe 
lingă O.N.U.D.I.

• Iniția a promis Pnkista- 
Jiului lnițierea de noi conyorbirl 
între reprezentanții celor două țări 
pentru . discutarea unor probleme 
privind normalizarea relațiilor bila
terale — s-a anunțat oficial la Delhi.

Plan de reconstrucție a 
orașului Vinh. Cu
de 1 Mai, in R. D. Vietnam a 
fost inițiată acțiunea de recon
strucție a orașului Vinh, capitală 
provincială și unul din principalele 
centre urbane din • sudul 
a suferit mari distrugeri 
bombardamentelor aeriene

. războiului.

tării, care 
în urma 
din timpul

Peste 12 000 de
din porturile de pe coasta de vest 
a Statelor Unite au intrat în grevă 
miercuri, răspunzînd la chemarea 
sindicatelor pe ramură. Au fost a- 
fectate, astfel, toate acțiunile de 
descărcare sau încărcare a navelor, 
cu excepția celor avind mărfuri pe
risabile.

docheri

Primul ministru Indira 
Gandhi ș,"a încheiat vizita oficia^ 
lă la Teheran, unde a examinat cu 
premierul iranian, Amir Abbas Ho- 
veyda, evoluția relațiilor și posibili
tățile de diversificare șl extindere a 
cooperării economice bilaterale, pre
cum și situația din Orientul Apro
piat. Premierul indian a fost primit 
de șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlâvi Aryamehr.

Un proiect de lege privind 
activitatea sindicatelor și relațiile de 
muncă — element capital al progra
mului electoral al Partidului Labu
rist din Marca Brltanie — destinat 
să Înlocuiască așa-numlta „lege 
Carr", care restrîngea dreptul la 
grevă, introdusă de fostul guvern 
conservator, a fost prezentată, marți 
în primă lectură, in Camera Comu
nelor,

memb.ru
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In favoarea democratizării vieții 
economice mondiale și reducerii 

decalajelor
NAȚIUNILE UNITE 2 (Corespondență de la C Alctandroaic). — 

Plenara .An'i.n'r,: Generale a ON.U. a adoptat prin consens „Drcla- 
rajia asvpra creării unei noi ordini economice internaționale" ți „Pro
gramul de acțiune".

Subliniind faptul că „actuala ordi
ne economică internațională se află 
in direct conflict cu evoluțiile pre
zente din relațiile politice și econo
mice internaționale-, declarația rele
vă imperativul participării depline a 
țârilor In curs de dezvoltare la pro
cesul de formulare și aplicare a tutu
ror hotăririlor care preocupă întrea
ga comunitate umană. Interesele ță
rilor industrializate și cele ale state
lor In curs de dezvoltare — se men
ționează in document — nu 'mai pot 
fi Izolate unele de altele și că pros
peritatea Întregii comunități interna
ționale depinde de prosperitatea 
componentelor sale. De aceea, bună
starea socială, politică și economică 
a generațiilor prezente și viitoare 
depinde mai mult ca oricind in tre
cut de cooperarea intre toate statele 
membre ale comunității internațio
nale.

în continuarea declarației sint enu
merate principiile care trebuie să 
stea al baza noii ordini economice 
internaționale. subliniindu-se. in pri- 
r- :1 rind. ..egalitatea suverană a sta
telor, inadmisibili tat ca dobindirii 
de teritorii prin forță, Integritatea 
teritorială și neintervenția in trebu
rile interne ale altor state".

De asemenea, sint înscrise princi
piile cooperării, participării egale și 
efective a statelor la rezolvarea pro
blemelor economice in interesul co
mun al tuturor statelor și, tinindu-se 
seama de necesitatea de a se asi
gura accelerarea progresului econo
mic al statelor in curs de dezvoltare, 
dreptul popoarelor de a-și alege pro
priul lor sistem economic și social, 
suveranitatea permanentă a fiecărui 
stat asupra resurselor sale naturale.

Unul dintre punctele esențiale ale 
declarației este stabilirea unor ra
porturi juste și echitabile intre pre
țurile materiilor prime și ale celor
lalte produse exportate de statele in 
curs de dezvoltare și prețurile pro
duselor manufacturate importate de 
acestea din statele industrializate.

Declarația prevede sporirea ajuto
rului către țările in curs do dezvol
tare, asigurarea creșterii competiti
vității produselor lor de export pe 
piața internațională, dreptul lor de a 
beneficia de un tratament prefe
rențial și nereciproc, transferul de 
tehnologie și resurse financiare către 
aceste țări, necesitatea ca ele să-,?i 
concentreze toate resursele cauzei 
dezvoltării.

„Planul de acțiune" prevede mă
suri concrete pentru transpunerea in 
viață a prevederilor declarației.

In domeniul materiilor prime, pro
gramul subliniază necesitatea eradi
cării tuturor formelor de dominație 
străină, discriminare rasială, colo
nialistă, neocolonialistă.

Se prevăd măsuri pentru stimula
rea mecanizării agriculturii și dez
voltarea industriei alimentare in sta
tele in curs de dezvoltare, pentru 
asigurarea importării de alimente la 
preturi rezonabile de către aceste 
state. Sint. de asemenea, menționate 
măsuri destinate ameliorării terme
nilor de schimb pentru produsele 
exportate de statele in curs de dez
voltare, respectării angajamentelor 
asumate de statele industrializate 
prin strategia internațională a dez
voltării, accesului liber pe piețele 
țărilor dezvoltate prin eliminarea 
barierelor netarifare, a practicilor 
restricționiste discriminatorii.

Industrializarea fiind unul dintre 
pivoții principali ai progresului eco
nomic și social al statelor în curs de 
dezvoltare, programul de acțiune 
prevede măsuri concrete pentru fa
cilitarea creșterii ponderii sectorului 
industrial in ansamblul economiilor 
naționale prin încurajarea investiții
lor de capital străin, lipsite de orice 
fel de condiții, prin transferul de 
tehnologie modernă către statele in 
curs de dezvoltare, reglementarea și 
controlul asupra activităților com
paniilor supranaționale pentru a pre
veni amestecul acestora in treburile 
interne ale statelor.

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

GENEVA 2 (Corespondență de la 
C. Vlad). — în ultimele zile, orga
nele de lucru ale Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa, 
care dezbat problemele cooperării e- 
conomice intre statele participante, 
și-au continuat intr-un ritm intens 
activitatea de elaborare a documen
telor finale.

In subcomisia pentru cooperare 
tehnico-științifică, după ce s-a rea
lizat un acord in ce privește dome
niile de cooperare și măsurile pen
tru eliminarea obstacolelor existente 
in acest sector, s-a trecut la discu
tarea și redactarea secțiunii de do
cument privind formele și metodele 
de cooperare. Discuțiile au loc pe

baza propunerilor făcute de mai 
multe delegații, intre care și dele
gația României. Aceste propuneri 
prevăd o multitudine de forme de 
cooperare, cum ar fi organizarea 
unui număr mai mare de conferințe, 
simpozioane, colocvii și alte reuniuni 
științifice și tehnice, asigurarea unei 
largi difuzări intre toate statele par
ticipante a informațiilor și rezulta
telor cercetării tehnico-științifice.

In subcomisia privind mediul în
conjurător s-a elaborat un text re
feritor la cooperarea intre statele 
participante in vederea armonizării 
normelor de protecție a mediului, 
ceea ce va facilita schimbul de date 
și informații in acest domeniu.

1 MAI PESTE HOTARE
HAVANA. — La demonstrația car? 

a avut loc la Havana au luat parte 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al PC. din Cuba, prlm-ministru 
al Guvernului Revoluționar al Re
publicii Cuba, alți conducători de 
partid și de stat, conducători sindi
cali. După demonstrație a rostit o 
cuvîntare Roberto Veiga, secretar 
general al Centralei oamenilor mun
cii din Cuba (C.T.C.).

BUENOS AIRES. - în „Piaza de 
Mayo“ din Buenos Aires a avut loc 
o marc demonstrație a oamenilor 
muncii din Argentina, la care nu 
participat cîteva sule de mii de per
soane. Participanțil au fost salutați 
de președintele Juan Domingo Peron 
șl de alte persoane oficiale. Sub lo
zinca întăririi unității clasei munci
toare și a întregului popor in lupta 
pentru transformări progresiste, peste 
15 000 de muncitori și tineri au parti
cipat la mitingul organizat de către 
Partidul Comunist din Argentina, in 
piața „Italia" din centrul capitalei.

CARACAS. — La chemarea Con
federației Oamenilor Muncii din Ve
nezuela. o mare mulțime de munci
tori au demonstrat pe bulevardul 
„Universidad" din Caracas. Președin
tele Venezuelei, Carlos Andres Pe
res, împreună cu membrii guvernu
lui, a salutat manifestanții de la tri
buna ridicată in fața edificiului 
„Băncii Industriale a Venezuelei", 
organism de stat.

SANAA. — în R.A. Yemen ziua 
de 1 Mai a fost marcată printr-un 
miting organizat in orașul Hodclda. 
în cuvîntarea rostită, șeful statului. 
Abdul Rahman Iriani, a subliniat 
rolul clasei muncitoare în promova
rea dezvoltării economice și so
ciale a țării. Totodată, vorbitorul a 
reafirmat 'solidaritatea R.A. Yemen 
cu cauza țărilor arabe.

DELHI. — In capitala Indiei și In 
principalele orașe ale țării au avut 
loc demonstrații, cu prilejul cărora 
participanțil și-au reafirmat hotări- 
rea de a acționa pentru satisfacerea 
dezideratelor lor — îmbunătățirea 
sistemului de aprovizionare cu pro
duse de larg consum, asigurarea de 
noi locuri de muncă șl garantarea 
unui salariu minim corespunzător.

DACCA. — In capitala Republicii 
Bangladesh au avut loc adunări ale 
oamenilor muncii. , Demonstrații și 
adunări festive au avut loc, de ase
menea, în principalele orașe ale țării.

PHEN1AN. — Ziua de 1 Mal a fost 
sărbătorită, la Phenian, in cadrul 
unor ample manifestări desfășurate 
in aer liber, care au prilejuit expri
marea sentimentelor de solidaritate 
ale oamenilor muncii coreeni cu oa
menii muncii din celelalte țări.

KHARTUM — La demonstrația 
care a avut loc la Khartum, cu par
ticiparea a zeci dc mii de locuitori al 
capitalei, președintele Sudanului, 
Gaffar Numelrl. a rostit un discurs 
în care s-n referit la preocupările 
guvernului penlru îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale maselor largi 
populare.

ISLAMABAD. — La Islamabad și 
în principalele orașe pakistaneze au 
avut loc demonstrații și mitinguri. 
Luind cuvintul, liderii principalelor 
centrale sindicale au reafirmat ho- 
tărirea celor prezenți de a-șl aduce 
contribuția la propășirea social-eco- 
nomică a tării.

DAR ES SALAAM. — Demon
strații $i adunări de masă au fost 
organizate la Dar es Salaam, capi
tala Tanzaniei, precum șl în alte 
orașe ale țării. La mitingul care a 
avut loc la Dar es Salaam a luat 
cuvintul președintele Tanzaniei, Ju
lius Nyerere.

Evenimentele din Portugalia
• Puternică manifestație la Lisabona • Cuvîntarea 
rostită de Alvaro Cunhal • Declarațiile Iul Mario Soares 

la Londra
LISABONA 2 (Agerprcs). — 

Miercuri după-amlază a avut loc la 
Lisabona o puternică manifestație, 
la care au participat peste 300 000 
de persoane.

Cu acest prilej au luat cuvintul 
numeroși lideri politici portughezi și 
Invitați dc peste hotare. După cum 
precizează agenția France Pressc, 
discursurile cele mai aplaudate au 
fost cele rostite de Alvaro Cunhal, 
secretarul general al Partidului Co
munist Portughez, și Mario Soares, 
secretarul general al Partidului So
cialist Portughez.

în cuvintul său, Alvaro Cunhal a 
spus, intre altele, că poporul portu
ghez sprijină junta militară și că 
aceasta trebuie să fie conștientă de 
faptul că va avea nevoie de spri
jinul poporului pentru realizarea 
programului său.

Participanțil la manifestație scan
dau 'lozinci cerând încetarea ime
diată a „criminalului război colo
nial", judecarea publică a celor care 
s-au făcut vinovați de perpetuarea 
acestui război. Totodată, ei s-au 
pronunțat în favoarea restabilirii 
tuturor libertăților democratice in

ORIENTUL APROPIAT
© Turneul secretarului Departamentului de Stat al S.U.A.
CAIRO 2 (Agerprcs). — Joi di

mineața. secretarul Departamentului 
de Stat al S.U.A., Henry Kissinger, 
a părăsit Egiptul, unde a avut con
vorbiri cu președintele Anwar Sadat.

Potrivit agențiilor internaționale de 
presă, el a examinat cu șeful statu
lui egiptean ultimele mutații inter
venite in evoluția situației din Orien
tul Apropiat, în contextul actualelor 
eforturi depuse pentru solutionarea 
ei pe cale politică. O atenție soecială 
a fost acordată dezangajării forțelor 
militare siriene și israeliene pe fron
tul din înălțimile Golan, problemă 
apreciată de președintele Anwar Sa
dat, în cadrul unei declarații făcute 
ziariștilor, „ca cea mai urgentă" în 
întreg complexul reprezentat de si
tuația din Orientul Apropiat.

Indispoziție la Bruxelles față de măsurile 
Italiei în domeniul importurilor

După cum s-a anunțat, guvernul 
italian a hotărit marți să introducă 
o serie de măsuri de diminuare a 
importurilor, in încercarea de a re
duce deficitul balanței comerțului 
exterior. în luna ianuarie 1974, pa
sivul acesteia se ridica deja la 490 
miliarde lire, depășind pe cel înre
gistrat in întreg anul 1972 — 415 mi
liarde lire. In 1973 s-a atins un a- 
devărat record negativ — 3 254 mi
liarde lire.

în legătură cu această măsură, la 
Roma a fost dată publicității, joi, o 
notă oficială in care se invocă arti
colul 109 al Tratatului de la Roma 
(documentul de cbnstituire a Pieței 
comune — n.n.), care prevede „drep
tul țărilor membre de a adopta ini
țiative vizind echilibrarea balanței 
lor de plăți, in situații de urgență". 
Nota precizează că o primă comu
nicare in acest sens a fost făcută 
luni de autoritățile italiene președin-

telui Comisiei. C.E.E. de la Bruxelles 
și guvernului vest-german, subliniin
du-se astfel voința fermă a guvernu
lui italian de a însănătoși situația 
conjuncturală, preocupindu-se. In a- 
celașt timp, de a încadra aceste ini
țiative in limitele prevederilor Tra
tatului de la Roma .

„în cercurile C.E.E. de la Bru
xelles, relatează A.F.P., decizia Ita
liei a fost primită cu vădită indis
poziție, cu atit mai mult cu cit ea 
intervine într-un moment cînd co
munitatea este deja zdruncinată de 
dificultățile monetare și energetice...

Citind remarca ministrului bel
gian al finanțelor, Declerc, care a 
regretat că „decizia italiană i-a gă
sit nepregătiți pe partenerii C.E.E." 
A.F.P. conchide : „De fiecare data 
cind se petrec lucruri serioase tele
fonul funcționează prost intre capi
talele celor «nouă»".

TEL AVIV 2 (Agerpres). — Sosit, 
joi, la Tel Aviv, în cadrul turneului 
de convorbiri întreprins in Orientul 
Apropiat, secretarul Departamentului 
de Stat al S.U.A., Henry Kissinger, 
s-a intîlnit cu Abba Eban. ministrul 
israelian de externe, cu membri ai 
guvernului de la Tel Aviv. cu care 
a discutat probleme privind reali
zarea unui acord de dezangajare pe 
frontul din înălțimile Golan.

DAMASC 2 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar de la Da
masc, reluat de agențiile United 
Press International și France Presse, 
a declarat că apărarea antiaeriană 
siriană a doborit, joi după-amiază, 
două avioane aparținînd unei for
mațiuni israeliene care a încercat 
să atace pozițiile siriene de pe 
Muntele Hermon. El a menționat, 
de asemenea, că duelurile de artile
rie grea și de tancuri au continuat 
în zona masivului muntos și în alte 
sectoare ale frontului, adăugind că 
„inamicul a bombardat obiective ci
vile din mai multe sate situate in 
apropierea liniei frontului".

Anterior, purtătorul de cuvînt a 
anunțat că o unitate de recunoaș
tere siriană a atacat, joi dimineața, 
o poziție inamică, iar o unitate 
israeliană care a încercat să se In
filtreze în interiorul liniilor de apă
rare siriene a fost respinsă.

TEL AVIV 2 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvint al Comandamen
tului militar de la Tel Aviv a anun
țat că aviația israeliană a bombar
dat joi, in cursul dimineții și după- 
amiază, obiective militare siriene 
din regiunea Muntelui Hermoh, 
precum și concentrări palestinene 
de pe versantul occidental al masi
vului muntos. Totodată, el a decla
rat că. în timpul duelurilor de arti-- 
lerie de pe înălțimile Golan, ău fost 
atinse obiective din jurul localități
lor Kissoue și Qatana, situate la 
sud și sud-vest de capitala siriană.

țară, formullnd o scrie de revendi
cări sociale, printre care dreptul la 
grevă și îmbunătățirea condițiilor de 
viață.

Purtătorul de cuvint al Juntei mili
tare, Mariz Fernandes, a anunțat că 
generalul Splnola șl-a reluat consultă
rile In vederea formării unui guvern 
provizoriu civil, întrerupte datorită 
sărbătoririi zilei de 1 Mai. Totodată, el 
a anunțat că forțele armate continuă 
să urmărească pe agenții fostei po
liții politice și pe membrii organiza
țiilor extremiste de dreapta.

Joi, junta militară a dat publicității 
un comunicat, reluat de agenția 
France Presse, prin care anunță în
ceperea unui proces de „însănătoșire 
a structurii forțelor armate și a Insti
tuțiilor publice, prin eliminarea de 
îndată ce este posibil a obstacolelor 
care pot stinjeni realizarea integrala 
a programului politic anunțat".

LONDRA 2 (Agerpres). — Evocînd 
procesul de restabilire in Portugalia 
a unui sistem democratic, Mario 
Soares, secretarul general al Parti
dului Socialist Portughez, aflat în 
vizită la Londra, a apreciat că junta 
a fost deosebit de clară asupra a- 
cestui punct. „Ea a anunțat un pro
gram bazat pe participarea forțelor 
democratice la un guvern civil. A- 
cest guvern trebuie să fie menținut 
la conducere maximum un an. pe
rioadă in care trebuie să atace pro
blemele economice, sociale și colo
niale ale țării, care sint deosebit de 
grave".

- Anunțînd intenția partidului so
cialist de a „participa la guvern aju- 
tind programul patriotic al juntei". 
Mario Soares a apreciat că „partidul 
comunist trebuie, la rindul său, să 
fie reprezentat în guvern pentru că 
face parte din comunitatea națională 
și pentru că reprezintă o tendință 
politică". „Nu vom accepta niciodată, 
a spus el, să participăm la un guvern 
neales, numit de către juntă, care 
ar lăsa alte partide in opoziție".

ALGER 2 (Corespondentă de la 
Mircea S. Ionescu). — Frontul Pa
triotic de Eliberare Națiorială a Por
tugaliei (F.P.L.N.), al cărui sediu se 
află la Alger de mai multi ani. a 
părăsit capitala algeriană pentru a 
se instala in Portugalia.

Intr-o declarație dată publicității 
cu acest prilej, frontul își exprimă 
convingerea că politica anticolonia
listă si antifascistă a juntei militare 
portugheze va crea. în scurt timp, 
condițiile în vederea stabilirii de re
lații intre Portugalia și celelalte 
state dornice de pace și libertate.

0 DECLARAȚIE
A PREȘEDINTELUI M.P.L.A.

LONDRA 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei, dr. Agostinho 
Neto, care efectuează o vizită la 
Londra, a conferit, miercuri, cu Joan 
Les tor. subsecretar de stat parlamen
tar la Foreign Office.

Cu prilejul unei conferințe de pre
să. ținută în aceeași zi. Agostinho 
Neto a calificat ca fiind un act po
zitiv schimbarea regimului din Por
tugalia. subliniind, totodată, că jun
ta militară trebuie să acorde inde
pendenta imediată și deplină terito
riilor africane. In caz contrar — a 
relevat Agostinho Neto — forțele de 
eliberare din Angola vor continua 
lupta pină la obținerea independen
ței.

O preocupare la ordinea zilei pretutindeni în lume: O ÎNDELETNICIRE TOT MAI RĂSPÎNDITĂ:

DE PARALELA 17. R«°1,â 
nocturnă de latex I Iată o ima
gine inedită pentru R.D. Viet
nam, țară situată dincolo de 
paralela 17. Diverși specialiști 
străini au susținut că pe aceste 
coordonate geografice nu esto

posibilă cultivarea arborelui de 
cauciuc (hevea). în pofida avi
zului nefavorabil, incepind din 
1958 in R.D. Vietnam au fost 
create numeroase plantații de 
hevea, chiar și in provinciile 
septentrionale. Iar producția de 
latex obținută astăzi confirmă 
optimismul cultivatorilor viet
namezi.

FOLOSIREA RAȚIONALA A HÎRTIEI, 
MATERIE PRIMĂ PREȚIOASĂ Șl DEFICITARĂ

Colectarea hîrtiei vechi

• IMPRIMAT IN 1445. 
In arhivele administrației mu
nicipale din orașul vest-german 
Kempen, landul Renania de 
Nord-Westfalia, a fost descope
rită o scrisoare cu „Indulgente" 
(asemenea scrisori se vindeau 
de către biserică, în perioada 
Evului mediu, pentru... ierta
rea „păcatelor") imprimată 
in 1415 la Meinz, de in
ventatorul tiparului, Guten
berg. Scrisoarea, care are 30 
de rinduri, prezintă aceleași ca
ractere cu prima Biblie latină 
imprimată in același an de Gu
tenberg. Ea a fost autentificată 
de experții Muzeului Guten
berg, din Meinz, care au reușit, 
pină în prezent, să descopere 
existența a opt scrisori cu „In
dulgențe", de aceeași origine, 
răspindite in mai multe locali
tăți din R.F. Germania și Ma
rea Britanie. Oficialități ale 
muzeului din Meinz au declarat 
că nici una din celelalte exem
plare atestate nu se găsește in
tr-o stare la fel dc bună ca 
scrisoarea descoperită la Kem
pen.

• INSULA CARE 
CREȘTE. Noua insulă Nishi- 
noshima, apărută in urmă 
cu cinci luni și jumăta
te în lanțul insulelor Ogasa- 
wara din Pacific, dintr-un vul
can subacvatic, aproape și-a du
blat suprafața. Potrivit măsu
rătorilor efectuate din avion de 
agenția pentru securitatea ma
ritimă, insula are acum 220 000 
de metri pătrați față de 120 000 
cit avea la 21 decembrie anul 
trecut. Din vulcan continuă să 
iasă lavă de culoare nea gr ă- 
maronie și există perspectiva 
ca noua insulă Nishinoshima să 
se unească în curind cu vechea 
insulă, avind același nume, de 
care o mai desparte o distanță 
de numai 30 de metri.

Consumul de hirtie al lumii contemporane 
a crescut considerabil, atingînd cifre im
presionante. Pe de altă parte, cantitățile de 
hîrtie disponibile scad continuu ; ca ur
mare, prețurile hîrtiei au înregistrat spo
riri vertiginoase. Această situație se reper
cutează atit asupra tirajului, a numărului 
de pagini și a formatului, cit și a prețului

de vînzare al ziarelor, cărților și publica
țiilor.

Din diferite părți ale lumii se înmulțesc 
în ultimul timp știrile despre consecințele 
penuriei de hîrtie, paralel cu sublinierea 
necesității unor măsuri urgente în vederea 
unui consum rațional, cit mai economicos, 
al acestei prețioase materii prime.

Cresc prețurile

Marile cotidiene 
americane și engleze 

și-au redus 
numărul paginilor

In plină criză a petrolului, 
marile cotidiene americane și 
engleze au fost nevoite să-și re
ducă numărul de pagini, victi
me ale unei noi penurii : cea a 
hîrtiei. La Londra, directorii 
unor publicații își dispută ci- 
teva baloturi de hirtie „la ne
gru", Ia prețul de 1 600—1 800 
franci tona. Ne aflam în fața 
unui nou episod al crizei mate
riilor prime. Pentru viitorul de
ceniu perspectivele se anunță 
sumbre pentru unele țări vest- 
europeDe și pentru Japonia, de
pendente in mare măsură de 
importul de hirtie. Id 1972. Im
portul de articole de papetărie 
a costat Franța tot atitea devize 
cite a realizat din exportul de 
automobile. De atunci creșterea 
prețurilor s-a generalizat. Ca
nada, primul producător mon
dial de hirtie de ziar, a spo
rit prețurile la pasta de hirtie 
cu 25 la sută in semestrul al 
doilea al anului 1973, Iar țările 
scandinave cu 17—20 la sută. 
Costul lemnului pe plan mon
dial a sporit și el cu 110—140 
la sută. (Din revista l’EX- 
PRESS).

Tiraje mai mici, 
formate mai economicoase

• La Bonn, Asociația federală a editurilor de ziare din R.F.G. a 
declarat că datorită prețului mereu crescind și al penuriei ce se re
simte tot mai puternic, majoritatea ziarelor vest-germane vor fi ne
voite să-și reducă numărul de pagini.

• Criza de hirtie a obligat un șir de ziare britanice să-și micșo
reze formatul si să reducă din publicitate. Cotidiene de mare tiraj, ca 
„Daily Mirror" și „Daily Express" și-au redus tirajul cu 13 la sută, iar 
„Times" cu 17 la sută, săptăminale ca „News of the World" (tiraj 6,9 
mil.). „Sunday Mirror" (4,6 mil.), „Sunday People", „Sunday Express" 
și altele și-au redus tirajele cu pină la 19 la sută.

Săptăminalele duminicale „Sunday Times" și „Sunday Telegraph" 
și-au cerut scuze cititorilor, pentru că in mal multe rânduri nu au 
mal fost in situația de a tipări suplimentele lor ilustrate.

• în S.U.A. multe ziare au fost obligate să renunțe la numerele 
lor de simbătă si duminică, micșorînd, totodată, tirajul, ca și spațiul 
afectat reclamei. Pentru- prima oară in ultimii 82 de ani nu a mai 
apărut ziarul „Examiner" din orașul Belfontine, statul Ohio.

• Dificultățile pe plan mondial în aprovizionarea cu hîrtie au im
pus in Bulgaria adoptarea unor măsuri severe de raționalizare a con
sumului acestui important produs. La sfirșitul lunii martie, ziarul 
„Vecerni Novlni" si-a anuntat cititorii că. din lipsă de hirtie. este ne
voit să-și înceteze apariția de simbătă. în același timp, suplimentul 
său săptăminal de reclame nu va mai apare decit intr-un tiraj redus 
la necesitățile Sofiei. O serie de alte ziare și-au suprimat o apariție 
pe săptămînă.

hîrtiei...
• Exportatorii suedezi și finlan

dezi de hirtie și celuloză au a- 
nunțat de pe acum o nouă ma
jorare a prețurilor de vinza- 
re, incepind din trimestrul al trei
lea-al anului in curs. La unele ti
puri de celuloză creșterile vor fi de 
30 la sută, in comparație cu prima 
jumătate a anului.

• Numai in luna ianuarie, în 
R. F. Germania tona de hirtie de 
ziar pentru rotativă a crescut de la 
570 la 657 dc mărci vest-germane. 
Fabricile refuză, totodată, să încheie 
contracte de livrare pe durata între
gului an, lăsind să ee întrevadă că, 
în viitor, vor surveni și alte măriri 
ale prețurilor.

• Intenționind să înfățișeze prih- 
tr-un grafic creșterea prețurilor la 
hirtia de ziar, cotidianul „Financial 
Times" a trebuit să renunțe la a- 
ceastă intenție deoarece, după cum 
arată publicația respectivă, creșteri
le de prețuri au fost atit de mari 
incit linia marcind o asemenea spo
rire ar fi trebuit să iasă dincolo de 
cadrul paginii tipărite !

...și ale ziarelor

Colectarea de hirtie veche devine rentabilă. Pentru a face față lipsei de celu
loză. fabricile de hirtie recurg in măsură crescândă la deșeuri de hirtie. In 
mai toate orașele vest-germane și-au făcut apariția colectori de hirtie veche 
(in fotografie). După cum a declarat Heinz-Georg Steinhorst in numele con
ducerii Asociației federale de materii prime pentru hîrtie. numai in 1973 în 
republica federală s-a colectat o cantitate de 2,7 milioane tone hirtie veche, 

care a reintrat în circuitul productiv.

• După calculele revistei „E-
conomist", economia britanică ar
putea cîștiga din utilizarea ra
țională a tuturor deșeurilor de
hirtie circa 50 milioane lire

• Nu de mult, cunoscutul cotidian 
francez „Le Monde" anunța, intr-o 
notiță pe prima pagină, adresată ci
titorilor, că este nevoit să-și spo
rească (a doua oară) prețul la 90 de 
centime. în același timp, cititorii 
erau avertizați că în curînd s-ar pu
tea aștepta la incă o nouă sporire a 
prețului, respectiv la un franc fran-

Totodată, un alt mare cotidian 
francez, „Le Figaro", a anunțat (șl 
el a doua oară) sporirea prețului u- 
nui exemplar la 80 de centime.

sterline' pe an. Ca urmare, la Lon
dra a fost creată „Asociația brita
nică pentru deșeurile de hîrtie", care 
are ca scop „recuperarea și intro
ducerea in circuitul productiv a tu
turor cantităților posibile de deșeuri 
de hîrtie". „Consiliul’ național al 
hîrtiei" a publicat o broșură intitu
lată „Economisirea hîrtiei trebuie 
să fie preocuparea tuturor". In bu
getul a peste 6 000 de companii bri
tanice la rubrica „venituri" s-a creat 
un nou capitol rezultat din vinzarea 
deșeurilor de hîrtie.

• Multe firme britanice au pro
pus tipărirea unor afișe cu următo

rul text : „Atenție la coșul de hîrtie 
— a devenit prețios !"

• Ziarul „Literaturnaia Gazeta" a 
deschis o rubrică in care cititorii sint 
invitați să facă propuneri de econo
misire și recuperare a hîrtiei, subli
niind că in unele țări 50-60 la sută 
din totalul producției de hirtie repre
zintă maculatura recondiționată. în 
cadrul acestei rubrici, un cititor din 
orașul Soci a sugerat ca fiecare chioșc 
de ziare și fiecare librărie să aibă un 
punct de achiziție a maculaturii. De 
asemenea, a propus ca in schimbul 
ziarelor, revistelor șl cărților vechi, 
predate de cumpărători, să le fie 
vindute acestora altele noi. La sfîr- 
șitul fiecărei zile, containerele cu 
maculatură urmează să fie ridicate 
de la punctele de achiziție și trans
portate la locurile de prelucrare.

• UN SISTEM DE 
ALARMĂ ÎMPOTRIVA 
POLUĂRII — singurul de a* 
cest gen din Italia — a fost in
stalat in portul Marghera, in 
zona industrială din proximita
tea Veneției — una din cele 
mai poluate regiuni italiene. 
Sistemul de alarmă, pus la 
punct de firmele italiene, este 
complet automatizat, fiind ca
pabil să furnizeze instantaneu 
radiografii complete ale gradu
lui de poluare a atmosferei. El 
funcționează pe baza unor sis
teme de analiză a gradului de 
poluare atmosferică, amplasate 
în principalele puncte indus
triale ale regiunii, acoperind șl 
zona orașului Veneția. Sistemul 
de analiză captează datele pri
vind poluarea aerului pină la o 
altitudine de 140 m, transmi- 
țindu-le unui centru electronic 
de înregistrare, capabil să de
clanșeze automat alarma in ca
zul apariției pericolului de po
luare.

• A FOST DESCOPE
RITĂ ARCA DIN LEGEN
DA? Senatorul Franc E. 
Moss, președintele Senatului 
Statelor Unite ale Americii, a 
declarat că un satelit științific 
american ar fi „reperat" arca 
lui Noe. care, potrivit legendei, 
în urma unei catastrofale inun
dații, a poposit în cele din 
urmă in regiunea rhuntelui A- 
rarat din actuala Turcie. Pe cli
șeul luat de la 742 km altitu
dine. infățișînd un flanc al 
muntelui, se distinge, la înălți
mea de 4 000 de metri, o „for
mă" care ar putea fi asemui
tă cu cea presupusă a coră
biei din legendă. Fotogra
fiile făcute ulterior de misiu
nea cosmică „Skylab" în aceeșși 
regiune, aflate în curs de deve
lopare. vor îngădui cercetători
lor să-și facă o idee niai preci
să asupra obiectului respectiv. 
Totuși, numai o expediție te
restră va putea verifica ipoteza. 
Deși zona respectivă este ex
trem de accidentată și dificilă 
de escaladat, un grun de arheo
logi americani intenționează să 
se deplaseze la fața locului.
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