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TOVADASDl NICOIAE CEAUSESCU 
FACE. INCEPlND DE ASTAZI.

O VIZITA DE PRIETENIE
IN BULGARIA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, va 
face o vizită de prietenie în Re
publica Populară Bulgaria, la 11 și

12 mai, la invitația tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secretar nl 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

CONDUCEREA COLECTIVĂ
A ÎNTREPRINDERII

participare activă
responsabilitate directă

acțiune comună
în ansamblul măsurii-’.- d- per

fecționare a conducerii vieții eco- 
nomico-soclale stabilite in ultimii 
ani de partid se acordă o impor- 
tantâ d'-Y'. bi ă conducerii colec
tive. atit la nivelul unităților de 
bază (întreprinderea), cit și la 
nivelul forurilor superioare (centra
la industrială, ministerul). Practi
ca a dovedit din plin, prin mul
tiple exemple, nu numai viabili
tatea, ci și avantajele formelor de 
conducere colectivă a întreprinderi
lor socialiste de 
stat — comitete- __ 
le si consiliile 
oamenilor mun
cii $i adunările 
generale ale oa- f 
menilor muncii 
— care au rid:- I
cat oe o treaptă 
superioară demo- (

•anomicâ l
muncitorească, so
cialistă. In râs- 
timpul relativ 
scurt trecut de 
la crearea lor, 
orcanele de con
ducere colectivă 
d;n numeroase 
întreprinderi au 
acumulat o experiență vsloroa- 

sint ancorate puternic
acestora, iși exercită 
atribuțiile stabilite 
se ocupă cu autoritate, 

competență și răspundere de re
zolvarea problemelor pe care le 
ridică organizarea și conducerea 
producției, realizarea sarcinilor de 
plan, a angajamentelor asumate in 
Întrecerea socialistă. Și. totuși, nu 
s-ar putea aprecia că pretutindeni 
organele de conducere colectivă 
lucrează intr-adevăr cu un randa
ment maxim, folosesc din plin an
samblul pirghiilor de care dispun, 
dau rezultatele scontate pe planul 
activității economice.

Una din principalele deficiențe 
eare se manifestă in această pri
vință constă in tendința de disper
sare a preocupărilor organismelor 
de conducere colectivă, in insufi
cienta consecvență în abordarea 
problemelor fundamentale pentru

bunul mers al activității economice. 
Ca o paranteză sugestivă am putea 
menționa un test efectuat la între
prinderea de articole de sticlărie, 
întreprinderea de prelucrare a ma
selor plastice din București și 
întreprinderea mecanică de utilaj 
minier Baia Mare. Am adresat 
unor cadre din comitetele oameni
lor muncii următoarea întrebare: 
care considerați că este problema- 
cheie. numărul 1, a creșterii efi
cienței economice in întreprinderea

„Aplicarea principiului conducerii și muncii colective 
necesita dezbaterea problemelor, luarea în comun a 
hotârîrilor asupra problemelor de baza ; în același timp, 
aceasta presupune controlul și răspunderea fiecăruia în 
față organismului colectiv pentru felul cum acționează în 
vederea realizării în viață a hotârîrilor''.

in 
din 

prin

O grădină de 800 ha
AU ADĂUGAT, ÎN ACEASTĂ PRIMĂVARĂ, LA ZESTREA 
DE FRUMUSEȚE A CAPITALEI, CETĂȚENII Șl EDILII SĂI

multe dintre ele fiind abia enun
țate. atenția participanților ne- 
fiind concentrată asupra unor laturi 
cu adevărat esențiale ale îmbună
tățirii organizării activității pro
ductive.

Fără excepție, organele de con
ducere colectivă trebuie să aibă 
in atenție o singură problemă e- 
scnțială : realizarea integrală a pla
nului. îndeplinirea angajamentelor 
asumate de colectiv in vederea de
vansării cincinalului. Tocmai por- 

’ la acest 
central 

elaborat 
program

NICOLAE CEAUȘESCU

dv. ? 18 membri ai comitetelor oa
menilor muncii au indicat nici 
n-ai mult -.ici rnai puțin de 16 
asemenea probleme-cheie. Diversi
ficarea exagerată a preocupărilor, 
abordarea d * subiecte mărunte — 
s-ar putea spune ..de toate pen
tru toți" — trecerea intîmplătoare 
de la o problemă la alta intr-o 
anumită perioadă — lună, tri
mestru ș a. — nu pot să servească, 
nicidecum, cauza eficienței. De
sigur, rădăcinile unui atare ne
ajuns trebuie căutate in însăși 
concepția de lucru a organului de 
conducere respectiv. Este evidentă 
eroarea care se face : unitatea pro
ductivă nu este privită unitar, ca 
un organism, ci divizată in pro
blemele unui loc sau altuia 
muncă, in problematica unei zile 
sau perioade foarte scurte 
timp. Pe fondul unei asemenea 
concepții, in ședințe se discută 
despre zeci și zeci de probleme,

de

de

nind de 
obiectiv 
se cere 
întregul 
de lucru al co
mitetului sau al 
consiliului oame
nilor muncii. De
sigur. problema
tica unui aseme
nea program de 
activitate rămine 
in sine foarte di
versificată : orga
nizarea rationaiâ 
a fluxurilor de 
fabricație, ritmi
citatea produc
ției. îmbunătăți
rea calității, asi

gurarea forței de muncă s.a. — cu 
a -cente impuse de specificul unită
ții î-esiie.'-;’. e. Măiestria organului 
colectiv de conducere din întreprin
dere si centrală constă tocmai in 
capacitatea de a discerne, de a ale
ge intre multiplele situații care re
clamă soluții urgente, de a siste
matiza. de a ordona și dirija pre
ocupările sutelor și miiler de oa
meni spre obiectivele fundamen
tale. in priceperea de a evita aglo
merarea sau chiar copleșirea cu 
probleme colaterale — intr-un 
cuvint. in capacitatea de a asigura 
continuu și neslăbit o perspectivă 
clară in întreaga activitate. Cind • 
se întrunește organul de conducere 
colectivă — comitetul sau consiliul 
oamenilor muncii — inițiativa și 
gindirea membrilor acestuia trebuie 
din plin solicitate și fructificate
(Continuare în pag. a IlI-a)

ARTA PLASTICĂ
1N AFARA COMUNICĂRII

ancheta „Scînteii

CU PUBLICUL"

Oțelorll de Io Tntreprlndereo de mașini grele București au realizat un frumos succes în 
munca: 1 000 000 lone de oțel, în nu mal puțin de 150 de mârci, de la Intrarea in func

țiune a oțelăriei Foto : M. Andreescu

UN PARADOX:

In Parcul Tineretului din Capitală a început mon
tarea podului care va traversa lacul spre marea 

sală de spectacole
Foto : S. Cristian

In această primăva
ră. suprafața verde a 
Bucureștiului. in urma 
Întrecerii declanșate 
intre gospodarii săi. a 
crescut cu nu mai pu
țin de 800 de hectare. 
O grădină imensă, in 
care fiecărui locuitor 
al orașului i-ar reveni 
mai mult de 4 mp. 
Unde anume ne vom 
putea inlilni cu ea ? 
Firește. in aproape 
toate cartiorele. in ju
rul blocurilor, ne mar
ginile străzilor si ale 
marilor bulevarde pe 
care mii și mii de 
bucureșteni le-au îm
podobit cu migală și 
pasiune de grădinari. 
Dar. spre deosebire de 
alti ani. de data a- 
ceasta o vom intilni 
si concentrată in ci
teva parcuri noi care 
se circumscriu incă de 
ne acum in șiragul de 
perle verzi al Capita
lei. Intre acestea vom 
aminti, in primul rind, 
..noul Herăstrău*' din 
centrul orașului — 
Parcul tineretului, care 
cuprinde peste o sută 
de hectare. Aici, in 
zona marii săli de 
spectacole si întruniri 
publice ce se înaltă pe

promontoriul de la 
Dealul Piscului, pe
terenurile aride, lipsi
te de vegetație din 
fosta groapă a Cocio
cului. datorită unei 
campanii de plantări 
fără precedent La care 
au luat parte tineri 
din întreprinderile și 
școlile orașului, sala
riat! din toate sectoa
rele Capitalei, a 
verzit acum o pădure ' 
formată din 
15 000 de arbori foicși 
si rășinoși (unii in 
virstă de 15—20 de 
ani. aduși cu baloturi 
de pămint de peste 7 
tone !) și circa 30 000 
de arbuști, din mijlo
cul peluzelor de ga
zon urmind să înflo
rească in curind un 
uriaș Rozarium alcă
tuit din peste 100 000 
de trandafiri.

Desfășurată ne 
front larg 
te colturile 
..chemarea1* 
primăveri a 
in citeva din 
noi si mai mari car
tiere : Balta Albă. 
Pantelimon. Drumul 
Taberei. In Balta Albă 
a înflorit incă un parc 
de dimensiunile ac-

in-

peste

_ un 
in toa- 
orașului, 

acestei 
rodit si 
cele mai

tualului Parc al Li
bertății. iar in Pante
limon a prins contur 
o bază de agrement 
de peste 50 ha. în Dru
mul Taberei se va in
stala definitiv incă un... 
Cișmigiu — întins pe 
16 ha. in mijlocul că
ruia va străluci oglin
da unui lac cu o ca
pacitate de 30 000 me
de ană. Acestor parcuri 
li se adaugă 
întinsele zone 
amenajate de-a 
gul salbei de lacuri 
si păduri care alcătu
iesc centura de agre
ment a orașului. Pen
tru aceste parcuri și 
zone 
s-au 
turi, 
nivelări 
peste un milion de 
mp de teren, gos
podarii orașului plan- 
tind 754 000 de ar
bori si arbuști orna
mentali. 72 000 de pomi 
fructiferi, peste 20 mi
lioane de flori.

După cum se vede, 
in București zonele 
verzi se extind din ce 
in ce mai mult. Din 
păcate, insă, nu si 
fără a ceda din ceea 
ce s-a cucerit atit de

apoi 
verzi 
lun-

de agrement 
efectuat săpă- 
umpluturi și 

insumînd

greu. Pentru că nu o 
dată constatăm că d’- 
verse spații verzi abia 
amenajate, in urma 
unor acte de neglijen
tă sau pur 6i simplu 
de Iresponsabilitate 
săvirșite de către cei 
certați cu normele de 
civilizație urbană și 
de protecție a mediu
lui înconjurător, sint 
degradate șl readuse 
la condiția lor ante
rioară.

Pentru a rezista si 
a prinde rădăcini trai
nice in peisaiul ora
șului, spatiile verzi 
trebuie să se bucure 
permanent de o între
ținere si protecție co
respunzătoare. In a- 
cest sens, un rol esen
țial il are intervenția 
energică a organelor 
de resort ale munici
palității care, in afa
ra mijloacelor proprii 
de care dispun pentru 
apărarea bogăției ve
getale a orașului, pot 
apela intr-o tot mai 
mare măsură la spri
jinul hotăritor al ce
tățenilor.

AV AGRICULTURĂ, POATE MAI MULT CA ÎN ORICE DOMENIU

MUNCA DE PARTID
muncă vie, cu oamenii

Interlocutor : Dumitru BĂLAN, prim-secretar al Comitetului județean Brâila al P.C.R.

— După cum se știe, oamenii 
muncii din satele județului 
Brăila s-au angajat să înfăptu
iască, încă din acest an, princi
palii indicatori ce revin agri
culturii la nivelul stabilit pen
tru ultimul an al cincinalului. 
Pe ce se întemeiază un angaja
ment de asemenea răspundere ?

— Angajamentul acesta mi se pare 
bine gindit, realist. Județul Brăila 
ocupă unul dintre primele locuri pe 
țară la producția de griu, porumb, 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr,

NU PUTEM CONCEPE

Răspund la
PETRAȘCU,

Vasile DOBRIAN, Constantin PILIUȚA

Millța
Alexandru CIUCURENCU,

In pagina a IV-a

Pe șantierele căminelor pentru tineret 
se lucrează în ritmuri bătrinești

Anul acesta este prevăzută, prin planul de stat, construirea a circa 
50 000 de locuri in cămine pentru nefamiliști. La teleconferința de azi 
am invitat corespondenții „Scintcii*4 din citeva județe să ne vorbească 
despre stadiul lucrărilor pe șantierele căminelor pentru tineret.

— Dăm cuvintul. mai intll, lui Ni- 
eolae Mocmu, de La Brașov.

— In județul nostru se constru
iesc, in llcest an, 23 de cămine cu 
6 160 locttri. Despre stadiul lucrărilor 
mi-a vorbit ing. loan Giraș. acti
vist in cadrul consiliului județean 
de control muncitoresc al activității 
economice și sociale. „19 din cele 
23 cămine planificate se află in 
diferite faze de construcție. Pa
tru cămine, cu 1 181 locuri, au și 
fost predate beneficiarilor. alte 
patru se află in finisaj. iar 
trei au ridicată structura de re
zistență. întreprinderea de autoca
mioane a predat recent un cămin 
cu 532 d« locuri, realizat in regie

proprie. Filatura din Ghimbav exe
cută și ea un bloc cu 77 locuri, în
treprinderile de tractoare, de mașini 
agricole din Codlea, de utilaj chimic 
din Făgăraș acordă un ajutor sub
stanțial constructorilor. Cu toate 
acestea, patru cămine sint neatacate 
incă : cele două ale Combinatului 
de lianți Hoghiz. ale întreprinderii 
de rulmenți și „Hidromecanica**.

— In județul Cluj cum se desfă
șoară lucrările. Alexandru Mure- 
șan ?

— In prezent sint in construcție 
9 cămine pentru nefamiliști : cămi
nul cu 300 de locuri pentru între
prinderea „Unirea- este „la roșu** și 
va fi dat in folosință cu 15 zile mai

devreme, datorită eforturilor Trustu
lui de construcții locale Cluj și ale 
beneficiarului ; căminul cu 300 de 
locuri pentru tinerii de la întreprin
derea de medicamente „Terapia** va 
fi și el dat in funcțiune la sfirșitul 
celui de al III-lea trimestru, iar cel 
al întreprinderii „Electromontaj**, 
de asemenea cu 300 de locuri, se 
află intr-o fază avansată și va fi 
gata la termen. Se lucrează intens 
șl la alte obiective de acest fel. „Se
cretul** ritmului constant ni-1 dez
văluie Alexandru Groza, președin
tele consiliului tineret-muncitoresc 
de pe lingă Comitetul municipal 
Cluj al U.T.C. : „Toate organizațiile 
U.T.C. din întreprinderile ce au in 
plan asemenea investiții au încheiat 
înțelegeri cu constructorul pentru 
participarea tinerilor atit la munci 
necalificate, cit și la cele calificate. 
Pină acum tinerii au efectuat un 
voluna de peste 6 000 ore muncă pa

triotică. pe aceste șantiere, față de 
15 000 ore la cit s-au angajat pe în
tregul an“.

— Mă bucur că in carnetul de re
porter nu ai fost nevoit să notezi și 
explicații.

— Nu te pripi. Am șl de-astea. 
De pildă, pe șantierul căminului în
treprinderii de ceramică fină din 
Cluj lucrările merg tiriș-grăpiș. De 
ce ? Nu s-a obținut incă aprobarea 
pentru... furnizarea energiei elec
trice necesare funcționării macara
lei. Iar- lipsa acestui utilaj este 
cu greu suplinită de tinerii 
prezenți pe șantier. Căminul în
treprinderii mecanice nu are incă 
asigurat amplasamentul și nici 
fondurile necesare, astfel că lu-

Rodîca ȘERBAN
(Continuare în pag a Il-a)

cartofi. Recoltele realizate in 1973 
pe ansamblul județului — peste 
3 620 kg de griu. 4 640 kg de porumb, 
peste 18U0 kg de floarea-soarelui, 
25 263 kg sfeclă de zahăr și 1 621 kg 
soia — reprezintă medii superioare 
anilor precedenți. Sint rezultate bu
ne, dar care nu ne mulțumesc. Ca 
atare, in centrul preocupărilor noas
tre se situează dezvoltarea agricul
turii intr-o concepție unitară, valori
ficarea la un nivel superior a posi
bilităților de care dispunem. Aceas
ta impune. înainte de toate, corela
rea judicioasă a eforturilor tuturor 
factorilor de răspundere din unită
țile agricole, din comune și sate. 
Pornind de la această idee de bază, 
acordăm un sprijin diferențiat uni
tăților agricole in rezolvarea unor 
probleme-cheie, cum ar fi planifi
carea pe baze științifice a activită
ții economice.

— Dar cum acționează con
cret organizațiile pentru reali
zarea acestui angajament 1

— Putem evidenția efortul neîn
trerupt al organizațiilor de partid

D. TÎRCOB

• •

de la toate nivelurile de a plasa cen
trul de greutate al activității in uni
tăți, in mijlocul oamenilor, înlesnind 
in felul acesta transmiterea experi
enței înaintate, soluționarea operati
vă a problemelor actuale și îmbina
rea lor cu cele de perspectivă, creș
terea eficienței economice. Avem, 
bunăoară, programe prioritare in do
meniul îmbunătățirilor funciare, al 
zootehniei și horticulturii pe anii 
1974—1975 — adoptate in luna decem
brie 1973 — care sint analizate perio
dic. Recent, in urma unei analize 
inițiate de biroul comitetului ju
dețean de partid, la care au parti
cipat secretari ai organizațiilor de 
partid, directori, șefi de fermă și 
alte cadre din I.A.S., au fost stabi
lite noi măsuri pentru dezvoltarea 
zootehniei și in special pentru asi
gurarea furajelor, intensificarea ac
țiunilor de ameliorare a raselor de 
animale, folosirea deplină a con-

Convorbire consemnatâ de
Maria BABOIAN 
Constantin BORDEIANU

(Continuare in pag. a IlI-a)

participantă activă la cooperarea
economică mondială

In condițiile lumii contemporane, ale 
actualei revoluții științifico-tehnice, 
participarea activă a tuturor state
lor La diviziunea internațională a 
muncii, la circuitul economic mon
dial. schimburile și colaborarea eco
nomică internațională reprezintă o 
necesitate obiectivă și un important 
factor al dezvoltării forțelor de pro
ducție. al creșterii economice. „Una 
din cerințele fundamentale ale pro
gresului fiecărei țări in condițiile 
societății moderne — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Raportul 
la Conferința Națională a P.C.R. — 
este participarea intensă la schimbul 
internațional de valori, la diviziunea 
mondială a muncii**. Pornind de 1a 
acest imperativ, România promovează 
larg colaborarea economică interna
țională. dezvoltlnd schimburi comer
ciale. cooperarea economică și teh- 
nico-științifică cu peste 110 state ale 
lumii.

în ansamblul legăturilor economi
ce ale României socialiste, locul cen
tral il ocupă relațiile cu celelalte 
țări socialiste, de care sintem le
gați prin comunitatea orinduirii 60- 
ciale. prin unitatea țelurilor si aspi
rațiilor fundamentale, prin idealuri
le socialismului și păcii in lume.

Membră chiar de la înființare a 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc (C.A.E.R.). România acordă o 
mare atenție activității acestei orga
nizații. creată cu scopul de a adinei 
colaborarea economică multilaterală

între țările membre. Țara noastră 
participă intens la activitatea des
fășurată in cadrul C.A.E.R., in con
cordanță cu prevederile Progra
mului complex, adoptat la sesiunea 
de la București din iulie 1971. 
program care a deschis perspective 
favorabile adincirii și perfecționării 
in continuare a colaborării și dez
voltării integrării economice socia
liste. Așa cum stabilește însuși pro
gramul. acest proces are ca bază a 
realizării sale promovarea consecven
tă a principiilor internaționalismului 
socialist, respectării suveranității de 
stat, independentei și intereselor na
ționale. neamestecului in treburile 
interne ale țărilor, egalității depline 
in drepturi, avantajului reciproc șl 
întrajutorării tovărășești. în contrast 
cu integrarea capitalistă, integrarea 
economică socialistă nu poate fi con
cepută, firește, ca afectind indepen
dența și suveranitatea națională, nu 
poate impune planificare și for
me de organizare suprastatale, 
fiind menită să contribuie la progre
sul rapid al economiei fiecărei țări 
și, prin aceasta, la întărirea generală 
a tuturor țărilor membre, la apropie
rea și egalizarea nivelurilor lor de 
dezvoltare economică, la creșterea 
forței socialismului in ansamblu.

Promovind in relațiile sale cu 
statele membre ale C.A.E.R. formele 
și modalitățile de conlucrare conve
nite in comun. România participă

la activitatea de coordonare ■ 
planurilor cincinale de dezvoltare 
a economiilor naționale, la extin
derea specializării producției in 
ramuri de bază ale industriei, la 
construirea — prin eforturi comune 
— a unor obiective industriale me
nite să satisfacă in mai mare mă
sură necesarul economiei noastre 
naționale și al partenerilor noștri 
cu unele materii prime, energie, 
mașini și utilaje moderne. Concomi
tent cu sporirea continuă a schim
burilor comerciale reciproce, activi
tatea de colaborare a României in 
cadrul C.A.E.R. iși găsește expresie 
in prezent — ca urmare a traduce
rii in viață a prevederilor Progra
mului complex — in promovarea 
unor serii întregi de modalități și 
forme de colaborare, de complexitate 
sporită, cum este colaborarea in do
meniul activității de planificare și 
prognozare pe tărimul științei și 
tehnicii, al industriei și agriculturii, 
in transporturi și construcții, in do
meniul comerțului exterior, al rela
țiilor valutar-financlare și de credit, 
al creării organizațiilor economice 
internaționale ș.a.

Atenția acordată dezvoltării coope
rării cu țările membre ale C.A.E.R.

Prof. dr. Erwin HUTIRA 
Prof. dr. C-tfn MOISUC

(Continuare In pag. a V-a)
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[faptul]
.divers'I---------— I
| Alunul de la 
Ionești

în punctul Ionești, de p? so- 
weatin natiormlA Rlmnlru* Vil- 
C‘'M—Drâgâsani. ‘■e află un alun
d - o mărime neobișnuită, a câ
ni tulpini. lh;a dicâ o pot cu- 
pr.nde ir». oamenL De ani $1 
. îl de rile, «’unul n-a mai rodit. 
Oamenii s-au gindît să-l taie, 
dar din n-«p<-ct pentru mărimea 
t-i. vjrsta lui l-au lAsat in pace. 
..Tot o să se usuce Odată"... 
I.iJk că. in primăvara aceasta, 
s—wtnin i tu'uror. alunul și-a 
umplut ramurile cu o puzderie 
ci ■ ..mițișnri". «emn al unei re
mite bogat'’. Sdcc toamnă, cei 
circ vor poposi ne la Ionești 
n-o să regrete că s-au dus la... 
pomul lăudat

Pentru 
evidenta dv.

— Vd rugăm sâ nc spuneți 
dacă stnteți „ia zi** cu buletinul

O invitație adresată mai mul
tor cetățeni de către serviciul 
de evidență a populației din 
cadrt.l miliției piteștcnc a scos 
la iveală faptul că 31 de per
soane nu aveau trecute vizele 
de flotant. 26 aveau buletinele 
deteriorate sau expirate, iar 68 
nu aveau înscrisă pe buletine 
grupa sangutnă. De prisos sâ 
mai spunem că asemenea aba
teri sint pasibile de amenzi. Dar 
nu c de prisos să rd aruncați 
c hit pnn buletine. In interesul 
„evidenței" dv.

Nu se mai 
tine de»

Oralul de pe malul 
Ristrlțci se întinde pe o 
suprafață d- 4 438 ha; 
populația 105 091 locu
itori; numărul unităților 
de servire public): 643; 
instituții de învățământ: 
2«»: unități de cultură; 
28; numărul străzilor: 
234; lungimea rețelei rH 
apă. canalizare, gaze: 177 
km.

0 maternitate 
des vizitată de... 

berze !
Multe blocuri noi. edi- 

f cii so i Ic frumoase șt 
durabile are Bacăul, d.ir 
clădirea mat irnit&ții e 
de-a dreptul superbă. 
Înăuntru — ordine desă
vârșită și liniște deplină. 
Am avut plăcerea sâ dis
cutăm Îndelung cu me
dicul emerit Stcllan 
Popa și să aflăm pentru 
dv. lucruri interesante. 
Maternitate!, care tocmai 
împlinise 10 ani de func
ționare, e utilată după 
toate cerințele actuale : 
mobilier medical, instala
ții de reanimare, aneste
zic, de telefonie (pentru 
fiecare cameră), radiofo
nic ? a.m.d. îngrijirea ma
ro ~ lor și copiilor — ex
cepțională. Bacăul este 
și el un oraș in care ab
solut toate nașterile au 
lo- la maternitate, iar na
talitatea este aci printre 
cele mai ridicate din 
țară. Maternitatea din 
Bacău deține și câteva 
recorduri absolute: sini 
înregistrate 5—6 mii de 
n-ș*eri în 355 de zile; in 
ultimul timn două femei 
au născut cite 4 gemeni, 
una 3. iar peste 1 000 
cite 2 !

I-am mulțumit frumos 
doctorului emerit pentru 
informațiile furnizate $1 
ne-am îndreptat spre 
rosrtă, dar curînd ne-am 
răsucit pe picioare: oare 
să ni se fi părut nouă ?

Deasupra maternității 
se auzea parcă un filf.it 
d” inoi.

Veniseră iar... berzele ?!

Dar salubritatea 
Bacăului 

ce spune ?
— FAt-Friimos. Făt- 

Frumoi, mă ard? !n soa
țe ! — se plinse Ileana 
Coslnzeana.

— Aruncă mărgelele !

Pledoarie pentru 
Inițiativă

Primarul or-șuiul, to- 
v.irlș il Imn Ichlm. vor
bei despre băcăuani ași 
de frumos, de parcă toți 
i-ar fi fost frați.

Ei. cetățenii, merită 
toate laudele Primăria 
s-a ocupat doar cu or
ganizare!. Ca să putem 
începe această lucrare de 
mire interes cetățenesc, 
vorbesc de șoseaua de

— Plăcută. . neînțele
gere ! Poate că și tei, și 
castani 1

De trei ori „I”
Am pornit spre piața 

orașului cu o anumită 
rezervă. Gindeam: fiind 
un oraș așezat mai la 
nord, fără mare tradiție 
In legumicultura. fără,.. 
Dar acum spunem fără 
nici o rezervă: am găsit

LA BACĂU
o îndemnă el și își im- 
pintenă calul.

Cum fură aruncate 
mărgelele, in fața Mumii 
Pădurii, care-i urmărea, 
se inălțară mormane de 
pietroaie, ba chiar stinci 
de cite doi, trei metri 
cubi. Dar nu trecu mult 
și iar se plinse fata:

— Mă arde in soațe !
— Aruncă oglinda !
Salbe de lacuri se fă

cură din oglinda arun
cată. Și uite a?i. bi arun- 
cind una. ba alta, in urma 
călăreților rămaseră m - 
mai pietroaie, bălți și 
bălării (că aruncaseră 
și... peria).

Dacă ne-am lua după 
ceea ce se găsește pe 
străzile Plevnei, Florilor, 
Traian, 1 Mai, A. Mure- 
șan. Valea Albă și pe 
multe alte drumuri me
gieșe centrului, ai crede 
că tocmai pe aici au fost 
aruncate oglinzile Și măr
gelele...

Totuși, ceva autorizat 
numai salubritatea Ba
căului ar putea spune.

centură a orașului, lungă 
de la Calea Moine ști 
pină la podul Bistriței, a 
trebuit să fie deviat mai 
iutii riul Nigel. Organi
zațiile sindicale, comite
tele de cetățeni, dar mei 
ales U.T.C.-ul au mobi
lizat acolo toată suflarea 
orașului. Imaginați-vă: 
șiseaua de centură tre
buia întinsă pe cursul 
apei deviate. Pentru a- 
menijarea patului șoselei 
au fost dislocați 78 000 mc 
de pămînt, iar pentru 
umpluturi pe fosta alb'e 
— 970 000 mc. Pe urmă, 
tineretul a extras și a 
pș'ernut pe drum mii de 
tone de balast. N-a fost 
glumă. Valoarea totală a 
lucrărilor e de 33 milioa
na de lei. Șoseaua (14 m 
lățime) n și prins con
tur. A intervenit insă o 
neînțelegere.

— Unii dintre cetățeni 
vor sâ planteze pe o par
te și pe cealaltă a șoselei 
castani. Alții nu, că ci 
vor tei.

piața Bacăului mai bine 
,aprovizionată ca oricind.
Vagoane de legume și 
fructe ! Deși sintem abia 
in luna mai — roșiile, 
literalmente, incendiau 
piața, iar ardeii grași și 
salata formau imense 
oaze de verdeață.

Curind, am dat de iz
vorul aprovizionării: de 
3 ori inițiativa municipa
lității: 1) a organizat
schimburi de marfă cu 
județele din sud (aceste 
județe, unde legume’e 
apar mai devreme, li
vrează din surnlus și Ba
căului, iar cind in sud a 
trecut timpul tru'anda’e- 
lor, vine rindul Bacăului 
să livreze): 2) au fost or
ganizate în piață șoproane, 
unde Producătorii își pot 
depozita marfa oc vreme 
mii îndelungată; 3) co- 
mercianțllor din pi^ță 
le-au fost asigurate con
diții bune pentru masă.

Care județ din nord se 
mai înscrie la inițiativa 
Bacăului ?

Unde se tale 
frunză la cîinl

Val, cum mal trăgeau 
băieții și fetele din 
Kent-uri I Sorbeau fu
mul, măi frate, cu nes
pusă patimă, apoi il dă
deau afară pe nări ca ba
laurii. Dv. veți putea ob
serva: poate că li se vor 
fi înecat corăbiile băieți
lor ! Da* de unde î Nu li 
se inecase nici o corabie ! 
Ași iși petrec timpul o 
parte din băieții și felele 
..bine** din Bicfiu. Vin 
dis-de-dimineiță in holul 
hotelului „Decebal" și se 
lipesc de scaune ca mar
ca de scrisoare. Cind nu 
p.ii slnt locuri, reazemă 
stllpii să nu... cadă. Ași 
se fncc că hotelul „Dece
bal** — local cu cafactcr 
turistic, în care au fost 
Învestite 20 de mi'ioane
— a devenit locul d-‘ in- 
ti’nire «îl tuturor vlăjga
nilor fără ocupație. Acu
ma iar o să ne întrebați : 
d-m de ce se întllnesc 
băieții cu corăbiile ne- 
Inccate în holul hotelului 
„Dccebal** ?

Simplu, ca bună ziua: 
pesemne, îngrijorați că 
n-au unde tăia respecti
vii frunză la cilni, pro- 
iectanții — împreună cu 
orcanele de avizare ale 
Ministerului Turismului
— au trlntit la Bacău un 
hol de vreo... patru sute 
de mp. Acestui spațiu 
atit de scump — mai 
mare ca braseria „Amba
sadorului**, cit 10 birturi
— nu i s-a dat, pină în 
zilele noastre, nici o în
trebuințare comercială.

Dar ce e drept, e drept: 
holul e elegant și mai 
ales luminos. Poți tăia 
frunza in liniște.

Gh. GRAURE 
Gh. BALTA 
corespondentul „Scînteii"

Telex cetățenesc)
PENTRU AGENDA DV.

• 13 58 84. începînd cu ziua de 13 mai, In Capitală (Calci Plevnei nr 1) 
Iși va Începe activitatea Dispeceratul central al <^Per*'k; ,m'
r< ști pentru intervenții do urgență : reparații la instalațiile electric , 
sanitaro, aragazuri, deblocări d»’ uși și frigidere, montări de geamuri.

Tot la același telefon «c primesc comenzi pentru Iransformaruc uti
lajelor electrice de uz casnic de la curentul de 110 w la 220 W.

• 973 — »vctl IceMura ctl Sinaia. Alt ora,. Sinaia, n fost conoclal la 
automatul interurban. Dacă formați 973 înaintea numărului dorit, aveț ... 
legătura.

• 22 15 29. Biroul de turism al cooperației de consum rezervă camere 
șl pensiune completă pentru oricare din motelurile și campingurile coo
perației din țară. Cu o condiție : cererile să fie făcute cu cel puțin 
10 zile Înainte de data plecării In excursie.

ODIHNĂ ȘI TRATAMENT
• Centru medical cu „foc continuu”. In orașul Zalău a fost inaugurat 

centrul metodologic-stomatologic. important obiectiv medical, care va 
servi întreaga populație localnică, precum și alți zeci de mii de locuitori 
din împrejurimi. Dotat cu utilaj modern (10 unități de lucru) șl funcțio- 
nind in două ture, centrul asigură asistența medicală continuă.

• Clinică balneară pe Valea Oltului. La Călimănești a fost inființata, 
sub egida Institutului de balneologie București — o clinică profilată pe 
tratamentul și recuperarea bolnavilor, care prezintă afecțiuni reumati
ce, digestive și urologice. Avind un regim de spital clinic și dispunmd 
de o capacitate d? 80 do paturi, unitatea va permite pacienților să bene
ficieze atit de efectele terapeutice ale apelor minerale din Călimăncști- 
Căciulata, cit și de o întreagă gamă de tratamente prescris0 și contro
late de specialiști din cadrul stațiunii balneare și dc la spitalul județean 
Rm. Vilcea.

EDILITARE
• Pentru cel interesați. Cooperativa „Constructorul" din Tg. Mureș 

a întocmit 40 dc studii și proiecte de locuințe in mediul rural, in con
formitate cu principiile și direcțiile cuprinse in proiectul legii privind 
sistematizarea teritoriului și a localităților. Variantele de locuințe ela
borate sint cu două niveluri, pentru una sau două familii, cu 2. 3 și 4 
camere specifice diferitelor zone ale județului. Studiile de locuințe au 
fost expuse in holul IPJ Tg. Mureș pentru a fi aduse la cunoștința 
populației.

o Un nou pod peste Ialomița, la Valea Voievozilor. In preajma ora
șului Tirgovlște, la Valea Voievozilor, au fost date in exploatare podul 
de beton peste riul Ialomița și varianta de drum asfaltat Tirgoviște— 
Rizvad. Podul de la Valea Voievozilor, lung de peste 100 m, cu doua 
bonzi de circulație, ca și noul drum au fost realizate do constructori — 
întreprinderea de drumuri și poduri București — cu 5 luni mai de
vreme.

• Un nou cartier bucurcștean — „Pelrlcani”. In vecinătatea platfor
mei industriale Pipera a inceput construcția unui nou ansamblu de 
locuințe, unde vor locui, in principal, aalariații unităților industriale din 
apropiere. Primii locuitori al cartierului se vor muta in casă nouă la 
mijlocul acestui an. în final, noul cartier va găzdui circa 3 700 de fa
milii, dintre care 858 se vor muta pină la 31 decembrie a.c.

pozne...
Fiind asupra chefului și avind 

și chef de hartă. Constan.in 
Pozna .ș din Galice-a Mare — Dolj 
a it -it pe uliță și a început să 
se rățoiască și să-și insulte ve

il se răs
punde la gâlceava pe care o
căuta cu luminarea, C.P. s-a 
dus la concubina sa și a izgoni
t-o din casă, dind drumul pină 
la refuz la radio, să asculte mu
zică. Dar nici muzica nu l-a 
potolit, A luat un chibrit și a 
da* Toc casei acesteia? Au sosit 
rupede oamfenii și au stins in
cendiul. Dar CJP, tot nu s.-a 
astâmpărat. S-a urca*. pe casă și 
a inceput sâ arunce țiglele de 
pe acoperiș. Tot de pe acoperiș 
a fost luat ..pe sus" și dus pen- 
tru un an și opt luni intr-un 
loc unde lui Poznaes n-o să-i 
mai ardă de asemenea „pozne *.

„Ora
închiderii*4

Pauză de prin:. In magazinul I 
dc tricotaje de lingă po>ta dm I 
Deva un ins trebăluia de zor . 
pnn sertare. O cumpărătoare I 
bate la geam : |

— A’u deschideți ? I
— E ora 15,30. Nu vezi că scrie I 

„Închis" ? I
Auzind răspunsul, dar părin- ■ 

du-h-se suspectă comportarea I 
celui dinăuntru, două salariate | 
de Ia poștă — Tamara Cutănes- 
cșl Elisabeta Bozan — au te- I 
lefonat la miliție. Apoi, impreu- I 
nâ cu un coleg de muncă, au • 
legat cu firmă pe dinafară l 
ușile magazinului. Așa l-a prins | 
pe Dionisi Szabo......ora i.ichi- |
acrii". lntrucit s-a dovedit ca . 
era un infractor recidivist și I 
înrăit, a fost condamnat la 7 ani | 
ți 6 luni.

Miză mare J
Cind se găsea in fața cărților I 

(d joc. nu de lectură), Vasile 
Ald-a. gestionarul bufetului din I 
Godeni (Argeș), uita de toate. I 
Mira il fascina. Ei. de-ar in- I 
casa-o ! Ca un făcut, avea mai ■ 
mereu ghinion. Dar nu se lăsa. I 
Cind termina banii din buzunar. | 
avea tejgheaua la indemină. 
Cind se terminau și banii din I 
tejghea, lua ia rind produsele I 
din rafturi : ba o sticlă cu țuică, I 
ba una de rom. ba un cartuș de ■ 
țigări. Intr-o singură noapte (și I 
ultima) a pierdut... 10 000 de lei. | 
Noroc că a fost deoistat la timp. 
Altfel (cine știe ?). gestionarul I 
pierd ?. toi bufetul, nu numai I 
încasările. Dar. ce-i drept. î-a I 
venit și lui rindul să „încaseze'*. ■ 
Doi ani.

Fosta soacră mare poate 
să-ți vorbească o oră și ju
mătate :

— Ss f’.cuse joi și 
n-av ..( n pampion ! Săraca’ 
Ricu, aleargă-aleargă-.icolo, 
a’.eargă-ncoace, cumpâră-i 
’mneaei rochie cu voal, 
cumpără-i 'mneaei pantofi 
albi, sandalete. inșrijeș*.e-te 
de toate, ca să se facă joia, 
i r el să n-aibă pampion. 
Și nu se găsea ! Urcă-te-n 
tren, du-te iar la București, 
fă incă un drum, espre 
pentru pampion !

— Nu vă supârați. dar nu 
mergea și o cravată ? Ar
gintie, eventual...

— Vai de mine ! Păi 
d-aii am făcut nunta la 
Iunion * Ai ? La Iunion 
fără pampion 7

N-am vrea să se înțe
leagă că minimalizăm im
portanța ceremonialului că
sătoriei. a feluritelor obi
ceiuri legate de un aseme
nea eveniment, că nu im- 
p’.rfșm co::ș iința molip
si ton- ■ a fericirii pe care o 
dagujă tin rli insurăței și 
neamurile lor. Sintem pen
tru o oficiere cit mai so
lemnă, dorim tuturor pere
chilor cit mai mulți nun- 
t .și. adică participant! la 
o mare bucurie colectivă. 
Dacă dezaprobăm 
dezaprobăm 
pompos 
brezenia

-------1 ceva, 
Lm spectacolul 
care ascunde ș.'- 
afecțiunii, altfel 

spus nunta din pricina că
reia nu se mai vede... căsă
toria.

Marele 
țial de la 
un număr 
care depășea ordinul 
cilor, trebuia să fie f 
monstrație de forță in stare 
să capteze atenția întregu
lui oraș, să arate că fami
lia Cercel poate să-și riște 
bugetul inchiriind crema 
alimentației publice.

— Responsabilul i-a spus 
lui bârbatu-meu : „Dom’ 
Cercel, eu n-am nimic, vă 
cedez localul, dor să știți 
că e greu să ieșiți bine la 
Iunion. Aici e regie mare, 
doin-le !- Bărbatu-meu i-a 
spus : „Las-că ne-nțclegom 
noi !“ Am luat o putină cu 
brinză. un bidon de măs
line. am adus d? afară și 
țuica și vinul... Numai noi 
știm cit am cărat ! La urmă, 
responsabilul ne-a învățat : 
..Adu tot matale și piinea. 
că matale lucrezi Ia moară 
și dacă lucrezi la moară 
faci rost mai ușor de piine 
proaspătă !“ Ce s-ar fi în
tâmplat dacă n-aduceam

spectacol nup- 
„Union", cu 
de invitați 

?• 1 ze-
să fie o de-

(Urmare din pag. I)

toate astea ? Că ei n-au 
vrut să ne-ajute cu nimic...

— Si cit... ați scos ?
— Nu mai știm.
— N'.ci cit .iți cheltuit ?
— De cheltuit, am choltu't 

vreo... opșpe mii. Of, și 
ș aapanii n-au mișcat un 
deget. Un uogoșar n-au 
adus la masă ! Ba nenoro
citul ăla de Pîriiescu, nici 
nu-i mai zic de atuncca 
cuscru, s-a mai apucat să 
și strige : „Sâ știți că 
aicea nu e nuntă cu dar ! 
Cine vrea si dea ceva — 
bine, cine nu — nu !"

Picu Cercel cu consoarta 
-s-ra prezentat la cuscri.
A i pas ne m sT notele de 
pla‘â, d' conturile nunții 
pini la para. Cu un s:n- 
g. r gest, socrul mic lc-a 
măturat d'.n fața lui :

— Nunti la „Union" ați 
vrut, nuntă la „Union" ați 
avut !

— ? șaa ? Atunci faceți 
bine șl dotați fata ! Că nu 
i-ați aat nimic.

Aici firul discuției se 
rupe. Tratativele • purtin- 
du-se fără martori, unii 
susțin că ceilalți au pretins

FAMILIA 
pe ecranul panoramic

Din cauza nunții
nu s-a văzut

căsătoria
Cineva s-ar putea întreba 

ce importanță mai au 
aceste discuții acum, după 
doi ani de la căsătorie. Au, 
și incă una foarte mare. 
Ele au dus, rapid de tot, la 
distrugerea căsniciei pentru 
care s-a mîncat, s-a băut, 
s-a dansat șl s-a dat dar, 
ori nu s-a dat dar. atunci, 
la „Union". Au reușit toa
letele, a fost bun mizilicul, 
s-au fiert sarmalele, n-a 
reușit doar... căsătoria. Pri
vesc fotografiile de nuntă. 
Momentele a i trecut subit 
la timpul trecut, fără să 
fi fost in stare să se înche
ge intr-un viitor. Prinși in 
febra pregătirilor de ochii 
celorlalți, protagoniștii uita
seră să se privească ei înșiși. 
Cu gulerul strins in papion, 
cu buclele aranjate înde
lung, ei n-au știut să se 
aplece, să ciute pc jos po
teca fericirii. Doar astfel 
se explică de ce căsătoria 
lor a .,rezistat" cu greu din 
primăvară pină-n toamnă.

Trecuseră doar trei zile 
(atit cit era necesar să se 
încheie socotelile) și nea

incredibilul, ceilalți susțin 
că nu erau să pretindă 
tocmai ei incredibilul. Dar 
instanța de divorț a reținut 
că s-a cerut părinților fe
tei nici mai mult, nici mai 
puțin decit o sută de mii 
de lei și zece covoare per
sane. Taxă de măritiș. Fi- 
lodormă pentru că mirele, 
flăcăul de 35 de ani. le-a 
făcut h.atirul să 
mina tinerei fete.

Eram din capul 
indignați de aceste por. iri 
mercantile (ba, inițial, nici 
nu ne venea sâ le dăm cre
zare), dar in nici un caz nu 
ne așteptam că mireasa 
n-ar fi o mare handicapată, 
moral, fizic sau psihic. Cind 
colo, ne-a fost dat să aflăm 
că tinăra căsătorită este 
proaspătă absolventă a 
unei facultăți, foarte plă
cută la înfățișare și edu
cată auster. Dota I se cerea 
pur și simplii pentru „de
fectul" dc a fi fată ! Ca și 
cind n-ar fi fost chemată și 
ea să contribuie, cot Ia cot 
și cu drepturi egale cu so
țul, la reușita familiei.

întindă

Faptul a stârnit un 
menea sc vidai incit 
gustorii d« Z‘-sîr-’ 
prudent înapoi. C ; 
pot conte- ta ei e câ 
tnt si intreii.n t discuții ex
clusiv de or?in material in 
legătură cu căs'.tcria fiului 
lor și că aceste „tratative* 
de pe poziții de forță au 
dus la desfacerea proaspe
tei căsătorii. Nedumirește 
cum mai poate cineva, in 
mijlocul realităților noastre, 
să adopte o poziție atit de 
absurd retrogradă. Explica
ția e că întreaga viață a 
familiei Cercel s-a desfă
șurat ca o lungă pregătire 
a nunții „ă la Union". Și-au 
crescut un fiu foarte meri
tuos in profil profesional, 
ceea ca T? face cinste, dar, 
fonnird-i-l. îl vedeau in 
același timp ci un obiect 
de investiție. Și cind acesta 
a ajuns, i a județ, fund 
nir important al brav, 
lui, valoarea Ivi s-a ir.’' 
in ochii ..proprietarilor".

C :m se f'co atunci că o 
afacere rș’eot^tă cu e' ' t 
r. .‘răbdare a eșuat ? T. tel 
f (ei ocupă de multi a .: o 
funcție cu o retribuție obiș
nuită, dar care implica o 
r are corectitudine, tocmai 
f; iudei e pus să rezolve 
direct unele nevoi ale cetă
țenilor. „Are piinca și cu
țitul". și-au spus cuscrii 
Cercel nunindu-se în pie
lea cuscrilor Pîriiescu. 
Și-au închipuit probabil 
cum ar tăia ei piinea, dacă 
ar ține cuțitul. Noile ru.de 
le păreau modeste, dar dia
volul lăcomiei le șoptea : 
„Nu se ooate să nu-și fi 
făcut ăștia suma. Cite or fi 
avind ei puse de-o parte !** 
Și au dat groș.

Dar. din păcate, egoismul 
lor a mușcat mortal. Inclu
siv tinerii căsătoriți, care. 
mina‘i pe acest făgzș al 
po-nirilor hrăpărețe, n-au 
fr>rt in stare să nu mân
jească armonia conjugală 
cu cotele încasărilor. 
— Dă-mi tu I — Ba dă-mi 
tu ! — Adu tu ! — Ba adu 
tu ! — Cit ai scos ! — Cit 
ai ascuns !

Un dialog purtat ' conti
nuu cu degetul întins 
înspre persoana a doua. Tu, 
tu, tu. Și asta intr-o celulă 
socială pe a cărei temelie 
stă gravată, firesc, persoa
na intii plural.

Imagine din stațiunea SovataHotelul „Grand" din Tg. Mureș

POPASURI TURISTICE
MUREȘENE îmbucisrăhars

Sergiu ANDON
P S. : Numele personajelor 
sint schimbate.

Oficiul județean de turism 
Mureș dispune de o largă rețea 
hotelieră și de alimentație pu
blică, rema cindu-se prin promp
titudinea și calitatea serviciilor, 
î.i centrul orașului Tg. Mureș 
a fost construit hotelul „Grand", 
cu o linie arhitectonică moder
nă, care corespunde tuturor e- 
xigențelor de confort. El dis
pune de camere cu 1 și 2 paturi 
și de apartamente, încălzire 
centrală și telefon in fiecare 
cameră, restaurante, un bar de 
zi și unul de noante. La rindul 
său, campingul din Aleea Câr
piți, modernizat anul trecut, 
are o capacitate de primire 
mărită, asigurind solicitanților 
corturi prin închiriere la pre
țuri convenabile. în incintă au 
fost amenajate locuri pentru 
parcare și un bufet

O natură generoasă, un nu
măr mare de monumente isto-

rice și de artă, o Industrie 
în plină dezvoltare conferă 
municipiului Sighișoara o im
portanță turistică deosebită. La 
complexul hotelier de aici, 
la braseria „Steaua" și gră
dina de vară, precum și la cam
pingul din Hula Daneșului s-au 
executat lucrări de reamena- 
Jare, dotări, extinderi.

Datorită factorilor terapeutici 
* deosebit de eficienți, stațiunea 

balneoclimaterică Sovata este 
vizitată In fiecare an de zeci de 
mii de turiști. In vederea asigu
rării unor condiții optime oas
peților din țară și din străină
tate, in acest an s-au efectuat 
aici amenajări și reparații cu
rente la 40 de vile, la cantinele- 
restaurant, restaurantul ,,Tivoli", 
terasele lacului Aluniș și altele.

DEAKY Lorând 
corespondentul „Scînteir

Amorezul 
acrobat

Refuzat de .aleasa inimii", 
care locuia intr-un apartament I 
la etajul IV al unui bloc din I 
car..'rol Hipodrom (Brăila). Dan I 
Mircioiu s-a supăra*, foc. Apoi, ■ 
după cc- a prins ..curaj" cu un I 
panar in plus, D.M.* s-a gindit I 
sâ facă o demonstrație de vir- • 
tuozitate acrobatică. S-a urcat I 
pe acoperișul blocului și a in- I 
ceput să coboare cu _ ajutorul • 
unei antene TV. dar. in loc să i 
ajungă la balconul apartamentu- I 
lu; cu pricina, antena a cedat și ' 
D.M. a plonjat in gol. A scăpat | 
cu viață, dar cu coloana verte- j 
brală frintă. fiind internat in | 
spital. I

Rubrică redoctotâ de
Petre POPA
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scinteil"

crarea nu a putut incepe. în aceeași 
situație se află si cel al întreprin
derii ..Armătura". Nefiind asigurate 
condițiile materiale necesare desfă
șurării normale a muncii, entuzias
mul tinerilor veniti pe șantier se iro
sește in van. $i e păcat !

— Am consemnat totul, inclusiv 
regretele. Pe fir așteaptă Manole 
Curcaci. de la Iași. Ce ne comunici ?

— în primul rind că. In județul 
Iași, sint planificate a se realiza în 
acest an cămine pentru nefamillști 
cu peste 2 700 locuri. Despre felul 
cum decurg lucrările îmi vorbea, 
deunăzi. Constantin Căllanu, șef de 
secție la Comitetul județean U.T.C. 
Iași. „Cu excepția căminului de 457 
locuri (pentru tinerii Întreprinderi
lor ..Țesătura** și de tricotaje ..Mol
dova"). care cu greu s-a ..zămislit" 
la forurile tutelare, pentru toate ce
lelalte cămine documentațiile teh- 
nice si deschiderea finanțării s-au 
asigurat in termen. De asemenea, 
s-au asigurat, de către consiliul 
popular municipal și cel de la Paș
cani, și amplasamentele dftȘ. . ... 
încă
d? i neîncepute. Celeialte sint 
caput? ș 
dA execuție".

Pentru grăbirea ritmului de lu~ru 
comitetul județean U.T.C. a luat 
măgura, nrin comitetele U.T.C. din 
intmprinderi. să fie mobilizați tine
rii pentru a sprijini nrin muncă pa
triotică ridicarea căminelor ce le

sint destinate. Dar entuziasmul tine
rilor nu poate suplini lipsurile or
ganizatorice ale constructorilor. 
In afară de căminul întreprinderii 
de mătase „Victoria**, care se găsește 
la finisaj și care urmează să fie dat 
in folosință pină la sfirșitul lunii in 
curs, celelalte ab:a au fost începu
te ; la cele două cămine ale com
binatului de fibre sintetice cu cite

Dar cu o floare... Pe celelalte 
șantiere treburile stau prost. Iată 
ce am constatat la fața locului. La 
căminul întreprinderii „Electrotimiș1* 
si La cel al întreprinderii de aparate 
electrice de măsurat (I.A.E.M.), aflat 
In apropiere, constructor — Trustul 
de construcții industriale Timișoara, 
marți, 7 mai, nu lucrau mai mult 
de 10 oameni pe ambele șantiere și

Șantierul 2 din Lugoj — nu se gră
bește să le trimită.

— Intr-adevăr, constructorii timi- 
șeni nu și-au prea bătut capul cu 
respectarea graficelor.

— Aceasta este și concluzia la 
care s-a ajuns cu prilejul unei re
cente analize intrenrinse de comite
tul județean de partid.

— Să vedem ce ne spune Gheorghe

PE ȘANTIERELE CĂMINELOR PENTRU TINERET9

__  necesare, 
u mle dintre acestea nu au fost 
eliberate în totalitate. Așa că 
sir* in situații ..de așteptare", 

c _ .t io
ana la diferite stadiise

320 de locuri fiecare, după ce s-au 
terminat fundațiile, lucrările au 
stagnat. Și la căminul întreprinderii 
„Tehnoton" se lucrează anevoie, tot 
din lipsa prefabricatelor. întreprin
derea producătoare a promis că le 
va livra... in iulie-august.

poți 
este

să ne rela- 
situația in

— Cezar Ioana, 
tezi, succint, care 
Județul Timiș ?

— Au și fost 
patru cămine cu ____ __ ___ .
locuri ; alte 9 cămine cu peste 2 200 
de locuri sint In lucru. Datorită mă
surilor luate de constructori și bene- - 
ficiari, la indicația comitetului 
județean de partid, activitatea se 
desffșiară in ritm mai alert. La că
min " întreprinderii ..Industria linii", 
bunăoară, lucrările sint in avans 
față de gratie»

date ... . .......
aproape 1 200 d‘

in folosință
’ le

nici un maistru, care să-i contro
leze. Unde-or fi lucrătorii ? Și, 
mal ales, unde-or fi tinerii, or
ganizația U.T.C., care ar trebui să 
fie primii și tot timpul — cu mistria 
in mină — pe șantierul viitoarelor lor 
case ? Iată pe scurt și fără alte 
comentarii situația celorlalte că
mine : cel al fabricii de ciorapi, 
executant — Trustul de construcții 
montaje Timișoara, nici nu a fost 
început, pe motiv că... proiectul tre- 
b-’m modificat : la căminul trustu
lui de construcții industriale (!) abia 
s-a trecut la excavarea pămintului 
nentru fundație, la cel al întreprin
derii „Electromotor", lucrările, ajun
se la nivelul 3. au stagnat, iar la cel 
al Fabricii de sticlărie din Tnmrști 
se așteaptă sosirea prefabricatelor 
pe care executantul obiectivului —

deCirstea despre același capitol 
investiții din județul Argeș.

— Sint planificate a se construi, 
în acest an, 13 cămine pentru nefa- 
miliști, insumînd aproape 
locuri, plus două locuințe tip 
Ionic cu 260 de apartamente, 
este situația ' .
Două dintre cămine (450 de locuri), 
aparținind Combinatului d? articole 
tehnice din ciuciuc-Pitpști, au fost 
recepționate și date în folosință. 
Pentru scurtarea termenelor, la in
dicația biroului județean de partid, 
organizațiile de partid și de tineret 
ale combinatului i-au mobilizat pe 
viitorii lo-atari să dea o mină de aju
tor pe șantier. în timpul lor liber, 
aceș'ia au spălat geamurile și par
doselile clădirilor, au nivelat și de
gajat terenul împrejmuitor de moloz.

4 000 
co- 

Care 
acestor construcții ?

Este aproape gata și dormitorul pe
troliștilor din Merișani, realizat in 
regie proprie.

Pe teren am cules însă și o sume
denie de... explicații, la o dată la 
care s-ar fi cuvenit să consemnez 
realizări. In trimestrul în curs ur
mează sâ fie începută construcția la 
cinci cămine. Interesindu-ma de 
soarta lor, iată ce am aflat : căminul 
I.F.E.T. Pitești nu a fost inceput ; 
incă nu s-a decis cine să fie 
constructorul : T.C. Argeș sau însuși 
beneficiarul. De altfel, nici docu
mentația nu este pusă la punct. In 
același „stadiu" se găsește și căminul 
întreprinderii mecanice din Cimpu- 
lung Muscel. Cauza ? Divergențe 
(interminabile) intre beneficiar și 
constructor.

— Să sperăm că se va găsi o mină 
fermă care să curme, cit mai repede, 
controversele.

Chiar și din acest scurt și parțial 
tur de orizont rezultă clar necesi
tatea impulsionării energice a lucră
rilor la căminele pentru tineri. Fac
torii răspunzători, pe plan local, sint 
datori să ia toate măsurile pentru 
desfășurarea normală a lucrărilor. Cit 
privește organizațiile de tineret, este 
inutil, credem, să mai subliniem 
rolul pe care il au in mobilizarea 
tinerilor a căror prezență pe șan
tiere — in calitate de beneficiari — 
s-ar cuveni să fie permanentă. Și nu 
ca simpli spectatori, ci ca ajutoare 
de nădejde ale constructorilor, atit in 
muncile calificate — acolo unde este 
posibil — cit și in cele necalificate.

Străbateam noile și vastele 
esplanade ale Băilor Felix în
tovărășit de loan Moga, direc
torul Oficiului județean de tu
rism ffihor (in paranteză fie 
spus, oficiu fruntaș pe ramură 
in anul 1973). Inii bucuram pri- ’’ 
virea cu priveliștea de sma
rald a pădurilor din zare, pe 
care se profilau in contururi 
nete edificiile de luminoasă ver
ticalitate ale noilor hoteluri, 
printre care cel mai înalt va fi 
dat in folosință către mijlocul 
acestui an.

Cind am intrat în holul unuia 
dintre aceste ultramoderne pa
late ale sănătății — directorul 
ținind morțiș sâ ne convingă că 
interiorul, inclusiv deservirea, 
e in deplină și armonioasă con
cordanță cu exteriorul — am 
zărit, lingă pupitrul recepției, o 
stivă de bastoane de toate tipu
rile și dimensiunile, rinduite cu 
grijă.

Mi-am imaginat că s-a orga
nizat un punct de vinzare sau 
de închiriere a bastoanelor — se 
știe că aici vin numeroși oameni 
din țară și de- peste hotare să 
se vindece de tot felul de reu
matisme, gute, artrite etc. — și 
eram gata să-l felicit pe direc
tor pentru inventivitatea și spi
ritul comercial al salariaților 
oficiului.

— Le vedeți ? — îmi luă cu- 
vintul din gură loan Moga. Sint 
primele exponate ale viitorului 
nostru muzeu...

Văzîndu-mi mirarea, se grăbi 
să adauge :

— ...da. da, e vorba de bas
toanele și cîrjele pe care mulți 
dintre pacienții ce vin aici ni 
le lasă drept amintire atunci 
cind pleacă. Nu mai au nevoie 
de ele !

Apoi îmi relată istoria multo
ra dintre aceste vestigii ale su
ferinței — devenite îmbucură
toare inutilități : cutare 
noduros a aparținut unui 
ner din nordul Moldovei, 
baston cu măciulie metalică 
sculptată a sosit aici împreună 
cu stăpînul său din Frankfurt, 
altul, cu miner șlefuit de os, a 
fost purtat de o venerabilă pro
fesoară din Stockholm etc. Sint 
istorii multe și felurite ce vor 
însoți cindva, sub formă de 
inscripții, bastoanele abando
nate ca niște semne de triumf 
asupra vicisitudinilor bolii ; 
ceasta atunci cind vor deveni 
exponate in năzuitul muzeu al 
frumoasei stațiuni balneare de 
la poalele munților Bihorului.

ciot 
mi- 
un

a-

Victor BÎRLAOEANU

filf.it
ru.de
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ÎNSĂMÎNȚAREA PORUMBULUI
Bătălia trebuie dusă pină

între culturii* crrcalicre. porumbul prezinți o Important drosrbll* 
pentru economi* tării. I.t Indicația conducerii partidului. Ministerul 
Agriculturii. Industriei Alimentare sl Apelor a întocmit un program 
‘■perial <arc precizează, pe iudele, ce suprafețe să k* cultive in ncci'* 
au CU porumb. în unele judele, aceste supralcțc sint mal mart decit
< -le orei izul* in planul de stat. Pentru a se asigur* cantilAtilc de 
porumb necesare fondului dc stat si unităților a/rricoîc. important este 
ra supratcjcle stabilit* in programul amintit să fie insămințatc In
tegral. I a tclcconfrrinta care n avut loc marți la ministerul de resort
< u direcțiile agricole au fost fixate termene exacte pentru în
cheierea semănatului porumbului p* aceste ultime suprafețe. Ma
joritatea direcțiilor agricole au prevăzut că vor termina această lu
crare pină la «f ieșitul sâptămlnil. Ieri au fost cent ral liste date noi cu 
privire la desfășurarea lurrărilor agricole dc sezon. Rezultă ca a fost 
in<amin|a(â o suprafață totală de 2 328 300 hectare cu porumb, ceea ce 
reprezintă ofc la «ută din suprafețele prevăzute a se cultiva in între
prinderile agricole de stat si <Jj la <ută în cooperativele agricole. Au 
mal rămas dc insămintat unele suprafețe in unitățile agricole coopcra- 
tiste din județele Neamț. Iași. Suceava. Vaslui. Harghita. Ce se 
face pentru semănatul porumbului pină la ultimul hectar prevăzut ? 
Iată relatările corespondenților noștri din județele Iași. Buzău și Bacău.

tive agricole din Județul Iași au 
Început si lucrările dc întreținere 
a culturilor prăsitoare si legumelor.

Manolc CORCACI
corespondentul ..Scinteii'

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

Curg scrisorile

,,Vom termina insămințatul 
in citeva iile“

Ieri. In unitățile agricole din iu- 
d^tul Iași mai erau de insă- 
mințat 17 000 ha cu porumb. Or
ganele locale de partid și de 
stat, direcția generală județeană a- 
gricolă au luat măsuri corespunză
toare pentru mobilizarea tuturor 
forțelor mecanice șt a atelajelor 
din fiecare unitate in vederea gră
birii semănatului porumbului ?i 
a celorlalte culturi. Acolo unde se 
simte nevoia, s-a trecut la întraju
torarea cu forțe mecanizate intre 
unitățile agricole de stat și coope
rativele agricole, precum și intre

unitățile din cadrul consiliilor in- 
torcoopcratiste. ..Măsurile intre- 
nrinse vor permite ca. în ci
teva zile, .«ă isprăvim semănatul 
porumbului — ne-a spus ing. Ionel 
Adrian, director adjunct al direc- 
ți.'i agricole județene. Pentru a- 
ceast-i. in fiecare unitate agricolă 
s-au întocmit acum grafice pe ore 
la semănat".

Cit prilejul unui raid făcut prin 
mii multe unități agricole ieșene, 
am constatat că se muncește intens, 
pe întreaga durată a zilei-luminâ. 
In ajutorul cooperativelor agricole 
care mai au de semănat «-au 
trimis de la unitățile care au 
t?rmlnat această lucrare peste 60 
de grape cu discuri și 20 semănă
tori. Este vorba de cooperativele 
agricole din Bălțați. Sinești. Moșna, 
Raducăneni. Voincști. Horlești, Bo- 
hotîn și altele. In multe coopera

Se cere mai multă 
operativitate

în cooperativele agricole din Ju
dețul Buzău au mai rămas de in- 
8 irninț«t uncie suprafețe cu porumb 
pc terenurile undo griul nu s-a 
dezvoltat corespunzător. „Pc baza 
Indicațiilor ministerului — ne 
«punea ing. Gheorghe Maltei, 
director adjunct al direcției agri
cole — «olele în care griul pre
zintă o densitate slabă, pină la 150 
plante pe metru pătrat, le reinsă- 
mințăm. Măsurile luate de direc
ția agricolă și conducerile unități
lor agricole cooperatiste care au 
suprafețe de griu compromise vi
zează organizarea pregătirii patu
lui germinativ, a insămințării po
rumbului cu operativitate, astfel 
incit apa din sol să nu se piardă 
ș. să se asigure o dezvoltare rapidă 
a plantelor".

Acționind cil responsabilitate spo
rită. unele cooperative au reușit să 
finalizeze lucrările de reihsămin- 
țare po aproape întreaga suprafață 
stabilită. Ca urmare, pină vineri, se
mănatul porumbului pe ansamblul 
județului s-a făcut pe 71 190 ha d n 
cele 71 365 ha prevăzute in plan. In 
tarlaua Topor a cooperativei agricole 
Oreavu pe aproape 70 ha, unde griul

Din zori și p,nâ seara, cooperatorii din Furculești, județul Teleorman, muncesc la întreținerea sfeclei de zahăr.

„Mai bine mai tirziu decit
niciodată" .JUR NICI PRÎfi IÎRZIU

Despre măsurile de redresare a activității centralei industriale Slatina
în cursul primei luni « anului, 

ziarul nostru a publicat o serie de 
oonvorbiri cu cadre de conducere din 
ministere pe tema eficienței econo
mice. Interlocutorii au prezentat sar
cinile stabilite in acest domeniu pen
tru fiecare ramură industrială și au 
definit principalele direcții dc ac
țiune pentru înfăptuirea lor. Cum se 
materializează aceste sarcini și ce 
rezultate s-au obținut pină in pre
zent ? Ce probleme iși așteaptă in 
continuare soluționarea ? Ne oprim 
astăzi la industria metalurgică.

Iată, succint, citeva din rezultate
le mai importante obținute in pri
mul trimestru al anului in două 
centrale industriale :

9 Centrala industriei siderurgice- 
Bucureșii. In unitățile acestei cen
trale, cheltuielile la 1 000 lei produc- 
ție-marfă au fost cu 5.2 lei mai mici 
decit era prevăzut in plan ; numai 
prin reducerea cheltuielilor materia
le s-a obținut un volum de economii 
suplimentare de aproape 5 milioane 
lei : beneficiile peste plan însumea
ză 85 milioane lei.

• Unitățile Centralei industriale 
de prelucrare a metalului-Bucureșii, 
acționind energic pentru înnoirea și 
modernizarea producției, utilizarea 
mai judicioasă a mijloacelor tehnice 
și a timpului de lucru, au reușit să 
aepășească cu 36 lei volumul plani
ficat al producției-marfă la 1 000 d*1 
lei fonduri fixe. Concomitent, au 
fost realizate economii de peste 7.6 
milioane lei la prețul de 
cindu-se consumurile cu 
tone metal, 3 200 tone 
convențional, peste 3 300 
gie electrică ș.a.

Aceste realizări atestă 
pundere cu care colectivele de oa
meni ai muncii, organele și organi
zațiile de partid din majoritatea în
treprinderilor industriei metalurgice 
acționează in vederea gospodăririi 
cit mai raționale și judicioase a fon
durilor materiale și bănești.

Nu ne-am referit, in prezentarea 
rezultatelor pozitive, ia una din cen
tralele de bază ale ministerului: Cen
trala industrială a minereurilor ne
feroase și rare din Slatina. Nereali- 
zările consemnate in întreprinderile 
acestei centrale au tras in jos rezul
tatele pozitive obținute de celelalte 
unități și, astfel, pe ansamblul ra
murii, planul la unul din indicatorii 
economici esențiali — cheltuielile la 
1 000 lei producție-marfă — a fost 
depășit in primul trimestru cu a- 
proape 2 lei.

Desigur, factorii de răspundere din 
centrală și din minister sint gata să 
ofere explicații, apelind la felurile 
cauze obiective. N’u asupra unor 
asemenea cauze ne oprim in 
rindurile de față, ci asupra unor 
afa-zise unici neajunsuri", adesea

cost, redu- 
peste 830 
combustibil 
MWh ener-

înalta răi

ignorate, dar care au afectat in
tr-o măsură importantă indicatorii 
de eficiență, pe ansamblul centralei 
amintite, in primul trimestru : sar
cina de creștere a productivității 
muncii a fost îndeplinită doar in 
proporție de 91.5 la sută, cheltuieli
le la 1 000 lei au fost depășite cu 
peste 50 de lei, iar volumul benefi
ciilor se situează cu mult sub nive
lul planificat.

Iată, mai intii, opinia directorului 
genera] al centralei, tovarășul Eleo- 
dor Popescu, recent numit in aceas
tă funcție : „Ceea ce ne preocupă 
acura, in primul rind, este găsirea 
celor mal directe căi de redresare a 
activității in fiecare secție și unita
te in parte, stabilirea unor răspun
deri personale ferme, de la directo
rul centralei, pină la muncitor. Sint 
convins că, acționind in acest sens, 
incepind cu semestrul II al anului, 
toate unitățile centralei se vor situa 
ia nivelul sarcinilor de plan".

Este o atitudine realistă. Și ieșirea 
cit mai curind din această situație 
critică este cu putință numai acțio- 
nindu-se cu fermitate pentru trans
punerea in practică a măsurilor sta
bilite. Spunem acest lucru deoarece 
tocmai tolerarea neajunsurilor, lipsa 
de consecvență in aplicarea măsuri
lor tehnico-organizatorice au influ
ențat negativ realizarea sarcinilor 
calitative, de eficiență ale planului.

— Din cele 18 măsuri stabilite in 
vederea reducerii consumului speci
fic de alumină și săruri de fluor, 
ia întreprinderea de aiuminiu. dîn 
Slatina, cu termene scadente in pri
mele trei luni, gu au fost finaliza
te integral decit două — ne .spunea 
ing. Valentina Florescu, de la servi
ciul programare al centralei indus
triale. Multe alte măsuri valoroase, 
cu efect direct asupra diminuării 
consumurilor de anozi și energie e- 
lectricâ. au avut aceeași soartă.

Intr-adevăr, aplicarea operativă a 
unor măsuri pentru funcționarea 
neîntreruptă și in bune condiții a 
instalațiilor de alimentare cu alumi
nă si a buncărelor de pe podurile 
ECL din hale, pentru reducerea nu
mărului și duratei efectelor anodice, 
organizarea mersului seriilor de e- 
lectroliză in vederea reglării crește
rii S3u descreșterii intensității ș.a., 
ar fi evitat depășirea normelor de 
consum cu 1934 tone de alumină, 
4 560 tone anozi. 55,1 milioane kWh 
energie electrică ș.a.

Desigur, este binevenită intervenția 
organizației de partid și a comitetu
lui oamenilor muncii de la întreprin
derea de aluminiu din Slatina, care 
analizind — e adevărat, cu o anumită 
intîrziere — la începutul lunii aprilie, 
situația respectării consumurilor ma
teriale, a luat măsuri pentru a se 
pana ordine in acest domeniu, Do-

rada că. in sfîrșit, cei răspunzători au 
înțeles cerința de a aplica neintirziat 
măsurile tehnico-organizatorice stabi
lite o constituie faptul că in luna 
aprilie, in urma unei ample acțiuni 
de stăvilire a risipei, in întreprindere 
au (ost economisite aproape 1 000 
tone. alumină. Deci, se poate! Au 
fost luate o serie de măsuri, ur
mărind in princical asigurarea unei 
bune funcționări a instalațiilor 
tehnologice, creșterea nivelului de 
pregătire profesională a cadrelor, 
întărirea disciplinei de producție 
ș.a. După cum se vede, există 
condiții pentru ca momentul redre
sării activității economice și financia
re a centralei să fie cit mai apropiat.

Promovind un stil de lucru concret 
și eficient, conducerea Centralei in
dustriale de metale neferoase și rare 
din Slatina poate determina reviri
mentul mult așteptat și la întreprin
derea de alumină din Tulcea.

Constantin DUMITRU 
Iile ȘTEFAN

r (Urmare din pag. I)

la ultimul hectar
ții m se compromis, se lucra cu 5 
tractoare cu discuri, urmate dc un 
tractor cu grape. ..Aici — spunea 
mc-ermlzatorul Marian Iordache — 
am trecui de două ori cu discurile 
și cu grapele pentru a mărunți 
bine terenul, iar imediat după noi 
alți tractoriști nu intrat cu semă
nătorii?. Astfel, rezerva de apă din 
sol e tc conservată și va asigura 
declanșarea rapidă a vegetației".

Cu toate cft la începutul lunii 
mai unităților agricole le-au fost 
comunicate suprafețele ce urmează 
n fi i-‘insămințatc. unele coopera
tive agricole nu nu acționat opera
tiv. Astfel, spre exemplu, la Poșta 
Cilnău. C.A. Rosetti. Lunca. Sălcl- 
o ra. Udați mai sint de semănat 
importante suprafețe. Pe de alfă 
parte, din cauza insuficientei 
preocupări manifestate de direc
ția agricolă județeană, estima
rea suprafețelor cu griu com
promis s-a făcut in neconcor- 
d înță cu situația reală de pe 
teren, tergiversindu-se astfel exe
cutarea lucrărilor de pregătire a 
patului germinativ și insămințările. 
De aceea, se impune să se folo
sească toate mijloacele 
în vederea insămințării 
suprafețelor prevăzute in

Mîhal BAZU 
corespondentul

mecanic*» 
rapide a 
program.

„Scinteii'

Pe ultimele 2 000 hectare
Majoritatea unităților agricole 

din județul Bacău au încheiat se-

mănatul porumbului. Au mai ră
mas circa 2 000 hectare care nu au 
putut fi Insămințatc Înaintea ploi
lor din cauza terenului privi tare 
sau caro se reinsamințează 
dună grlu si orz. Ing. Dumitru 
Găină, directorul direcției agricole 
județene, ne spunea că au fost 
luate măsuri menite să impulsione
ze ritmul semănatului și ne aceste 
suprafețe. Bunăoară, au fost con
centrate forte mecanice Intr-o se
rie de unități care mai au de exe
cutat un volum mare do lucrări. 
Pc raza S.M.A. Iîemeiuși. de pildă, 
semănătorii? și discurile din coo
perativele unde Insămintarea po
rumbului s-.a încheiat au fost mu
tate in cooperativele agricole din 
Blâgcști șl Girleni. care mai au de 
semănat suprafețe mari. Asemenea 
acțiuni de întrajutorare nu loc și 
in cadrul celorlalte consilii lnter- 
cooperatiste. A fost asigurată, de 
asemenea, cantitatea de sămintă 
necesară pentru suprafețele ce sint 
Insămințatc peste plan. La direc
ția agricolă se apreciază că. pină 
la 15 mai. întreaga suprafață pre
văzută a se cultiva cu porumb va 
fi lrisâmințată. Avînd în vedere că 
această suprafață nu este prea 
mare — 2 000 hectare — iar dota
rea tehnică a unităților permite să 
se lucreze In ritm intens, se . cere 
ca acest termen să fie devansat. 
Orice zi ciștigată înseamnă un plus 
de recoltă. De aceea, toate forțele 
trebuie mobilizate pentru încheie
rea semănatului.

B. GHEORGHE

•••Iși stă autocamionul
Plin de amărăciune, 

economistul Andronel 
Caplea. dc la I.A.S. 
DrăgftșanL, Iși Închei? 
seri soar .-a adresată 
„Scinteii" : „Vă cerem 
sprijin si dv. in solu
tion irea celor sesiza
te, cu toate că. după 
ce am bătut în zadar 
drumurile pe La 
labors lorii noștri, 
îndoiesc că se 
poate face ceva 
pentru noi".

Pesimist final 
epistolă! Cine sint cei 
caro au provocat ne
cazuri 
I.A.S.
Iată-le, ..... -
mele : întreprinderea 
de mașini agricole 
din Craiova și între
prinderea dc autoca
mioane din Brașov. Și 
acum faptele. :

Prima unitate, 
craioveană. a furnizat 
in luna august 1973

co
mă

de

celor de la 
Drăgășani ? 

mai intii, nu-

cea

pe adresa I.A.S. Dra
gă șa ni „una freză 
pentru legumicultu
ra, tip F.P.L.-4". în
crezători in furnizor, 
drăgășânenil aU achi
tat mașina încă pe 
9 august, deși au pri
mit-o. de fapt, pe 10 
august. Dar cind s-o 
descarce in gară, sur
priză : freza era fără 
sapă, deci total Inuti
lizabilă. Au urmat, 
din partea beneficia
rului, trei scrisori, 
trei deplasări la fur
nizor și... trei (zeci) 
de telefoane — dar in 
zadar...

A doua unitate, cea 
brașoveană, n.u vrea 
nLci in ruptul capului 
să onoreze „pretenți
oasa" cerere a I.A.S. 
Drăgâșani do a re
para sau, mai bine- 
zis, de a asigura pie
sele d° schimb nece
sare unui sistem de

Inanamisle defect la 
un autocamion ..SR- 
114". De ce ? Poate 
pentru simplul motiv 
că este mal ușor să 
refuzi. Mai ușor, dar 
și mai păgubitor. 
Pentru că. in timp co 
banala cerere nu este 
soluționată, La Drăgă- 
șani autocamionul stă, 
,.pretinde" amortizări. 
Iar oamenii se uită 
la el ca la un monu
ment al neputinței.

Acesta este spriji
nul pe care vl-1 pu- 
lem acorda, tovarășe 
Caplea. Dar nu dez
nădăjduit! I Ziarul se 
citește și la centrală, 
șl la minister. Ca a- 
tare, credem că se 
vor lua 
măsurile 
Totuși, (___ „ .
că așteptați cam mult, 
mai scrieți-ne 1

i ncintirziat 
necesare, 

dacă vedeți

V. SALAGEAN

Fabula bicicletei

MiîNE SE DESCHIDE LA BUCUREȘTI

Miine, 12 mai. la București iși deschide porțile Tirgul internațional 
dc bunuri de consum — TIBCO '74 — manifestare economică inter
națională aflată la prima sa ediție și care va fi găzduită de capitala 
tarii noastre in fiecare primăvară. In legătură cu aceasta, tovarășul 
LEMl S BRAD, directorul întreprinderii de tîrguri și expoziții de 
pe lingă Camera de comerț și industrie a României, ne-a relatat cele 
de mai jos.

— Mai intii. care vor fi partici
panta la TIBCO ’74 7

— Alături de țara noastră, pe lis
tele de participant figurează zece 
țări cu participări colective sub pa
vilioane naționale : Austria, R. P. 
Chineză, Cehoslovacia, Cuba. Repu
blica Democrată Germană. Repubii-

FederaJă Germania, Nigeria. 
Ungaria, Uniunea Sovieti- 

de firme — din Austria, 
Filipine, R.F.G..

gamă extrem de largă de bunuri de 
consum, de la frigidere, televizoare, 
radioreceptoare, mașini de spălat 
rufe, aspiratoare, biciclete, motorete, 
pină la covoare, mobilă, echipamente 

•sanitare, produse prelucrate din mase 
plastice și cauciuc, de la încălță
minte, marochinărie, țesături, con
fecții, tricotaje, pină la medicamente 
și cosmetice, articole din sticlă și 
faianță, ceramică: broderii, obiecte de 
artă populară. Ceea ce pot afirma 
est? că la TIBCO ’74 vor Ti exnUsrT

„Bicicleta arc o nouă 
virstă dc aur" („EN- 
TREPRISE"). „Vinză- 
rile de biciclete in 
plină creștere" („USI- 
NE .......... .. .........
Presa 
nunță 
„fierbinte" 
vehiculului cu pedale. 
Statisticile înregistrea
ză numai in acest an 
o creștere sensibilă a 
prețurilor pe piețele 
externe — intre 50 și 
100 la sută.

într-un asemenea 
moment conjunctural, 
cit de tare „pedalea
ză" la noi tandemul 
producător-exportator, 
spre a se înscrie cu 
toată viteza pe pista 
competitivității ?

întreprinderea 
Martie" din Zărncști. 
Interlocutorul nostru, 
tov. Dumitru Nlcolae, 
director tehnic. De la 
bun început trebuie 
să remarcăm la bici
cletele noastre marea 
lor diversitate — 24 de 
ticuri (inclusiv cea 
pliantă) — precum și 
deplina funcționalita
te. Cum răspunde însă 
producția la evoluții
le actuale ale pieței ?

NOUVELLE"). 
economică a- 
o conjunctură 

pe piața

,.6

— Să vedeți... Aici 
Intrăm pe un teren 
accidentat

Aflăm astfel că. toc
mai acum, producția 
— in loc să-și mobi
lizeze la maximum 
toate resursele șpre a 
beneficia de acest mo
ment favorabil — ris
că să ajungă chiar in 
„pierdere de viteză". 
Un număr insuficient 
de mașini automate 
necesare prelucrărilor 
mecanice ; capacitatea 
limitată a forjei și nu
mărul insuficient de 
forjori ; stația de gal
vanizare și vopsitori a 
în imposibilitate de a 
mai face față creșteri
lor — iată doar cite
va din dificultățile a 
căror rezolvare inter
locutorul nostru o în
trevede... în 1975.

Mergem și la între
prinderea de 
exterior 
portexport'

— Cum ați 
seama de acluața con
junctură externă ?

— Am mers pe linia 
clienților noștri tradi
ționali — ne răspunde 
tov. Constantin Ioniță, 
director adjunct.

comerț 
.Tehnoim-

ținut

— Altceva ?
— ...Cam atit !
Deci, să recapitu

lăm :
• Producătorul abia 

reușește să facă față 
sarcinilor de livrare 
— se plinge exporta
torul.

• întreprinderea ex
portatoare nu acțio
nează cum se cuvine 
pentru a vinde marfa 
la prețuri cit mai a- 
uantajoase — dă re
plica producătorul.

Adică, un „tandem 
al imobilismului și 
lipsei de inițiativă", 
cu prea puține căutări 
de sincronizare a ‘e- 
forturilor. Situația a- 
mintește, 1 ’ .7 ,
de celebra fabulă cu 
bolovanul 
putea fi __
pricină că partenerii 
nu-și unificau cum 
trebuie forțele.

Morala „fabulei bi
cicletei" : să se pună 
capăt unor asemenea 
stări de lucruri, care 
nu sint de natură să 
contribuie la sporirea 
continuă a eficienței 
comerțului nostru ex
terior !

intrucitva,
care nu 

mișcat din

Viorel POPESCU
ca 
Polonia, 
că. 24 
Elveția. Filipine, R.F.G., 
Israel. Italia, .Japonia — vor avea.’ ..‘‘‘ '7r " UA»5,’t£ participări independente. ' . produsei» renrezenfiwf

— Ar interesa citeva amănun
te despre participarea româ
nească.

— Subliniind că pe 10 000 mp, adică 
două treimi din suprafața totală a- 
fectată acestei manifestări economice 
in ernaționale, vor expune nu mai pu
țin de 26 dintre cele mai mari și mai 
cunoscute întreprinderi românești de 
comerț exterior, reiese clar interesul 
deosebit pe care l-a stirnit TIBCO'74 
în rindul producătorilor și comer- 
cianților de bunuri de consum din 
țara noastră. Credem că vor bene
ficia de aprecieri favorabile din 
partea vizitatorilor și. deopotrivă, a 
specialiștilor și oamenilor de afaceri 
exponatele prezentate in standu
rile tuturor participanților români 
la TIBCO ’74.

in

' riin," mai moderne . .
în domeniul bunurilor de consum. ' ‘

Sint asigurate toate condițiile pen
tru ca TIBCO ’74 să evidențieze, 
o dată in plus, posibilitățile de ex
port ale industriei românești produ
cătoare de bunuri de consum, capa
citatea sa mereu sporită de partici
pare la intensificarea schimburilor și 
colaborării economice internaționale. 
Reprezentînd un teren propice de cu
noaștere nemijlocită a produselor și 
posibilităților de export ale partici- 
panților, de dialog între specialiștii, 
tehnicienii și reprezentanții firmelor 
participante de la noi și de peste 
hotare, TIBCO ’74 va constitui neîn
doielnic un cadru fertil pentru per
fectarea unor noi contracte și a unor 
noi tranzacții comerciale, reciproc 
avantajoase.

Convorbire consemnată de 
Dan MATEESCU

MUNCA DE PARTID
(Urmare din pag. I)
strucțiilor existente. Numai prin a- 
menajarea și popularea spațiilor 
ncfolosite, la I.A.S. însurăței se vor 
crește in plus 4 000 de porci, iar la 
I.A.S. Făurei' — 200 capete tineret 
taurin și 30 000 pui pe serie. Tot re
cent, comitetul județean P.C.R. a a- 
nalizat într-un cadru larg îndepli
nirea planului hi sectorul zootehnic 
al cooperativelor agricole. In urma 
dezbaterilor și a schimbului de ex
periență ce au avut loc s-au fixat 
obiective precise, cu aplicabilitate 
imediată, referitoare la sporirea 
producției de furaje, în special prin 
irigarea lucernierelor și cultivarea 
fiecărei palme de pămint, devansa
rea cu 5 ani a planului de creștere 
a efectivelor de ovine și dublarea 
producției de lină pină in anul 1980 
etc. La rindul lor. unitățile agricole 
de stat și cooperatiste și-au întocmit 
propriile programe. In fiecare lună, 
biroul județean de partid analizea-

— Puteți evidenția citeva din
tre vedetele" ce vor fi expuse ?

— Ar fi greu. Și-aceasta pentru 
simplul motiv că va fi prezentată o

O ultimă privire pe covorul semitransparent, înainte ca polietilena să ia drumul beneficiarilor. în fotografie: 
întreprinderea de prelucrare a maselor plastice din Buzău

pentru stabilirea unor măsuri clare, 
chibzuite, privind buna soluționare 
a principalelor probleme nerezol
vate sau insuficient de bine solu
ționate, ori a noilor sarcini încre
dințate întreprinderii — obiective 
pentru finalizarea cărora să se ac
ționeze apoi cu toată energia.

Pentru buna desfășurare a acti
vității organului colectiv de con
ducere, de o importanță esențială 
este răspunsul la întrebarea : cum 
este rostit, ascultat șl luat in con
siderare cuvintul 
aleși in 
o serie 
care 
rea . , ___ __ ___ ...
trebarc, nu putem să nu ne o- 
prim și asupra unor cazuri care re
flectă o insuficientă aplicare a în
suși principiului conducerii colec
tive. Șl acum, după cițiva ani de 
la instîtuționalizarea conducerii co
lective, există unii membri ai co
mitetelor și consiliilor oamenilor 
muncii care se complac intr-un rol 
pasiv, in postura de observatori ; 
sint oameni care n-au luat deloc 
cuvintul in ședințele de comitet 
de-a lungul unui întreg an sau al 
căror vot pentru o hotărire sau alta 
este adeseori mecanic, pur formal. 
Ședințele de lucru ale comitetelor 
și consiliilor oamenilor muncii nu 
trebuie nicidecum sâ se rezume ex
clusiv la a vota măsurile preconi
zate. In forumul conducerii colec-

tive se impune optimizarea decizii
lor ce se iau, decizii care se cer a 
fi aduse neintîrzlat la cunoștința 
colectivului unității pentru a-1 pu
tea antrena cu toate forțele la în
făptuirea lor. In unele Întreprinderi 
și centrale industriale se constată 
insă că reprezentanții colectivului 
sau cadre cu munci de răspundere

nilor desfășurate pentru materiali
zarea măsurilor stabilite. Capacita
tea de decizie să se întrepătrundă 
intim cu răspunderea individuală, 
personală a fiecărui membru al or
ganului de conducere colectivă pen
tru sectorul încredințat, -precum și 
pentru traducerea in viață a hotărî- 
rilor adoptate in mod colectiv pen-

reprezentanților
acest organ ? Pe lingă 

de aspecte pozitive, 
le-am intilnit 

răspunsului la această
pe

in căuta- 
în-

Conducerea colectivă
a întreprinderii

omit să informeze operativ și e- 
xact masa oamenilor muncii des
pre problemele discutate și hotâ- 
ririle adoptate. Capacitatea sporită 
de decizie a organului colectiv de 
conducere rămine astfel izolată in 
sfera ședințelor. Or, autoritatea, cu- 
vintul reprezentanților oamenilor 
muncii trebuie( să se facă simțite 
nu numai in ședințele de lucru, ci 
și in fața colectivului care i-a ales. 
Ei, membrii organelor de conduce
re colectivă să se situeze în per
manență în fruntea tuturor acțiu-

tru bunul mers al activității între
prinderii.

Pe bună dreptate se poate pune 
întrebarea : care este factorul căruia 
ii incumbă principala răspundere 
pentru ca structurile colective, noul 
cadru de conducere al întreprinde
rilor și centralelor să dobin- 
dească un conținut corespunzător, 
să reprezinte pretutindeni organis
me dinamice de lucru, cu partici
parea activă și responsabilă a fie
cărui membru, component, organis
me permanent axate pe sarcinile

cheie ale producției ? Desigur, a- 
tribuții importante revin, in această 
privință, directorului, celorlalte 
cadre de conducere, dar IIOTAlli- 
TOR ESTE ROLUL ORGANIZA
ȚIILOR DE PARTID. Ele au sar
cina ca, in strinsă colaborare cu ca
drele de conducere, cu organele de 
conducere colectivă, să asîgure lua
rea in discuție a problemelor fun
damentale, să stimuleze responsa
bilitatea tuturor reprezentanților, 
astfel incit să acționeze permanent 
ca purtători ai mandatului celor ce 
i-au desemnat. Cu toată clarita
tea s-a subliniat la recenta consfă
tuire a activului, de partid și de 
stat că principiu] conducerii și 
muncii colective trebuie să se apli
ce in spiritul activității de partid, 
al răspunderii, al unirii eforturilor 
în soluționarea problemelor mari 
care stau in fața unităților din e- 
conomie. Exercitindu-și dreptul de 
control, lor, organizațiilor de par
tid. le revine sarcina de a urmări 
eficacitatea măsurilor și hotăririlor 
adoptate de organele de conducere 
colectivă, modul in care se traduc 
in viață. Este evident că, in mă
sura in care propunerile făcute și 
hotărîrile adoptate în cadrul ședin
țelor se materializează, sînt puter
nic stimulate interesul și spiritul 
de răspundere ale fiecărui membru 
component al organului de condu
cere colectivă, sporește puterea de 
decizie și acțiune a conducerii co
lective in unitățile economice. J

ză modul cum se înfăptuiește unul 
dintre programele amintite. Aș mai 
aminti — ca un lucru foarte impor
tant — că a fost organizată o consfă
tuire cu comitetele executive ale con
siliilor populare comunale, in vederea 
cunoașterii și aplicării corecte a Legii 
privind principalele atribuții ale con
siliilor populare în domeniul agri
culturii.

— V-am ruga să vă referiți, 
pe scurt, la rolul ce revine, 
pentru reușita acțiunilor între
prinse, muncii politico-educati
ve de masă.

— Accentul principal al muncit 
politice și organizatorice este pus 
po antrenarea și mai puternică a ță
rănimii cooperatiste la mancă, In ve
derea valorificării mal depline a ba
zei materiale create, a multiplelor re
surse de care dispunem pentru creș
terea mai rapidă a producției agri
cole. A crescut, ca atare, responsa
bilitatea comuniștilor in abordarea 
și soluționarea principalelor proble
me ale producției. Comitetul județean 
de partid antrenează la această acti
vitate de o deosebită însemnătate 
toate organizațiile componente ale 
consiliilor Frontului Unității Socia
liste. Pentru caracterul tot mai con
cret al preocupărilor organizațiilor 
de partid sînt edificatoare citeva 
exemple : biroul comitetului comunal 
Bertești a analizat preocuparea orga
nizațiilor de partid și a consiliilor de 
conducere din cooperativele agricole 
pentru îmbunătățirea activității de 
creștere a animalelor; cel de la I.A.S. 
însurăței — preocuparea organiza
țiilor de partid și a consiliilor oa
menilor muncii pentru realizarea 
indicatorilor planului de stat și a 
angajamentelor privind sporirea 
producției agricole vegetale și ani- 

. .. . . de partid din
My«w„A*wt mOdUl

male ; comitetul _
S.M.A. Romanii a dezbătut _____
cum se realizează sarcina de redu
cere a cheltuielilor la mia de ici 
venituri și creșterea producțiilor in 
cooperativele agricole ; un șir de or
ganizații de bază — de la coopera
tivele' agricole Galbenu, Vultureni, 
etc. — au adoptat hotăriri importan
te în vederea generalizării acordului 
global și transpunerea in viață a an
gajamentelor luate. Desigur, ca și în 
celelalte județe, in comune există 
gazetele de perete și satirice, stații 
de radioamplificare care au un a- 
port considerabil. Dar aș vrea sâ re
lev în această ordine de idei rolul 
celor peste 5 000 de agitatori. în co
munele Galbenu, Ianca, Ulmu, Șu
tești, Viziru, Gâlseanca, aceștia ac
ționează in colective, avînd drept o- 
blectiv, de pildă, explicarea impor
tanței participării cooperatorilor la 
extinderea irigațiilor, exploatarea efi
cientă a sistemelor existente, folosi- ' 
rea rațională a fiecărei suprafețe de 
pămint etc. Eficiența activității lor se 
rpăsoară in fapte de muncă: au fost 
udate toate culturile de griu și lucerna 
pe terenurile amenajate și culturile 
de legume și cartofi ; se lucrează zi 

• și noapte Ia irigarea porumbului ;
au fost umplute cu apă și canalele 
de desecare, ceea ce permite ca nu
mai in Insula Mare a Brăilei să se 
irige 10 000 de hectare cu porumb și 
soia. Totodată, se înregistrează in 
aceste zile o mare participare a co
operatorilor la executarea la timp și 
in condiții tehnice superioare a lu
crărilor de întreținere a culturilor, 
realizarea intr-un ritm mai susținut 
a acțiunilor de îmbunătățiri funcia
re și, în mod deosebit, pentru iriga
rea integrală a celor peste 120 000 ha 
amenajate.

Tot ceea ce facem, tot ceea ce am 
obținut oferă, după părerea noastră, 
certitudinea că, anul acesta, vom 
pune mai deplin in valoare pâmin- 
tul mănos al Bărăganului pentru * 
obține producții mari in toate sec
toarele.
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//u putem concepe arta plastică 
in a fara comunicării cu publicul

teatre
• Filarmonic* do Rt*t „Georgo 
Enescu“ <in Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mihal 
nrediccaiiu. Solist : Alexandru De- 
metrlad — 19.30.
• Opera Română : Luci* di Lam- 
mermoor — 19.
• Teatrul de operetă : Se mărită 
tetele — 18,30.
a Teatrul National (sala mare) : 
Oameni șl șoareci — 19.30, (aala 
mică) : Traveati — 19,30.
• Teatrul de comedie : Un Ham
let de provincie — 19,30.
• Teatrul „Luci* Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu MA- 
gureanu) : Play Strindberg — 
19..30. (sala Studio) : Noile sufe
rințe ale tlnirulul „W** — 19,30.
• Teatrul Mic : Philadelphia ești 
a mea I — 19.30.
• Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cei șase — 19.30, (sala 
Studio) ; Bărbați fârA neveste
— 19.
• Teatrul Giulești : CopacU mor 
in picioare — 19,30.
• Teatrul „Ion CreangA" : Omul 
invizibil — 9.30, Tragedia grcacâ
— 16.
• Teatrul „ȚAndArlcfi** (sala din 
Calea Victoriei) : Povestea timpu
lui pierdut — 17, (sala din str. A- 
cademlel) : Un bAiat isteț șl un 
rege nătAfleț — 17.
• Studioul T.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Jurnalul unul nebun 
— 20.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. TA- 
nase" (sala Savoy) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar I" — 19.30, (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Vino 
&A ne vezi deseară — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Cadouri muzica
le _ 19,30, (la Sala Palatului) : 
O fată Imposibilă — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
19,30.
• Circul „București" : Intllnlre 1* 
circ — 16; 19,30.

tel Țâra). Primul volum din această 
prestigioasă carto a apărut in 1837. 
Citind prefața, impresionează ase
mănarea In prezentarea Izvoarelor cu 
cea din studiul Iul N. Bălcescu des
pre Izvoarele Istoriei românilor in 
„Magazinul istoric pentru Dacia". 
Pentru prima dată in istoriogra
fia transilvăneană 
blicate și documente 
la Mihal Vileazu, 
lei 1. .1 ...
el la Alba lulk.
1599. Kovâcs a selectat multe izvoare 

referitoare la ță
rani. la viata e- 
conomică și so
cială, la lupta 
maselor.
Evident, la Curtea 
de la Vlena și in 
anumite cercuri 
clericale o ase
menea publica

ție a trezit suspiciuni. Dacă pri
mul volum a apărut relativ re
pede. cel de-al doilea a trebuit să 
aștepte șase ani pină cind cenzura 
de la Vlena i-a permis editarea, sco- 
țind insă din sumar un șir de docu
mente care nu-i erau pe plac. Cel 
de-al treilea volum nici nu a mai pu
tut vedea lumina tiparului. Se apro
piau vertiginos evenimentele revolu
ționare de la 1848 și Kovâcs, deși mal 
puțin Implicat în pregătirea lor ne
mijlocită, n-a putut să rămină in 
afara lor. Jurnalul scos de el a pu
blicat o dare de scamă largă despre 
adunarea națională a românilor de la 
Blaj din mai 1848. Kovâcs Istvân a 
participat la adunarea populară a 
secuilor de la Lutița din octombrie 
1848, unde masele populare secuiești 
au adoptat un program revoluționar 
cu un hotărît caracter antihabsburgic. 
Procesul verbal al adunării, redactat 
de el, consemna și chemarea adre
sată „Fraților concetățeni români și 
sași", in care se sublinia, printre 
altele : „Dorim in această țară pace 
și libertate, de roadele dulci ale 
cărora să ne putem bucura îm
preună cu voi. Respectăm naționa
litatea, limba și credința voastră și 
sintem gata să le apărăm cu tăișul 
armelor noastre. Dorim egalitate in 
drepturi și egala purtare a obligații
lor și sintem dușmani declarați ai 
acelora care se impotriveso la reali
zarea IorM.

Acest spirit a caracterizat întreaga 
activitate a istoricului Kovâcs Istvân, 
care a contribuit, prin munca sa 
neobosită, la promovarea unor idea
luri nobile de libertate și frăție intre 
locuitorii țării, fără deosebire de na
ționalitate. Este și motivul pentru 
care în condițiile socialismului cin
stim personalitatea și contribuția lui, 
căci generația noastră nu-i poate 
uita pe înaintași, nu poate să nu 
prețuiască tradițiile înaintate.

Dr. L. DEMENY

Istoricul șl publicistul maghiar 
Kovâcs Istvân s-n impus in viața 
spirituală transilvăneană prin stu
diile sale asupra istoriei Transilva
niei, In care a dat dovadă nu nu
mai de o rară minuțiozitate si un 
deosebit respect față de izvoare, ci 
șl de un spirit analitic profund, în 
urmărirea și stabilirea adevărului 
istoric. Aceasta i-a și atras prețuirea 
unanimă din partea cărturarilor ro
mâni, maghiari și germani ai timpu
lui. Oameni de seamă ai culturii ro
mâne, ca Gheorghc Barițlu, au avut 
cuvinte dc laudă 
pentru creația sa 
științifică.

S-a născut la 3 
mai 1799 in satul 
Aita Mare. După 
terminarea studi
ilor la Școala su
perioară de drept 
din Cluj, s-a an
gajat in calitate de cancelist în ace
eași localitate, adincindu-se in stu
dierea trecutului frămintat al Tran
silvaniei. La început a publicat o se
rie de studii istorice in revista săptă- 
minală Întemeiată șl editată de el, In- 
cepind din 1830. la Cluj. Kovâcs a fost 
primul istoric care, studiind Istoricul 
legăturilor demografice dintre Moldo
va și Transilvania in epoca feudală, a 
dovedit, pe baza unui bogat material 
documentar, că ceangăii sint de ori
gine țărani secui, care, supusi unor 
obligații feudale grele, au căutat și 
au găsit adăpost pe meleagurile mol
dovene. Este semnificativ faptul că 
în revista săptăminalâ scoasă de el 
au apărut multe studii consacrate 
istoriei, portului, obiceiurilor și fol
clorului românesc. De altfel, printre 
colaboratorii revistei s-au aflat mulți 
români.

Desigur, in lumina cercetărilor din 
ultimele decenii, multe studii scrise 
de Kovâcs acum un secol și jumă
tate sint depășite, dar baza lor do
cumentară reține și azi atenția spe
cialiștilor. Cu atit mai mult este va
loroasă crestomația de Izvoare pregă
tită de el — Magazin Istoric al țârii 
Transilvaniei (Erddlyorszâg Tortâne-

pot influența modul de a gtndi, de 
a simți, de a reacționa".

E«tc. de i. vorba nu de o reflec
tare bruscă a elementelor realului, 
ci do o activitate do Ierarhizare, de 
selectare .a esențialului dc nccscn- 
țial pentru a lumina artistic ceea ce 
c semnificativ. Tot ceea co descura
jează lenea intelectuală, tot ceea co 
dls.Teditează ponclfele, tot ceea ce o 
dc natură să zdruncine prejudecățile 
Irebuio salutat. In aceste condiții, 
rx-r, 1 imontul devine un clement po- 
ziitv in măsura in care, opunlndu-se 
inerției, devine stimulator.

„Majoritatea artiștilor, ne-a spus 
graficianul Vasile Dobrlan, se stră
duiesc să găsească pentru temele pe

tru gradul de adevăr șl semnificații
le sule generale, afirmația potrivit 
căreia există organice evoluții șpra 
expresia ce poartă esența realității 
do la care s-a pornit ; după cum 
există oameni care repetă soluții 
găsite de alții, supralicilind valoarea 
unor reușite. Ancorarea în viziuni 
contradictorii, exploatarea excesivă a 
nevoii de mit, imitațiile — cu toate 
repercusiunile lor pe planul calității, 
al autenticului — denotă, desigur, 
o lipsă dc conștiință profesională. 
Artiști destul de cunoscuți și-au 
modificat maniera do lucru dintr-o 
nejustificată teamă de desuet, aban
doned locul pe care construiseră 
am de-a rindul. Și aceasta e cu 
alit mai regretabil cu cit cel mai 
adesea ei apelează la soluții al că
ror mesaj a fost epuizat prin repe
tare. Trebuie amintit insă șl celălalt 
aspect, valoros, al problemei, aspect 
care a înglobat, pe structuri speci
fice, descoperiri ale plasticii univer
sale. Robustețea unui material tra. 
dițional. cum este lemnul, a asigurat 
sculpturii o anumită siguranță, un 
anumit echilibru. Este un echilibru 
care se datorează coexistenței cu o 
artă populară activă, dar și o do
vadă a Îndrăznelii, a receptivității 
la tot ceea ce. se poate numi nou.

Concentrarea asupra cizelării ex
presiei plastice nu poate fi. desigur, 
apreciată separat de expresia general 
estetică și socială, reflectată in ope
ră. Iar faptul că limbajul artistic se 
adecvează continuu conținutului ideo
logic, emoțional pe care urmează 
să-1 transmită — este un adevăr de
monstrat de numeroase realități ale 
artei noastre contemporane. Discu
ția cu cițiva dintre reprezentanții ei 
nu a făcut decit să accentueze asu
pra plusurilor valorice ne care limba
jul artistic modern trebuie să-1 adu
că tradiției noastre.

figura omului, desigur, nu cu mo- 
litițUr cu est lucru era fă-
I In Renai italiană «au In

ocolului XVII ci. 
1O4ICC. Cred ln«ft 

«fl fie înțeleasă 
decit de la om. 

tea lui. Există cuceriri 
fie, tehnic, in pri- 
uprafețelor sau volu- 

oate acestea sint 
ent. fără adin- 
sint însoțite de 

personalitatea care lucrează,
<!■’ căutările lui. uneori dramatice — 
rrzulta’ul nu arc nici o valoare. A 
fi modern înseamnă a munci In fie
care zi și nu a căuta in dreapta și

Limit cli-

i*h«camni

confruntării intre xen 
autorilor și tiparele con 
experiența generațiilor.

lit&tea 
ore obiectele ce 
tul său de gin- 

nraiâ tot mai frec- 
Procesul do 

1 in«emna ru- 
ul tradiție in- 

•omponența artei noi, 
itate și meșteșug 
trecute fiind in- 
moderne.

sculptorița MIHța
„Rodin, Bour- 

MaiDol — au fost 
•itori și protagoniști 

Ipturale clasice. Cu 
pătrunzătoare. Brâncuși 
ia început această tra- 
:a. mai tirziu. pe mar. 
ajungă la sinteze plas- 

la concluzii proprii, 
de convingere se 
din exemplele pe 

da. in potențialul spiri- 
ârui artist, in puterea 

bai de a observa, dc a sintetiza rolul 
acosior observații. Să faci -asemă- 
nător» e un dar special — afirma 
ad-. seori Brâncuși. Dar simpla ase
mănare nu l-a preocupat niciodată. 
Sinceritatea și dragostea pentru artă, 
surprinderea esențelor — i-au inso-

Răspund la ancheta „Scînteii": Milita PETRAȘCU, 
Alexandru CIUCURENCU, Vasile DOBRIAN,

Constantin PILIUTĂ

transilvănenc

au fost pu- 
emanate de 

hoturirile Die- 
convocată de 

la 20 noiembrie

175 de ani de la nașterea 
istoricului Kovâcs Istvân

Există in destinul artistic, mani
festă uneori foarte acut. o necesitate 
a confruntării cu experiența genera-

■
țta s nsibilității din domeniul in
fluenței in cel al originalității, a- 
ceastă confruntare scoate o dată mai 
mul; Ia iveală opoziția dintre expe- 
riment și op'-ră definitivă. „Să păs
trăm sufletul cu care a pictat ge
nerația creatorilor dintre cele două 
războaie. Cred că numai prin stima 
pe care le-o sintem datori putem 
n înainte — afirma pictorul Con
stantin Piliuță. Arta adevărată se 
întoarce mereu și pretutindeni spre

în stingă : copiind, nrexamărești mo
delul pe care il imiți și nu pe tine 
însuți. Picasso, pentru a da un 
exemplu, a ajuns la un stadiu de 
simplificare maximă, știind să dese
neze ca Phidias, studiindu-1 atent 
pe Velazquez, ințelegindu-i în pri
mul rind și nu copiindu-i. O mașină 
turtită, o motocicletă izolată pe un 
soclu, o pinzâ «albă tăiată dc bistu
riu nu sint de natură să te impună 
ca personalitate artistică. Iată de ce 
cred că cel mai mare respect se 
cuvine celor care au rămas lingă 
povestea lor. Enescu, Anghezi, Ghia- 
ță — sint exemple care îmi întă
resc convingerea că se poate face 
artă românească. O aplecare mai 
atentă asupra posibilităților noastre 
de artiști, de a ne afirma existența 
prin mijloacele noastre proprii cred 
că reiese de la sine".

Rezonanțele contemporaneității se 
cer analizate, conturate, reliefate. 
Opera de artă — fie ea pictură, 
sculptură sau grafică — este menită 
să ajute mai mult publicul să înțe
leagă ; pentru că înțelegere înseam
nă. in aceste condiții, selecție, in
terpretare, reacție.

„Pictăm, gindindu-ne fiecare la 
publicul căruia ii sint destinate lu
crările noastre — spunea maestrul 
Alexandru Ciucurencu. Și nu cred 
că există vreun artist care. în mod 
deliberat, să lucreze pentru a-și 
plasa operele într-un depozit ; pen
tru a le izola și a aștepta înțelege
rea publicului peste zeci de ani. 
Emoția, sinceritatea expresiei — 
sint punți care înlesnesc comunica
rea cu publicul ; sint mijloace care

care le abordează limbajul cel mai 
potrivit. De aici convingerea că ar
tistul respectiv este tributar unor 
continue experimente — cind de 
fapt el nu încearcă decit să desco
pere, odată cu fiecare lucrare, o altă 
fațetă a posibilităților lui. Această 
forare a necunoscutului este privită 
insă, de multe ori, ca o necesitate 
de a descoperi cu orice preț inedi
tul ; și atunci începe răsfoirea pagi
nilor din cărți și albume de artă in 
căutarea sursei de inspirație. In
fluențe vom găsi, desigur, foarte 
multe la o analiză atentă ; pentru 
că fiecare artist a avut un punct 
dc pornire. Gravitatea problemei nu 
cred că stă in procentul de influen
ță, ci in felul in care a fost asi
milată experiența artistică de la care 
s-a pornit Generații întregi de ar
tiști s-au hrănit din experiența 
renascentistă, impresionistă sau cu
bistă, au preluat scheme și rezol
vări pe care le-au dezvoltat in con
tinuare fără ca nimeni să-i acuze 
de plagiat. Graba de afirmare a de
terminat insă in ultimii ani rapide 
preluări, asimilări insuficiente ; ast
fel sintem puși in situația de a asis
ta la un adevărat asalt al unor ex
perimente, de cele mai multe ori 
gratuite. Incontestabil, artistul jtînăr 
sau cel matur trebuie să meargă in 
pas cu vremea, să fie un exponent 
al timpului său. Este trist insă cind 
cl se transformă intr-o simplă su
cursală a unor curente și tendințe 
străine structurii noastre psihice și 
realităților noastre social-umane“t

Dintre multiplele considerații ale 
dialogului cu artiștii plastici amin
tiți. merită să fie consemnată, pen-

Anchetă realizată de 
Marina PREUTU

//MĂTUȘA MEA FAUSTINA"
In căutarea elixirului... educativ-artistic

.ROMÂNIA - FILM" prezintă:

Film american în regia lui John Fran-

Dunaway

kenheimer, cu : David Niven și Faye

De la începutul stagi
unii, de cind a avut ioc 
premiera, opereta 
tușa 
joacă 
Semn cert 
caută spectacolul 
peretă. Caută 
acest caz, găsește 
greu mesajul artistic și 
divertismentul așteptat.

De fapt, cine este „Mă
tușa mea Faustina** ? Este 
o savantă care a descope
rit un elixir, rețeta înti
neririi, o savantă care, 
ca-ntr-un roman poli
țist, este urmărită de Mc- 

Travestiuri, spio- 
un vapor in Croa- 

aer de vacan
ță, patru 
tre care 
prefâcuți ___
mare, sirene și o lume 
pestriță, pestriță... Su
biectul ar fi putut duce 
la un libret bun, dar de 
la idee la text rămine o 
mare distanță. Autorii. 
C. Țipa și Ed. Ardan — 
la prima intilnire cu ope
reta — fac demonstrația 
unui verbiaj cu totul ie
șit din comun. Sintem 
asigurați, de la început, 
că textul nu are nici o 
legătură cu Goethe sau 
Gounod. Asistăm apoi la 
o acțiune voit încîlcită, 
stufoasă, care devine din 
ce in ce mai greu de ur
mărit. Te întrebi : de ce 
atita zarvă, dc ce atita 
aglomerație de personaje, 
de dialoguri, de inter
venții ale ansamblului, 
cind totul putea, subor
donat unei idei artistice 
clare, să decurgă mai 
simplu, mai firesc. Cu ce

mea
cu

„Ma
se 

pline, 
publicul 

de 
dar,

Faustina** 
săli 
că

o- 
in 
cu
?i

de 
marinari (din- 
unul bilbiit) 
in lupi de

idei, cu ce sentimente 
pleacă spectatorul ? Exis
tă vreo idee majoră care 
să fie argumentată, care 
să fie 
public ?
negativ. ......
nale, texte mediocre 
care nu mai puțin de opt 
prezentatoare le rostesc 
intre scenele nropriu-zise 
ale spectacolului, consu-

recepționată de 
Răspunsul este 
Dialoguri ba- 

pe

un mozaic greu de ur
mărit. Ritmul se schimbă 
de la o clipă la alta ; 
intr-o arie (spre exem
plu aria Ilincăi din actul 
al II-lea) se aud ecouri 
de blues și ceardaș. Llviu 
Cavassi, secondat de 
Doru Butoiescu, a scris 
duete, coruri, arii, unele 
cu audientă la public, a 
subliniat ritmul de mu-

Pe marginea spectacolului operetei 
bucureștene

mă nemilos minutele. Ea 
il alintă pe El. spunin- 
du-i „prost și orgolios*' ; 
El devine Othello ; Faus
tina povestește pe înde
lete ce se intimplă 
„unde-și bagă dracul 
coada**, că „e bună bău
tura, că mintea-ți ia, a- 
poi te dă de-a dura**. Pa
tru marinari scandează 
despre „paiete, fete, ciu
ciulete...** Și cite și mai 
cile asemenea vulgari
tăți. Dar cite nu se in
timplă in acest musical 
polițist : se cintă despre 
aeroportul Otopeni. dan
sează sirene, se amintesc 
orașele țării, se lansează 
un cintec despre „S.O.S." 
etc. Bineînțeles, chiar și 
părțile mai reușite ale 
textului se pierd in acest 
divertisment șubred, cu 
un șubred conținut.

Muzica, vrind-nevrînd, 
urmează textul, desenind

sical : o arie ca „Bătri- 
nețe, bun rămas !“, un 
cuplet comic ca „Dragos
te la prima vedere" 
ascultă cu plăcere.

Coregrafia urmează 
ceeași linie. Asistăm 
citeva tablouri coregrafice- 
:are cu greu se integrea
ză acțiunii : „Strada" — 
cu lumea pestriță a unui 
oraș cosmopolit, in care 
apar și dispar călugărițe, 
gangsteri, o morfinoma- 
nă, „Marea" cu o sirenă 
lascivă, cu nimfe care 
seamănă cu niște cadîne. 
Să adăugăm la toate a- 
cestea cadrul scenografic 
— autor : Theodora Di- 
nulescu — urit, in înțe
lesul adevărat al cuvintu- 
lui.

In calitate de regi
zor. actorul Ion Lucian a 
căutat ca textele să fie 
rostite ca la teatru — a- 
dică mal nuanțat — și a

se

la

reușit. Dar nu s-a făcut 
mai nimic pentru mișca
rea ansamblului. Corul — 
ca in multe alte specta
cole de operetă — este 
un simplu decor, cadru 
pentru un dans, pentru 
duetul celor doi eroi.

Nu, nimeni n-are nimic 
cu „Mătușa mea Fausti
na". Nu putem să nu a- 
plaudăm jocul Luciei 
Roic (Faustina), al actri
ței Mireille Constantines- 
cu, momentele comice 
susținute de Constanța 
Cimpeanu și Toni ” 
cici, umorul, tonul 
călit al lui Ștefan 
doriu, participarea .. 
Elizeu Simulescu, Gabriel 
Gheorghiu... " 
chestra au 
mult mai 
cit în 
Atunci ? De ce după 
citeva zeci de repre
zentații, cind deficien
tele acestui musical sint 
clare, cind este evident 
că trebuie luat creionul 
in mină și operat drastic 
asupra lungimilor, asupra 
momentelor care încarcă 
desfășurarea, asupra nu
merelor inutile — direc
ția artistică nu acțio
nează ? Cu exigență, cu 
simțul măsurii, apreciind 
pe baza unor certe cri
terii . educativ-artistice 
ceea ce merită și ce nu 
să rămînă in spectacol, 
s-ar face un bun servi
ciu operetei.

Să fie chiar atît de di
ficilă întreprinderea unei 
asemenea „operații** ar
tistice ?

t v

Buia- 
mu- 
Teo- 

lui '
or- 

bine, 
de-

Corul, 
sunat 
corect 

alte spectacole. 
■De 
zeci < 

cind
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Spectacolul sportiv, in variatele 
luj lorme, atrage m zilele sfirșitului 
do săptăminâ sute de mii de ama
tori— care caută in arena, in aimos- 
Icra meciurilor și întrecerilor, clipe 
de odihna și desiătare. destindere și 
satisfacție sportivă. Așa se lace că 
in foarte muite localități d.n țară 
spectacolul sportiv devine o adevă
rată sărbătoare populară, el captind 
interesul cercurilor largi.

Despre adevărurile binecunoscute 
se spune că e inutil să le repeți. Ia- 
ta-ne, totuși, in situația de a repeta 
c ă întrecerea sportivă este, ori ar tre
bui să fie. sinonimă cu corectitudi
nea și cinstea, cu frumusețea fizică 
dar și morală. Sintem nevoiți să re
petăm acest truism din cauza ci- 
torva manifestări care, atentind la 
spiritul de sportivitate, denaturează 
însăși noțiunea de sport, transformă 
arena fi împrejurimile ei in locuri 
de desfășurare a unor spectacole de
gradante. Să exemplificăm, succint, 
cu citeva fapte recente cunoscute 
seu necunoscute de opinia publică.

Duminica trecută, un grup masiv 
de susținători ai echipei „Șoimii" 
din Sibiu pleca in mașini spre Sla- 
t.na. unde urma să joace echipa 
lor favorită. în trecere prin Rîmmcu- 
Vilcea. oraș de reședință al echipei 
aflate in rivalitate sportivă cu „Șoi
mii". unii dintre susținătorii sibieni 
.u proferat jigniri la adresa forma- 

• ei vilcene, fapt aflat evident in 
ontradicție cu elementarul bun simț, 
n replică, la întoarcerea din Slatina, 

mașinile sibiene au fost oprite de 
trupuri de indivizi cu minți înfier- 
Dintate. care au ținut cu orice preț 

ă plătească polița" ! L'n autobuz și 
vreo zece mașini s-au ales cu par
brizele sparte, pasagerii au fost in
sultați Și molesta'i (după cum rela
tează corespondentul „Scînteii" pen
tru județul Sibiu — Nicolae 
Bruțan). Militia vilceanfi a in

IN PRIMUL RIND

Pe marginea unor recente acte reprobabile din fotbal

tervenit pentru liniștirea spiri
telor. retinind pe trei dintre 
turbulenti (după cum ne relatează 
corespondentul „Scînteii" pentru ju
dețul Vilcea — Ion Stanciu). Așa a- 
rată. foarte pe scurt, intimplările. Nu 
ne propunem aici să stabilim nici 
„cine a început**, nici ..cine a să- 
virșit acte mai grave**, fiindcă nu a- 
cestea sint de primă importantă și 
fiindcă — după cite știm — la ora 
aceasta fac asemenea anchete și iau 
măsurile cuvenite organele de stat 
competente. Ceea ce ni se pare cel 
mai important e cum a fost posibil 
să se ajungă la asemenea manifes
tări degradante, necivilizate, 
cetățeni obișnuiti. poate 
tre ei pașnic și la locul 
de toate zilele ?

întrebării de mai sus 
niază gravitatea, dacă-i

intre 
fiecare din- 
lui in viața
i se subli- 

_____adăugăm și 
alte fapte regretabila petrecute, tot 
de curind, la București. După me
ciul Rapid — Dinamo, un grup de ti
neri turbulenti a trecut pe la 6ediul 
celui de-al doilea club, unde s-a 
comportat intr-un mod huliganic. 
Mai mult, chiar la derbiul campio
natului Dinamo — Universitatea Cra
iova. indivizi pătimași, in specia] ti
neri. au provocat incidente : s-au 
ars reciproc fanioane ale celor două 
cluburi, in tribune au explodat pe
tarde. s-au produs încăierări înainte 
si după partidă. In legătură cu aces
te incidente trebuie făcute insă două 
sublinieri : pe de o parte, că pro
gramarea meciului pe stadionul Di
namo (chiar în situația televizării in 
direct) a provocat inghesuieli și bus
culade. spectatorii neavind condiții 
bune de vizionare și ordinea nefiind 
asigurată corespunzător ; pe de altă 
parte, că acest club prestigios, care

se bucură pe merit de simpatia 
iubitorilor de sport, nu are nevoie 
ca steagurile sale să fie purtate cu 
larmă și surle prin oraș de către in
divizi lățoși și scandalagii, certați cu 
cele mai elementare norme de civi
lizație a arenei și a străzii. Este, in 
același timp, la fel de adevărat că 
și grupul de suporteri veniți de la 
Craiova nu s-a lăsat mai prejos, par- 
ticipind la manifestări indecente care 
s-au prelungit pină pe peronul... Gării 
de Nord ! De altfel, șeful stației, ing. 
I. Năstase, ne spunea că aproape 
mereu, cu ocazia sosirii și plecării 
grupurilor de suporteri, se produc in 
gară și in împrejurimile ei vacarm și 
dezordini ce tulbură liniștea publică.

Din păcate, la actele arătate mai 
sus se adaugă, in pofida repetatelor 
sancțiuni disciplinare, alte abateri ale 
fotbaliștilor înșiși. Nu mai ’ **
decit miercurea trecută, la 
de pildă, s-a jucat extrem 
chiar brutal, fără respect 
intre fotbaliștii prahoveni și arge
șeni.
urmă, care au protestat repetat la 
decizii si l-au insultat pe arbitru, 
doi jucători au fost eliminați de pe 
teren. Ne pare foarte rău că trebuie 
să spunem, dar exemplele ar mai 
putea continua.

Fotbalul este un joc sportiv, fru
mos, pasionant, care se bucură de 
un larg interes și in țara noastră. Cu 
atit mai mult se impune să i se 
asigure o ambianță morală aleasă, 
civilizată, plină de sportivitate, un 
cadru sănătos care să-i permită dez
voltarea pe măsura cerințelor mare
lui public și a condițiilor ce-i 
sint create. Este deci absolut nor
mal ca opinia sportivă să ceară ca 
actele pătimașe, iresponsabile și 
profund dăunătoare climatului spor-

departe 
Ploiești, 
de -dur, 
reciproc

Din rindurile acestora din

tiv să fie extirpate ferm de către 
toti factorii interesați. Ooinăm. fi
rește, și pentru măsuri de natură 
organizatorică. Avem in vedere, mal 
ales, ordinea perfectă ce trebuie să 
domnească in incinta stadioanelor și 
pe căile de acces, intrarea normală 
la tribune și, in general, condiții ci
vilizate pentru fiecare spectator ; 
programarea meciurilor in raport cu 
interesul public ; suspendarea sta
dioanelor la care organizatorii nu se 
arată in stare să asigure ordinea 
necesară ; sancționarea pe mai de
parte a jucătorilor certați cu disci
plina etc.

Totuși, in principal, considerăm că 
forurile locale, organele sportive, 
F.R.F. și cluburile, cu sprijinul or
ganizațiilor U.T.C., trebuie să inten
sifice activitatea educativă la echipe 
și in rindul numeroșilor spectatori, 
să pună in funcțiune toate mijloa
cele de care dispun pentru a deter
mina in rindurile amatorilor de 
fotbal, fără excepții, o mentalitate 
pe deplin civilizată, singura in mă
sură să favorizeze sportul și pro
gresul acestuia. Este absolut firesc 
și necesar ca elementele recalci
trante — care denaturează noțiunea 
de susținător și care, in fpnd, nu 
sprijină, ci aduc mari daune morale 
echipe’.or — să fie eliminați dintre 
rinduri, eliminați cu fermitate, pe 
loc, chiar de către susținători, de 
către ir.șiși spectatorii. Prin opinia 
generală de masă, corectă și cinsti
tă. putem face imposibil orice act 
antisportiv pe stadion. Iar atunci 
cind, totuși, huliganii nu pot fi puși 
la punct de către cetățeni, este 
cazul să intervină — poate chiar cu 
mai multă promptitudine și fermita
te — organele de ordine, organele de 
miliție inseși. Altfel nu se poate I

V. MIRONESCU 
I. DUM1TR1U

box: „CENTURA DE AUR“
Aseară, la arena „23 August*' din 

Capitală, s-a desfășurat cea de-a 
doua gală a semifinalelor turneului 
internațional de box „Centura de 
aur". In limitele categoriei cocoș, la 
capătul unor meciuri dirze, cu 
schimburi puternice da lovituri, pu- 
giliștii români au obținut victorii la 
puncte. Tone Mircea l-a întrecut pe 
Aleksandr Puticev (U.R.S.S.), iar 
Lazăr Marian a ciștigat in fața lui 
Alberto Perez (Cuba). La categoria 
semiușoară, românul Nistor Boșcu 
a invins la puncte pe Karoly Sardi 
(Ungaria), iar Ion Vladimir pe Al- 
tanciuc (R. P. Mongolă). Finala ca
tegoriei semimijlocii va opune pe 
pugiliștii români Ion Fulcu și Da-

mian Cimpoicșu. Primul l-a învins 
pe Tănase David, iar al doilea pe 
Popa Alexandru. La categoria mij
locie mică, Ion Mocanu a ciștigat in- 
tilnirea cu Filip Valeriu și va boxa 
in finală cu Bandi (R. P. Mongolă), 
victorios la puncte in partida cu Ni- 
colae Tudor. Finala categoriei grea 
se va disputa intre Teofilo Steven
son (Cuba) și Evgheni Gorstkov 
(U.R.S.S.). Campionul olimpic, Teo
filo Stevenson, l-a invins prin ko 
pe Anghel Iancu, iar Gorstkov a 
ciștigat la puncte meciul cu Ion A- 
lexe.

Finalele se vor desfășura dumini
că dimineața, cu începere de la ora 
10,00.

Sportivi 
în concursuri

BOX, La Budapesta a continuat 
turneul internațional de box organi
zat de clubul sportiv Honved. O nouă 
victorie a obținut la categoria „cocoș** 
pugilistul român Dinu Condurat. El 
l-a invins la puncte pe maghiarul 
Nemeth. Campionul balcanic la cate
goria pană, Gh. Ciochină (România), 
a repurtat un aplaudat succes la 
puncte în meciul susținut in compa
nia polonezului Kozlowski. Anton Pe
tre (România) — cat. semiușoară a 
pierdut la puncte intilnirea cu Ri 
Van-su (R.P.D. Coreeană), iar la ca
tegoria muscă Bobe (România) a fost 
invins, înainte de limită, de Orban 
(Ungaria).

TENIS. Două surprize au fost în
registrate in „sferturile** turneului fi
nal al Circuitului W.C.T., care se 
desfășoară in aceste zile la Dallas 
(Texas). în formă excelentă, campio
nul cehoslovac Jan Kodos, ciștigăto- 
rul turneului de la Wimbledon și fi
nalist la Forest Hills, a reușit să-1 
învingă cu 7—6, 6—1, 7—5 pe tenis-

români
internaționale
mânui român Iile Năstase. In semi
finale, Jan Kodes il va întilni 
pe suedezul Bjorn Borg, care, la 
rindul său, a obținut o surprinză
toare victorie cu 7—5, 6—4, 7—6 in 
fața americanului Arthur Ashe. In 
cea de-a doua semifinală, Stan Smith 
(S.U.A.) va primi replica lui John 
Newcombe (Australia).

CICLISM. Disputată pe traseul 
Torun—Poznan (150 km), cea de-a 
treia etapă a „Cursei Păcii*1 a fost 
ciștigată la sprint de Hans Hartnick 
(R.D. Germană), în 3h 07'04” (me
die orară excelentă: 48,111 km!). Pe 
locul doi, la 4 secunde, s-a clasat 
cehoslovacul Rudolf Labus, in timp 
ce grosul plutonului, in care se aflau 
toți cei șase cicliști români (Vasile, 
Cernea, David, Andronache. Gavrilă, 
Selejan), a sosit la un interval de 44 se
cunde față de ciștlgător. în clasa
mentul general individual lider se 
menține sovieticul Savo Pikkuus. As
tăzi — etapa a patra : Poznan — 
Zielona Gora (126 km).

PRO GRAMUL I
I, 00 De la Alfa la Omega — en

ciclopedie pentru elevi.
9,30 „17 Clipe ale unei primăveri*4 

film serial, producție a tele
viziunii sovietice. Episodul I. 

10,40 Teatru de poezie ': „Vestitorii 
primăverii**. Spectacol llterar- 
muzlcal-coregraflc organizat 
In mijlocul muncitorilor de la 
Combmatul de fire și fibre 
chimice din Săvinești.

II, 30 Film artistic : „Bariera" —
producție a studioului cine
matografic București.

17,00 Telex.
17.G5 Fotbal-magazln.
18.30 Caleidoscop cultural-artistic.
10.45 Teletop *74
19,20 1001 de seri : Calimero.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cintecul săptămînii : „Nu 

uita că ești român" de Te- 
mistocle Popa. Cintă Gică 
Petrescu.

20.05 Teleenclclopedia.
20,50 Film serial : „Columbo**. Epi

sodul „Frumusețe fatală**.
22,00 Telejurnal.
22.10 Săptămîna sportivă.
22,25 Gala canțonetei cu : Magda 

Ianculescu. Dan Iordăchescu, 
Valentin Teodorian, Ludovic 
Spiess, Lucia Tibuleac, Cor
nel Rusu și Marius Pietaru.

cinema
• Lady Caroline : PATRIA — 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• Frații Jderi : MODERN — 9; 
12; 16; 19. MELODIA — 9; 11,45; 
14.30; 17,15; 20, EXCELSIOR — 9; 
12,30; 16; 19.30.
• Afacerea „Prințul negru" : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Bani de buzunar : BUCUREȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18.45; 21, 
CASA FILMULUI — 15; 17,30; 20.
• Luminile orașului : SCALA — 
9,15: 11,30; 13,45: 16.15; 18,45; 21, 
CAPITOL — 9; 11; 13; 15: 17; 19; 
tl, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Cat Ballou : LUCEAFĂRUL — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45, FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Omul din Înalta societate :
GRI VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
10,15; 20.30.
• Păcală : FLOREASCA — 10;
15.30; 19. VICTORIA — 9; 12,30; 
16; 19,30.
• Asediul : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Valea prafului de pușcă
RIA — 9; 11,15; 13.30; 16;
20.30, VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.19. FLAMURA — 9; 
11,30; 13,15; 16; 18,15: 20,30.
• Co drum să alegi : BUZEȘTI
— 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Un comisar acuză : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. LIRA
— 15,30; 18; 20,15.
• NAlcă ; Năică șl veverița ; 
Nălcă pleacă la București ; Nălcă 
șl barza — 9,45; 11,15, Tunelul — 
12,45; 15,30; 18; 20,15 : DOINA.
• Rebeca — 9,45; 12, Casa din 
vale — 14,30, Drumul tutunului —
16.30. N’OturlUS — 18,45. 20.45 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Cidul : BUCEGI — 15,30; 19, 
GIULEȘTI — 9,30; 16; 19,30.
• Trei scrisori secrete ; FLACA- 
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Porțile albastre ale orașului : 
UNIREA — 15,45; 18; 20,15.
• Rlo Lobo : ARTA — 15,30; 18;
20.15, MOȘILOR — 9; 1L.15; 13,30; 
15,45; lfr; 20.15.
• Secretul lui Buddha : DRUMUL 
SĂRII 15.30; 18: 20,15.
• Acea pisică blestemată : FE
RENTARI — 15.30; 18; 20.15.
• Adio, arme ! : POPULAR — 
15,30; 19.
• Salut șl adio ; RAHOVA — 16; 
18; 20.
• Cintecul Norvegiei : COSMOS
— 15,30; 19.
• Samblzanga : MUNCA — 16; 18.
• . Țarul Ivan t?l schimbă profe
sia : MUNCA — 20.
• Marele maestru : PROGRESUL
— 15,30; 18; 20.15.
• Antonlu și Cleopatra : COTRO- 
CENI — 13.45: 16.45; 19.30.
• Aurul negru din Oklahoma : 
PACEA — 15.30; 18; 20.15.

1
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MESAJ DE FELICITARE ADRESAT
PREȘEDINTELUI REPUBLICII, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Rnm^n, 
rrcțcăintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe.
Af’ind despre alegerea dumneavoastră ca primul președinte al Re- 

publicji S-•. ini iste România, Comitetul Centrat al Partidului Comunist 
Peruan vă transmite cele mai călduroase felicitări, dorindu-vă cele mal 
mari suc^ae în îndeplinirea unei atît de importante funcții in fruntea 
desenelor poporului dumneavoastră, pentru pacea și progresul umani
tății.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Comunist Peruan

JORGE DEL PRADO GUILLERMO HERRERO
Secretar general Secretar de relații internaționale

Maiestății Sale SRI SAVANG VATTHANA
Regele Laosului

LUANG PRABANG
Cu prilejul Zilei naționale a Regatului Laos, în numele poporului 

rnmHn. nl Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal 
? ‘rc>cz Maiestaț i Voastre, Guvernului Provizoriu de Uniune Națională, 
C >nsiliului Politic de Coaliție Națională și poporului prieten laoțian, 
sincere felicitări și cele mai bune urări de pace, prosperitate și 
progres social.

Impărlnșim bucuria poporului laoțian de a sărbători, în acest an, 
r;ua, națională in noile condiții create de încheierea cu succes a dialo- 
l ’iui interlaoțian care a dus la constituirea Guvernului Provizoriu de 
Uniune Națională și a Consiliului Politic de Coaliție Națională.

ț, îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre Republica 
Socialistă România și Regatul Laos se vor dezvolta continuu spre 
binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și progresului în lumea 
întreagă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vizita delegației guvernamentale 
a R. P. D. Coreene

condusă de
Delegația guvernamentală a Repu

blicii Populare Democrate Coreene, 
condusă de Kim Iăng Ju. membru 
al Comitetului Politic al Comitetului 
Contrai al Partidului Muncii din Co
reea. vicepremier al Consiliului Ad- 
m n sti tiv al R P D. Coreene, a vi
zitat. vineri, orașul Pitești și uzina 
de autoturisme din localitate. La 
consiliul popular județean, Ion Din- 
că. prim-secretar al Comitetului ju
dețean Argeș al P.C.R.. președintele

Expuneri la Academia de studii economice
Arturo Frondizi. fost președinte 

al Argentinei, președintele Mișcării 
pentru integrare și dezvoltare, gru
pare politică din Frontul Justițialrst 
ce Eliberare, și prof. Giancarlo Elia 
Valori, secretarul general al Insti
tutului italian de relații internaționa
le. autorul volumului „Ceaușescu", 
au ținut, vineri, expuneri in fața 
studenților și cadre’or didactice de 
la Academia de studii economice.

Arturo Frondizi a trecut în revis
tă unele aspecte ale vieții interna
ționale actuale, reliefind procesele 
politice care au loc in lumea con
temporană in direcția destinderii. 
Vorbitorul a subliniat rolul crescind 
in viața internațională al țărilor 
mici și mijlocii. In acest cadru, 
Frondizi a evidențiat contribuția ac
tivă ș: inițiativele României, ale pre- 
ș?dintelui Nicolae Ceaușescu privind 
promovarea unor noi relații între 
state. a unei politici de înțelegere 
și cooperare intre popoare, de spri

ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE 
ÎN COOPERATIVE AGRICOLE

Ca urmare a obținerii, de la 
' un an la altul, a unor producții 
L și venituri mereu sporite, 
cooperativele agricole din jude
țul Mehedinți iși consolidează 
tot mai mult puterea economică. 
De asemenea, este tot mai evi
denta. in fiecare unitate, pre
ocuparea pentru punerea in va
loare a tuturor posibilităților 
economico-naturale. S-au înfiin
țat diverse ateliere, secții de 
prestări servicii, in care lu
crează. tnt în cursul anului, 
peste 20 000 cooperatori. La 
cooperativa agricolă din Salcia, 
de exemplu, de cițiva ani, din 
activitățile industriale se obțin 
mari venituri bănești. Numai in 
acest an cooperatorii de aici 
și-au propus ca din activitatea 
celor 14 ateliere și 12 secții de 
prestări servicii să încaseze 
peste 6 milioane lei. La Girla 
Mare. Obirșia de Cimp. Cujmir, 
Oprișor. Vlădaia. Gruia și Vină- 
tori cooperatorii și-au prevăzut 
să realizeze din activitățile in
dustriale intre 3 și 4 milioane 
lei în fiecare unitate.

— în această perioadă — ne 
sounea ing. Marian Pufan. pre
ședintele uniunii județene a 
cooperativelor agricole de pro
ducție — activitățile industriale 
sint orientate, cu prioritate, in 
direcția punerii in valoare a 
ace-or resurse locale din a căror 
prelucrare. cu cheltuieli si 
eforturi minime. 6â realizeze

Reparații auto de calitate
Cetățenii Craiovei s-au o- 

bișnuit să întilneasci pe șose
lele din împrejurimile orașului 
autovehicule purtind indicative 
de circulație aparte : W-01007, 
W-01001. W-01014 — ca să dăm 
numai citeva exemple. Sint 
autovehicule aflate in rodaj, 
după ce au fost reparate de 
către întreprinderea craioveanâ. 
întreprinderea este specializată 
in reparații capitale a peste 60 
variante de dubite TV, auto
sanitare. turisme de teren Și 
altele. De la începutul anului și 
pină in prezent, pa poarta în
treprinderii au ieșit peste 100 
de autovehicule ..reparate ca
pital" peste prevederi. Ca ur
mare a reamplasării mașinilor

Kim lăng Ju
consiliului popular județean, i-a in
format pe oaspeți despre dezvoltarea 
economică și social-culturalâ a ju
dețului Argeș.

In această vizită, oaspeții au fost 
însoțiți de Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, pre
cum și de Li Min Su. ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București,

După-amiază, delegația guverna
mentală coreeană s-a înapoiat in 
Capitală. (Agerpres) 

jinire consecventă a eforturilor în
dreptate spre destindere și pace.

In cuvintul său. prof. G. E. Va
lori s-a referit pe larg la o scrie de 
probleme ale țârilor in curs de dez
voltare. în acest context, el a evi
dențiat realizările României socia
liste. activitatea sa internațională, 
extinderea relațiilor de prietenie și 
colaborare cu aceste state. Refe- 
rindu-se la activitatea neobosită a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
pusă in slujba promovării și dezvol
tării acestor relații, vorbitorul a 
subliniat importanța deosebită a vi
zitelor întreprinse d? șeful statului 
român in numeroase țări din Africa. 
Asia și America Latină, valo.rca 
documentelor politice și a acorduri
lor de colaborare și cooperare în
cheiate cu țările vizitate, ele consti
tuind o contribuție dintre cele mai 
importante la cauza progresului so
cial. a păcii, destinderii și înțelege
rii in lume. (Agerpres) 

1

venituri cit mai mari. La Balta, 
Șovarna. Ilovăț și in alte unități 
din zona de nord a județului 
s-au construit cuptoare pentru 
prelucrarea varului. S-au 
deschis, totodată. 38 cariere de 
exploatare a pietrei și balastu
lui. asigurindu-se materialele 
necesare atit pentru realizarea 
construcțiilor planificate in 
cooperativele agricole, cit și a 
altor unități din județ. în unită
țile noastre funcționează in pre
zent peste 300 secții de prestări 
servicii : ateliere de croitorie, de 
cizmărie, reparații radio și TV, 
frizerii etc. De curind, in 11 uni
tăți agricole mehedințene s-a 
trecut la înființarea unor secții 
de semiindustrializare a legume
lor și fructelor. Cu toate că in 
acest an ne-am propus să obți
nem din activitățile industriale 
venituri in valoare de peste 100 
milioane lei (cu 30 la sută mai 
mult decît în anul trecut), după 
conferința pe țară a cadrelor 
din agricultură ne-am reevaluat 
posibilitățile și am ajuns la 
concluzia că putem realiza, peste 
prevederea inițială de plan, incă 
cel puțin 40 milioane lei. în fe
lul acesta va crește considerabil 
nu numai puterea economică a 
unităților agricole, dar vor SDOri. 
in mod simțitor, și veniturile 
membrilor cooperatori.

Vlrqil TATARU
corespondentul „Scinteli"
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și instalațiilor existente, in ve- J
derea unei mai bune folosiri a )
spațiilor de producție, capacita- i
tea industrială a Întreprinderii 1
a sporit in acest an. față de l
primul an al actualului cincinal, ’
cu 33 la sulă. întreprinderea e- ț
laborează, pentru fiecare auto- i
vehicul reparat, certificat de ’
garanție pe o perioadă de 100 ț
zile de funcționare sau 10 000 .’
km rulați, timp in care se o- )
bligă să remedieze toate de- i
fectiunile ce apar pe parcurs. »
din vina întreprinderii. Ca ur- \
mare a acestui faDt. proporția i
autovehiculelor „căzute" in pe- )
rioada d« garanție a scăzut sub l
1 la sută.

Nlstor TUICU ț

Primiri la prim ministrul guvernului Cronica zilei
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Munca Mftnrs-u. a primit, In cursul 
zilei de vineri, în vizită protocolară 
d? prezent srr, pe Ambasadorii la 
București ai Statelor Unite ale Ame

Sosirea reprezentantului Mișcării naționale 
pentru revoluția socială și culturală din Ciad

Vineri după-amiază a sosit în 
Capitală, la invitația C.C. al P.C.R., 
Ngangtar Mtanganglao Mbaitoudji. 
membru al Consiliului Executiv al 
M ș. ârli naționale pentru revoluția 
socială si culturală, președintele 
Consiliului Economic și Social din

Primire Ia Ministerul Educației 
și Invățămîulului

Tovarășul Paul Niculescu-Mlzll, 
viceprim-mlnistru al guvernului, 
ministrul educației și învățămîntu- 
lui. a primit, vineri, delegația parti
dului Istiqlal din Mcroc. condusă do 
Allal El Fassi, președintele parti
dului. Cu acest prilej a fost efec
tuata o informare reciprocă asupra 
invățămintului din cele două țări și

Acțiuni, inițiative 

pentru economisirea hirtiei 

și recuperarea deșeurilor
în județele Mureș și Harghita 

s-au colectat pină in prezent aproa
pe 1 500 tone deșeuri de hirtie. care 
au fost expediate fabricilor de hir
tie din țară. In scopul intensificării 
acestei acțiuni de larg interes, in 
rindul elevilor din județul Mureș a 
fost lansată inițiativa ca fiecare e- 
lev să colecteze și să predea in a- 
cest an cel puțin 5 kg de hirtie. Ini
țiativa se va materializa in colecta
rea a peste 200 tone deșeuri de hir
tie, cu 120 tone mai mult decit era 
prevăzut Asemenea acțiuni au fost 
lansate și în județul Harghita. Tine
rii din cele două județe vor colecta 
și expedia in acest an fabricilor de 
hirtie din țară peste 2 000 tone de
șeuri de hirtie.

$i in întreprinderile și instituțiile 
brașovene se desfășoară o vastă ac
țiune de economisire a acestei ma
terii extrem de prețioase. Tinerii din 
această parte a țării au strins și 
predat pină acum 1 520 tone de hir
tie. Este una din explicațiile faptu
lui că la Fabrica de hirtie din Zâr- 
nești — unde există o tradiție în 
folosirea rațională a materiei prime 
— au fost utilizate pentru obținerea 
celulozei 60 tone maculatură peste 
plan.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

12, 13 și 14 mai. în țară : Vremea se 
va incălzi, mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi variabil. Ploi 

(Urmare din pag. I)
se împletește, firesc, cu parti
ciparea activă la ansamblul re
lațiilor de cooperare internațională, 
la diviziunea muncii pe plan mon
dial. „Nu văd nici un fel de contra
dicție — subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — intre apartenența Româ
niei la C.A.E.R. — organizație de 
colaborare economică intre unele țări 
socialiste, deschisă insă unei colabo
rări cu toate țările socialiste și cu 
alte țari — și lărgirea relațiilor 
noastre cu alte state ale lumii, inclu
siv cu țăriie din Piața comună. Dim
potrivă, consider că acest lucru se 
îmbină in mod armonios, l’ariicipind 
in C.A.E.R., România poate dezvolta 
o colaborare organizată cu țările din 
această organizație și să-și asigure 
un progres economic mai rapid. Dar 
aceasia impune de a ne preocupa 
pentru a găsi forme adecvate ue 
colaborare și cu celelalte state ale 
lumii...".

Tocmai în acest sens, acționind in 
deplină concordanță cu interesele ma
jore ale socialismului, cu cerințele 
principale ale internaționalismului in 
epoca noastră, România dezvoltă 
colaborarea economică, tehnico-știin- 
țifică și cu țările socialiste care nu 
iau parte la C.A.E.R. Este un fapt 
Incontestabil că socialismul a invins 
in 14 țări de pe trei continente ; ca 
urmare, diviziunea internațională so
cialistă a muncii, colaborarea econo
mică internațională socialistă, egali
zarea nivelurilor de dezvoltare econo
mică privesc toate țările socialiste. In 
acest sens, participarea la adincirea 
colaborării economice intre toate ță
rile socialiste are nu numai o însem
nătate economică pentru fiecare țară 
in parte și pentru socialism in an
samblu, dar și una politică — întru- 
cit aceasta contribuie la promovarea 
unității și solidarității țărilor socia
liste — deziderat și comandament 
internaționalist fundamental al con
temporaneității. înfăptuirea, in cadrul 
colaborării, a relațiilor de tip nou 
intre țările socialiste este de natură 
să ofere lumii contemporane un mo
del de raporturi echitabile, sporind 
astfel forța de atracție a socialismu
lui in lumea de azi. Astfel, extin
derea cooperării intre toate statele 
socialiste dste concepută in perspec
tiva internaționalistă că noi și noi 
state vor păși pe calea socialismului.

Așa cum seș'le. C.A.E.R. a fost con
ceput incă de la înființare ca o organi
zație deschisă și altor țări. în timpul 
existenței sale, numărul membrilor 
a crescut de la 8 la 9. Iugoslavia 
participă la activitatea majorității 
organelor consiliului, iar o conven
ție de colaborare a fost încheiată 
Intre C.A.E.R. și Finlanda. Toate a- 
cestea răspund cerinței de a se lărgi 

rica — Hary G. Barnes jr, — și El
veției — Plerro-Hcnri Aubarct. în 
aceeași zi. primul ministru a primit 
pe ambasadorul Finlandei, Pcntti 
Martin Suomcla, la cererea acestuia.

Republica Ciad, care va efectua o 
vizită de prietenie in țara noastră.

Oaspetele a fost intimpinat la so
sire de tovarășul Emil Drăgftnescu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-mlnistru al 
guvernului, președintele C.S.P., de 
activiști de partid. (Agerpres) 

s-a exprimat dorința de dezvoltare 
a relațiilor de colaborare roma no
ma roca ne în acest domeniu.

La primire a fost do față Dumitru 
Balalia, președintele Comisiei Marii 
Adunări Naționale pentru consiliile 
populare și administrația de stat.

(Agerpres)

Ampla acțiune de raționalizare a 
consumului dc hirtie li preocupă in 
aceeași măsură și pe producătorii de 
hirtie din Suceava. La combinatul 
de celuloză și hirtie din localitate 
ea iși găsește expresia in finalizarea 
unor inițiative luate încă de la în
ceputul acestui an. Una dintre a- 
cestea se referă la reducerea gra
majului pe suprafața de hirtie utili
zată in confecționarea sacilor pentru 
ciment.

Astfel, din aceeași cantitate de ce
luloză se realizează ambalaje mai 
multe fără ca produsul respectiv 
să-și piardă din rezistența și calită
țile sale normale. Aplicind o astfel 
de tehnologic, chimiștii suceveni au 
economisit 110 tone de hirtie din 
care s-au confecționat in plus circa 
400 000 saci. în prezent, specialiștii 
combinatului sint preocupați dc a- 
doptarea unor soluții care să per
mită, intre altele, fabricarea sacilor 
de hirtie cu un număr redus de foi, 
dar cu menținerea acelorași funcțio
nalități. De asemenea, bracul rezultat 
din halele de confecții va fi rein
trodus în circuitul industrial, crein- 
du-se in acest fel posibilitatea mă
ririi procentului de folosire a ma
culaturii ca materie primă.

(Agerpres)

locale, mai frecvente în a doua par
te. a intervalului. Vint slab pină la 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre 4 și 14 grade, iar 
cele maxime intre 14 și 24 de grade. 
In București : Vremea se va incălzi. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii 
in a doua parte a intervalului. Vlnt 
slab pină la potrivit. Temperatura 
in creștere.

colaborarea multilaterală în cadrul 
C.A.E.R. șl cu alte țări socialiste, 
precum și cu state avind orinduiri 
social-politico diferite.

Concomitent cu preocuparea pen
tru întărirea colaborării economice 
cu țările socialiste. România dez
voltă. totodată, largi relații in 
domeniul economic, tehnico-ști- 
ințific șl in alte domenii cu cele
lalte țări ale lumii, fără deosebire 
de orinduire socială, in spiritul co
existentei pașnice.

Fiind ea însăși o tară in curs de 

participantă activă la cooperarea 
economică mondială

dezvoltare. România promovează pe 
scară largă relații strinsc cu cele
lalte țări in curs de dezvoltare. Prin 
acțiunile de cooperare pe care le 
înfăptuiește cu aceste țări, ea iși a- 
duce contribuția la punerea in va
loare a resurselor materiale și uma
ne ale acestor țări — ceea ce cores
punde intereselor dezvoltării econo
mice reciproce, cit și interesului ge
neral al lichidării decalajelor din
tre țările in curs de dezvoltare și 
cele avansate economicește, cauzei 
comune a progresului și păcii.

Totodată. România se pronunță 
și acționează consecvent pentru 
lărgirea schimburilor sl dezvoltarea 
colaborării sl cooperării cu tarile ca
pitaliste avansate din punct de vede
re economic, cu toate țările, indife
rent de orinduirea socială, de nivelul 
dezvoltării economice sau organiza
ția economică din care fac parte.

Viata însăși a verificat justețea 
ansamblului acestor poziții, a confir
mat că relațiile economice dintre ță
rile socialiste și țările capitaliste sint 
o necesitate obiectivă care se do
vedește a fi mai puternică de
cit dorința unor cercuri reacționa
re. tributare „războiului rece", de a 
ridica felurite piedici, bariere sau 
obstacole in calea dezvoltării lor.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Regalului Maroc. dr. Ahmed 
Laraki, cu ocazia numirii sale in a- 
ccaslă funcție.

♦
In saloanele Muzeului dc artă din 

Cluj a avut loc, vineri la amiază, 
vernisajul unei expoziții consacrate 
artistului polonez Tadeusz Kullsie- 
U'icz. Sint reunite aici 124 de lucrări 
— portrete, peisaje, cornnozlțil — re
prezentative pentru diferite perioade 
ale creației marelui grafician polonez. 

(Agerpres)

Azi, ultima zl 
pentru procurarea 

biletelor la
Tragerea specială 

„Pronoexpres"
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport informează cititorii 
că azi este ultima zi in care iși 
mai pot procura bilete pentru 
tragerea specială „Pronoexprcs" 
de miine, 12 mai 1974. la care 
se vor atribui numeroase și im
portante premii in bani (de va
lori fixe si variabile), autotu
risme ..Dacia 1 300“ șl „Mosk- 
vici-408/412M, precum și excursii 
in R. D. Germană (cu trenul, 
durata circa 10 zile), Elveția (cu 
avionul, durata circa 8 zile) și 
Austria (de 2 locuri, cu trenul, 
durata circa 8 zile).

La această tragere specială 
..Pronoexprcs" se vor efectua 3 
extrageri in 3 faze, astfel : ex
tragerea I obișnuită de 6 nu
mere din 45 : extragerea a Il-a 
(in continuarea primei extra
geri) de 5 numere diferite din 
cele 39 rămase in urnă după 
efectuarea extragerii I : extra
gerea a IH-a suplimentară de 
6 numere diferite din 45 ; ex
tragerea a IV-a suplimentară 
de 6 numere diferite din 45 ; 
extragerea a V-a specială de 8 
numere diferite din 45 ; în to
tal. se vor extrage 31 de nu
mere.

Participarea se face cu bilete 
de 3 lei, 6 lei si 15 lei varianta, 
biletele de 15 avind dreptul dc 
a participa la toate cele 5 ex
trageri.

Depunerea biletelor ciștigă- 
toare se va face nină în ziua 
de joi. 16 mai 1974. la ora 13. 
în orașele reședință de județ, si 
pină miercuri 15 rnai 1974. la 
ora 13, in celelalte localități.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 10 MAI 1974
EXTRAGEREA I : 44 55 73 78 52 

82 18 45 1.
EXTRAGEREA a Il-a : 40 38 86 54 

66 42 47 4 56.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 

986 750 lei.
Plata ciștigurilor pentru această 

tragere va începe în Capitală la 20 
mai 197| pirră la 10 iulie 1974, iar in 
țară de la 22 mai pină la 10 iulie 
1974 inclusiv.

Plata ciștigurilor prin mandate poș
tale va începe după data de 24 mai 
1974.

PRONOSPORT
Cîștigurile concursului special 

din 5 mai 1974

CATEGORIA I : (13 rezultate)
26,90 variante a 6 545 lei.

CATEGORIA a Il-a : (12 rezul
tate) 555,90 variante a 380 lei.

CATEGORIA a IlI-a : (11 rezul
tate) 4 505,15 variante a 70 lei.

Premii suplimentare cu 13 rezul
tate : 78.45 variante a 2 437 lei.

Dinamismul economiei în con
tinuă modernizare a țărilor socialiste 
stimulează continuu interesul cercu
rilor economice din țările capitaliste 
industrializate de a dezvolta comer
țul. de a adînci cooperarea econo
mică in producție, știință și tehnică 
cu țările care construiesc noua 
orinduire. La rindul lor. țările 
socialiste sint interesate de a 
plasa pe piața capitalistă produse 
care le prisosesc, de a-și procura o 
serie de produse deficitare, de a asi
mila in producție unele tehnologii 

avansate realizate in aceste țări. Așa 
se și explică de ce in ultimii ani 
sintem martorii unei extinderi și 
amplificări fără precedent — deși incă 
sub posibilitățile existente —a legă
turilor comerciale și de cooperare in 
producție și in alte domenii irtre 
țările socialiste și țările capitaliste 
industrializate din Europa, America 
de Nord, Japonia și Oceania, Ta
bloul dinamic al acestor legături in
clude diferite acorduri, convenții de 
cooperare in producție, in tehnică și 
știință — in forme variate, inclusiv 
ridicarea in comun a unor obiective 
economice, investiții etc., oferind 
imaginea unei rețele de legături e- 
conomice la un grad de intensitate 
de neconceput in urmă cu mai puțin 
de un deceniu.

întreaga evoluție contemporană' 
demonstrează astfel pregnant că 
diviziunea internațională a mun
cii are un caracter mondial, 
care nu poate fi restrins ar
tificial la un grup de state — în- 
trucit orice tendință de izolare din 
partea unei sau unor țări nu poate 
duce decit la stagnare, la răminere 
in urmă, cu toate repercusiunile 
nefavorabile respective. Experien
ța a demonstrat anacronismul poli
ticii de autarhie, fie că aceasta s-ar

DIN TjRILE SOCIAtlSîE J

R P BULGARIA Chimiștii 
în întrecerea 

cu timpul
,.La Fabrica de sodă 

calcinată de la Devnia 
a Intrat in exploatare 
prima linie tehnologi
că"......Importante suc
cese in producție au 
obținut in primele 
luni ale anului chimiș
tii din Stara Zagora 
și Dlmttrovgrad"..... De
la Combinatul chimic 
din Vrața se anunță"...

Știrile sosite la Sofia 
din cetățile chimiei 
completează perma
nent tabloul unei in
tense activități desfă
șurate in acest impor
tant sector al econo
miei bulgare.

Pe lista marilor in
vestiții in sectorul chi
miei continuă si ră- 
mină și in acest an la 
loc de frunte Comple
xul industrial Devnia, 
considerat, pe bună 
dreptate, obiectivul nr. 
1 al actualului cinci
nal. Dlntotdeauna, 
Devnia a fost cunos
cută datorită „como
rilor" sale : apa celor 
șapte izvoare, calcarul 
avind o puritate de 
circa 97 la sută și sa
rea din adincurile pă- 
mintului. Valorifica
rea acestor resurse a 
devenit un obiectiv 
prioritar, a cărui în
făptuire a început in 
urmă cu cițiva ani. In 
prezent, atenția foru
rilor de stat este con
centrată spre construi
rea celor doi giganți 
ai chimiei : combina
tul de îngrășăminte 
minerale complexe și 
cel de sodă calcinată 
— planificate să intre 
fn funcțiune in 1974

cu principalele lor ca
pacități de producție.

Faptul că încă de la 
începutul anului pri
mele mari succese pe 
șantierele țării au fost 
repurtate de construc
torii de la Devnia a 
fost considerat ca 
„semn bun". Și, in
tr-adevăr, s-ar putea

CORESPONDENȚA 
DIN SOFIA

spune că întregul an 
se află sub semnul 
dezvoltării susținute a 
chimiei. Dacă in anul 
1973 volumul produc
ției chimice a înre
gistrat o creștere de 
11 la sută, pentru 1974 
sarcinile chimiștilor 
bulgari sint și mai 
mari. Producția chi
mică este planificată 
să înregistreze un spor 
de 24,2 la sută, ceea 
ce pentru dimensiuni
le actuale ale econo
miei bulgare reprezin
tă un ritm mediu deo
sebit de inalt.

Sarcinile care stau 
în fața chimiei sint 
deosebite — așa cum 
declara recent și ad
junctul ministrului in
dustriei chimice, Hris- 
to Kristov. Se apre
ciază insă că îndepli
nirea lor este pe de
plin posibilă. Aceste 
aprecieri se bazează 
in principal pe faptul 
că importante capaci
tăți urmează a fi date 
în exploatare in cursul

viața internațională

Pentru un sistem generalizat de preferințe 
in favoarea țărilor in curs de dezvoltare
STRASBOURG 10 (Agerpres). — 

Vineri s-au încheiat la Strasbourg 
lucrările primei părți a celei de-a 
26-a sesiuni a Adunării consultative 
a Consiliului Europei, organism din 
care fac parte 17 țări occidentale.

In ultima zi, adunarea a recoman
dat guvernelor țârilor membre să 
sprijine, in cadrul negocierilor co
merciale multilaterale desfășurate 
sub egida G.A.T.T., adoptarea unui 
sistem generalizat comun de prefe

NAȚIONALIZĂRI ÎN IRAK
BAGDAD 10 (Agerpres). — Bule

tinul Camerei de Comerț din Bagdad 
a anunțat că guvernul irakian a na
ționalizat atelierele de reparații ale 
companiei constructoare de mașini 
„American Caterpiller Tractor Co“. 
Pentru bunurile .naționalizate. Irakul 
va plăti compensații. Sursa citată a- 
mintește că aceasta este cea de-a 

referi la un stat sau la un grup de 
state. Desigur, pot fi concepute or
ganisme care să favorizeze largi re
lații economice ale tuturor statelor 
dintr-un continent sau zonă geo
grafică — așa cum este, de pildă, 
Comisia economică a O.N.U. pen
tru Europa. Dar aceasta nu are 
nimic comun cu grupările eco
nomice închise, a căror existență 
duce la ridicarea de bariere in de
rularea normală a fluxurilor econo
mice internaționale, bariere care au 
implicații negative atit pentru dez- 

voltarea economică și socială a sta
telor, cit și pentru destindere și 
securitatea internațională. Clauzele 
restrictive și discriminatorii practi
cate in cadrul grupărilor economice 
închise pot deveni o frină chiar in 
calea relațiilor dintre înșiși par- 
ticipanții la aceste grupări. Este, 
de aceea, imperios necesar să 
se acționeze ferm și consecvent îm
potriva împărțirii Europei și a altor 
regiuni in blocuri economice inchise, 
pentru relații economice largi, ne- 
stlngheritc, intre toate statele, pen
tru o ordine economică bazată pe 
egalitate și echitate.

Lărgirea colaborării economice are 
și o deosebită însemnătate politică; 
ea este in stare să topească multe 
ghețuri, să stimuleze destinderea in
ternațională. Intre cooperarea eco
nomică și destinderea politică exis
tă, de altfel, o relație de interde
pendență și condiționare reciprocă. 
Extinderea legăturilor economice 
dintre state, indiferent de orin
duire socială, a stimulat cursul 
spre destindere, tot așa cum accen
tuarea acestui curs. întărirea încre
derii sint de natură să favorizeze 
amplificarea și intensificarea legă
turilor economice, a cooperării mul
tilaterala. 

acestui an : două li
nii tehnologice la u- 
zina de sodă calcinată 
și o capacitate de 
300 000 tone îngrășă
minte fosforlce la 
combinatul de îngră
șăminte minerala com
plexe — ambele obi
ective situate in de
presiunea Devnia, 
precum și conducta 
de gaze U.R.S.S. — 
R. P. Bulgaria, al că
rei traseu străbate și 
teritoriul României.

La îndeplinirea sar
cinilor de plan prevă
zute pentru 1974 va 
concura, desigur, și 
acțiunea de recon
strucție și moderniza
re a uzinelor chimice, 
pentru care se vor 
cheltui peste 85 mili
oane leva. Scopul ur
mărit prin aceasta nu 
vizează doar o crește
re simțitoare a pro
ducției chimice, ci. 
înainte de toate, o re
ducere substanțială a 
consumului de ener
gie, combustibil, ma
terii prime și materia
le.

Veștile sosite din 
cetățile chimiei se a- 
daugă celor din alte 
sectoare de activitate, 
toate la un loc ilus- 
trind efervescența 
creatoare din țara ve
cină și prietenă in a- 
cest an jubiliar, efor
turile oamenilor mun
cii bulgari pentru a 
intimpina cu noi suc
cese aniversarea a 30 
de ani de la victoria 
revoluției socialiste.

C. AMAR1ȚT1

rințe tarifare in favoarea țărilor în 
curs de dezvoltare. După ce apre
ciază că acest sistem va trebui să 
fie aplicat de către toate țările in
dustrializate. Adunarea Consiliului 
Europei recomandă țărilor membre 
ale C.E.E. să abolească preferințele 
de care beneficiază in prezent ex
porturile vest-europene in tarile in 
curs de dezvoltare asociate la Piața 
comună.

doua întreprindere americană națio
nalizată de guvernul irakian. In oc
tombrie anul trecut au fost naționa
lizate întreprinderile companiei pe
troliere „Standard Oil of New Jer
sey". în total. începind din 1964, au
toritățile de la Bagdad au trecut in 
proprietatea statului irakian peste 50 
de întreprinderi străine.

în acest sens se cuvine a fi sub
liniat faptul că, înscriind securitatea 
europeană ca un obiectiv central al 
politicii sale externe, România a 
adus o contribuție substanțială la 
promovarea acestui obiectiv atît 
prin normalizarea și dezvoltarea 
contactelor și relațiilor politice cu 
statele continentului, cit și prin pre
ocuparea permanentă de a amplifi
ca, intensifica și diversifica legătu
rile de cooperare economică mul
tilaterală cu acestea. Acționăm 
stăruitor în acest sens cu convinge
rea că o securitate reală se poate 
realiza numai printr-o conlucrare 
activă între națiuni ; de aceea, în 
cadrul Conferinței general-europene 
milităm pentru ca ambele probleme 
— atit securitatea, cit și colabora
rea — să fie abordate și soluționate 
ca un lot unitar, inseparabil. Coope
rarea la scară europeană poate cr
ieri un cadru adecvat și pentru rea
lizarea unor obiective de importantă 
general-europeană, în cele mai di
verse domenii de activitate, îndeo
sebi in domeniile comunicațiilor, 
transporturilor, energeticii etc. — 
ceea ce ar constitui o contri
buție de seamă la accentuarea pro
cesului de depășire a scindării con
tinentului.

România este participantă șl la 
activitățile organizațiilor econo
mice internaționale cu vocație uni
versală. Țara noastră consideră 
că O.N.U. și instituțiile sale specia
lizate pot aduce o contribuție sub
stanțială la rezolvarea problemelor 
colaborării economice și dezvoltării 
independente a statelor. In ultimii 
ani. România a aderat Ia Fondul 
Monetar Internațional și Banca Inter
națională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare — organizații din siste
mul O.N.U., care au rolul de a pune 
în valoare într-o mai mare măsură 
posibilități de cooperare in dome
niile monetar și financiar. Adferar§a 
la G.A.T.T. a fost de natura să creeze 
României condiții mai favorabile 
peptru dezvoltarea comerțului inter
național.

Astfel. România socialistă practică 
în domeniul relațiilor economice in
ternaționale o politică constructivă 
și principială, bazată pe normele 
dreptului internațional, in deplin 
consens cu cerințele legilor econo
mice obiective, cu interesele majore 
ale progresului și Unității tuturor 
țărilor socialiste, cu dezideratele pro
movării cursului de destindere șl 
consolidare a păcii. Aceasta cores
punde intru totul atit intereselor fun
damentale ale poporului român, cit 
și intereselor generale ale cauzei so
cialismului, ale progresului, păcii yi 
securității in lume.



viața internațională
O.N.U.D.l. este chemata 
să-și intensifice acțiunile 

pentru accelerarea 
Industrializării țârilor 
în curs de dezvoltare 

INTERVENȚIA
REPREZENTANTULUI 

ROMAN
V/E.V.4 10 (Agerprex). — La 

Vrrno conftnuâ (tfcrdrile Con*t- 
l'ului drrroltârii industriale al 
Organizație. Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare Industrială — 
O.N.U.D.l.

Luînd cuvintul In cadrul punctului 
de pe ordinea de zi privind strategia 
pe termen lung a organizației, repre- 
rrnlantul român. Ion C. Popescu, a 
sublȚ-tat importanța pe care tara 
r lastră o acordă dezvoltării viitoare 
a O.N.U.D.l. și creșterii rolului 
acestei organizații in accelerarea pro
cesului do industrializare a țârilor in 
curs de dezvoltare și a menționat în
semnătatea care trebuie acordată, in 
continuare, activităților de asistență 
tehnicâ in folosul acestor țări. El a 
relevat necesitatea atragerii. Intr-o 
măsură mai mare, a țărilor dezvoltate 
la realizarea proiectelor și progra- 
mclor de cooperare O.N U.D I. Vor
bitorul s-a re 1’rit totodată la nece
sitatea perfecționării mecanismului 
internațional, astfel incit acesta sâ 
asigure dezvoltarea unor relații eco
nomice echitabile intre state suverane 
și egale in drepturi.

Reprezentantul român s-a pronun
țat pentru sprijinirea cererilor țărilor 
in curs de dezvoltare privind creș- 
terea responsabilităților și resurselor 
materiale ale organizației, in vederea 
sporirii eficienței acțiunilor O.N.U.D.l. 
pentru dezvoltarea mai rapidă a in
dustriei acestor țări.

Cu prilejul prezentării in conti
nuare de către secretariatul O.N.U.D.l. 
a raportului asupra deplinelor puteri 
ale delegațiilor, reprezentantul român 
a contestat dreptul administrației de 
la Seul de a trimite observatori 
care să participe la lucrările con
siliului ia numele întregii Coree.

Romania susține 
cu consecvență 

convocarea 
unei conferințe 

mondiale 
de dezarmare

NAȚIUNILE UNITE 10 — (Cores- 
pondență de la C. Alexandroaie). La 
sediul Națiunilor Unite din New 
York se află in curs de desfășurare 
lucrările comitetului creat la sesiu
nea ordinară a Adunării Generale a 
O.N.U. de anul trecut ..pentru exa
minarea punctelor de vedere și su
gestiilor c-xprimate de guvernele sta
telor membre cu privire la convoca
rea unei conferințe mondiale de 
dezarmare și a problemelor conexe 
acesteia, inclusiv a condițiilor nece
sare organizării unei asemenea con
ferințe". Potrivit rezoluției in aceas
tă problemă, comitetul este format 
din 40 de state membre, intre care 
>! România.

Luind cuvintul la dezbateri, amba
sadorul tării noastre la Națiunile 
Unite. Ion Datcu. a declarat că, pen
tru România, convocarea unei con
ferințe mondiale de dezarmare este 
o chestiune de principiu pe care gu
vernul român a susținut-o cu con
secvență de multi ani. „Concepem 
conferința mondială de dezarmare, 
sublinia ambasadorul român, in con
textul general al așezării raporturi
lor dintre state pe baza unor prin
cipii noi. care să pună in afara legii 
folosirea forței. Pe de altă parte, tre
buie să plecăm de Ia noile realități 
ale lumii contemporane, de la faptul 
că dezarmarea trebuie să fie rodul 
participării active a tuturor statelor, 
a tuturor popoarelor lumii".

r

portugalia : Consultări in vederea 
formării unui guvern provizoriu

i.ISABON X UT (Dc 1» trimisul nostru special, Vasile Oros) : In 
capitala Portugaliei sc desfășoară o intensă activitate politică in ve
derea constituirii unui guvern provizoriu. „Această problemă arc ca
racter dc prioritate absolută", a declarat la o conferință de presă 
maiorul Sanches Osorio, purtătorul dc cuvinl al Juntei salvării na
ționale. în scopul constituirii guvernului provizoriu, generalul Spi
nul* a avut întrevederi succesive cu lideri ai diverselor formațiuni 
politice.

Pe de altă parte. ..Diario dc Notl- 
Cias“ de vineri dimineața anunță câ 
au fost chemați la Lisabona pentru 
consultări comandantul forțelor na
vale din Mozambic și comandantul 
militar din Macao. In același timp, 
generalul Costa Gomes, șeful Statu
lui Major general și membru al jun- 
I i. a plecat joi seara intr-o vizită de 
inspecție in Mozambic, după cc, in 
ultimele zile, făcuse o scurtă vizită 
In Angola.

în presă a fost publicat apelul Na
țiunilor Unite in care se cere Por
tugaliei sâ inițieze imediat negocieri 
cu mișcările de eliberare din Africa 
in vederea acordării independenței. 
A!te șliri informează ca la Madrid 
poliția a împrăștiat o manifestație a 
studenților din incinta Universității, 
unde se scanda „Trăiască revoluția 
portugheză" I Acțiuni similare s-au 
petrecut și la. Universitatea din Bar
celona.

ALVARO CUNHAL : „Unitate astăzi, unitate in viitor"

Tratatul de prietenie 
și cooperare intre 

România și Argentina 
DOCUMENT OFICIAL 

AL ADUNĂRII GENERALE 
A O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE tO — (De la 
corespondentul nostru) : La Na
țiunile Unite din New York a (ost 
publicat ca document oficial al 
Adunării Generale a organizației 
Tratatul de prietenie și coope
rare intre Republica Socialistă 
România și Republica Argentina, 
semnat, la 8 martie 1974, de președin
tele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Juan Domingo Peron, cu prilejul vi
zitei oficiale a șefului statului nos
tru In Argentina. Tratatul româno- 
argentinean a fost publicat la punc
tul vizind ..transpunerea in viață a 
Declarației asupra întăririi securității 
internaționale".

Primul secretar al C. C. al P. C. Bulgar, 
Todor Jivkov, a primit pe conducătorul 

delegației U.G.S.R.
SOFIA 10 (Corespondență de la 

C. Amariței). — Tovarășul Todor 
Jivkov, prim secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria, l-a 
primit, vineri, pe tovarășul Mihai 
Dalea, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., conducătorul delegației 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, care se află intr-o viziiă 
de schimb de experiență in Bul
garia.

Cu acest prilej, președintele Con
siliului Central al U.G.S.R. a trans
mis din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros, urări

de sănătate și noi succese tovarășu
lui Todor Jivkov. Mulțumind^ tova
rășul Todor Jivkov a transmis, la 
riadul său, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu urări de multă sănătate și 
fericire, de succese in munca neobo
sită pe care o desfășoară in condu
cerea partidului și statului român.

La întilnire. care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă caldă, prietenească, 
a luat parte Kostadln Ghiaurov, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. nl P.C.B., președintele Con
siliului Contrai al Sindicatelor din 
R. P. Bulgaria.

A fost prezent Trofin Simedrea, 
ambasadorul României la Sofia.

VARȘOVIA 10 — (Corespondență 
de la Gh. Ciobanul. Intr-un interviu 
acordat ziarului polonez „Trybuna 
Ludu", Alvaro Cunhal, secretar ge
neral al P.C. Portughez, referindu-se 
la activitatea partidului in acest mo
ment. a subliniat : „Unitate astăzi 
și unitate in viitor. Este vorba de u- 
nitale cu Partidul Socialist și. după 
cum am mai arătat, de o alianță 
amplă cu forțele armate. Pentru vii
tor. sarcina noastră constă in deter
minarea unor largi reforme sociale. 
Tara trăiește o intensă viață politi
că. A avut loc o largă democratizare 
a tuturor domeniilor vieții noastre, 
in direcția pregătirii terenului pentru 
reforme. Avem șanse uriașe pentru 
a le transpune in viață".

în legătură cu soluționarea pro

blemei coloniale el a spus : „Nu e- 
xistâ o altă soluție decit indepen
dența pentru popoarele ce se află 
sub dominația colonială a Portuga
liei și aceasta intrucit in prezent po
porul nostru trăiește o perioadă de 
amplă și adincă democratizare și 
pentru că in rindul forțelor armate 
există convingerea că războiul colo
nial trebuie încheiat. Au apărut con
diții pentru o soluție politică in ve
derea începerii unor negocieri cu 
forțele interesate în direcția recu
noașterii independenței coloniilor 
portugheze. Cucerirea de către po
porul portughez a libertăților de 
bază, posibilitatea de a se opune con
trarevoluției. adincirea unității popu
lare in țară — toate acestea devin 
un ajutor pentru popoarele ce se 
găsesc sub dominația colonială".

PROGRAM DE GUVERNĂMiNT

MARIO SOARES : „Este necesară consolidarea procesului 
de democratizare"

ROMA 10 (Agerpres). — Secretarul 
general al Partidului Socialist Por
tughez. Mario Soares, a acordat un 
interviu cotidianului italian „II Ma
nifesto". in care afirmă că proble
mele care se pun cu acuitate in 
prezent in Portugalia, după răstur
narea regimului de dictatură, sint 
de a se consolida procesul de demo
cratizare și de a se pune capăt 
războiului colonial. In legătură cu 
aceste probleme, precizează Mario 
Soares, intre poziția Partidului So
cialist Portughez și programul Jun
tei de salvare națională nu există 
deosebiri.

Pe de altă parte, Soares consideră 
câ in Portugalia nu există pericolul

imediat al unei acțiuni contrarevo
luționare, dar nu este exclus, după 
opinia sa. ca „forțele reacționare să 
încerce să creeze condiții favorabile 
pentru ele, paralizind viața econo
mică și administrativă, pentru a 
crea in viitoarele luni o situație de 
anarhie, de dezordine, de conflicte 
sociale, de penurie alimentară".

După ce relevă că in Portugalia 
există probleme de natură econo
mică și socială care nu pot fi solu
ționate imediat, liderul socialist 
subliniază că este important ca po
porul portughez, muncitorii să fie 
convinși că viitorul guvern provi
zoriu va fi un guvern care le va 
servi interesele.

O.N.U. : Apel pentru eliberarea coloniilor portugheze 
din Africa

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).
— într-o declarație publicată la se
diul Națiunilor Unite semnată de 
președinții a trei organisme O.N.U.
— Comitetul special pentru apart
heid, Comitetul pentru decolonizare

și Consiliul pentru Namibia — se a- 
dresează un apel Juntei salvării na
ționale din Portugalia pentru a 
trece la o decolonizare a coloniilor 
portugheze din Africa, conform po
ziției O.N.U. in această problemă.

ROLUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE
ÎN SOLUTIONAREA PROBLEMEI POPULAȚIEI

Cuvîntarea reprezentantului român 
la reuniunea de la Bangkok

BANGKOK 10 (Agerpres). — în 
cadrul lucrărilor reuniunii regionale, 
desfășurată la Bangkok, pentru pre
gătirea Conferinței Mondiale a Popu
lației, care va avea loc in luna au
gust. la București, a luat cuvintul 
reprezentantul țării noastre, amba
sadorul României in Tailanda. Iosif 
Chivu, care participă la dezbateri in 
calitate de observator.

Reprezentantul român a informat 
reuniunea despre stadiul pregătirii 
conferinței de la București și a pre
zentat punctul de vedere român față 
de problematica populației, in con
textul fenomenelor economice con
temporane. El a subliniat impor
tanța dezvoltării economice și sociale 
in soluționarea problemelor popu
lației. necesitatea identificării uria
șelor resurse nepuse incă in valoare, 
investirea, in folosul dezvoltării, a 
imensului potențial material și u- 
man irosit pentru menținerea unor

focare de tensiune și conflict, rolul 
cooperării internaționale in dezvol
tarea fiecărei țări.

ZIARELE LONDONEZE 
i$I MAJOREAZA PREȚUL

LONDRA 10 (De la corespon
dentul nostru). — Incepind de 
luni, ziarul britanic „Financial 
Times" va costa șapte pence in 
loc de șase. Acesta este cel 
de-al patrulea ziar londonez care 
își majorează prețul in ultimul 
timp, ca urmare a scumpirii 
hirtiei. „Din motive de econo
mie, anunță ziarul „Times", o 
altă publicație londoneză, „Eve
ning Standard", nu va mai 
apărea in zilele de sărbători 
legale".

prezentat de H. Schmidt în 
fața conducerii P.S.D.

BONN 10 (Agerpres). — Vicepre
ședintele partidului social demo
crat, Helmut Schmidt, candidat la 
funcția de cancelar federal, a pre
zentat joi in fața membrilor Comi
tetului de conducere al P.S.D. un 
program de guvernămint pentru ur
mătorii doi ani. pină la desfășurarea 
viitoarelor alegeri generale, in anul 
1976.

Programul prezentat de Schmidt 
este axat pe probleme economice. 
El a precizat că declarația guverna
mentală din ianuarie 1973 a fostului 
cancelar Willy Brandt va sta la 
baza acțiunii sale in acest domeniu.

Extinderea relațiilor 
româno-arabe

BEIRUT 10 (Corespondentă de 
Ia Crăciun Ionescu). — Trafi
cul maritim românesc in portul 
Beirut crește an de an. In 1972 
au acostat aici 50 de nave ro
mânești, iar anul trecut numă
rul navelor noastre sosite in 
portul capitalei libaneze s-a ri
dicat la 70. Zilele trecute, in raza 
Beirutului și-a aruncat, ancora 
„Mamaia", cea de-a 40-a na,vâ 
românească care vizitează acest 
port, de la 1 ianuarie 1974, fapt 
ilustrativ pentru dezvoltarea ra
pidă a relațiilor economice ro- 
mâno-arabe, mărfurile transpor
tate de cargourile românești 
fiind destinate atit. Libanului, 
cit și altor țări arabe din zonă.
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Președintele Republicii Costa Rica 
a primit pe reprezentanții 

președintelui României
SAN JOSfî 10 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Costa Rlca. Da
niel Oduber Quiros. a primit, la 9 
mai. pe Vasile Vilcu. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat. Nicolae Ghc- 
nea. adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și Constantin Stănescu, 
ambasadorul României la San Josâ, 
care l-au reprezentat pe președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. la ceremo
niile prilejuite de investirea șefului 
statului costarican.

Cu acest prilej. Vasile Vilcu a ln- 
minat președintelui Daniel Oduber 
Quiros un mesaj din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România.

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială, 
au fost abordate probleme ale rela
țiilor româno-costaricane. subliniin- 
du-se dorința reciprocă de a acționa 
pentru dezvoltarea lor pe multiple 
planuri.

REGELE BELGIEI A PRIMIT PE 
MINISTRUL DE EXTERNE AL ROMÂNIEI

BRUXELLES 10 (Corespondență 
de la N. Popescu-Bogdăncști) : Re
gele Baudouin al Belgiei a primit, 
vineri, pe George Macovescu, mi
nistrul de externe al României, care 
face o vizită la Bruxelles.

în cursul audienței, ministrul de 
externe a transmis suveranului din 
partea președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
un salut, precum și un mesaj de pace 
și prietenie adresat poporului bel
gian.

La rirtdul său, regele Baudouin, a- 
mintindu-și cu plăcere de vizita în
treprinsă in Belgia de către pre

ședintele Nicolae Ceaușescu și de 
către tovarășa Elena Ceaușescu, a 
transmis președintelui Republicii So
cialiste România salutul său. însoțit 
de mesajul de pace și prietenie pen
tru poporul român.

în cursul aceleiași zile, ministrul 
de externe român a avut convorbiri 
de lucru cu ministrul de externe 
belgian, Renaat Van Elslande, in 
cadrul cărora au fost abordate as
pecte ale relațiilor romăno-belgiene, 
precum și probleme ale situației in
ternaționale. îndeosebi cele privind 
securitatea și cooperarea in Europa.
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agențiile de presă transmit:
Au fost reluate negocie

rile privind reducerea reciprocă a 
trupelor și armamentelor și măsuri 
adiacente in Europa centrală. După 
cum se știe participanții la reuniu
ne luaseră o pauză la 10 aprilie a.c. 
La negocierile de la Viena participă 
in acest moment delegațiile a 19 sta
te. România este reprezentată de o 
delegație condusă de ambasadorul 
țării noastre in capitala Austriei.

Acțiunea de constituire 
a adunărilor republicane și 
provinciale — cca de a trela 
etapă din cadrul alegerilor pentru 
organele puterii de stat, de la nive
lul comunal pină Ia nivel federal — 
s-a încheiat în Iugoslavia. Actul fi
nal al procesului de alegere a 
organelor reprezentative va fi con
stituirea, la 15 mai, a Adunării 
R. S. F. Iugoslavia.

Ministrul afacerilor ex
terne al Filipinelor, Cark” 
Romulo, a declarat că guvernul țării

sale intenționează să stabilească, 
intr-un viitor apropiat, relații diplo
matice cu Uniunea Sovietică și 
R. P. Chineză.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Convorbiri intre președin
ții Zairului și R. P. Congo, 
în apropiere de Kinshasa a avut 
loc o întilnire intre președintele 
Zairului, Mobutu Șese Seko, și pre
ședintele R. P. Congo, Marien 
N'Gouabi, la care eu fost discutate 
relațiile bilaterale și s-au pus ba
zele unor acorduri-cadru ce urmează 
să fie ratificate in viitorul apropiat. 
Totodată, șefii de stat ai celor două 
țări vecine au examinat, împreună 
cu președintele Frontului de Elibe
rare Națională a Angolei. Holden 
Roberto, o serie de probleme pri
vind lupta de eliberare națională 
din această Ură.

Primul ministm al Etio- 
pioir Endalkatchew Makonnen, a 
declarat că, după mai multe săptă- 
mini de tensiune, situația internă 
din țară revine la normal, singurele 
probleme cu care rămine să fie con
fruntat guvernul fiind persistența 
fenomenelor de secetă și foamete in 
unele regiuni.

ARGENTINA UN AMPLU

PROGRAM DE DEZVOLTARE
Vorbind despre o- 

biectivele pe care și 
le-a stabilit Argentina 
pe plan intern și in 
domeniul relațiilor in
ternaționale, președin
tele Juan Dommgo 
Peron a anunțat, zi
lele trecute, că in cu- 
rind va supune dez
baterii Congresului 
național „un mare 
program de dezvolta
re politică, economică 
și socială" a țării. 
Șeful statului argen
tinian a subliniat că 
actualul stadiu im
pune cu necesitate de
terminarea unui drum 
propriu de dezvoltare, 
conform cu interesele 
și aspirațiile întregii 
națiuni. El a arătat că 
aceste țeluri nu vor 
putea fi atinse decit 
printr-o guvernare pe 
bază de planificare, 
într-un viitor apropiat 
va fi creat un consi
liu pentru proiectul

_______________

național, alcătuit din 
reprezentanți ai tutu
ror sectoarelor socie
tății argentinene, a 
cărui misiune va fi 
elaborarea programu
lui de dezvoltare na
țională.

In linii mari, acest 
program de perspec
tivă preconizează afir
marea deplină a_suve
ranității și indepen
denței naționale, dez
voltarea intensă a e- 
conomiei, astfel_ 
aceasta să poată 
tisface necesitățile na
ționale și să îngăduie 
ArgentineL să parti
cipe activ și eficient 
la colaborarea și co
operarea pe plan con
tinental și mondial.

Anunțarea acestui 
proiect a generat o 
puternică efervescență 
in viața politică a ță
rii. „Consider pozitiv 
mesajul președintelui 
Peron, declara Ricar-

incit 
sa

do Balbin, liderul 
U.C.R., cel de-al doi
lea partid politic din 
țară, deoarece măsu
rile anunțate sint 
orientate spre consoli
darea frontului in
tern. element funda
mental pentru politica 
de independență a 
Argentinei". Observa
torii din Buenos Ai
res apreciază că acest 
proiect întrunește a- 
deziunea unor largi 
pături sociale, fiind 
cvasiunanimă convin
gerea câ numai prin 
elaborarea unui plan 
de dezvoltare pe ter
men lung marile bo
gății ale țării pot fi 
fructificate pe deplin. 
Un program de per
spectivă. o politică e- 
conomică planificată 
sint 
mare 
viața

deziderate 
actualitate 

Argentinei.

de 
în

V. PAUNESCU

LONDRA TESTE ELECTORALE

NECONCLUDENTE
în zilele de 2 și 7 

mai la Londra și, res
pectiv, in Scoția au 
avut loc alegeri pentru 
desemnarea a circa 
3 500 consilieri in or
ganele locale ale pu
terii de stat. In actua
lele condiții, cind in 
cercurile politice se 
discută tot mai intens 
posibilitatea ținerii 
unor noi alegeri gene
rale la o dată apropia
tă, prezența la urne a 
circa o treime din 
electoratul britanic a 
trezit un interes deo
sebit, majoritatea co
mentatorilor conside
rând cele două scrutine 
ca „verificări" ale po
tențialului electoral al 
principalelor partide.

Privite prin prisma 
cifrelor, rezultatele a- 
legerilor de la Londra 
și din Scoția oferă te
ren pentru concluzii 
diferite. Dacă sint 
comparate cu datele 
scrutinului de acum

trei ani pentru organe
le locale, in cursul că
rora laburiștii au înre
gistrat un avans apre
ciabil, atunci actualele 
alegeri reprezintă o 
oarecare dare înapoi a 
partidului aflat la pu
tere și o sensibilă re
dresare pentru conser
vatori. Aceasta a și 
determinat ziarele de 
orientare conservatoa
re, cum este „Daily 
Telegraph", să con
semneze „succesul 
candidaților conserva
tori" și să sublinieze 
că „alegerile londone
ze și cele scoțiene nu 
sint de natură să ofe
re șefului guvernului 
vreun indiciu că poate 
ține cu șanse de suc
ces alegeri generale". 
Dacă -insă aceste re
zultate sint privite 
prin prisma datelor 
ultimei confruntări 
electorale de la 28 fe
bruarie, atunci ele par 
6ă evidențieze o creș-

tere a numărului de 
voturi acordat laburiș
tilor, ceea ce îndreptă
țește o serie de publi
cații să vorbească de 
o „întărire a poziției 
partidului lui Wilson".

Se pare însă că in 
decizia șefului guver
nului privind viitoare
le alegeri parlamenta
re hotăritoare vor fi 
alte elemente. în pri
mul rind măsura în 
care guvernul va reuși 
o redresare a econo
miei și infrinarea in
flației.

Cind a format ac
tualul guvern minori
tar, in urmă cu două 
luni, premierul Wilson 
a declarat că va ră- 
mine la putere „cel 
puțin un an", ținind 
insă să adauge că par
tidul său „a și început 
«ă se pregătească de 
noi alegeri".

N. PLOPEANU
J

Au fost încheiate aran
jamentele
gerea a 10 000

necesare pentru retra- 
de militari americani,

din cei 35 000 dislocați în Tailanda, 
a anunțat guvernul de la Bangkok. 
In cadrul acestor aranjamente se 
prevede, de asemenea, retragerea a 
50 din bombardierele „B-52" stațio-

După întrevederile pe 
care le-a avut cu președin
tele A. Sadat, ’««tarul de stat 
american, Henry Kissinger, a sosit in 
cursul aceleiași zile la Tel Aviv, 
unde a reluat convorbirile cu oficia
litățile israeliene asupra realizării 
unul eventual acord de separare a 
forțelor pe frontul de pe înălțimile 
Golan. „Sintem, in prezent, in faza 
examinării detaliate a problemei și, 
așa după cum am mai spus, cred că 
s-au realizat unele progrese, dar nu 
putem vorbi deocamdată despre un 
acord", a spus Henry Kissinger.

Partidul Copei din Ve
nezuela ți-a anunțat sprijinul 
pentru cea mai mare parte din mă
surile economice preconizate de pre
ședintele țării, Carlos Andres Perez. 
In acest sens, conducerea Copei — 
fost partid de guvernămint — a 
subliniat importanța hotărîrii execu
tivului de a proceda la naționali
zarea zăcămintelor de minereu de 
fier, trecerii industriei siderurgice 
sub controlul statului, sporirii impo
zitului pe profiturile realizate de 
companiile străine care acționează in 
sectorul industriei petroliere precum 
și a îmbunătățirii condițiilor de trai.

Ministrul cubanez al co
merțului exterior, Marcel° 
Fernandez Font, aflat la Ciudad de 
Mexico, a avut o întrevedere cu 
președintele Luis Echeverria Alvarez, 
in cadrul căreia părțile au procedat 
la un schimb de păreri privind mo
dalitățile de promovare a relațiilor 
comerciale bilaterale. Totodată, mi
nistrul cubanez a inaugurat expozi
ția economică „Cuba ’74“.nate la baza militară de la U Tapao.

Noi incidente ou avut loc zilele trecute in Irlanda de Nord, soldate cu râniți 
și pagube materiale. în fotografie: la Belfast, o explozie a provocat rânirea 

a 17 persoane

Di PRETUTIMPEHl
• PRIZONIER POLI

TIC LA VIRSTA DE TREI 
ANI. un k'P1 °devftrfit’ 
relatat de ziarul „l'Humanitâ" : 
Victor Manuel Martin Bayon, 
In virstă de trei ani. a fost de
ținut mai multe zile in închi
soarea spaniolă d'Alicante. A 
fost arestat la 23 aprilie. îm
preună cu părinții săi. acuzați 
de activități politice. La scurt 
timp după încarcerare, copilul 
s-a îmbolnăvit. El a fost elibe
rat la intervenția medicilor.

•CHARLOT DIN 
NOU PE PLATOU. 83 
dc ani. Charlie Chaplin, cele
brul Chariot, pregătește cel 
de-al 81-lea film el său. Scena
riul este gata, turnările vor în
cepe in vara aceasta. Chaplin 
va avea ca parteneră pe Victo
ria. a treia fiică din cei opt 
copii ai săi.

• ALUMINIU FĂRĂ 
BAUXITĂ. Pentru a face față j 
unei eventuale penurii de alu
miniu. companiile americane
,.Alcoa" și „Anaconda" au în
cheiat un acord pentru schim
bul de informații asupra teh
nologiilor de producere a aces
tui metal, pornind nu de la 
bauxită, ci de la alte minerale. 
„Anaconda" exploatează deja o 
uzină-pilot care fabrică alumi
niu din argilă, folosindu-se de 
un procedeu pe bază de acid 
clorhidric. Ea a și achiziționat 
in statul Georgia importante 
rezerve de argilă (caolin) cu un 
conținut ridicat de alumină. De 
asemenea, „Alcoa" a experi
mentat un procedeu de fabri
care a aluminiului din diferite 
substanțe, achiziționind in acest 
scop importante zăcăminte de 
anortozit in statul Wyoming. O 
altă companie, ..Aluminium 
Pechiney". a elaborat o tehno
logie proprie prin care se poa
te obține aluminiul dintr-un 
mare număr de materiale — 
șisturi sau argile.

• PE RUTA FRANȚA- 
CHINA CU ELICOPTE
RUL. Pentru prima oară tra
seul Franța—China a fost stră
bătut cu elicopterul. Aparatul a 
aterizat la Kunrnin. in partea 
de sud a Chinei, după 50 de ore 
de zbor, efectuat in circa o 
săptăminâ. Aparatul a străbătut 
continentele și oceanele la alti
tudinea de peste 3 mii de me
tri. Pe unele porțiuni ale tra
seului dintre Kunrnin și Pekin, 
elicopterul, condus de un echi
paj chinez, s-a inălțat la 5 mii 
metri.

• ULCIORUL-SURPRI- 
ZĂ. în localitatea poloneză 
Cieplice. din voievodatul Rzes- 
zow, a fost găsit un ulcior din 
lut conținind monede de argint 
din secolele al XVI-lea și al 
XVII-lea, printre care un taler 
olandez bătut în 1572, groși po
lonezi și un număr mare de 
monede sileziene, pomoriene și 
rusești din acea vreme. Potri
vit părerilor specialiștilor, este 
vorba despre cea mai impor
tantă descoperire de acest gen 
din zona de sud-est a Poloniei. 
Cele peste 420 de monede sint 
studiate și cercetate la muzeul 
local din Rzeszow.

• ULTRASUNETELE Șl 
CALITATEA VINURILOR. 
Ultrasunetele au proprietate^ 
de a conferi vinurilor de masă, 
Îndeosebi vinurilor albe, mai 
multă aromă și savoare. Acest 
lucru a fost constatat pe baza 
experiențelor efectuate de viti
cultorii bulgari. înainte de fer
mentație, ei au tratat mustul 
de struguri cu ultrasunete, du
rata tratamentului respectiv 
stabilindu-se în funcție de so
iul strugurilor. După cum se 
știe, buchetul vinului este de
terminat de compușii volatili — 
acetatul de etil și alți esteri. 
Or, s-a constatat că volumul 
acestora crește atunci cind 
mustul este supus ultrasune
telor.

• SEMINȚELE AU ÎN
COLȚIT DUPĂ 1500 DE 
ANI... In urma unor săpă
turi arheologice efectuate pe 
un șantier din sudul Japoniei, 
au fost scoase la iveală semințe 
de mei, vechi de aproape 1500 
de ani. Puse intr-un pămint 
fertil, aceste semințe au încol
țit. iar plantele s-au dezvoltat 
normal. Jun Nakamura, profe
sor de botanică la Universita
tea națională din orașul japo
nez Kochi, studiind fenomenul, 
a apreciat că semințele s-au con
servat foarte bine, deoarece 
s-au aflat îngropate intr-un sol 
de origine vulcanică. foarte 
uscat.

• TRAFICUL AERIAN 
IN 1930. Daniel Haughton, 
președinte al Corporației „Lock
heed Aircraft", a estimat că’ 
pină in anul 1980, tn lume vor 
fi vindute aproximativ 2 200 de 
avioane de pasageri. El a apre
ciat că, în perspectivă, este po
sibil să se construiască un nou 
avion de pasageri, care să fo
losească drept combustibil hi
drogenul, capabil sâ transporte 
400—500 de pasageri, în orice 
punct al globului, intr-un timp 
de 3—4 ore. Dar, a declarat 
Daniel Haughton, pentru viito
rul imediat, derivatele petro
lului vor rămine principalii 
combustibili in aviație.
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