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Pe linia tradiționalelor contacte și convorbiri, a colaborării

frățești rontâno-bulgare, ieri a început
Pe ogoare, 

în aceste zileVIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUINICOLAE CEAUSESCU IN BULGARIA
Călduroasă primire 

la Vama
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a sosit, 
simbătă dimineața, la Varna, în- 
tr-o scurtă vizită de prietenie, la 
invitația tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Constantin Mitea, membru al C.C. 
al P.C.R., consilier al președintelui 
Republicii Socialiste România. 
Stefan Bîrlea, membru al C.C. al 
P.C.R., șeful cabinetului președin
telui.

Aeroportul orașului — spre care 
cu mult înainte de aterizarea 
avionului prezidențial s-au în
dreptat mii de locuitori din 
Varna și din împrejurimi — 
era împodobit sărbătorește cu 
portretele celor doi conducători 
de partid și de stat și cu 
drapelele de stat ale Româ
niei și Bulgariei. Pe un mare 
panou, înălțat in fața modernei 
clădiri a aerogării, erau scrise cu
vintele : „Bine ați venit, tovarășe 
Ceaușescu

La apariția sa in ușa avionului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat cu ovații de cei prezenți 
pe aeroport, care fluturau stegu- 
lețe cu tricolorul românesc și 
scandau „Vecina dfujba“, „Ve

cina drujba !“ (..Prietenie veșni
că !“) și „Ceaușescu. Ceaușescu".

La coborirea din avion, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost 
întîmpinat de tovarășul Todor 
Jivkov, care i-a urat bun venit 
pe pămîntul Bulgariei. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
se îmbrățișează cu căldură.

Fete in costume naționale au 
oferit flori șefului statului român.

Fanfara militară a intonat 
imnurile României și Bulgariei, 
iar o gardă militară a prezentat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
onorul.

In continuare, tovarășul Todor 
Jivkov prezintă persoanele oficiale 
venite în înlimpinarea înaltului 
oaspete român : tovarășii Kon
stantin Tellaîov, secretar al C.C. al 
P.C.B.. Milko Balev, membru al 
C.C. al P.C.B.. șeful cabinetului 
președintelui. Todor Stoicev, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Varna al P.C.B., membru al Con
siliului de Stat . se mai aflau pe 
aeroport alte personalități bulgare, 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

Era prezent ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Sofia, Trofin Simedrea.

După ceremonia de la aeroport, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov s-au îndreptat, în- 
tr-o mașină deschisă, spre gara 
maritimă a orașului, străbătînd un 
lung culoar viu format din zeci de 
mii de locuitori ai Varnei, ce au ți-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Sămlnța a fost pusă in pămint, 
plantele răsar sau sint in curs de 
răsărire. Acum, nivelul recoltei de. 
pinde, in cea mai mare măsură, de 
executarea la timp a lucrărilor de 
întreținere : prășit, combaterea dău
nătorilor și a buruienilor, irigații.

în condițiile din acest an trebuie 
dată o atenție cu totul deosebită 
lucrărilor de Întreținere a culturi
lor. Specialiștii apreciază că lipsa 
umezelii din sol in a doua jumătate 
a anului trecut a impiedicat răsă
rirea buruienilor. Prin urmare, ele 
n-au mai fost distruse prin arătu
rile de toamnă sau gerurile de 
peste iarnă. Ploile de la sfirșitul 
lunii aprilie și din această lună au 
favorizat lncolțirea și răsărirea unul 
mare număr de 
buruieni, perico
lul lor puțind fi 
stăvilit numai 
prin executarea 
la timp a prași- 
lelor și erbicida- 
rea culturilor. De 
asemenea, intru- 
cit in multe zone 
din țară pămin- 
tul nu are sufi
cientă umezeală, 
se impune execu
tarea repetată a 
lucrărilor solului, 
care, prin stratul afinat ce se creea
ză Ia suprafață, împiedică evapo
rarea apeik asigură condiții optime 
de dezvoltare a plantelor. Lucră
rile de întreținere necesare fiecărei 
culturi, precum și numărul lor sint 
bine cunoscute nu numai de către 
specialiști, ci de toți oamenii mun
cii din agricultură. Important este 
ca acum ele să se execute fără in- 
tirziere, pe toate suprafețele.

Din toate județele sosesc la re
dacție vești din care rezultă că, In 
cele mai multe unități agricole de 
stat și cooperatiste, mecanizatorii și 
cooperatorii au trecut cu toate for
țele la prășitul mecanizat sau ma
nual al culturilor. în cooperativele 
agricole din județul Timiș, de exem
plu, din cele 14 700 ha cultivate cu 
sfeclă de zahăr. 3 600 au fost pră
șite mecanic, iar peste 10 000 ha — 
manual. Ca urmare, culturile se 
dezvoltă frumos. După cum se știe, 
județul Mehedinți a încheiat pri
mul semănatul porumbului. Acurh, 
toate forțele sint concentrate la 
prășit. Deși in ultimele zile a 
plouat, au fost prășite manual 
2150 ha sfeclă de zahăr, 3 560 ha 
floarea-soarelui și aproape 1 000 ha 
porumb. De asemenea, in coopera
tivele agricole din județul Brăila 
au fost prășite mecanic peste 

De ce trebuie dată, 
in acest an, o atenție 
deosebită lucrărilor de 
intreținere a culturilor

16 000 ha, iar manual — 18 700 ha, 
din care 14 500 ha cu porumb.

Sint numai citeva din numeroa
sele exemple care demonstrează ho
tărî rea oamenilor muncii din agri
cultură de a nu-și precupeți efor
turile pentru a obține in acest an 
recolte bune. Cu toate acestea. în 
unele locuri, pe motivul că ar fi 
prea devreme, nu s-a trecut cu
toate forțele la executarea lucră
rilor de întreținere a culturilor.
Specialiștii apreciază că nu-i prea 
devreme să se treacă la efectuarea 
lucrărilor de întreținere a culturi
lor. Din contră, recomandă impul
sionarea acestor lucrări : prășitul 
manual și răritul sfeclei de zahăr, 
prășitul cu sapa rotativă sau grapa 

cu colți reglabili 
la porumb. La a- 
cestea se adaugă 
plivitul chimic 
sau manual al 
buruienilor din 
semănăturile de 
toamnă. Maximă 
atenție trebuie 
acordată comba
terii dăunători
lor, îndeosebi la 
sfecla de zahăr, 
porumb și floa
rea-soarelui. E- 
xistă păreri po

trivit cărora substanțele și trata
mentele respective costă. Dar pa
gubele sint mult mai mari atunci 
cind combaterea dăunătorilor nu 
se face la timp.

Buna desfășurare a campaniei de 
Întreținere a culturilor presupune o 
organizare temeinică a muncii în 
fiecare unitate agricolă, folosirea 
cit mai rațională a mijloacelor și 
forțelor, creșterea răspunderii tu
turor pentru respectarea regulilor 
agrotehnice — începlnd de la ca
drele de conducere și specialiști, 
pină la fiecare cooperator sau lu
crător din întreprinderile agricole 
de stat. Sarcini importante revin 
deopotrivă organelor și organizații
lor de partid din unitățile agricole. 
Ele sint chemate să desfășoare o 
intensă muncă politică și organiza, 
toricâ pentru unirea eforturilor lu
crătorilor din agricultură in vederea 
efectuării la timp și de bună ca
litate a lucrărilor de întreținere a 
culturilor. Nicăieri, pe nici o par
celă de pămint. să nu lăsăm ca bu
ruienile că dijmuiască in vreun 
fel recolta, să facem totul ca prin 
executarea in cele mai bune con
diții a tuturor lucrărilor din această 
perioadă să asigurăm dezvoltarea 
viguroasă a plantelor, pentru ca să 
culegem roade cit mai mari.

Plecarea din Capitală
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Rumân, președintele Repu
blicii Socialiste România, a ple
cat, simbătă dimineața, în Repu
blica Populară Bulgaria, unde 
face o vizită de prietenie Ia in
vitația tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bul
gar. președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bul
gari a.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Emil Bodnaraș, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Emil Drăgănescu,

Janos Fazekas, Petre Lupu, Ma
nea Mânescu, Paul Niculescu-Mi- 
zil. Gheorghe Pană, Gheorghe Ra
dulescu, Leante Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec. Chivu 
Stoica. Constantin Băbălău, Mi
ron Constanți nescu, Magdalena 
Filipaș, Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Pățan, pre
cum și membri ai C.C. . al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești.

Au fost de față Nicola Kostur- 
ski, însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R.P. Bulgaria la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Simbătă după-amiază, la reșe
dința guvernamentală „Voden" au 
început convorbirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Todor Jiv
kov, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria.

Din partea română la convor
biri participă tovarășii Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Constantin Mitea, membru al C.C.

ÎN FABRICAȚIE:

al P.C.R., consilier al președinte
lui, Ștefan Bîrlea, membru al C.C. 
al P.C.R., șeful cabinetului pre
ședintelui.

Din partea bulgară participă to
varășii Konstantin Tellaîov, secre
tar al C.C. al P.C.B., Milko Balev, 
membru al C.C. al P.C.B., șeful ca
binetului președintelui, Iordan Go- 
lemanov, adjunct al șefului secției 
de politică externă și relații in
ternaționale a C.C. al P.C.B.

în timpul convorbirilor, cei doi 
conducători de partid și de stat

s-au informat reciproc despre ac
tivitatea desfășurată de P.C.R. și 
P.C.B. pentru construcția societă
ții socialiste în cele două țări. Au 
fost examinate, de asemenea, re
lațiile bilaterale, exprimîndu-se 
dorința comună pentru lărgirea și 
adîncirea legăturilor dintre cele 
două țări în interesul popoarelor 
român și bulgar, al cauzei păcii 
și socialismului în lume.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

Cel mai mare produs 
electrotehnic românesc

In cadrul Întreprin
derii „Electroputere" 
din Craiova a intrat 
in etapa finală de fa
bricație cel mai mare 
produs electrotehnic 
românesc : transfor
matorul electric-bloc 
de 490 M.V.A., pro
dus a cărui documen
tație este semnată de 
specialiștii institutului

de proiectări și cer
cetări pentru mașini 
și aparate electroteh
nice. Numai miezul 
magnetic al transfor
matorului, alcătuit din 
peste 22 000 foi de ta
blă silicioasă, cintă- 
rește 170 000 kg. De 
la începutul anului și 
pină acum, in această

prestigioasă întreprin
dere și-au trecut pro
bele de omologare a- 
proape 100 tipuri și 
variante de mașini și 
aparate electrice. In 
fază avansată de con
strucție se află prima 
locomotivă Diesel-e- 
lectrică de 1 250 C P.

(Agerpres)

Pe lot troseul vizitei, populația a făcut o primire entuziasta tovarășului Nicolae Ceaușescu

OBIECTIV 
INDUSTRIAL 
LA SULINA
La Sulina a fost pusă in 

funcțiune, zilele trecute, o fa
brică nouă, care a și li
vrat beneficiarilor primele can
tități de produse. Mecanizată 
și automatizată in bună parte, 
noua fabrică este cea mai mo
dernă unitate producătoare de 
conserve de pește din țară și 
primul mare obiectiv industrial 
din Sulina. Ea valorifică peștele 
oceanic adus de navele fiolei 
noastre de pescuit, preparind o 
gamă largă de conserve in ulei 
și in sosuri picante. Potrivit an
gajamentului asumat de tinărul 
colectiv, întreprinderea va a- 
tinge capacitatea finală da 6 600 
tone conserve in mai puțin de 
un an. Odată cu aceasta, pro
ducția de conserve a întreprin
derii de industrializare a Pește
lui din Tuleaa, de caro aparține 
noua fabrică, va crește cu peste 
60 la sută. Unitatea de la Su
lina este dotată și cu o fabrică 
de gheață și cu un frigorifer, 
avind o capacitate de 2 300 tone, 
care va asigura conservarea 
unor însemnate cantități de 
pește livrate de noile crescătorii 
din Delta Dunării.
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DIVERS
Ca un singur
om

— După cum am fost Infor
mați, in județul Dîmbovița x-a 
dat in funcțiune ol zecelea obț

in ultimele 12 
’ termen. Care

Locul

ne vor intlmpina locurile de 
și odihnă ? Sint ele pregătite 
sezonul estival 7 Pe baza

■ Mulțumire
I
I
I 
I
I 
I
I

Fost muncitor la „Oțelul 
roșii'-, acuni pensionar. l.N. 
luat rapidul dc Timișoara ți 
venit cu treburi la București, 
compartiment — lume fel 
fel. După orele petrecute intr- 
conversațic aprinsă cu neci 
noscuții călători, la coborire, 
J..X. a uitat dc palton. ..îl soco
team pierdut definitiv — ne 
mărturisește el. Unde era să mă 
caute cel care l-a găsit ?“ Tată 
insă că anonimul a găsit drumul 
spre păgubaș prin... biroul de 
obiecte pierdute. Mulțumirile 
pensionarului pentru frumosul 
gest l

Marius Tarșinschi. din 
a Vil-a a școlii generale 
Rodna (Bistrița-Năsăud), 
dorea nespus dc mult un canar. 
Pină să-și facă rost de unul in 
carne și... pene, și l-a meșterit 
singur din tot felul de sirmulițe 
fci conductori electronici. Nu, 
nu-i nici o glumă ! Pasionat 
membru al cercului radio, Ma
rius și-a construit singur citeva 
aparate electronice, intre care și 
un canar de toată frumusețea. 
Prin ingenioase și subtile „aran
jamente" electronice, acesta 
imită cintecul unui canar ade
vărat. Cine nu crede, sa se ducă 
să-l asculte.

Amintesc pentru 
răspunde tovarășul Ion 
cretar al comitetului ___ ___ ___
par.id. că in Dîmbovița planul de 
investiții însumează peste 14 miliar
de lei in actualul cincinal. Condu
cerea și îndrumarea «acțiunilor desfă
șurate in acest scop sini încredința
te, pe fiecare șantier, unui tovarăș 
membru in biroul comitetului jude
țean de partid. El stă acolo 4 din 
cele 6 zile lucrătoare ale săptăminii 
și răspunde — in fața biroului — atit 
de bunul mers al muncii pe șantier, 
cit și de organizarea unor acțiuni 
politico-educative menite să mobili
zez? oamenii in întrecere. Efectul 
acestei măsuri «apare și mai elocvent 
ilustrat prin două exemple. Primul 
este legat de activitatea aaitatorilor 
de pe platforma metalurgică din Tir
goviște. Ei «au observat, la turnarea 
fundațiilor de la cuptoare, că graficul 
construcțiilor înregistrează ritmuri 
care nu vor asigura realizarea anga
jamentului asumat — predarea obi
ectivelor înainte de termen. De a- 
cee.a. cu sprijinul comitetului de 
partid, au organizat o intilnire cu 
colegii lor de la stația de betoane 
și sectorul transporturi, în ambele 
locuri s-a explicat — pe bază de 
grafice și calcule concrete — că an
gajamentul este realist și este 
d? datoria tuturor să militeze pen
tru îndeplinirea lui. în cele din urmă 
s-a reușit ca fundațiile de la cup oa- 
reie nr. 1 și 2 să fie predate la mon
taj înainte de termen. în prezent, 
convorbirile și intilnirile de acest fol 
au fost extinse intre toate organiza
țiile d? partid și colectivele care coo
perează la reali’.area unui obiectiv.

exemplu se 
de pe șan- 

Aici s-au 
de

rei formații de lucru. Din echipă 
fac parte 1—2 agitatori — de regu
lă șeful șantierului și un maistru — 
care înfățișează, succint, evenimen
tele politice la zi, rezultatele din în
trecere. sarcinile pe săptămina in 
curs. Apoi, o mică formație a bri
găzii «artistice dc agitație prezintă un 
scurt program dedicat, dc fiecare 
dată, citorva muncitori — numiți no
minal — evidonțiați in întrecere. 
Căutăm, in acest fel, să folo
sim cit mai eficient pirghiilc mun
cii politice de masă pentru dez
voltarea conștiinței oamenilor mun
cii. căci aceasta arc, in ultimă instan
ță. un rol hotăritor. Sau, altfel spus,

zat schimburi de experiență. O ru
brică specială la gazetele de perete — 
..Opinia acuză" — combate orice ma
nifestări de risipă printre construc
tori. In mod periodic, la Universita
tea populară din Tirgoviște — orga
nizată direct pe șantier — se expun 
teme speciale, iar organizațiile de 
partid inițiază tot periodic dezbateri 
cu fiecare colectiv. Toate aceste ac
țiuni au contribuit la realizarea in 
1973 — numai pe șantierul care a 
lansat inițiativa — a unor economii 
de 1 407 tone ciment, 121 tone metal, 
124 mc material lemnos, 63 000 bu
căți cărămizi ș.a.

Ce căutati»

noaptea 
în gară ?

Această întrebare a fost adre
sată intre orele 2 și 3,45 
număr de 100 de persoane 
către organele de miliție, 
prilejul unei acțiuni de control 
efectuat in stația C.F.R. Arad. 
■Cei mai mulți aoia veniseră cu 
trenul seu erau in așteptare. 
Oameni cu treburi. Totuși, 22 
din cele 100 de persoane. ci.,d li 
s-a adresat intreoarea au înălțat 
din umeri. Cițiva dintre ei, nici 
măcar atit, pentru că erau beți 
criță. Au fost aplicate, pe loc, 
22 de sancțiuni. Se spune 
noaptea e un sfetnic bun. O 
Dar acasă.

In incinta primăriei din 
a apărut o cutie foarte asemă
nătoare cu cele pentru scrisori. 
Prin intermediul ei, cetățenii 
adresează forurilor sanitare de 
resort j aiurite întrebări asupra 
primului ajutor in caz de boală 
sau accidente, asupra meâica- 
mentației, regimului de hra
nă etc. De două ori pe săptă- 
jnină, cutia de scrisori 
deschisă, iar răspunsurile 
date de medici specialiști 
intermediul stației de amplifi
care a orașului, care încearcă 
să... amplifice posibilitățile 
omului de a—și îngriji sănătatea.

Tîrg de auto 
camioane ?

Control inopinat efectuat 
organele de miliție in tirgurile 
din Mociu și Panticeu (Cluj). 
Au fost depistate, intre altele. 
67 de autovehicule (camioane cu 
și fără remorci și cniar auto
macarale și autobasculante), care 
figurau pe foile de parcurs că se 
află in cursă, dar cărora șoferii 
acestora le schimbaseră traseul, 
transported ilegal mărfuri pen
tru diverși cetățeni. Odată vi
zate conducerile unităților unde 
lucrează șoferii (sancționați) 
care o luaseră razna, să sperăm 
că se vor lua și măsuri pentru 
aducerea lor pe drumul cel bun.

Imprudență
Avind de transportat o re

morcă încărcată cj material 
lemnos la întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geolo
gice din Tincova (Timiș), trac
toristul rutierist loan Scraba 
s-a gindit să-1 ducă pină acasă 
si pe consăteanul său — din co
muna Copăcele — Mihai Rus- 
neac. Acesta s-a cocoțat pe gră
mada de iemne și tractorul a 
pornit la drum. Imprudență fa
tală. pentru câ, la o cotitură, pe 
drumul forestier. tractorul 
41-CS-775 s-a răsturnat. în urma 
accidentului, M.R. și-a pierdut 
viața.

avem in vedere că pe șantiere se ri
dică nu numai construcții, ci și o 
conștiință înaintată.

Totodată, pornind de la ideea că 
numai introducerea ca atare a acor
dului global nu asigură, automat, 
creșterea productivității muncii. De 
aceea, am conjugat această ac
țiune cu un amplu program cie 
măsuri politice. In acest scop s-au 
organizat, pe loturi și formații 
de lucru, adunări la care au 
vorbit activiști de partid și de stat, 
economiști, juriști, oameni care lu
crau in acord global. La invățămin- 
tul de partid s-au ținut lecții și dez
bateri speciale pe această temă.

— Să înțelegem că activitatea 
pe șantiere, munca politică de 
masă printre constructori se 
desfășoară pretutindeni la ace
leași dimensiuni, fără lipsuri, 
fără greutăți ?

d-'-al doilea 
la o situație 
de la Fieni.

at echipe care se deplasează,
> ori ne săptămină, in pauza de 

prinz, la locul de muncă al fiecă-

— Inițiativa a apărut pe platfor
ma metalurgică din Tirgoviște și a 
fost generalizată, in diverse varian
te, pe toate șantierele din județ. Ea 
are criterii foarte precise : gospodă
rirea judicioasă a materialelor, co
lectarea, sortarea și depozitarea de
șeurilor folosibile, consumul de ma
teriale pe bază de fișa limită etc. 
Pentru popularizarea ei s-au organi-

— Nicidecum. La șantierul 
chimie din Găești, complexul 
rației meșteșugărești din Tirgoviște 
și in alte locuri se manifestă încă 
neajunsuri in folosirea timpului de 
lucru, a mașinilor, utilajelor și a ca
pacităților de producție, in respec
tarea disciplinei de plan și de pro
gram : pe alocuri — Fabrica de ce
ramică din Doicești, unele șantiere 
ale întreprinderii de construcții- 
montaje Dîmbovița — există lucrări 
sub plan ; la întreprinderea jude
țeană de construcții, acordul g.obal 
este introdus in proporție de numai 
50 la sută. Mai persistă * 
indisciplină, neglijențe 
materialelor — cu alte 
rențe ale conștiinței 
Se înțelege că toate 
suri iși găsesc explicația și 
insuficiența muncii politice 
masă, că ele arată, totodată, direcții
le și obiectivele spre care trebuie să 
ne concentrăm eforturile in viitor.

fenomene de 
in minuirea 

cuvinte ca- 
socialiste. 

aceste lip— 
explicația

Mă uitam la oamenii a- 
eia din stradă și nu-mi 

venea să cred ochilor. Se 
aflau, in fața magazinului 
ali'țnentar de pe șos. Mjhai 
Bravu, colț cu șos. Iancu- 
lui. Manipulau lăzi. Cum ? 
Celor pline le distrugeau 
capacele cu... ranga, iar pe 
cele goale le bușeau afară 
din magazia de mină — ca 
pe niște zdrențe. Apoi le 
luau cu amindouă miinile 
și le proiectau cu toată pu
terea in lespezile de pia
tră. ca să le... așeze ! Fi
rește. din acest contact dur 
ieșeau biruitoare pietrele. 
Mă gindeam : ce vor spu
ne acești salariați cind vor 
ajunge din nou cu lăzile 
sparte la centrul lor de a- 
provizionare ? I-am văzut 
si i-am auzit la depozitele 
între-rindorilor comerțului 
eu ridicata ~ ’
mai putem 
cu hirburi. 
lăzi. Noi".

Alte lăzi. .. ..... .......
noi. Sint cerute cu ușurin
ța cu care ai cere ace 
gămălie. Dar din ce se 
lăzile ? Din cartoane, 
lemn. Adică vor trebui 
iate alte păduri, alți 
meni vor fasona lemnul, 
alții il vor despica și-l vor 
mărunți. Se vor tăia alte 
păduri pentru ambalaje 1
Nu e nici o exagerare.
Nu, pentru că anual 
consumă pentru ambalaje, 
fără de care marfa nu poa
te să circule, mii de mc 
de lemn — in general de 
esență tare. Firește, aceste 
cifre pot scădea vertiginos, 
pădurea poate fi salvată

Epilogul 
curselor-

— Păi, făceam o cursă-două 
stăteam pe prundul girlei.

— Nu ți-era teamă că vei fi 
de vreun control ?

— Cine să vină ? Șefii erau __ ____
că aduceam foaia de parcurs plină de curse. 
Benzina ? Ori o dădeam altora, ori ii dam 
drumul să curgă ca să nu bată la ochi că 
n-am consumat-o...

In aceste condiții, nu numai cursele erau 
fictive, ci și controlul. De ce erau cursele 
fictive — s-a văzut in instanță. Rămine 
acum de văzut de ce era fictiv controlul...

Nu mică le-a fost mirarea celor de Ia 
Șantierul 72 C.F. din Cimpulung-Muscel 
cind s-au dus să mai ceară mașini de la 
autobaza din localitate :

— Cum să vă mai dăm — ziceau repre
zentanții autobazei — cind din 'scriptele 
noastre reiese clar că v-am transportat tot 
ce ne-ați cerut ? Să fiți sănătoși, 
ne-am îndeplinit planul.

— Planul ? Să fi‘i și dumneavoastră să
nătoși, dar, ehe, cită treabă mai aveți...

— Noi ?
Celor de la autobază nu le venea să 

-aadă. Drcpi care s-au confruntat scriptele 
lor cj cale ale șantierului : au socotit con
tabilii. au mj;urat tehnicienii și. in cele 
d:n urnă, au trebuit să dea dreptate celor 
de la șantier. Nu fără stringere de inimă • 

constatase o pagubă de aproape 57 000 
dn lei. La atit se ridica valoarea transpor
turilor Înregistrate fictiv, din care 23 497 
lei salarii necuvenite și 33 303 lei — valoa
rea carburanților scurși p? ...ana Simbetei.

— Am găsit un bonier gata ștampilat in 
biroul unui maistru — a mărturisit in fata
- ta-iței șnferul Hanu Răuță, inițiator-!’ 

curselor-fantomâ — și m-am apucat să-i 
'*nmnletez ca și cum aș fi efectuat cursr-’r 
Pe urmă au mai preluat și alții procedeul.

— Și in timpul ăsta ce făceai ?

Uite soțul, 
nu e soțul

Judecătoria sectorului 4. Proces de divorț 
în faza d° conciliere :

— Uță Floarea !
— Prezent.
— Uță Marin !
— Prezent, dar nu sînt eu...
— Poftim ?
— Tovarășă __________  ______

Marin, dar nu sint șoțul Floarei Uță. Eu 
sini din părțile ** ' _* ... ...
mea. copiii mei. Nu știu de ce m-a chemat 
aici, că pe dinsa nici n-o cunosc... Am pier
dut și ziua de lucru, că ou dac-am primit 
citația la șantier, am venit.

— E soțul dumitale ? îl cunoști ?
— Nu.
— Atunci de ce l-ai chemat în fața 

instanței ?
— Să vede'i... Am rugat-o pe o nepoată 

de-a mea să se intereseze... Și ea mi-a zis 
că l-a găsit...

• Două cămine pentru tineret,d'’3M «»p«uv,50 
do locuri vor fi date in folosință anul acesta in municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dci. județul Bacău. La lucrările de construcție iși aduc 
contribuția, după orele de program, muncitorii uteclști do la Combi
natul petrochimic Borzești. viitorii beneficiari ai noilor edificii. 
(C. Priceputu, Combinatul petrochimic Borzești).

• Pionierii ți școloril dln ora?ul Turda' )udc'ul Clui. 
au colectat și predat. In lunile martie și aprilie a.c„ Întreprinderilor 
do stat specializate 11 500 kg fier vechi, 1 040 kg neferoase, 2 970 kg 
hirtie. 651 de becuri uzate si 7 700 sticle și borcane. Totodată, au să
dit 5 421 pomi ornamentali și fructiferi. In această primăvară, pentru 
înfrumusețarea orașului și amenajarea bazelor sportive ei au prestat 
peste 1(5 000 ore de muncă patriotică. (loan Ilorval, instructor la Con
siliul municipal al pionierilor Turda).

• 1C0 000 kWh energie electrică ’* 60 ,onc com' 
bustibil conventional a economisit de la Începutul anului colectivul' 
întreprinderii miniere Anina, județul Caraș-Severin. (Ion Ghlneț, mun
citor).

o Vacanță... prelungită. ,n luna lanuarie pe u?a 
cooperativei de consum din satul Țărmure, comuna Hălmagiu. jude
țul Arad, a apărut un afiș : „închis, gestionarii plecați in concediu". 
Deși au trecut de atunci aproape 4 luni, gestionarii nu s-au mai În
tors din... vacanță. Cei care au datoria să-i caute, de ce nu iau nici o’ 
măsură ? (Gheorghe Dărău, comuna Hălmagiu, județul Arad).

© Pentru colectarea deșeurilor de hirtie dc la 
cetățeni, consider necesar a se înființa in toate cartierele orașelor, in 
fiecare sat centre de colectare, unde locuitorii să poată preda zilnic 
deșeurile și surplusurile de hirtie de la domiciliu. La această acțiune 
patriotică, de maximă importanță pentru economia națională, ar tre
bui antrenate in mai mare măsură asociațiile de locatari ale comite
telor de cetățeni. (Gh. Ionescu, București).

® Cit să mai aștept ? Pe da” dc 17 ‘anuari« 1973. ™ 
scrisoarea recomandată nr. 70. am solicitat I.A.S. Urleasca, județul 
Brăila, să-mi elibereze o adeverință de vechime in muncă pe perioada 
cit am fost angajat la respectiva unitate. întrucit n-am primit nici 
un răspuns, am revenit cu scrisoarea recomandată nr. 30 din 14 ia
nuarie a.c. Si de data aceasta insă, cererea mea a fost tratată cu... tă
cere. (Vasile Ivănescu, comuna Cireșu, județul Mehedinți).

© „Concursul" decibelilor. Noi' «‘Menii de pe strada 
Cpt. Andreescu din Tirgoviște, care locuim in imediata vecinătate a 
secției de confecții metalice a întreprinderii județene de industrie lo- 
cală-Dimbovița, nu mai avem liniște datorită zgomotelor insuportabile 
produse zi și noapte la respectiva secție. Solicităm organelor locale, 
care ne-au promis incă de anul trecut că vor muta secția la marginea 
orașului, să nu mai tergiverseze luarea acestei măsuri. (Semnează Du
mitru Milrică și alți 40 de locuitori de pe strada Cpt. Andreescu din 
Tirgoviște).

sau folosită in alte direcții, 
proporțional cu prelungirea 
vieții ambalajelor de lemn 
și carton. Cine poate să le 
prelungească viața ? în pri
mul rind, cei care le ma
nipulează ; in al doilea 
rind, întreprinderea cen
trală pentru recuperarea 
ambalajelor (ICVA), cu fi
liale in toate județele 
țării. întreprinderea res
pectivă ar trebui să repare 
din mers ambalajele, să 
aibă condiții bune de de
pozitare, ateliere corespun
zătoare de lucru. Ar tre
bui, dar n-are.

Am vizitat depozitul de 
lăzi din cartierul „23 Au- 
gust“-București. Spectaco
lul este impresionant. Ima- 

lădițe 
și 

pe
ginați-vă 100 000 de 
stivuite pe orizontală 
mai ales pe verticală, 
un teren in care nămolul 
ajunge la gleznă. Ca 
celelalte depozite, la 
din 23 August, munții 
ceia de lăzi putrezeau, 
fruntind pe timp îndelun- 
gat intemperiile vremii.

Pornind de la ideea, ve
rificată, că distrugerea am
balajelor de lemn și carton 
are loc in special in re
țeaua comercială, a coope
rației și a întreprinderilor 
de legume și fructe, se 
pune întrebarea : cine și 
de ce permite lucrătorilor 
din aceste sectoare să dis
trugă aceste bunuri ? Iată 
și explicația, aproape in
credibilă : de gestionarea 
ambalajelor despre care 
vorbim practic nu răsnun- 
de nimeni. E drept, direc
ția de specialitate a Minis-

teiului Comerțului Interior 
a emis unităților in subor
dine unele instrucțiuni 
care, in esență, se referă 
la gospodărirea ambalaje
lor și chiar la recepționarea 
lor. Dar instrucțiunile par 
a fi facultative : cine 
vrea, le respectă, cine nu, 
nu. La magazinul alimen
tar vine, să zicem, un ca
mion cu marfă, in lădițe. 
Responsabilul magazinului 
e de acord cu marfa, insă 
reclamă starea deplorabilă 
a ambalajului. Dar pe tri
misul întreprinderii de co
merț cu ridicata nu-1 in
teresează. El a luat in pri
mire marfa, nu starea am
balajelor ; de aceea 
tează fără teamă :

— Ori iei marfa 
zile pe care le vezi, 
iei nimic.

Docit să rămînă 
marfă, responsabilul 
atunci la concesii : 
descărcați lăzile".

$i așa, din concesii 
concesii, respectindu-se 
strict „instrucțiunile consi
derate facultative", amba
lajele sint primite și apoi 
trimise, fără grijă, la de
pozitele ICVA, unde fac... 
piscuri munților existenți.

Și depozitele ICVA ? 
Consumă fonduri substan
țiale ca să dreagă ce au 
stricat alții (și proprii sa
lariați). Totuși, munții ră- 
min munți, pentru că nu 
se poate face față numă
rului mare de ambalaje 
care ar trebui recondițio
nate. E drept, atelierele de 
reparație ar putea fi extin
se, dotate mai bine, dar

iată-ne la alt fir din ghe
mul incurcăturilor : ICVA 
nu deține terenuri proprii 
pentru depozitare. E chi
riașă. Și ? Această situa
ție, in aparență minoră, 
face ca ambalajele degra
date pe traseul producție 
— comerț să „obosească" 
și mai rău in depozitele 
ICVA. De ce ? Potrivit 
Legii investițiilor, chiriașii 
nu pot face amenajări pe 
terenurile închiriate pentru 
termen scurt, iar ICVA se 
află tocmai in această si
tuație.

ICVA
liarde de lei, investite 
ambalaje. Am arătat 
lemnul se degradează îna
inte de vreme din cauza 
proastei lui gospodăriri, că 
folosirea rațională a am
balajelor, precizarea răs
punderilor pe toată filiera 
circulației lor ar duce la 
economisirea unor cantități 
uriașe de materie lemnoa
să. Firește, măsurile prac
tice care vor trebui luate 
depășesc competența noas
tră. Ne-am permite, totuși, 
să sugerăm organismelor de 
resort din Ministerul Co
merțului Interior, coopera
ției, consiliilor populare, 
din alte instituții interesa
te. să analizeze atent șl ne- 
întîrziat aspectele la care 
ne-am referit. Pentru că, 
în mod cert, numărul mare 
la care se ridică metrii 
cubi de lemn irosiți in 
circuitul ambalajelor poate 
fi nu numai substanțial 
micșorat, ci chiar redus 
total.

Cum 
popas 
pentru __ _ _____
unor largi constatări efectuate de co
lective ale Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale —care s-au depla
sat In cursul lunii aprilie in 28 de 
județe — sintem în măsură să dăm 
un răspuns. In respectiva acțiune au 
fost cuprinse circa 50 de orașe șl peste 
620 de unități prestatoare de servicii 
turistice — hoteluri, moteluri, cam
pinguri. restaurante, stații PECO șl 
autoservice, puncte vamale, practic 
cea mai mare parte din întreaga 
bază materială situată de-a lungul 
principalelor trasee turistice.

Programele gospodărești de repa
rație. Întreținere și igienizare a uni
tăților aflate de-a lungul traseelor 
turistice s-au Încheiat, in general, in 
toate sistemele, pină la 30 aprilie, 
cind acestea au fost pregătite pentru 
a primi cei dinții oaspeți.

Ne-ar face plăcere, fără îndoială, 
să lăudăm toate reușitele in pregă
tirea .traseelor turistice pentru sezon. 
Dar, așa cum s-a constatat pe teren, 
nu peste tot organizatorii locali al 
turismului merită laude.

Dacă-ți arunci privirea pe lista o. 
biectiveior prevăzute a fi date în 
folosință pentru acest sezon, nu știi 
ce să mai crezi. Alături de cele care 
sint gata — și sint multe — cele ră
mase în urmă provin in general din 
acele județe care au bază materială 
pentru turism slab dezvoltată, dar 
care, după ce au obținut fondurile, 
in loc să acorde atenția cuvenită exe
cutării cit mai rapide a respectivelor 
obiective, uită de ele și construcția 
lor se amină mereu. Nu aveau nevoie 
turiștii pentru acest sezon de 
hotelul de la Orșova (Mehedinți) 
ori de cel de la Crivaia (Caraș-Sevc- 
rin), de hanul Măgura (Bacău) ori 
de restaurantele Fodgoria (Vaslui) și 
Miorița (Buzău) ? Aveau ! Dar pen
tru că atit titularii de investiții, cit 
și constructorii nu 1----- ----
atenția cuvenită, ele nu vor putea fi 
gata, dacă nu se iau măsuri hotările 
nici pentru perioada cea mai solici
tată a sezonului.

Nu este reglat prea bine nici me
canismul aprovizionării. Este lăuda
bil, desigur, faptul că aprovizionarea 
unităților cu produse alimentare s-a 
asigurat in bune condiții, că pentru 
uneie s-au creat chiar stocuri co
respunzătoare. In schimb, gama pro
duselor industriale destinate vinzării 
se conturează — cel puțin pe baza 
recentelor constatări — a fi sărăcă
cioasă. Atit sortimental, cit și canti
tativ se resimte — fie total, fie par
țial — lipsa unor articole solicitate 
in mod deosebit, ca ii, confecții din 
piele și blănuri, obiecte de artizanat 
specifice, articole de amintiri etc.

Așa după cum este cunoscut, tu
rismul pe principalele trasee este ac
cesibil. în primul rind, automobiliș- 
tilor. Or, pentru ei, pregătirea sezo
nului nu se poate nici pe departe re
zuma numai la masă și casă. Starea 
drumurilor și funcționalitatea pres
tațiilor turistice auto reprezintă con
diții obligatorii pentru un voiaj reu
șit. E adevărat, sint multe constatări 
îmbucurătoare in această direcție. Pe 
majoritatea .................
drumurilor 
acestora cu 
autoservice 
ultimii ani. ... „____ , r________
murile principale, la distanțe de 50— 
80 km, există stații PECO, iar pesle 
20 autoservice-uri, situate in orașele 
de mare tranzit turistic, au fost omo
logate pentru a efectua reparații la 
aproape toate tipurile de mașini.

In ciuda acestor reușite, la data 
controlului s-a constatat că s.nt po
sibile și unele greutăți dacă factorii 
in drept nu vor acționa fără întirzie- 
re. Bunăoară, sint necesare măsuri 
pentru intensificarea lucrărilor Ue re
parație a tronsonului șoselei naționa
le Vaslui-lași ; pentru amenajarea 
intrărilor in orașele Piatra Neamț 
(dinspie Suceava), Drobeta Tr. Seve
rin (ambele intrări), Arad (dinspre 
Nădlag) ; pentru repararea tuturor 
denivelărilor care există pe unele din 
principalele artere rutiere (exem
plu : București-Alexandria). pentru 
completarea indicatoarelor din orașe 
(exemplu : Focșani, Tg. Jiu, Pitești), 
care să faciliteze semnalizarea judi
cioasă a șoselelor de legătură etc.

...Sezonul turistic estival va debuta 
oficial peste citeva zile. Există, desi
gur, încă suficient timp — și pentru 
fiecare obiectiv și situație in parte 
s-au stabilit cu ocazia controlului 
măsuri concrete — ca multe din nea
junsurile semnalate să fie înlăturate. 
Acum, totul depinde de interesul și 
energia cu care vor acționa in acest 
scop organele locale.

le-au acordat

traseelor turistice starea 
esie bună, iar dotarea 
stații PECO și unități de 
s-a dezvoltat simțitor in 
In general, pe toate dru-

Constantin PRIESCU

■n

Lui Selim Emin, gestionar la bufetul din 
incinta IPROFIL Constanța, i se dusese 
vestea de băiat de viață și, mai ales, de 
galanton. Chefuri, cadouri scumpe. împru
muturi „nerambursabile" către un amic sau 
altul — toate erau suportate de S. Emin, 
cu nonșalanța omului „în bani". Se înțelege 
că, ocupat fiind cu asemenea absorbante 
îndeletniciri, gestionarul nu prea avea timp 
să mai dea și pe la serviciu. Atunci i-a 
venit ideea să-și angajeze niște ajutoare 
personale care să muncească... in locul lui. 
Iar el venea doar să inspecteze sertarul 
tejghelei, după care, bino „aprovizionat", 
iși vedea mai departe de-ale lui... Una 
peste alta, asemenea „inspecții" in propria 
lui gestiune au creat in scurt timp o pa
gubă de peste 31 000 lei.

— S-o fi strecurat vreo greșeală In acte. 
Știți, persoanele care-mi ajutau n-or fi foSt 
atente cind au luat marfa în primire...

— Cine ți-a permis să-i angajezi ?
— E drept că n-aveam voie, dar m-am 

gindit la interesele clienților (? !). Eu mai 
intirziam la cite un păhărel, or clientii se 
grăbeau mereu și se supărau dacă nu ve
neam la timp. Atunci am găsit niște per
soane de încredere...

Deci clienții — cu pretențiile lor „ab
surde" de a respecta programul — sint de 
vină. Dacă n-ar fi fost ei la mijloc, el, săr
manul, n-ar fi devenit... delapidator. Ce 
ți-e și cu clienții ăștia !

i

„Prințul 
consort"

al gestiunii 
păgubite

Mai Intii, revizorilor nu le-a venit 
creadă : cum să apară, eșa, din senin, 
tarnai paguba ? Și încă la un centru 
piine destul de modest, cum era cel 
cauză — centrul nr 12 al cooperativei __ 
consum Chitila. Să mai facă o dată soco
telile. să le și verifice... Degeaba. Tot pa
gubă ieșea : 72 128 lei ! Ce să se fi intim- 
plat cu gestionara Marin Maria?

...Casa de cultură din Mogoșoaia. Jude
cată la fața locului. în boxa inculpaților, 
soții Marin, Dau explicații :

— Eu — zice Marin Marin — îmi explic 
lipsa banilor prih însușirea treptată a unor 
sume, întrebuințate in gospodăria personală. 
Do altfel. îi promisesem soției că-mi voi 
lua serviciu și voi pune banii la loc.

— Linsa — arată gestionara — se dato
rează faptului că soțul meu lua bani din 
sertar ori de cite ori il lăsam să vindă... 
După ce am constatat prima lipsă n-am mai 
ținut nici o evidență și. dezorientindu-mă, 
am inceput să sustrag și eu bani din ges
tiune...

Auzind faptele săvîrșite, sătenii din sală, 
ca și martorii audiați și-au amintit că 
Marin prea dădea des pe la bufet, că mai. 
avea și alte tabieturi... Și le-a devenit cit 
se poate de limpede unde duc abdicarea de 
la cinste, acceptarea traiului ușor, pe bani 
nemunciți. Fiindcă in cazul soților Marin 
s-au pronunțat cite 8 ani Închisoare.

Din caietul 
grefierului

„După ce am părăsit serviciul, m-am 
«specializat» în furturi din autoturisme șl 
deoarece am simțit că sint urmărit de mi
liție, mi-am dat seama că singura cale e 
să continui să fur pină ce voi fi prins. Lu
crurile le vindeam în piețe și clienții nu 
mă întrebau de unde le am, intrucit făceam 
reduceri serioase de preț".

(Din declarațiile Iui Marcel Andrei 
din comuna Vitănești, Teleorman)

„N-am lucrat niciodată pentru că m-a 
întreținut familia, dar mă ocupam cu în
grijirea mai multor porumbei pe care-l 
învățam să zboare..."

(Din declarația lui Ilie Marin din 
București, str. Trompetului nr. 4).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU

y
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„PRIMĂVARA CULTURALĂ
BUCUREȘTEANĂ“

simpozionul

de 
de 

de

se va d< - fâșura cea de-a doua edi- 
■fslcn»'". Pentru a afla unele amă- 
onținutul manifestării. ne-am adresat 

telului pentru cultură ți

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
BOX „Centura de au

Azi, gala finalelor

..1 rimâvara 
bucurcșiea- 
umscrie in 
citate edu

cativă pentru dezvol
tarea conștiinței socia
liste. desfășurată sub 
conducerea comitetu
lui municipal de par
tid. manifestările cu
prinse in programul 
său caracterizindu-se 
printr-un puternic me
saj patriotic, revolu
ționar. Bucureștenii 
vor putea participa la 

colocviu de largă 
politico-e- 
consacrat 

politicii 
stalului

un 
rezonanță ] 
ducativă. 
poDularizării 
partidului si 
nostru, succeselor ob
ținute de oamenii 
muncii în îndeplinirea 
cincinalului înainte de 
termen, evocării luptei 
revoluționare a po
porului nostru, sub 
conducerea partidului, 
reliefării tradițiilor si 
locului de prestigiu al 
Bucureștiului contem
poran in opera de e- 
dificare socialistă a 
Urii.

— Ce ne puteti spu
ne in legătură cu des
fășurarea propriu-zisă 
a acestei acțiuni cul
turale ?

— Programată de-a 
îuneul întregii săptâ- 
mini viitoare, intre 13 
și 19 mai. actuala e- 
diție a „Primăverii 
culturale bucureștene" 
cuprinde un Sir de 
manifestări grupate 
zilnic, in funcție de 
tematica abordată și 
de genurile de artă 
cărora le aparțin. în 
prima zi. sub eeneri- 
cu] „București — anul 

sâliiXXX". in holul 
mari a Teatrului Na
tional va avea 
vernisajul expoziției 
de fotografii ..Bucu
rești ’74". la întreprin
derea ..Vulcan" ■ 
vocarea ..Pagini

loc

e-
de

.Bucuroși 
imolinirilor" 

Teatrul National, 
t cu concursul 
or liric? și dra- 

din Capitală).
..Bucureștii 
București;
(prezentat de teatrul 
,.C Tănase" u clubul 
..Republica"), precum 
si numeroase progra
me susținute de for
mații artistice de a- 
matorl ce scenele clu
burilor si caselor de 
cull ură. Ciclul zilei de 
marți. ..Cartea in via
ta orașului", progra
mează. printre altele, 
deschiderea, la Muzeul 
de istorie al Republi
cii Socialiste Româ
nia. a primului „Sa
lin bucureșiean al 
cărții". inaugurarea 
casei memoriale „Măr
țișor — Tudor Ar- 
ghezi". prima ediție a 
..Zilelor cârtii pentru 
copii" (in perioada 
14—19 mai a.c.), orga
nizarea „Aleilor cânii" 
in Herăstrău si Cișmi- 
eiu, a unor expoziții 
si standuri, recitalul 
literar-muzical ,.Ce-ti 
doresc eu tie. dulce 
Românie" la rotonda 
scriitorilor din Cișmi- 
giu, intilniri ale citi
torilor cu scriitorii in 
întreprinderi, la clu
buri și la casele de 
cultură. în continuare, 
ciclurile „Relief și 
culori bucureștene" 
(miercuri. 15 mai) 
grupează o serie de 
expoziții de artă plas
tică, filatelie, cerami
că. port popular și 
covoare, seara muzea
lă ..Poezia și cintecul 
revoluționar in Bucu
rești" (la Muzeul de 
istorie al municipiu
lui). iar „București — 
forum de teatru și 
poezie" (16 mai) — o 
suită de reprezenta | ii 
teatrale (dintre care 
una dedicată construc
torilor Teatrului Na
tional). intilniri între 
actori si muncitori ai 
întreprinderilor „23 
August". „Vulcan", 
„Electronica". „Semă
nătoarea". IREMOAS 
— seri de poezie pa
triotică. spectacolul de 
sunet și lumina „Poe-

t V
DUMINICA 12 MAI

PROGRAMUL I
8.30 Deschiderea programului 

• Gimnastica pentru toți.
8.40 Cravatele roșii.
9 35 Film seria! : „Daktari". Epi

sodul n.
10.00 Viața satului.
11,15 Ce știm și ce nu știm des

pre...
11,45 Bucuriile muzicii. Concert la 

Muzeul Bruckenthai din Sibiu
12.30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical.
15,00 Box. Finalele turneului inter

național ..Centura de aur". 
Selecțiuni înregistrate.

18,20 Film serial : „17 clipe ale 
unei primăveri** — producție 
a studiourilor de televiziune 
sovietice. Episodul IV.

17.35 Cintare patriei — concurs 
coral interjudețean.

19.10 Lumea copiilor. Instantanee.. 
la minut — program muzlcal- 
coregrafic pentru copii.

19.30 Telejurnal • Săptămîna poli
tică internă și internațională 
In Imagini.

>0.00 Reportajul săptăminii : ..Ple
cai să cerc rotundul lumii". 
Documentar TV.

>0.20 Film artistic : „Dodge City" 
(premieră pe țară). Regia : 
Michael Curtiz. Cu : Errol 
Flvnn, Olitha de Haviland, 
Ann Sheridan, Brace Cabot. 

22.0!) Telejurnal.
22.10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
10 00—11.45 Matineu simfonic. 

Concertul Filarmonicii de stat 
„George Enescu". Dirijor : 
Mthal Brediceanu. Solist : 
Alexandru Demetriad.

20 09 F:!m serial pentru copii: 
„George". Episodul „Alungați 
dinele-. _

>0.25 De pe scenele lirice &>e țâriL 
Selecțiuni din opera ..Faust" 
de Gounod. !n interpretarea 
colectivului Operei Române 
din Cluj.

>1.20 Film serial : „Columbo .

LUNI 13 MAI

PROGRAMUL I
15.33 Emisiune in limba maghiară.
19.00 Avanpremiera sâptâminii.
19.05 Muzică populară.
19.20 1001 de seri : Bugs Bunny și 

prietenii săi.
19.30 Telejurnal.
21.05 Panoramic științific.
20.35 Roman foileton : . Educația

sentimentală". Ultimul episod.
E.30 Revista Jlterar-arf.sf.câ TV. 

„Intrăm in sunetele curate 
ale țârii".

22,15 24 de ore.
PROGRAMUL H

17.30 Telex.
17.35 Album coral.
17 45 Film artistic :.iun ................Eroica- -

producție a studiourilor aus
triece. Regia: H. W Hounînece, ■ *...................,
Veltâe. Premieră pe tara.

19.20 îWl de seri : Bugs Bunny și 
prietenii sâL

19.30 Telejurnal. . .
20.00 Film serial P«nt™ '

„Daktari* — episodul n.
20.25 Muzică ușoară. ranitalei

iea economico-sociaia 

con
temporanei^^- -“•.'““r—Aspecte ale creației s.mfoni 

21,35 F?’rn * serial :
Episodul ni : „Atel.erul de 
croitorie*.

Activ--------
din sectorul 4.

21.00 Muzica românească in
temporaneltate. Sinteze
.___ . .. ..u.

florilor", nrezen- 
de Teatrul Națlo- 
și Opera Română 

la „Expoflora". roclta- 
..Bucurcsli 

il muzicii" 
va orile lui 

concerte
(17 
un 

______ ale 
formațiilor orofesio- 
nisle $i amatoare, in- 
tilniri ale compozito
rilor cu 
muzicii", __
pentru fruntașii 
producție, deschiderea 
expoziției „Discul ro
mânesc". care va lan
sa citeva cintece noi

„E- 
(18

_ să 
reunească in sălile ci
nematografelor si ca
selor de cultură oe 
iubitorii celei de-a 
șaptea arte. In sfirșit, 
duminică. 19 mai. sint 
prevăzute un matineu 
folcloric la Muzeul sa
tului. manifestări cul- 
lural-sportive. spccta- 

pe estrade, ser- 
cimpenești pen

tru tineret in păduri
le Buda-Arges și Mo- 
e.ișoaia. reunite sub 
titlul simbolic „E pri
măvară in București".

— După cum se 
vede, o „punere in 
scenă" de mari pro
porții...

— Da. Și tocmai de 
aceea se cuvine subli
niat si rolul... regiei. 
Organizatorii — din 
rindul cărora aș men
ționa consiliul muni
cipal al sindicatelor, 
comitetul municipal 
U.T.C.. uniunile de 
creație. Asociația scrii
torilor din București, 
cele mai prestigioase 
instituții de artă și cul
tură bucureștene, nu
meroase organizații 
obștești — s-au stră
duit să aducă in ala
iul acestei ..Primă
veri" toate forțele cul
turale și artistice de 
care dispune Capitala, 
pentru a desfășura in 
fata marelui public 
bucureștean un an
samblu de manifestări 
cu adevărat reprezen
tativ. cu ample și pro
funde valențe educa
tive. în perspectivă 
deci ,o sărbătoare cul
turală de amploare 
care, sperăm, va fi ia 
înălțimea exigențelor 
si așteptărilor tuturor 
celor cărora le este 
adresată.

..prietenii 
concerte 

in

despre București, 
cran bucurcștcan" 
mai) iși propune

Interviu realizat de
Dumitru TÎRCOB

Iată-ne în dimineața finalelor. As
tăzi, de la ora 10, pe ringul din sala 
patinoarului „23 August", 22 do pu- 
gilișll se vor întrece pentru cucerirea 
centurilor. Aceștia s-au ales. după 
meciuri viu disputate, din rindurile 
a 110 competitori din 13 țări.

Programul galei finalelor cuprinde 
multe par;ide interesante la care este 
greu să se întrevadă ciștigfitorii. în 
mod normal, „capul de afiș" trebuie 
să fie meciul do la categoria crea 
dintre campionul olimpic Teophilo 
Stevenson — unul dintre corifeii 
boxului amator, luptător plin de ap
titudini, înzestrat cu o forță uluitoa
re — și dublul campion al U.R.S.S., 
Evgheni Gorstkov. însă disputarea 
acestui meci deosebit de atractiv Fa
mine sub semnul incertitudinii, intru- 
cit — după cum îmi declara la inche- 
lerea galei de vineri seară antreno
rul sovietic Asc.ont Loasola — boxe
rul Gorstkov a suferit un accident la 
mina dreaptă in partida cu Ion 
Alcxe.

Dintre celelalte întreceri finale se 
remarcă de acum tradiționala parti
dă Calistrat Cuțov — Paul Dobrescu 
la categoria ușoară și derbiul in mi
niatură dintre „cocoșii" Mircea Tone 
și Marian Lazăr. ambii din lotul nos
tru reprezentativ. La categoria pană, 
Gabriel Pomctcu va avea de infrun-

Ieri a avut loc in Capitală o ple
nară de lucru a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Snort. 
Membrii C.N.E.F.S.. alți specialiști și 
sportivi fruntași din toate județele 
țării au luat in discuție, in principal, 
problemele legate de dezvoltarea a- 
tletismului. inclusiv la nivelul marii 
performante. în raportul președinte
lui F.R.A. și in discuțiile ce au ur
mat s-a subliniat necesitatea orga
nizării unor acțiuni simple, eficiente

lat un adversar tenace șl ambițios 
in persoana iranianului Jabar, in 
timp ce la categoria mljlocle-mlcă 
mongolul Damdiujuv Bandi, un pu
gilist puternic, pare să aibă prima 
șansă in fața lui Ion Mocanu.

Pentru mai multe motive, publicul 
așteaptă cu nerăbdare cele patru fi
nale in care vor urca pe ring boxeri 
din lotul reprezentativ de tineret al 
României. însăși calificarea lor — 
relativ surprinzătoare — poate fi 
motivul principal. Apoi, ei s-au pre
zentat bine pregătiți fizic și au făcut 
dovada unor calități tchnico-tactice 
caro au plăcut mult miilor de spec
tatori. Va fi interesant să vedem dacă 
I’aul Dragu (somimuscă). Niță Robu 
(muscă), Damlan Cimpoieșu (semi- 
mljlocle) vor reuși să confirme bu
nele impresii in compania unor ad
versari cum sint Petre Gonea, Gru- 
iescu și Fuicu. Mai dificilă e sarcina 
lui Dafinoiu la categoria semigrea. 
Acesta va avea in față pe cubanezul 
Gilberto Carillo, unul dintre așii a- 
cestei categorii in boxul amator.

După cum se constată, programul 
galei finalelor ne îndeamnă să ne 
ocupăm la vreme locurile in jurul 
ringului din primitoarea sală a pa
tinoarului.

FOTBAL: Programul 
etapei a XXVIll-a

Campionatul categoriei A de fotbal 
programează astăzi o nouă etapă. în 
Capitală, pe stadionul „23 August", se 
vor desfășura in cuplaj următoarele 
intîlniri : Rapid — F.C. Petrolul (ora 
17,00) și Sportul studențesc — U.T.A. 
(ora 18,45). Iată celelalte jocuri ale 
clapei n XXVlII-a : F.C. Constanța — 
Sport Club Bacău ; F.C. Argeș — 
Steaua ; C.S.M. Reșița — Politehni- 

Univcrsitatea Craiova — 
Politehnica Timișoara — 

Jiul — Steagul roșu ; Uni
versitatea Ciul — Dinamo.

în cadrul emisiunii de radio „Sport 
șl muzică" se vor transmite aspecte 
de la toate intilnirile. Transmisia se 
va face pe programul I, cu Începere 
din jurul orei 16,45. De asemenea, a- 
m.atoril de snort vor putea urmări 
de la orele 20.15, tot pe programul I, 
aspecte din ultima parto a meciului 
Sportul studențesc — U.T.A.

V. MIRONESCU

de atragere a tineretului școlar la 
formarea obișnuinței de mișcare și 
alergare in aer liber, la practicarea 
cu regularitate a atletismului. Cei 
prezenti au ascultat, totodată, o in
formare despre modul in care se a- 
plică hotăririle stabilite de plenara 
anterioară a C.N.E.F.S. privind pre
gătirea sportivilor pentru Jocurile 
olimpice din 1976 și dezvoltarea acti
vității sportive de masă.

Filme de scurt - metraj pe ecranele Capitalei
(13—19 mai 1974)

P'tria. Festival : La începutul 
vieții : Scala : Oamenii și zgo
motul : Gloria, Luceafărul, Casa 
filmului : Revis. i premierelor 
nr. 4 ; Capitol : Măști : București. 
Melodia : Foamea do energie ; 
Favorit : Sfatul omeniei ; Vic
toria : Simeze ; Central : Bucu
roșii. Casa lui Călincscu, Prin 
muzeele Capitalei. Pe drumul 
Thaliei, George Encscu, Victor 
Iliu ; Lumina 
valea ; Doina 
’72 ;

Și iar răsună 
Expediția Maris 

Excelsior : Oamen’i și zgo
motul ; Grivița : Orizont știin
țific nr. 3-74 : înfrățirea : Dl. 
Tau și Claudia, File de istorie ; 
Flamura, Buzești, Flacăra, Arta: 
Mari succese ale ecranului : 

Pădurea scufundată ; 
Profilaxia cancerului ; 
Bizanț după Bizanț ;

Dacia :
Bucegi :
Unirea:. ____ , .
Lira : Cristalul românesc ; Dru
mul sării : Comoara din vechea 
cetate ; Ferentari : Variațiuni cu

haltere : Giulești : Un pahar prea 
plin : Cotroceni : Rex, cățelușul 
pompier ; Pacea : ~ ■
nostru, agent de 
Cringași : Tepl II ;
Ion Jalea (Universul
Volga. Modern : Conferința . . 
țară a cadrelor de conducere 
din agricultură și cooperație ; 
Viitorul : Mirceștii in pastel ; 
Aurora : Zimbiți, vă rog ; Mo
șilor : Memoria trandafirului ; 
Popular : Orizont științific nr. 
2 74 ; Munca : România, țara 
mea ; Cosmos : Ajutați-i pe bă- 
trini ; Vitan : La mulți ani, 
Mihaela : Rahova : Să nu uităm 
copiii : Progresul : Viața ro
manțată a lui Gherase: Club uz. 
Republica : Ritmuri românești ; 
Doina : Purcelul mănîncă pe
pene verde. Moara de zăpadă ; 
Povestea păsării Tyo ; O po
veste.

Prietenul 
circulație ; 
Florcasca : 
artistului); 

pe

TENIS : La Dallas, o finală 
Newcombe — Borg

La Dallas (Texas) în semifinalele 
turneului final al Circuitului W.C.T. 
tenismanul australian John New
combe l-a învins cu 6—1, 3—6. 7—6, 
6—2 pe americanul Stan Smith. New
combe a jucat excelent, impresionind 
mai ales prin mingile retur și pre
cizia serviciilor. El il va intîlni in 
finală pe tinărul suedez Bjorn Borg, 
care l-a eliminat cu 4—6, 6—4, 6—3, 
6—3 pe cehoslovacul Jan Kodes. ~ 
nala Newcombe — Borg va avea 
astăzi.

Fi- 
loc

★
Finala probei de simplu femei 

cadrul turneului internațional de 
nis de Ia Stuttgart se va disputa 
tre jucâtoarea româncă Virginia 
Ruzici și Alena Vest (R. F. Germa
nia). în semifinale, Virginia Ruzici a 
invins-o cu 6—3, 6—3 pe Mariana Si- 
mionescu, iar Alena West a dispus 
cu 6—1, 6—0 de Iudit Gohn.

Rezultate în „Cupa Davis"
După ziua a doua, in meciul de 

tenis dintre echipele Republicii Arabe 
Egipt și Iugoslaviei, care se dispută 
la Cairo in cadrul sferturilor de fi
nală ale „Cupei Davis" — zona euro
peană — scorul este favorabil cu 2—1 
oaspeților. în partida de dublu, cu
plul Nikola Pilici—Zeliko Franulo- 
vici a învins cu 6—3, 6—1, 6—0 pere
chea Ismail el Shafei—Aii Daoudi.

★
La Haga, in meciul dintre echipele 

Olandei și Finlandei, tenismanii o- 
landezi conduc cu 3—0. In partida de 
dublu, cuplul Thung. Hemmen a în
vins cu 6—3, 6—3, 8—6 perechea " 
la, Narakka.

din 
tc- 
in-

Sai-

★
La Viena, în meciul de tenis 

tre echipele Austriei și Franței, 
tind pentru sferturile de finală 
zonei europene a „Cupei Davis" 
(grupa A), după prima zi scorul este 
egal : 1—1. Hans Kary l-a întrecut 
cu 7—5, 6—1, 9—7 pe Franțois Jauf- 
fret, iar Georges Goven a dispus cu 
6—2. 6—2. 6—2 de Peter Pokorny. 
Ciștigătoarea acestei intîlniri va juca 
in continuare cu selecționata Româ
niei, calificată 
mifinale.

din- 
con- 

ale

din oficiu pentru se-

★
se desfășoară meciul 

echipele Indiei și

Scend din „Mult zgomot 
cele cinci spectacole pe 
zentat in microstaglunea 

din

SIMPOZION 
STUDENȚESC

pentru nimic" de W. Shakespeare, unul din 
care Teatrul „Bacovla" din Bacâu le-a pre
sa
R.

bucureșteand. Regla: Dușan Mlhallovicl 
IugoslaviaS. F.

stu-La clubul Casei de cultură a 
deniilor din Cluj și-a început 
simbâtă lucrările simpozionul na
tional pe tema : „Trei decenii de 
viață liberă, socialistă", organizat 
de Consiliul U.AS.C. din centrul 
universitar Cluj. Participă cu un 
mare număr de comunicări stu- 
denți din 
București, ___
Simpozionul a fost inaugurat cu 
expunerea „Dinamica social-econo- 
mică a Clujului in anii socia
lismului", ținută de tovarășul 
Remus Bucșa, prim-secretar al co
mitetului municipal de partid. 
Temele celorlalte comunicări sint 
axate îndeosebi pe participarea ge
nerațiilor tinere la marile bătălii 
revoluționare pentru edificarea 
României socialiste. (Al. Murcșan).

comunicări 
centrele universitare 
Iași, Craiova și Cluj.

„PRIMĂVARA 
ARĂDEANĂ"

vărl, și-a redeschis porțile. Dar nu 
aceasta este noutatea ce dorim să 
o relevăm. Pinacoteca birlădeană, 
pusă la dispoziția iubitorilor de arte 
plastice, s-a îmbogățit cu noi lucrări 
din creațiile a doi maeștri de 
origine vasluiană. Este vorba de 
N. Tonitza — al cărui nume il 
poartă și cenaclul de artă plastică 
din Birlad — și de Șt. Dimltrescu. 
Cele peste 20 de lucrări ale acestor 
doi pictori se adaugă celor peste 
150 existente aici, ele constituind 
de fapt „fondul de aur" al pinaco
tecii. Cităm citeva opere : „Portret 
de bărbat", „Cap de copil" de N. 
Tonitza, „Peisaj" de Șt. Dimitrescu 
și altele. In muzeu sint expuse, 
de asemenea, lucrările unor valo
roși pictori contemporani. (Vasile 
lancu).

„FLORI DE AUGUST"
în cadrul concursului cultural- 

artistic „Flori de August", in 
această săptămlnă a fost organizată 
In Vilcea faza județeană a întrecerii 
dintre ansamblurile de cintece și 
dansuri ale căminelor culturale, ca
selor de cultură și cluburilor mun
citorești. Pe scenele așezămintelor 
culturale din stațiunile balneare de 
pe Valea Oltului cele mai bune 
colective artistice din județ au pre
zentat programe reușite oame
nilor muncii venlți la odihnă și 
tratament. (Ion

Slmbătă a început cea de-a 6-a 
ediție a festivalului cultural artis
tic „Primăvara arădeană". Adu
narea festivă care a avut loc in 
sala Palatului cultural din Arad 
s-a desfășurat in prezența tovară
șului Andrei Cervencovici, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Arad al P.C.R. Momentul inaugu
ral al festivalului a fost marcat 
printr-un spectacol de gală intitu
lat „Trepte de aur in primăvara 
noastră", la reușita căruia și-au 
adus contribuția orchestra simfo
nică și corul Filarmonicii de stat 
din Arad, corul de cameră al Casei 
de cultură a municipiului Arad, 
soliști ai Operei Române din Bucu
rești, actori ai Teatrului Național 
din București și ai Teatrului 
stat din Arad.

Programul festivalului, care .. 
va desfășura pe parcursul a nouă 
zile, cuprinde o serie de manifes
tări culturale, .ce vor . avea loc atit 
in municipiul Arad, cit și in cele
lalte localități ale județului. (Con
stantin Simion).

ÎNTRECEREA 
ARTIȘTILOR AMATORI
în cadrul concursului republican 

al formațiilor artistice de amatori 
de la orașe și sate, la Timișoara se 
desfășoară, incepind de vineri, e- 
tapa județeană a întrecerii cercu
rilor dramatice de amatori. Timp 
de trei zile, echipe de tea
tru și recitatori artistici apar- 
ținind sindicatelor, caselor de 
cultură și căminelor culturale pre
zintă în fața oamenilor muncii din 
oraș, in română și in limbile na
ționalităților conlocuitoare, unele 
din cele mai valoroase lucrări din 
dramaturgia națională contem
porană. Astăzi, duminică, se intrec 
in faza pe centre (la Timișoara, 
Deta și Sinnicolau-Mare) alte a- 
proape 100 de formații muzical-co- 
regrafice care reunesc peste 1000 
de artiști amatori din județ. (Cezar 
Ioana).

„STEAUA

de

se

Stanciu).

LITORALULUI"
s-a Încheiat ceaLa Constanța _ _ .

de-a IV-a ediție a concursului in- 
terpreților de muzică ușoară și 
populară, dotat cu trofeul „Steaua 
litoralului**. După o fază județeană 
de preselecție, pentru prima dată in 
acest an, competiția a antrenat re
prezentanți ai 21 de județe, in total 
42 concurenți, care, timp de trei 
zile, au făcut ca publicul constăn- 
țean să umple pină la refuz spa
țioasa sală a sporturilor. (George 
Mihâescu).

La Calcutta :
de tenis dintre . _ .........
Australiei contind pentru finala zo
nei orientale a „Cupei Davis". După 
prima zi, scorul este egal (1—1) : 
Jasjit Singh—Bob Giltinan 11—9, 
9—11, 12—10, 8—6 ; John Alexander- 
Vijay Amritraj 14—12, 17—15, 6—8, 
6-2.

REUNIUNE CORALA
Casa de cultură a sindicatelor 

din municipiul Oradea a găzduit 
reuniunea corală intitulată suges
tiv „Flori de mai". Corurile 
„Ilaria", „Solidaritatea", „Trans
port și telecomunicații", precum și 
altele au prezentat in fața unui 
numeros public un bogat program 
de cintece închinate patriei și 
partidului. (Dumitru Găță).

„ROMÂNIA - FILM" prezintă; „IARNA FIERBINTE

Producție a studiourilor cehoslovace. Regia : Karel Kachyna. Cu : Petr Hanicinec, 
Bronislav Krizan, Ladislav Trojan

În uzină

în cîteva rînduri
CICLISM. — Cea de-a 27-a ediție 

a competiției cicliste „Cursa păcii** a 
continuat ieri cu etapa a 4-a, desfă
șurată intre orașele Poznan și Zielo- 
na Gora (126 km). Printre animatorii 
acestei etape extrem de rapide (me
die orară peste 48 km) s-a numărat 
și rutierul român, Teodor Vasile, cla
sat pe locul 5. in același timp cu în
vingătorul, ciclistul sovietic Valeri 
Lihaciov. Nicolae David (România), 
înregistrat, de asemenea, cu timpul 
învingătorului, a ocupat locul 20. în 
clasamentul general individual con
duce Aavo Pikkuus (U.R.S.S.).

Astăzi, in cursul dimineții, se dis
pută etapa a 5-a Miedzy Rzecz — 
Chorzow (48 km contracronometru 
individual).

SCRIMA. La Bonn s-a disputat in- 
tilnirea internațională de floretă din
tre echipele masculine ale R. F. 
Germania și României. Gazdele au 
cîștigat cu scorul de 10—6.

„FONDUL DE AUR" 
AL MUZEULUI

Muzeul „Vasile Pârvan“ din Bir- 
lad, după aproape un an de reno-

DOUA EXPOZIȚII
„Casa artelor" din Sibiu găzdu

iește de la începutul acestei săptă- 
mini salonul anual de grafică și 
artă decorativă. Expoziția reunește 
peste 70 de lucrări de grafică, tapi
serie și ceramică aparținind unui 
număr de 34 de artiști plastici, prin
tre care Hans Hermann, artist eme
rit, Nicolae G. Iorga, Erwin Ru
tier, Simion Costea, Vera Marcu, 
Ana Maria Kirchner, Maria Bodor, 
Lisbet Alzner ș.a.

In foaierul Casei orășenești de 
cultură din orașul Bistrița a avut 
loc vernisajul expoziției pictorului 
Ioan Florian, muncitor la Exploata
rea minieră Rodna. Sint expuse 26 
de lucrări in ulei, remarcindu-se în 
special peisaje citadine și montane.

âdnotăn » adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotăH

dezbaterilor despre artă“
Poeți. prozatori, critici 

literari și de artă, cunoscuti 
și apreciați creatori ieșeni, 
au hotărit. cu sprijinul 
organelor de partid lo
cale, la invitația sala- 
riatilor uzinei ..Nicolina" 
din Iași, să stabileas
că. in cadrul unui club al 
dezbaterilor despre artă, 
un dialog permanent intre 
creator, opera de artă și 
public.

Inițiativa organizatorilor 
de a realiza un test amplu 
asupra posibilităților formă_ 
rii estetice și culturale a oa
menilor cu profesiuni dife
rite a fost susținută de va
rietatea și ținuta superi
oară a intîlnirilor. Multi
tudinea manifestărilor au 
pus in evidență caracterul 
divers al operei de artă și 
mijloacele multiple prin 
care se poate realiza. Un 
festival de poezie, recita
luri de poezie patriotică, 
lecturi ale autorilor din ro
manele lor, expoziții ale 
pictorilor ieșeni, spectacole 
in premieră ale Teatrului 
pentru copii și tineret din 
Inși au fost numai cîteva 
din căile stabilirii unui 
dialog fecund.

Depășindu-se. cum ni se 
pare și firesc, caracterul 
spectacular al manifestări
lor, clubul și-a completat 
programul cu o serie de 
dezbateri teoretice în jurul 
fenomenului artistic, din 
care reținem pentru tenta 
lor de actualitate prelege-

rile : „De ce artă nouă", 
„Accesibilitatea literaturii 
și artei", „Sensul moderni
tății și marile probleme ale 
literaturii contemporane", 
„Valoare in opera de artă" 
etc., modalități moderne 
de a explica particularită
țile creației contemporane, 
de a susține acțiunea de în-

țelegere a operei de artă. 
Fără îndoială, inițiativa de 
Ia uzinele „Nicolina" șl 
mai ales rezultatele ei no
tabile sint in măsură să 
justifice in continuare e- 
forturile conjugate ale oa
menilor de artă, organelor 
locale de partid, ale 
salariaților uzinei, de a le 
transforma in manifestări 
permanente, dorite și căuta
te de oamenii muncii, de a 
persevera in menținerea vie 
a dialogului artei cu pu
blicul.

izbutite spectacole, o cău
tare și selecționare activă 
a interpreților înzestrați 
pentru cinema. E greu de 
crezut că procedeul „a- 
nunțului" (făgăduind „lan
sarea" ca vedetă peste 
noapte a unor tinere atra
se de mirajul rapidei cele
brități) poate oferi filmu
lui nostru soluția așteptată. 
A

procedeu — și este vorba 
nu despre figurație, ci des
pre „rol principal" in 
film de lung metraj ! — 
mi se nare o experiență 
hazardată și in nici un caz 
o expresie a spiritului de 
răspundere in alcătuirea 
distribuției unui film.

..rol

opta pentru un astfel de M. MARINESCU

E. VASILESCU

Se caută

(In „îndreptar11 care 
trebuie îndreptat

la „mica publicitate11
nu de mult, 

de 
prin

Am citit, 
un anunț 
publicitate" 
Centrul de producție cine
matografică — București 
căuta... tinere intre 17 și 
22 de ani, in vederea În
credințării unui rol princi
pal intr-un film artistic de 
lung metraj. Că pe ecran 
pot apărea și interpret! 
sau interprete neprofesio- 
niste — acesta este un lu
cru cunoscut. La fel de cu
noscut este și faptul că. de 
cele mai multe ori. încer
cările de acest gen n-au 
dat rezultatele scontate. 
Anunțul la care mă refer 
atrage insă atenția, după 
părerea mea, asupra unui 
aspect deloc neglijabil al 
creației noastre cinemato
grafice. privind promova
rea talentelor actoricești. 
Mi s-a părut bizar in vre-

„mică 
care

me ce in teatrele noastre 
din diferite județe sint a- 
titea tinere cadre actori
cești insuficient sau deloc 
folosite in cinematografie, 
in timp ce există nu putini 
interpret! care după ce eu 
debutat promițător pe e- 
cran n-au mai primit alte 
roluri in film, că interesul 
celor care pregătesc viitoa
re producții se indreaptă 
nu spre teatre sau spre 
Institutul de artă teatrală, 
ci spre.......mica publicita
te" 1 Nu contest posibilita
tea ca in felul acesta să se 
facă cindva o senzațională 
descoperire. Normal ar fi 
insă ca. oină atunci, să fie 
cunoscute și puse in va
loare talentele care se a- 
firmă pe scenele noastre, 
ceea ce ar presupune, fi
rește. frecventarea asiduă 
a teatrelor, a celor mai

Volumul Analize literare 
pentru bacalaureat și ad
miterea la facultate de Za- 
haria Maeovei, Paul Ma- 
gheru și Mihai Vinturachc 
constituie, cum afirmă au
torii într-un succint „Cu- 
vint înainte", un răspuns 
„neintîrziat unor prețioase 
recomandări ale Ministe
rului Educației și învăță- 
mintului de a pune la in- 
demina tineretului studios 
din Întreaga țară (...) un 
îndreptar de analiză și in
terpretare estetică a unor 
opere reprezentative din 
literatura română". Din a- 
celași „cuvînt" aflăm și 
convingerea autorilor mai 
sus citați că analize
le din volum oferă „cele 
mai adecvate sugestii și 
posibilități de interpre
tare a unor opere li
terare". în 
du-ne după 
„îndrumar 
interpretare 
crurile nu 
așa. Ba chiar dimpotrivă.

de 
unor 

realitate, luin- 
titulatura de 
de analiză și 

estetică" lu- 
stau tocmai

Iată „etapele generale" 
pe care „trebuie să le cu
prindă cu aproximație ori
ce analiză literară", de pil
dă. la Despot Vodă : „me
sajul", „tema", „acțiunea" 
și „caracterul național și 
popular prin temă și con
ținut", în Luceafărul emi
nescian, după „temă" 
(„tragicul destinului u- 
man") urmează dăscălește 
„caracterizarea personaje
lor" : Hyperion, Cătălin, 
Cătălina și Demiurgul. 
„Tema" din Criticilor mei 
este „tratată incă din an
tichitate de Horațiu și O- 
vidiu, reluată de scriitorii 
europeni". Autorii au o vă
dită slăbiciune pentru sti
lul scriitorilor comentați : 
la Conachi, de pildă, 
„comparația, metafora, per
sonificarea, alegoria, mitul 
au toate o deschidere ma
ximă și tind către hiper
bolă". Cu o asemenea „me
todologie" este firesc să se 
ajungă la pierderea repe
relor valorice in selecție și

la stabilirea unor ierarhii 
și concluzii pe cit de cate
gorice, pe atit de neadevă
rate. Afirmațiile categorice 
rămin nesusținute de a- 
nalize, acestea reducin- 
du-se la vehicularea u- 
nor șabloane de tip „puter
nic conținut de idei" sau 
Ia calificative ncargumen- 
tate precum „foarte bun“, 
„extraordinar", „strălucit". 
Iată un exemplu de gra
matică — și logică — să 
spunem... șovăitoare ex
tras din comentariul rezer
vat Amintirilor din copilă
rie : „Tonul fundamental 
al operei — afirmă Zaharia 
Maeovei — este de umor și 
ironie, de înțelepciune, de 
evocare duioasă și iertare 
blinda, incluzindu-se și pe 
sine însuși (sic !) in gale
ria celor brumați cu înțe
parea ironică, el cuprinzin- 
du-se ca o rază în planul 
cercului". * 
creionează 
personaj ___ ...
Duiliu Zamfirescu . 
rițla lui Tănase Scatiu e 
net defavorabilă : intii că
lare și apoi pețind. (...) 
Băcanul, primarul, avoca
tul, jandarmul etc. apar 
ca spițele unei roți al cărei 
butuc este Tănase Scatiu, 
deci toți depind de dinsul 
și-i sint slugi docile inte-

Același 
silueta 

antipatic
autor 
unui 
din 

„Apa-

Festivalul
Festivalul anual al tine

rilor interpreți din Bucu
rești s-a afirmat, in ultima 
vreme, ca o manifestare pe 
care o putem numi tra
dițională. Organizată sub 
egida Uniunii Tineretului 
Comunist, această acțiune,

gral". Tipologia din Enig
ma Otiliei e analizată în 
același stil : Simion „e un 
maniac fără simțul realu
lui, al concretului social. 
La masă devorează totul, 
arc o privire fixă, își pi
păie mușchii : caută prin 
dulapuri. El e un personaj 
care reprezintă in lume u- 
ritul, dizgrațiosul, iar de
getul in gură este semnifi
cativ pentru lipsa lui de 
sociabilitate și maniere", 
în timp ce Aglae nu „par
ticipă ca o adevărată feme
ie" la „prăbușirea soțului 
ei". „Ea nu are afecte în 
evantai, ci e monomană". 
Despre Moartea unui artist 
de H. Lovinescu se reflec
tează astfel : „Ca structură 
compozițională, piesa are 
două părți, ca un diptic, cu 
o anumită simetrie tehni
că".

Autorii nu știu, după 
cum se vede, că didacticis
mul in alianță cu prețiozi
tatea duc la rezultate con
trare principiilor didactice. 
Analizele înmănuncheate 
sint mai degrabă „modele" 
de cum nu trebuie făcută 
o analiză. „îndreptarul" se 
cere el Însuși îndreptat 
Foarte, foarte mult În
dreptat.

Ion MOLDOVEAN!)

incognito
devenită — în adevăr — 
prestigioasă, urmărește, cum 
este firesc, un dublu scop: 
acela de a face cunoscute 
publicului larg realizările 
celor mai tineri interpreti, 
viitorii artiști ai țării, dar 
și de a-i introduce pe aceș-

tia în viata muzicală, de 
a-i forma, de a-i roda pe 
podiumul sălii de concert. 
Cele două concerte au con
firmat încrederea noastră 
în evoluția interpretativă 
a două mari talente ale 
pianisticii noastre, și anu
me Ina Macarie și Andrei 
Tănăsescu, veritabile cer
titudini artistice ; alături 
de aceștia au fost pre- 
zențl — într-o formă in
terpretativă de ținută — 
pianiști ca Iosif Ion Prun- 
ner, Sorin Melinte, Adrian 
Popescu, Tudor Dumitres
cu și violoniști precum 
Constantin Bobescu, Dan 
Ungureanu, Izabela Ord- 
nung, Liliana Ciulei, Miha
ela Martin, Victor Ardelea- 
nu și multi alții.

Regretabil rămine Insă 
faptul că această prestigi
oasă manifestare — desfă
șurată in spiritul unei să
nătoase și elevate emu
lații artistice — a decurs 
literalmente pe neștiute, în 
cercul mai restrins al pro
fesorilor, al elevilor 
două licee de muzică 
Capitală și al 
ocazional. Nici 
zare adecvată 
cedat 
mare ținută _ _____
lului, ediție organizată de 
comitetul sectorului 1 al 
U.T.C. din Capitală. $i. 
evident, in aceste condiții 
ne Întrebăm dacă mai poa
te fi vorba de împlinirea 
telurilor majore pe care 
și le-a propus festivalul ti
nerilor muzicieni, tineri fa
tă de a căror creștere ar
tistică și educație, răspun
derea noastră este, de 
asemenea, majoră.

această

celor 
__ din 

unui public 
o populari- 
nu a pre- 
ediție, de 

a fesliva-

Dumitru AVAKIAN
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ÎNTÎLNIREA PRIETENEASCĂ

DINTRE TOVARĂȘII
 1

Un angajament ferm in marea întrecere socialistă:

„SÎNTEM HOTĂRÎȚl
SĂ PĂSTRĂM DRAPELUL DE FRUNTAȘ"
— susține și dovedește colectivul Combinatului de celuloză și blrtie din Călărași

Pe aeroportul din Varna

(Urmare din pag. D 

nut să-l salute cu căldură pe solul 
poporului român, făcindu-i o entu
ziastă primire. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde cu prietenie 
acestor manifestații de simpatie, 
uralelor îndelungi ale locuitorilor 
orașului Varna. Peste tot, nume
roase flori și stegulețe tricolore 
erau fluturate la trecerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Deasu
pra bulevardului erau prinse benzi 
a vi nd scrise lozincile : „Trăiască 
prietenia dintre Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Bulgaria ..Trăiască Repu
blica Socialistă România !'*.

De la gara maritimă a orașului 
Vama pină la platforma indus
trială Devnia, inclusă în progra
mul vizitei, călătoria a continuat 
cu o navă a flotei maritime mili
tare bulgare, pe canalul care lea
gă Marea Neagră de lacul Belo- 
blav. în timpul acestei scurte că
lătorii, primul secretar al Comite
tului județean Varna al P.C.B., 
Todor Stoicev, a prezentat tova
rășului Nicolae Ceaușescu rezulta
tele dezvoltării economico-sociale 
a județului, puternic centru indus
trial și de transport al Bulgariei.

în cel mai tînâr port maritim al 
țării, in .,Varna vest", tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jiv- 
kov au fost intîmpinați cu entu
ziasm de mulțimea constructorilor

Locuitorii Vornei monifesteazâ cu însuflețire pentru prietenia româno-bulgarâ

NICOLAE CEAUSESCU
2

SI TODOR JIVKOV ț
Colectivul Combinatului de celuloză șl hlrtie din Călărași a primit 

recent drapelul d<- unitate fruntașă pe ramură pentru rezultatele ob
ținute in anul 1973. Acest lucru poate apărea surprinzător. De ce ? 
Ani de zile, această unitate nu a excelat in rindul intreprinderilor 
„surori" din sector. Nu de puține ori s-au criticat in coloanele presei o 
serie de deficiențe importante, carc-și găsiseră „casă bună" in acest 
combinat. Dar replica întregului colectiv, a comuniștilor, a fiecărui om 
din combinat a fost hoturită, nimic nu a fost precupețit pentru a ieși 
dintr-o asemenea situație. ..Problema problemelor" întreprinderii a 
constituit-o rentabilizarea. De anul trecut, producția a devenit renta
bilă. Despre acest reviriment ne vorbește directorul combinatului, 
Vasile Manole.

și chimiștllor care muncesc pe a- 
ceastă întinsă platformă indus
trială. Aici, după un frumos obi
cei, fete în costume naționale 
au oferit înalților oaspeți pîine și 
sare. Din nou s-au auzit scan
date numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și urarea „Vecina 
drujba !“. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se apropie de mulțime 
și dă mina cu numeroși muncitori.

De pe cheiul portului „Varna 
vest", coloana de mașini s-a în
dreptat spre uzina de sodă calci
nată, la intrarea căreia a venit 
în întîmpinare Hristo Panaiotov, 
ministrul bulgar al industriei 
chimice. însoțiți de directorul 
uzinei, Ristiu Iordanov, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov vizitează cîteva din 
secțiile uzinei, fiindu-le prezen
tate stadiul construcției și caracte
risticile tehnico-economice ale in
stalațiilor. Uzina, care lucrează în 
prezent cu trei din agregatele pri
mei -linii tehnologice, va avea ia 
sfirșitul anului 1973 o capacitate 
finală de 1,2 milioane tone de sodă 
calcinată.

A urmat apoi vizitarea combi
natului chimic de îngrășăminte 
minerale complexe, aflat in veci
nătatea uzinei de sodă calcinată. 
De pe terasa etajului al 12-lea al 
clădirii administrative a întinsului 
combinat, directorul acestuia, A- 
sen Nedealkov, a prezentat moder

na unitate a chimiei bulgare, afla
tă în cel de-al șaptelea an al exis
tenței sale. Din cele 1,2 milioane 
tone îngrășăminte ce se vor pro
duce aici anual, 800 000 tone vor 
fi îngrășăminte minerale comple
xe, iar 250 000 tone — triplu super - 
fosfat. Se vor mai produce aici 
acid sulfuric, amoniac și săruri 
fosfatice.

în continuare are loc o scurtă 
întîlnire cu conducerea Ministeru
lui Industriei Chimice și specia
liștii din cele două mari unități 
ale economiei bulgare, în timpul 
căreia este prezentată dezvoltarea 
acestei importante ramuri a eco
nomiei bulgare. Chimiștii bulgari, 
a spus ministrul Hristo Panaiotov, 
sînt deosebit de fericiți că au 
printre ei ca oaspete pe secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, pe președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tocmai în ziua 
în care se sărbătorește „Ziua chi- 
miștilor".

Adresînd calde felicitări cu oca- 
z;a acestei sărbători, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a exprimat 
satisfacția pentru faptul că între 
chimiștii români și cei bulgari 
există o bună colaborare, convin
gerea că ea se va dezvolta în anii 
următori în cadrul relațiilor am
ple de colaborare dintre cele două 
țări promovate cu consecvență de 
cele două partide și guverne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urat chimiștllor bulgari succese în 
realizarea în bune condiții a în
tregului program de dezvoltare a 
chimiei și în atingerea în cel mai 
scurt timp a capacităților proiec
tate.

La ieșirea din pavilionul admi
nistrativ al combinatului, o mare 
mulțime de cetățeni a făcut o 
nouă și călduroasă manifestare 
de stimă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășului Todor 
Jivkov.

De la Devnia. coloana oficială 
de mașini s-a îndreptat spre ae
roportul orașului Varna, de unde 
șeful statului român, împreună cu 
gazdele, a părăsit frumosul oraș 
de pe litoral.

Pe aeroportul de lingă reședința 
guvernamentală Voden, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Todor Jivkov 
și persoanele care i-au însoțit au 
fost întimpinați de primul secretar 
al comitetului județean al Parti
dului Comunist Bulgar, de pre
ședintele Comitetului executiv al 
consiliului popular județean și de 
alte persoane oficiale.

în cursul după-amiezii au în
ceput convorbirile între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov.

C. AMARIȚEI
Fotografii : Anghcl Pasat

— Sînt puține fabrici în lume de o 
asemenea capacitate care folosesc 
celuloza din paie pentru obținerea 
hirtiei. In condițiile scăderii volu
mului de material lemnos utilizat pe 
ansamblul economiei naționale. a 
devenit extrem de importantă renta
bilizarea întreprinderii noastre. Fo
losind paiele se economisesc la Că
lărași 26 000 metri cubi dc masă 
lemnoasă, acțiune eficientă din 
punct de vedere economic, întărită 
și de actuala conjunctură de pe pia
ța mondială a hirtiei.

La începutul anului acesta, colec
tivul combinatului și-a asumat ur
mătoarele angajamente in întrece
rea socialistă : depășirea planului la 
producția globală cu 10 milioane lei, 
la producția-marfă tot cu 10 milioane 
lei, realizarea suplimentară a 200 
tone celuloză și 200 tone hirtie și un 
beneficiu peste plan de 1 milion lei.

— Realitatea a dovedit că am fost 
prea rezervați la Începutul anului, 
ne spunea Vasile Mușat, președin
tele comitetului sindical din com
binat.

— Cum anume, rezervați.?
— Nu ne-am cintărit prea b:ne 

posibilitățile, iar realizările din pri
mele patru luni au confirmat că 
putem mult mai mult.

Decernarea drapelului de unitate 
fruntașă pe ramură a constituit un 
stimulent deosebii pentru colectivul

„Carbochim" din Cluj 
la un sfert de veac 
de rodnica activitate
CLUJ (Corespondentul ..Scin

teii", Alexandru 
Cu 25 de ani 
in -'funcțiune 
de producție 
„Carbochim" 
tunci și pină 
rită hărniciei , .
lectivului de aici, fără investi-

Mureșan). — 
in urmă a i.ilrat 
prima capacitate 

la întreprinderea 
din Cluj. De a- 
în prezent, dato- 
și priceperii to

ții deosebite, producția de elec
trozi siderurgici a crescut de 4 
ori, cea de carbură de siliciu 
de 5.7 ori, iar cea de corpuri a- 
brazive de 7,7 ori. Cu prilejul 
festivităților prilejuite de acest 
eveniment, întreprinderii i s-a 
acordat prin decret al Consiliu
lui de Stat „Ordinul Muncii" 
clasa I. iar 120 de salariați nu 
fost distinși cu ordine și meda
lii, Distincțiile au fost inminate 
de tovarășul Ștefan Peterfi, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat. Colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni a fost fe
licitat apoi de tovarășul Ștefan 
Mocuța, prim-secretar al Comi
tetului județean Cluj al P.C.R. 
In cuvintul lor, ing. loan Ne
grea, directorul întreprinderii, 
lăcătușul Vasile Iepure, munci
toarea Nagy Paraschiva, mulțu
mind conducerii de partid și 
de stat pentru distincțiile acor
date, s-au angajat să obțină noi 
și însemnate succese in activi
tatea de îndeplinire a cincina
lului înainte de termen. în a- 
cest scop, angajamentul anual 
a fost suplimentat, in prezent 
colectivul propunîndu-și să rea
lizeze peste prevederi o produc
ție in valoare de 13 milioane
lei și 2,4 milioane lei bene
ficii peste plan. Intr-o at
mosferă de entuziasm, cei pre- 
zenți au aprobat textul unei te
legrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
in care se spune, printre altele : 
„Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
întreprinderii noastre — români, 
maghiari și de alte naționalități 
— sînt ferm hotăriți să nu pre
cupețească nici un efort pentru 
a se situa in continuare in rin
dul unităților fruntașe în lupta 
pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din gran
diosul program al partidului 
pentru înflorirea întregii noas
tre națiuni".

PE ȘANTIERUL COMBINATULUI DE LIANȚI DE LA HOGHIZ-BRAȘOV

RITM ALERT DE
In județul Brașov, aproape de 

comuna Hoghiz, se află in con
strucție unul din cele mai mari 
și moderne combinate de lianți 
din țara noastră. Prima capaci
tate a fabricii de ciment va fi 
pusă in funcțiune la începutul 
anului 1975, iar cea de-a doua 
— cu cîteva luni mai tirziu. Ca
racteristica definitorie a viito
rului combinat de la Hoghiz o 
constituie înaltul grad de tehni
citate a instalațiilor și utilaje
lor cu care va fi dotat. Numai 
în două din liniile sale tehnolo
gice se va realiza o producție cu 
circa 20 la sută mai mare decît 
la unitățile similare de la Alcșd, 
Tirgu-Jiu și Cimpulung Muscel 
dotate cu 6 linii. întregul proces 
tehnologic va fi automatizat și 

combinatului. Hotfirirea a fost luată 
in plenara comitetului de partid : 
„Să facem totul pentru a păstra a- 
cest drapel și titlul de onoare de 
fruntaș". S-au analizat in fiecare 
secție, in fiecare echipă rezervele 
existente, nefructificate încă. Astfel, 
a reieșit că angajamentul asumat 
in intrecerca socialistă la începutul 
anului poate fi substanțial supli
mentat : cu 10 milioane la produc
ția globală și marfă, cu 3,4 milioane 
lei la indicatorul privind reducerea 
cheltuielilor de producție, cu 2 500 
lei la productivitatea muncii pe lu
crător. In adunările care au avut 
loc in toate secțiile combinatului 
s-au stabilit și măsurile concrete ce 
trebuie aplicate pentru ca angaja
mentul suplimentat sâ fie realizat. 
Eliminarea completă a impurităților 
din celuloză, automatizarea distribu
ției paielor in silozuri, folosirea 
bracului natural, modernizarea am
balării hirtiei, iată numai cîteva 
prevederi dintr-un amplu program 
care vizează promovarea unor solu
ții tehnice și organizatorice menite 
să fructifice mai deplin rezervele de 
producție ale intreprindern. Cadrele 
t'hnice, maiștrii, operatorii, mecani
ci, practic fiecare om din combinat 
este angajat in această ofensivă a 
perfecționării și creșterii eficienței 
producției.

— Am redus consumul de fibră la

AU INTRAT IN FUNCȚIUNE

LA BREAZA : Fabrica de mecanică fină
PLOIEȘTI (Cores

pondentul „Scinteii", 
Constantin Căpraru). 
— La Breaza a intrat 
in funcțiune fabrica 
d? mecanică fină- 
Noul obiectiv a intrat 
parțial in producție, 
cu aproape un an dc 
zile m?i devreme, da
torită eforturilor con
jugate ale constructo
rului și beneficiarului. 
Aici s-a montat inte

LA CĂLAN : Termocentrala electrică
DEVA (Corespon

dentul „Scinteii", Sa
bin Ionescu). La în
treprinderea „Victo
ria" din Călan a in
trat în funcțiune noua 
termocentrală electri
că care a și furnizat 
primii kWh in siste
mul energetic națio
nal. Noua capacitate 
energetică constituie o 
adevărată premieră 
tehnică in țara noas
tră prin faptul că aici 
se folosește. pentru 
prima dată drept com
bustibil. gazul deșeu

gral linia de producție 
pentru pulverizatoare 
și urmează într-un 
ritm susținut să se 
punâ in funcțiune, zil
nic, utilajele și ma- 
șînile^unelte pentru 
restul produselor pre
văzute a se fabrica. 
Unitatea din Breaza, 
care cuprinde o hală 
monobloc cu o supra
față de 10 000 nm, 
va îngloba circa 40 la

rezultat din procesul 
de producere a semi- 
cocsului. De remarcat 
este faptul că echipa
mentul tehnologic al 
termocentralei a fost 
realizat in cea mai 
mare parte în țară 
după proiectele întoc
mite de Institutul de 
cercetări și proiectări 
energetice și termice 
din București. In a- 
ceastă primă etaoă, 
prin utilizarea gazelor 
deșeu de semicocs, la 
noua termocentrală se 
economisesc anual

în curînd pe traseele 

transportului în comun din Capitală
De cîteva zile, pe magistralele 

Capitalei și-a făcut apariția un 
troleibuz total deosebit de cele 
aflate in circulație.

Noul vehicul, produs de mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
de la întreprinderea bucureș- 
teană „Autobuzul", este echipat 
cu un motor de 140 kW, precum 
și cu trăgătoare automate de 
troleu, care rețin tijele capta
torilor de curent in cazul in 
care aceștia părăsesc accidental 
instalația. Caroseria, realizată 
din panouri mari, are o linie mo
dernă. care se regăsește și in ca
zul autobuzului ROMAN-Diesel, 
aflat acum in probe tehnologice.

în ce privește autobuzul, pe 
baza unei soluții constructive 
bine alese, motorul este plasat 

mecanizat. Hoghizul va fi prima 
unitate de ciment din țara noas
tră, unde procesul de ardere va 
fi condus și controlat cu aju
torul calculatoarelor electronice. 
Da: fiind apropierea surselor de 
materii prime, transportul aces
tora se va asigura cu aiutorul 
autocamioanelor și benzilor di
rect la fabrică, făcind de prisos 
existenta depozitelor interme
diare. Toate acestea vor permite 
ca productivitatea muncii să fie 
mult mai mare decit la alte 
unități dc ciment din țară. For
marea cadrelor de muncitori și 
tehnicieni a început încă din 
1971. Amplasarea combinatului 
s-a făcut pe un teren impropriu 
pentru agricultură. Aceasta a 
presupus insă executarea a nu 

tona de hirtie cu 4 la sută, iar pro
ducția peste plan obținută pină a- 
cum se ridică la 450 tone, ne re
latează ing. Constantin Savin, jefui 
secției hirtie.

— Cum s-au obținut aceste rezul
tate ?

Am primit, drept răspuns, un no
ian de soluții și detalii tehnice...

Iar răspunsul la intrebarea privind 
metamorfoza Combinatului de celu
loză și hirtie din Călărași, devenit 
fruntașul ramurii, îl constituie un 
singur cuvint : munca. Cu aceleași 
mașini și utilaje, cu aceiași oameni, 
dar cu investiție sporită de in
teligență tehnică, cu muncă mai 
bine organizată, bilanțul realizărilor 
este mereu mai important. In ultima 
decadă a lunii aprilie s-au atins 
rezultate „rotunde" în Întrecere : 
5.5 milioane lei depășire Ia produc
ția globală și marfă. 600 tone hirtie 
livrată peste plan, 9 milioane lei 
beneficii suplimentare. O contribuție 
însemnată la aceste rezultate și-au 
adus cei 245 de evidențiați în în
trecerea socialistă, printre care Va
sile Simion, Ion Tanca, Ionel Marin, 
de la secția celuloză, conducătorii de 
mașină Ion Moise, Ilie Dumitru, 
Gheorghe Traian, Dumitru Niță, de 
la secția hirtie, mecanicii Giusepe 
Prini șl Belciu Gheorghe. ame- 
ciștii Popa Mihai și Drăgan Gheor
ghe și mulți alții.

— întregul nostru colectiv este de
cis să obțină rezultate deosebite in 
acest an — anul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei, al 
Congresului al XI-lea al partidului 
— pentru a ne menține pe locul iri- 
tli pe ramură, pentru a păstra în 
combinat drapelul de frunt3Ș în în
trecere, a ținut să ne spună locțiito
rul secretarului comitetului de par
tid, tovarășul Constantin Rotaru.

Dan CONSTANTIN

sută din actualul vo
lum de producție a 
întreprinderii de me
canică fină din Sinaia. 
Prin noua investiție 
s-au creat totodată 
posibilități de organi
zare superioară a flu
xurilor de producție, 
de creștere a randa
mentului mașinilor și 
a productivității mun
cii.

40 000 tone combusti
bil convențional, ur- 
mind ca, in final, a- 
ceastă economie să 
ajungă la 120 000 tone 
pe an. Totodată, prin 
înlăturarea arderii ga
zelor de semicocs in 
atmosferă se reduce 
gradul de poluare a 
orașului Călan și a 
împrejurimilor sale cu 
circa 30—35 la sută, 
urmind ca în viitoa
rea etapă depoluarea 
să ajungă la peste 90 
la sută.

sub podea, ceea ce permite ex
tinderea platformei de urcare și 
creșterea capacității de transport 
la 113 locuri. Dotat cu suspensii 
pneumatice pe pernă de aer, 
direcție servoasistată, care ușu
rează cu mult manevrarea vo
lanului, autovehiculul, silențios 
și comod, întrunește toate con
dițiile pentru o călătorie confor
tabilă. Aerisirea se face atit cu 
ajutorul geamurilor culisante, 
cit și cu ajutorul prizelor de 
aer de pe acoperiș. Pe timp fri
guros, cele trei aeroterme asi
gură încălzirea vehiculului.

începutul semestrului II al 
acestui an va marca debutul 
producției de serie al celor două 
tipuri de vehicule.

(Agerpres)

LUCRU
mai puțin de 400 000 metri cubi 
săpături, 300 000 metri cubi 
umplutură cu piatră și 5 000 
metri liniari piloți introduși în 
sol. Amplasarea la Hoghiz a 
combinatului de lianți va con
tribui la ridicarea economică și 
socială a zonei Rupea, lipsită 
pină in prezent de industrie.

In aceste zile, pe șantierul de 
la Hoghiz se lucrează intens la 
montajul utilajelor, stațiilor de 
concasare a calcarului și argi
lei. la cuptorul de clinker, iar 
în zilele următoare va începe și 
montajul utilajelor la secția 
mori.

Nicolae MDCANU 
corespondentul „Scinteii"
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Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintei» Republicii Socialiste RomAnia
P rc-sc să exprim Excelentei Voastre mulțumirile mole cele mai 

B'ncc;e pentru amabilul mesaj transmis cu ocazia zilei mele de

PRIMIRE LA MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl iNVÂȚĂMlNTULUl
T‘n\-;riișal Paul Niculescu-Mizil, 
iocprim-minlstru al guvernului, mi- 
sț’-rul educat-.ci și invățâmirrtului. a 
nm s.mbdtă. delegația Secretari** 
Jlui d' Stat al în\ ătâmlntului Fro- 
snna] din RD Germană, condusă 
? prof. dr. Horst Kuhn, secretar dc

In timpul întrevederii au fost abor

Primire la Ministerul Comerțului Exterior
și Cooperării Economice Internaționale

Simbătă dimineața. Ion Pățan, 
viceDrim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coopc- 
r.._r.; er--' ■_ • ru'wv'.e. a pri-
mit p-- Honnd Mmu-savian. adjunct 
al ministrului transporturilor dm 
l-an. c-t_- face o vizită in țara noas

Delegația U. G. S. R. s-a înapoiat din Bulgaria
s

r > ■ clor din România, condusă de 
r .sul Mihai Dalc3, președintele 

Ui Central al f.GS.R . care.

Simpozionul „Populația, familia și drepturile omului"
In zilele de 10 și 11 mai. la Bucu

re ș: a avut loc simpozionul pe tema 
..Populația, familia și drepturile o- 
mului“. reuniune științifică la care 
au luat parte conducători ai unor in
stituții centrale, academicieni, ca
dre didactice universitare, cercetători, 
specialiști din aparatul de stat, stu- 
denți.

Participanții la lucrări au fost sa
lutați de Lina Ciobanu, in nume’e 
Comitetului Național Român pentru 
organizarea Conferinței mondiale a 
populației, de B. R. Devarajan. re
prezentantul permanent al Progra
mului Națiunilor Unite nentru Dez
voltare la București, și Nico’ae Popa, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București. 
Timp de 2 zile au fost susținute 19 
comunicări științifice, concluziile dez
baterilor fiind prezer.'nte de Mircea 
Malița. secretar general al Comite
tului National Român pentru organi
zarea Conferinței mondiale a popu
lații.

Referindu-se la importanța reuniu

vremea
Ieri tn țară • Vremea s-a încălzit !n 

toate regiunile țării. Cerul a fost va
riabil. mai mult senin in toate regiuni
le. exceptând Dobrogea, unde a rămas 
mai mu.: noros și unde in cursul dl- 
mlneț.i a plouat. Vintul a suflat slab, 
pînă la potrivit. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între Î2 grade la Ber- 
zeasoa și Sinnicolau-Mare și 14 grade

CARL AL XVI GUSTAF
regele Suediei

date probleme ale dezvoltării învăță* 
mintului si ale colaborării bilaterale 
Intre cele două țări in acest domeniu.

A fost de față dr. Hang Vom. am
basadorul R.D. Germane la Bucuri șt..

In aceeași zi, oaspeții au părăsit 
Capitala. în cursul vizitei a fost 
semnal un plan dc colaborare In do
meniul invățâmlntului profesional.

tră la invitația Ministerului Indus- 
t iei Construcțiilor de M șini Grele. 
Cu arest prilej a avat loc un schimb 
d păreri privind relațiile economice 
r ■nano-iraniene. dezvoltarea și di
versificarea acestora.

(Agerpres)

la invitația Consiliului Central al 
Sindicatelor din Bulgaria, a efectuat 
o vizită in această țară, s-a înapoiat, 
simbătă dimineața, in Capitală.

nii, loan Ceterchi. președintele Con
siliului Legislativ, a arătat intr-o 
convorbire avută cu un redactor al 
Agerpres că ea a prilejuit abordarea 
unor probleme de o deosebită însem
nătate și actualitate privind politica 
demografică a statului român. în a- 
cest sens, comunicările de pe agenda 
lucrărilor. precum și intervențiile 
care au avut loc au relevat preocu
pările partidului și statului nostru 
pentru dezvoltarea demografică in 
contextul strategiei dezvoltării gene
rale. economice și sociale a tării, 
preocupări care vizează stimularea 
creșterii poou’atiei concomitent cu 
ridicarea nivelului de trai, de civi
lizație și cultură. Au fost, de ase
menea. evidențiate acțiunile între
prinse pentni întărirea continuă a 
familiei, celulă de bază a societății 
socialist”, toate acestea înscriindu-se 
io codrul eenor.nl al garantării și rea
lizării drepturilor fundamentale so
ci «le. economice și politice ale oame
nilor muncii.

(Agerpres)

la Constanța. în București : Vremea a 
fost in general frumoasă și s-a încălzit. 
Cerul a fost variabil. Temperatura ma
ximă a fost de 21 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 mai. în țară : Vreme călduroa
sa. Cerul va fi variabil, cu lnnorări 
mai accentuate în nordul tării, unde 
vor cădea ploi locale. In rest, ploi izo
late. Vînt slab, pină la potrivit. Tem
peratura in creștere. Minimele vor fi 
cuprinse între 5 și 15 grade, iar maxi
mele intre 16 șl 26 de grade, local mai 
ridicate. în București : Vreme căl
duroasă. cu cerul variabil. Vînt slab, 
pină la potrivit. Tenr-!'"—1 în 
tere.

Primiri la primai ministru al guvernului Cronica zilei
Primul mlnlsiiu al Guvernului Re

publicii Sec ali\,e România. l»t.i 
rAș.il Manea Măncscu. n primii, si n- 
bâi.i dimineața, pe Csikos Nagy 
BcJ.i. preș.•dintele Comitetului de 
Stat pentru Prețuri și Materiale din 
R. P. Ungară.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată in-

*
Tot in cursul zilei de simbătă, pri

mul ministru al guvernului, tova
rășul Manea Măncscu. a primit pe 
Pieter Lieftinck. director executiv la 
Fondul Monetar Internațional, care 
face o vizită in țara noastră la Invi
tația Ministerului Finanțelor.

Cu ocazia întrevederii au fost dis-

Vizitele delegației P. C. Mexican
în cadrul călătoriei pe caro o face 

in țara noastră, delegația P.C. Me
xican a vizitat, in București, Muzeul 
de Istorie nl României, Fabrica de 
mnșini-unelte și agregate București, 
policlinica Titan și noile construcții 
social-edilitarc. în județul Constanța, 
delegația mexicană a avut o lntilni-

VIZITELE DELEGAȚIEI COMUNE A PARTIDULUI TANU 
ȘI AFRO-SHIRAZI DIN TANZANIA

în cursul vizitei pe care o efec
tuează in țara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R., delegația comună a 
partidelor Tanu și Afro-Shirazi din 
Tanzania a avut intilniri la comite
tele județene de partid Ilfov, Con
stanța și Vrancea. precum și la co
mitete municipale de partid, la con
silii populare orășenești și comunale

A apărut: „ MUNCA DE PARTID" nr 9
Revista se deschide cu edi

torialele : „Spirit militant in în
deplinirea sarcinilor economice", 
respectiv „Unitatea dc acțiune 
a tuturor forțelor sociale". La 
rubrica „In intîmpinarea glo
riosului jubileu al Eliberării 
patriei și a celui dc-al XI-lea 
Congres al P.C.R.", Dumitru Io
na? și Ștefan Antoniu semnea
ză articolele „O imensă forță 
de convingere, influențare și 
mobilizare" și ..în miezul celor 
mai actuale probleme". Ducă 
rubrica ..Organizațiile de par
tid, factor unificator al efortu
rilor pentru realizarea cincina
lului in patru ani și jumătate", 
realizată pe marginea unei con
sfătuiri la Suceava, urmează
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„COMERȚUL PRIN CORESPONDENȚA"

a-i

Iată o formă de comerț rapi
dă, economică și modernă, prac
ticată cu succes de către coo
perația de consum, care vine 
direct in sprijinul cetățenilor 
pentru a-i aproviziona cu o 
serie de mărfuri de care au tre
buință. economisind, pe aceas
tă cale, timp prețios. Printr-o 
comandă trimisă pe adresa 
UNIVERSALCOOP (Str. Vul- 

tr-o atmosfeiă prielcneascft. au fost 
alsordite probleme dc colaborare Și 
schimb de experiență in domeniul 
prețurilor intre cele două țări.

La primire a participat Gheorghc 
Gaston Marin, președintele Comite
tului de Stat pentru Prețuri.

A fost prezent Ferenc Martin, 
ambasadorul Ungariei la București.

*
cutate unele probleme referitoare In 
colaborarea dintre România și Fon
dul Monetar Internațional.

La primire, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială. a participat 
Florea Dumitrescu, ministrul finan
țelor.

(Agerpres) 

re la Consiliul popular al munici
piului Constanța, a vizitat Fabrica 
de lină integrată. Combinatul de mo- 
răril și panificație „Dobrogea", I.A.S. 
Murfatlar. stațiunea experimentală 
Palas, portul și stațiunile de pe li
toral.

din județele Dîmbovița, Brăila. Vran
cea și Ialomița. De asemenea, dele
gația tanzaniană a avut un schimb 
de informații la Comitetul pentru 
problemele consiliilor populare. la 
Consiliul Legislativ, la C.C. al U.T.C. 
și la UCECOM. Oaspeții au vizitat 
totodată obiective industriale și a- 
grare. instituții sociale și culturale.

rubrica „Cum se înfăptuiește 
rolul conducător al organelor 
și organizațiilor de partid", in 
cadrul căreia Gheorghe Tănase 
semnează articolul ..întărirea 
răspunderii cadrelor", iar Geor
ge Homoștean — „O măsură cu 
multiple implicații pozitive".

Din acest număr mai consem
năm. de asemenea, rubricile 
„Stil dinamic și competență in 
dirijarea activității economico- 
sociale", „Programul dc educa
ție comunistă a maselor prin
de viață", „A munci și trăi în 
chip comunist", „Invâțămîntul 
de partid și propaganda prin 
conferințe". Note ritice. Răs
punsuri la întrebările cititori
lor etc.

turilor nr. 31, sector 4, Bucu
rești) solicitanții primesc la do
miciliu, prin colet poștal, arti
colele industriale solicitate. 
Printre cele care pot fi obți
nute pe această cale figurea
ză : garnituri de lenjerie de 
pat (la diferite prețuri). oale 
de fiert sub presiune „Kukta" 
(de cite 4 și 6 litri), aparate de 
tricotat manual, aparate pen-

Noii ambasadori, Harry G. Barnes 
jr. al Stat .lor Unite ale Americii 8l 
Picrro-llcnri Aubaret al Elveției, la 
Bucuri ști, au depus simbătă dimi
neață coroane de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru socia
lism.

La ceremonii au asistat reprezen
tanți al Ministerului Afacerilor Ex
terne. ai Consiliului popular al mu
nicipiului București, generali și ofi
țeri superiori.

★
Simbătă a fost semnat la Bucu

rești un protocol privind colabora
rea de viitor intre Comitetul de Stat 
pentru Prețuri din Republica So
cialistă România și Comitetul de 
Stat pentru Prețuri și Materiale din 
Republica Populară Ungară.

(Agerpres)

{ Cabinet C. E. C. ț 

ț pentru relațiile ' 

ț cu populația ' 
L Preocupindu-se permanent de L 
, perfecționarea formelor de in- .
‘ formare a cetățenilor, Casa dc ) 
l Economii și Conscmnațiunl a i 
’ înființat un „Cabinet pentru 1 
ț relații cu populația". Acesta \ 
i funcționează in sediul Centralei .
1 Casei de Economii și Consem- \ 
l națiuni din București (Calea t 
.’ Victoriei nr. 13). In cadrul „Ca- ' 
ț binetului pentru relații cu 
i populația" se acordă oricărui . 
' solicitant consultații individuale 1 
L privind modalitățile și avanta- i 
. jele păstrării banilor la C.E.C., ' 
) obținerea de credite pentru \ 
i construirea sau cumpărarea unei i 
’ locuințe proprietate personală, 1 
L precum și informații privind L 
. alte probleme care intră in ’ 
1 sfera de activitate a Casei de ț 
i Economii și Consemnațiuni. i 
* Prin „Cabinetul pentru reia- ’ 
ț ții cu populația", consultațiile L 
. se acordă fără nici o formali- , 
’ tale. Ia simpla cerere verbală ) 
l a oricărei persoane. Totodată, l 

prin cabinetul respectiv cela- ' 
ț țenii iși pot exprima opiniile 
i lor cu privire la activitatea i 
i Casei de Economii și Consem- ’ 

L națiuni și a unităților sale ope- i 
. rative, precum și unele propu- ' 
) neri si sugestii pentru imbună- ț 
i tățirea continuă a activității a- i 
' cestora. ..Cabinetul pentru reia- | 
l ții cu populația" are program ' 
i de funcționare între orele 7—21. i 
i Cetățenii pot solicita consulta- , 
i ții și prin scrisori adresate ca- 1 
' binetului. De asemenea, ei se l 
\ not adresa oricărei unități 
j C.E.C. din Capitală și din țară.

tru ondulat părul „Buclex", 
tiare de călcat, servicii de ta- 
cimuri (import U.R.S.S.), tre
ninguri supraelastice pentru co
pii, fețe de masă din in, perne 
din fulgi și altele. La cerere, 
cetățenilor li se pot trimite, 
gratuit, liste cu produsele afla
te in depozitele „Comerțului 
prin corespondență", unitate a 
cooperației dc consum.

j 
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LA GALAȚI

Mitingul prieteniei 
româno-coreene

Delegația guvernamentală a R.P.D. 
Coreene, condusă de Kim Iâng Ju, 
membru al Comitetului Politic al 
Comitetului Centrnl al Partidului 
Muncii din Corcea, vicepremier al 
Consiliului Administrativ nl R.P.D. 
Coreene, a fost, simbătă, oaspete al 
municipiului Galați. In cursul dimi
neții delegația a vizitat unele o- 
blective ale combinatului siderurgic 
și obiective social-culturale. La con
siliul popular județean oaspeții au 
luat cunoștință de succesele obținu
te de oamenii muncii din acesl ju
deț in opera de edificare a societă
ții socialiste pe care o desfășoară a- 
lături de întregul popor.

In cursul vizitei, membrii delega
ției au fost însoțiți de Dumitru 
Turcuș, adjunct dc ?cf de secție la 
C.C. al P.C.R., Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, șl de Li Min Su, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București.

După-amiază, pe platforma com
binatului siderurgic a avut loc un 
miting consacrat prieteniei româno- 
coreene, la care au luat parte nu
meroși furnaliști, oțelari, laminoriști, 
cocsari, muncitori, ingineri și teh
nicieni.

La miting a luat cuvintul Con
stantin Dăscălescu, membru al C.C. 
al P.C.R.. prim-secretar al Comite
tului județean Galați al P.C.R., 
membru al Consiliului de Stat. Sa- 
lutind prezenta delegației guverna
mentale la Galați ca pe o nouă ex
presie a relațiilor de strinsă prie
tenie dintre țările noastre, vorbito
rul a evocat vizita întreprinsă in 
1971 in R.P.D. Coreeană de delega
ția de partid Și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen. 
care au ridicat pe noi trepte prie
tenia frățească dintre cele două po
poare.

Oamenii muncii de pe aceste me
leaguri. întregul postru popor — a 
spus vorbitorul — care urmăresc cu

Puncte turistice
Pe șoseaua București — Cluj

— Oradea, la km 495, intr-un 
cadru natural deosebit de atrac
tiv, se află una din cele mai 
reprezentative unități de ali
mentație publică ale coopera
ției de consum din județul Cluj
— „Terasa Căpuș". Pe lingi 
sen irea u ior meniuri specifice 
bucătăriei locale și a diferitelor 
soiuri de vinuri și băuturi ră
coritoare, unitatea a fost dota
tă recent și cu 48 de locuri de 
cazare in vile cu camere cu cite 
două paturi, cu tot confortul 
necesar (apă curentă, mobilier 
modern, grup sanitar pentru 
fiecare cameră etc.). La cițiva 
kilometri de aici, spre Oradea, 
la „Izvorul Crișului", turiștii 
pot poposi la o terasă-restau- 
rant care servește 
culinare de o marc 
cu băuturi 
bogat. I^a rindul său. 
Pescarilor", situat la 25 km pe 
șoseaua Turcia — Tg. Mureș, 
pe malul riului Arieș, a fost

preparate 
varietate, 

intr-un sortiment 
„Hanul

sentimente de profundă solidaritate 
internationalistâ munca plină de 
abnegație a harnicului și talentatu
lui popor coreean, transmit un cald 
salut frățesc, cele mal cordiale fe
licitări și urarea de a obține noi și 
tot mai mari victorii In vasta acti
vitate pe care o desfășoară pentru 
inllorirea și propășirea patriei sale, 
pentru înfăptuirea unificării pașnice 
și independente a țării. ....Transmițind călduroase salutări 
frățești din partea poporului coreean 
și a locuitorilor orașului Nampho 
cetățenilor din municipiul Galați, 
Kim IAng Ju a spus : In România 
am avut posibilitatea să vedem in 
mod direct diferite aspecte din mun
ca și lupta energică a poporului ro
mân, sub conducerea Partidului Co
munist Român, in frunte cu eminen
tul său conducător, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, pentru construcția socia
listă a țării. Aceste succese sint re
zultatul faptului că partidul a strins 
in jurul său întregul popor și l-a 
mobilizat cu clarviziune la îndepli
nirea sarcinilor planului de dezvol
tare a economiei naționale, ceea ce 
capătă o importanță deosebită pen
tru intărirea tot mai mult a puterii 
României, cit și forței socialismului 
in ansamblu.

Folosesc această ocazie pentru 8 
exprima calde mulțumiri Partidului 
Comunist Român, Guvernului Re
publicii Socialiste România și po
porului frate român pentru spriji
nul activ pe care il acordă perma
nent luptei drepte a poporului nos
tru, consacrată operei de construcție 
socialistă și dc unificare indepen
dentă și pașnică a patriei.

Poporul coreean, care dă o Înaltă 
prețuire prieteniei și solidarității cu 
poporul român, a spus in încheiere 
vorbitorul, va depune toate efortu
rile pentru a dezvolta și extinde tot 
mai mult relațiile de prietenie și co
laborare intre cele două țări, bazate 
pe principiile marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar.

(Agerpres)

de mare atracție
recent modernizat, prin extin
derea și îmbunătățirea spațiilor 
de servire. Turiștii pot găsi 
aici specialități de pește: ciorbă 
pescărească, saramură de pește 
cu mujdei și mămăliguță, peș.e 
pane, plachie de pește etc., 
«alături de numeroase speciali
tăți la grătar. Tot aici s-a des
chis și un chioșc cu băuturi ră
coritoare. ..Hanul pescarilor" 
de la Luncani dispune și de 
locuri de cazare in căsuțe cam
ping. cu cite două locuri. Nici 
unitatea de alimentație publică 
de la „Cheile Baciului" — Cluj, 
situată in decorul pitoresc al 
pădurii Hoia, intr-un loc de a- 
grement deosebit de solicitat, 
nu este mai prejos. Și aici, au 
fost luate măsuri de îmbunătă
țire a aprovizionării, de diver
sificare a preparatelor culinare 
și a băuturilor răcoritoare.

Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"

Drumul de la Abu Dhabi 
la Duoai, panglică lată 
de asfalt ce se desfă
șoară aproape in linie 
dreaptă prin pustiul ai- 
gintiu, între cele două 
principale orașe ale Uniunii 
Emiratelor Arabe, datează, 
in înfățișarea sa modernă, 
de foarte puțină vreme. Al
tădată. meleagurile acestea, 
pirjolite de soarele puter- 

^hic și lipsite complet de 
’orice urmă de vegetație, 
erau parcurse doar de ca
ravanele de cămile, răbdă
toarele „corăbii ale deșer
tului".

Cu cițiva ani in urmă, 
cind aceste mici state ce 
formează astăzi Uniunea 
Emiratelor Arabe — Abu 
Dhabi. Dubai. Sharjah, Aj- 
man. Umm al Quwain, Ras 
a! Khaimah și Fujairah — 
Înfățișau doar imaginea unor 
simple așezări de pescari și 
crescători de cămile, auto
mobilul era un mijloc de 
transport aproape necunos
cut aici. Trecerea de la 
barca cu pinze și cămilă, la 
automobil și avion ca mij
loace curente de transport 
s-a petrecut, in emiratele 
inș.ru.te de-a lungul golfu
lui cu ape de smarald, in
tr-un timp uimitor de 
scurt : mai puțin de un de
ceniu. Iar orașele ce înflo
resc acum in plin deșert, 
purtind atribute ale arhitec
turii și confortului modern, 
sint și mai tinere.

într-una din zilele aces
tei primăveri am avut 
prilejul, nu chiar atât de 
des intilnit, de a fi marto
rul uimitorului fenomen 
cunoscut sub numele de 
„fata morgana-. Pe linia o- 
rizontului se zăreau cu cla
ritate imagini neașteptate 
pentru cel ce cunoștea cit 
de cit harta regiunii : pă
duri dese. un lac cu o 
insulă înverzită in mijlocul 
său, clădirile unui mare 
oraș. Era. in fapt, o simplă 
iluzie optică, la orizont a- 
flindu-se doar dune mișcă
toare de nisip. Apropiin- 
du-ne de Abu Dhabi, după 
ce am trecut podul metalic 
ce unește continentul cu 
insula pe care se află așe
zată actuala capitală a U- 
niunii Emiratelor Arabe, 
am avut senzația că „fata 
morgana- ne urmărește din 
nou. în mijlocul nisipurilor 
s® vedea un parc Întins, 
inimaginabil pentru aceste 
meleaguri, cu peluza de ga- 

■> 1 ‘ 
bori ornamentali, cu alei 
pietruite și fintini artezie
ne. în spatele parcului, o 
clădire lungă din beton și 
sticlă completa tabloul. A-

propiindj-ne, ne-am dat 
seama că tot ce vedeam 
exista in realitate. Era un 
parc adevărat, amenajat pe 
pământul adus in săculețe 
de plastic cu avioanele și 
plantat deasupra nisipului 
fin al deșertului. O instala
ție specială răspândea pes’e 
iarba proaspătă o ploaie

s-a dezvoltat, la rindul său. 
pe coordonate moderne in 
anii din urmă, păstrind 
foarte puțin din fosta sa 
înfățișare.

Explicația transformărilor 
rapide survenite in ultimul 
deceniu in emiratele Abu 
Dhabi și Dubai rezidă in 
descoperirea și darea in ex-

și artizanat, iar Ras al Khai- 
man dispune și de un mo
ți st s< tor '■■col cl” clteva 
mii de hectare. favorizat 
de relief și izvoare de apă. 

area lor la Uniunea 
Emiratelor Arabe, devenit 
stat indenendent la 2 de
cembrie 1971, le-a permis 
și acestora din urmă să

însemnări din Uniunea Emiratelor Arabe

fină. Ne aflam la aeropor
tul din Abu Dhabi, legat 
de oraș printr-o autostradă 
mărginită de leandri incăr- 
cați cu flori albe și roz...

Capitala Abu Dhabi se 
prezintă ca un șantier de 
construcții in plină activi
tate. Pretutindeni se înalță 
schelele unor noi clădiri, se 
tasează nisipul, se betonea- 
ză platformele temeliilor, 
&e execută instalații de apâ 
ș. lumină electrică, se as
faltează străzi și trotuare. 
Arhitecții au dat friu liber 
imaginației, lăsind să se în
trevadă de pe acum contu
rurile unui mare și frumos 
oraș.

Orașul Abu Dhabi numă
ră circa 70 000 de locuitori, 
populația inzecindu-se in 
ultimul deceniu. întregul 
emirat cu același nume, cel 
mai întins (80 000 kmp) din
tre toate cele șapte emira
te membre ale federației, 
nu depășește cu mult suta 
de mu de locuitori, popu
lația fiind concentrată a- 
proape in întregime in ca
pitală și in orașul Al-Ain 
din oaza Buraimi. (Uniunea 
Emiratelor Arabe are o su
prafață totală de 91 000 kmp 
și o populație estimată in 
anul 1973 la 320 000 d? lo
cuitori). Emiratul Dubal 
(j 900 kmp) are la rindul 
său tot cam o sută de mii 
locuitori, dar aceștia tră
iesc aproape in întregime 
in cele două localități în
gemănate — Deira și Du
nei — despărțite printr-un 
e-tuar lung de mai mul'.i 
kilometri, traversat de un 
pod. dar formând in reali
tate un singur oraș. Dubai, 
port comercial mai vechi.

Dubal: vedere a estuarului care adăpostește corăbiile . 
de lemn ale vechiului port, alături de clădirile moderne 

ale orașului în plină dezvoltare

ploatare pe teritoriul lor a 
unor zăcăminte de petrol, a 
căror producție se va apro
pia in acest an de o sută de 
milioane de tone, circa 80 
la sută aflindu-se in cim- 
purile de la Murgan și in 
largul golfului din zona 
Abu Dhabi. Un alt emirat 
care începe să intre în rit
murile dezvoltării moderne 
e te Sharjah, situat la 15 km 
sud de Dubai, primele can
tități de petrol urmind să 
fie extrase de aici in cursul 
acestui an. •

Ajman, Umm al Quwain 
și Fujairah continuă să-și 
bazeze economia pe pescuit

pășească pe calea dezvol
tării economice și sociale, 

în economia Uniunii Emi
ratelor Arabe petrolul con
tinuă să constituie baza 
principală a întregii activi
tăți care duce la dezvolta
rea infrastructurii moderne. 
Dar forurile cunducătoare 
se glndesc de pe acum la 
crearea și a altor ramuri 
economice, pentru ca in 
viitor țara să nu mai de
pindă exclusiv de extracția 
petrolului. Intr-o convorbi
re cu Saecd Al-Ghaîth, 
ministru secretar de stat al 
departamentului informații
lor in guvernul federal,

acesta ne spunea că se ur
mărește o diversificare tot 
mai «accentuată a economiei 
in viitor, proiectele de bază 
avi.id in vedere dezvoltarea 
industriei chimice, care va 
folosi ca materie primă pe
trolul și gazele, dar in a- 
cel.ași timp acordindu-se a- 
tenție și industriei ușoa
re, pescuitului și agricultu
rii. O parte din marile ve
nituri provenite de pe ur
ma petrolului vor fi îndrep
tate, in continuare, spre noi 
construcții — edilitare, de 
locuințe, școli, așezăminte 
medicale, instituții de cul
tură. Cu două decenii in 
urmă, pe teritoriul emirate
lor existau doar 700 de e- 
levi, majoritatea frecven- 
tind școala engleză din 
Sharjah. în prezent, numă
rul școlarilor din emirate 
este de 37 000 ; iar nu peste 
mult timp va fi inaugurat 
aci și primul institut de in- 
vățămint superior. Servi- 
ciul medical este gratuit 
pentru toți locuitorii și dis
pune de o apreciabilă bază 
materială.

înfățișindu-ne realizările 
actuale și perspectivele de 
viitor, ministrul secretar de 
stat Saeed Al-Ghaith s-a 
referit pe larg și la relații
le Uniunii Emiratelor Ara
be cu alte țări și. in acest 
context, a subliniat cu sa
tisfacție dezvoltarea legătu
rilor economice cu Repu
blica Socialistă România.

Relațiile economice dintre 
România și Emirate s-au 
intensificat in mod rapid, 
îndeosebi după obținerea 
independenței de către a- 
cestea, schimburile comer
ciale cu ele crescind de pa
tru ori in decurs de numai 
trei ani. Pe aeroportul de la 
Abu Dhabi am avut plăcu
ta surpriză de a zări silue
ta cunoscută a unui avion 
al societății de transpor
turi aeriene TAROM. După 
cum am aflat, in 1973 au 
aterizat pe aeroporturile 
din Abu Dhabi, Dubai șl 
Sharjah 180 avioane ale 
TAROM-ului, aducind di
verse mărfuri și produse 
românești.

Vizitind țara de pe țăr
mul golfului de smarald, 
cu dezvoltarea si uimitoa
re, capeți senzația că „fata 
morgana" s-a transformat 
aici dintr-un miraj înșelă
tor al deșertului într-o 
vie și palpabilă realitate.

Crăciun IONESCU

ta umbra palatelor-cartierele mizeriei
Pe baza unui recent raport nl Organizației Națiunilor Unite pri

vind condițiile de locuit pe scară mondială, ziarul vest-german 
„FRANKFURTER. RUNDSCHAU" publică un articol, din care ex
tragem :

„întreaga lume suferă de lipsă de 
spațiu locativ, dar in țările in curs 
de dezvoltare situația este deosebit 
de gravă. La aceasCi concluzie a- 
junge un raport al Organizației Na
țiunilor Unite privind condițiile de 
locuit. Pentru a acoperi necesitățile 
cele mai urgente, numai in țările in 
curs de dezvoltare ar trebui con
struite pină in anul 2 000. anual, 12.7 
milioane de locuințe noi. Datorită 
insă posibilităților economice limi
tate. această sarcină nu poate fi. 
deocamdată, rezolvată de majoritatea 
țărilor in cauză.

înrăutățirea condițiilor de locuit 
își are originea atit in creșterea ge
nerală a populației, cit și, mai al°s, 
în așa-numita „fugă de la țară". 
Creșterea rapiaă și peste măsură a 
unor orașe este determinată, in 
proporție de 50—75 la sută, de

afluxul populației din regiunile ru
rale. Potrivit experților O.N.U., 
in 1985, peste 800 milioane de oa
meni vor fi înghesuiți in orașe cu 
o populație de milioane, dintre care 
340 milioane in statele dezvoltate din 
punct de vedere industrial (in 126 
de orașe) și 465 milioane in țările in 
curs de dezvoltare (in 147 orașe).

în 1940, aproximativ 20 la sută din 
populația mondială trăia în așazări 
urbane, iar 80 la sută la țară. în 
1970 — cind populația Pămîntului se 
ridica la 3 635 milioane de oameni 
— proporția era de 37 la sută in 
orașe și 63 la sută la țară. In 
anul 2 000, potrivit unor calcule es
timative, doar 49 la sută din tota
lul populației mondiale va trăi în 
mediul rural. Pină atunci, populația 
planetei noastre va crește aproxima
tiv la 6,5 miliarde de oameni.

Canalul Kra va apropia 
oceanele Uan și Pacific?

Ziarul vienez „VOLKSSTJMME" publică un articol despre posi
bilitatea construirii unui canal prin istmul Kra (Tailanda), care ar 
constitui cea mai scurtă cale navigabilă intre oceanele Indian și Pa
cific, in care se arată :

„Un consorțiu internațional a re
comandat construirea unui canal, 
lung de aproximativ 102 kilometri, 
prin istmul Kra, care ar constitui 
cea mai scurtă cale navigabilă in
tre oceanele Indian și Pacific. Con
sorțiul respectiv fusese însărcinat 
de guvernul tailandez să întocmeas
că un studiu tehnico-economic pri
vind posibilitatea înfăptuirii acestui 
proiect de mare anvergură.

Ideea nu este nouă. încă in seco
lul trecut a fost ridicată problema 
tăierii acestui istm din sudul Tailan- 
dci, idee care s-a lovit insă de re
zistența Marii' Britanii. Fiind in a- 
cea perioadă cea mai mare putere 
colonială din regiune, Anglia, stă- 
pinind fortăreața maritimă Singa
pore, situată in strimloarea Malac
ca, controla, implicit, această rută 
intre oceanele Indian și Pacific.

în 1945, in tratatul de pace în
cheiat cu Tailanda a fost inclusă o 
clauză conform căreia construcția 
acestui canal poate fi înfăptuită 
doar cu consimțămînlul Londrei. 
Dar — arată ziarul — odată cu 
crearea statelor independente din 
zona fostului imperiu britanic a că
zut și dreptul de veto al Marii Bri
tanii privind înfăptuirea unui ase
menea proiect.

Construcția canalului, care, datori
tă reliefului muntos al terenului 
unde urmează să aibă loc străpun
gerea, cere mari eforturi tehnice și 
financiare, are menirea să descon
gestioneze traficul prin strimtoarea 
Malacca. Prin această strîmtoare 
trec acum, zilnic, peste 100 de vase. 
Deoarece adincimea ei medie nu de
pășește 11 metri, marile petroliere 
cu un deplasament de peste 200 000 
de tone trebuie să facă un ocol 
prin strimtorile Lombok și Maka- 
sar. De acest inconvenient se lovesc, 
înainte de toate, petrolierele gigant 
japoneze, deoarece Japonia își a- 
coperă necesarul de produse petro
liere în proporție de 90 la sută din 
Orientul Apropiat și Golful Persic.

Studiul întocmit dc experți con
ține două alternative. Prima, con
strucția unei căi navigabile in am
bele sensuri pentru nave cu un de
plasament pină la 250 000 tone. In 
acest caz. construcția ar dura 13 ani, 
iar costul lucrărilor s-ar ridica la 
8,35 miliarde de dolari. A daua, 
prevede crearea unei câi navigabile 
pentru nave cu un deplasament pi
nă la 500 000 tone. în acest caz, lu
crările de construcție s-ar extinde 
Ia 14 ani și ar costa 11,1 ■ miliarde 
de dolari".

în 1920, în lumea întreagă erau 
doar 11 orașe cu o populație de 
peste un milion fiecare; in anul 2 000, 
numărul unor asemenea orașe va 
fi peste 300. In prezent, remarcă ra
portul O.N.U., există in total 39 771 
de orașe, dintre care 104 cu o popu
lație intre unul și două milioane de 
locuitori.

„Fuga de la țară" duce nu numai la 
supraaglomerarea locuințelor la ora
șe, ci și la extinderea adăposturilor 
provizorii, lipsite de instalații sani
tare adecvate, conducte de apă, ca
nalizare. Slumsurile și „așezările din 
.scinduri", răsărite la periferia mari
lor orașe, pot fi intilnite atit in Ame
rica, cit și in Europa occidentală. De 
obicei, in ele locuiesc muncitori stră
ini. In țările in curs de dezvoltare 
insă, aproape jumătate din locuitorii 
„marilor orașe" trăiesc in asemenea 
cartiere înjghebate din scinduri, car
ton sau tablă reiată și denumite, in 
funcție de zonă, ,,bidonville“-uri, „fa
velas", „bustees", „chicas", „barria- 
das" sau „shanty towns".

In capitala etiopiană, Addis Abeba, 
nouă zecimi din populație trăiesc 
in colibe primitive din lut și împle
tituri din nuiele. De pildă, noua ca
pitală a Braziliei — Brasilia — oraș 
proiectat pe planșetă, crește mai 
încet decit cartierele mizeriei, care 
se grupează sub formă de patru 
„orașe satelit" in jurul modernei 
urbe. La Nairobi; numărul locuitori
lor din slumsuri s-a dublat in trei 
ani. La Ciudad de Mexico, populația 
favelelor crește anual cu 12 la sută 
și a depășit, de pe acum, impresio
nanta cifră de 3.3 milioane. Acestea 
constituie doar unele exemple, pen
tru că informațiile pe care le posedă 
O.N.U. nu sint complete. Semnalul 
de alarmă ce rezultă insă din in
vestigațiile O.N.U. il constituie faptul 
că acea parte din populație care 
este nevoită să locuiască in cartiere 
ale mizeriei continuă să crească.

Statisticile privind lipsa de spațiu 
locativ confirmă decalajul econo
mic, care se adincește continuu, in
tre statele industrializate și țările 
lumii a treia. Raportul O.N.U. con
stată că in țările in curs de dezvol
tare, de regulă, doar o pătură subțire, 
suspusă, trăiește intr-un confort mo
dern, in timp ce masele largi trebuie 
să se mulțumească cu condiții care 
fie cu stagnează, fie se degradează 
chiar. Concomitent insă, experții sub
liniază influența reciprocă care există 
intre condițiile de locuit și dezvolta
rea economică. Locuințe mai bune și 
instalații sanitare determină o spori
re a productivității muncii. în afa
ră do acestea, construcția de locuin
țe constituie un motor al dezvoltării 
economice, ca determină apariția 
unei întregi ramuri economice, cre
ează locuri de muncă, impulsionează 
investițiile și constituie un imbold 
pentru economii".
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viața internațională
Conferința pentru securitate

și cooperare în Europa
Examinarea propunerilor privind crearea

organismului
GENEVA 11 (Corespondentă de la 

C. Vlad). — In ședința din 10 mat 
n crupului de lucru creat special de 
Comitetul de coordonare pentru e- 
xamlnarea propunerilor referitoare 
la urmările Conferinței pentru secu
ritate si cooperare in Europa, parti- 
cioantii au analizat posibilitățile dc 
punere de acord a celor trei proiec
te supuse dezbaterii de către Ceho
slovacia. Iugoslavia și Danemarca. 
Au luat cuvintul reprezentanții R. P. 
Bulgaria. R. D. Germane. R. P. Un
gare. Finlandei. Spaniei. Vaticanului, 
Danemarcei si României, care au 
soriîinit in întregime ideea asigu
rării unei continuități a eforturilor 
ducă conferință.

Reprezentanții Bulgariei. R.D.G., 
Ungariei. Finlandei și Vaticanului 
s-au pronunțat pentru crearea la a- 
coastă conferință a unui organism 
permanent. In acest sens, s-a relie
fat că organismul permanent ar 
urma să contribuie la aplicarea ho- 
târîrilor adoptate la conferință, ofe- 
rind cadrul pentru realizarea unul 
schimb de vederi Si informații pe
riodice între reprezentanții statelor 
participante.

Reprezentantul Spaniei a exprimat 
convingerea că marele efort politic 
multilateral depus la conferință va 
rămlne lipsit de conținut dacă, din
tr-un considerent sau altul, nu s-ar 
crea un mecanism de continuare a 
procesului de Întărire a securității 
și de dezvoltare a cooperării pe con
tinentul nostru.

permanent
Șeful delegației României, amba

sadorul Valentin Lipatti, a precizat 
că. in concepția română, edificarea 
securității presupune un proces în
delungat dc la simplu la complex, 
că această primă conferință este nu
mai începutul eforturilor menite să 
asigure, in perspectivă, noi relații 
intre state, in care forța și amenin
țarea cu forța vor fi excluse.

Rofcrindu-se la propunerile Ceho
slovaciei și Iugoslaviei, reprezentan
tul român a arătat că este timpul 
să se treacă la redactare și să se 
pregătească un statut simplu și clar 
al viitorului organism permanent. 
Atribuțiile organismului ar fi. in e- 
sențâ. coordonarea activităților mul
tilaterale ale experților in diferite 
grupuri de lucru, pe domenii de coo
perare, concertarea rezultatelor a- 
c stei activități, evaluarea rezulta
telor obținute, pregătirea unor vii
toare conferințe. Acest organism 
— a spus reprezentantul român — 
va trebui să se întrunească periodic 
și să lucreze pe baza regulilor de
mocratice de procedura ale confe
rinței. Continuitatea cforlurilor în
cepute la conferință nu poate fi 
concepută in afara organismului 
permanent și orice propuneri care 
ar împiedica crearea acestuia vin in 
contradicție cu ideea fundamentală. 
Împărtășită de toți participants, câ 
această conferință constituie numai 
o etapă intr-un proces care va con
tinua pinâ la edificarea unui sistem 
trainic de securitate și cooperare in 
Europa, care să asigure fiecărei na
țiuni condițiile dc dezvoltare liberă, 
fără vreo amenințare din afară.

CAMBODGIA IRLANDA DE NORD

Mesaj adresat președintelui României
Ce președintele juntei de salvare națională 

din Portugalia

CONGRESUL PARTIDULUI SOCIALIST POPULAR
DIN DANEMARCA

Mesajul de salut adresat de reprezentantul P.C.R.

Succese ale 
forțelor patriotice

PNOM PENH 11 (Agerpres). - 
Patrioții cambodgieni au atacat, sîm- 
bâtă. o poziție lonnolistă din locali
tatea Kandai Leu, pe șoseaua na
țională nr. 1 la aproximativ 25 kilo
metri sud-est de Pnom Penh, ocu- 
pl.nd un tronson de șasea de peste 
un kilometru — transmite agenția 
Associated Press. Atacul se înca
drează intr-o ofensivă lansată de 
patrioți pentru controlul asupra u- 
nei porțiuni din fluviul Mekong, 
spre a opri aprovizionarea garnizoa
nei din Pnom Penh pe cale fluvială 
de la baza navală de ia Neak Luong. 
O altă porțiune din șoseaua nr. 1 se 
află sub controlul patrioților încă din 
1971. cind aceștia au reușit să ocupe 
un tronson la 45 km sud-est de ca
pitală.

Pe coasta sud-vestică a Cambod- 
giei. in apropierea portului Kompong 
Som. forțele patriotice de eliberare 
au cucerit incă o poziție inamică 
de-a lungul șoselei nr. 4 care asi
gură legătura capitalei cu litoralul. 
Se apreciază că pierderile trupelor 
lonnoliste se ridică la 300 de per
soane.

Arestarea șefului 
organizației I. R. A.

LONDRA 11 (Agerpres). — în 
Irlanda de Nord au avut loc noi acte 
de violență soldate cu pierderi de 
vieți omenești. Astfel, vineri seara, la 
Belfast, doi polițiști au fost uciși cu 
focuri dc armă in timp ce patrulau 
pe străzile unui cartier locuit de 
populația catolică. Cele trei persoane 
care au tras asupra polițiștilor au 
reușit să dispară cu ajutorul unui 
automobil care, ulterior, a fost găsit 
distrus.

Pe de altă parte, s-a anunțat 
arestarea, in capitala Irlandei de 
Nord, a lui Brendan Hughes, șeful 
aripii „provizorii" a Armatei Repur- 
blicane Irlandeze (I.R.A.) care, după 
aprecierea autorităților, conducea ac
țiunile teroriste la Belfast. La domi
ciliul acestuia au fost descoperite 
mari cantități de arme, muniții, ma
teriale și aparatură pentru produ
cerea de bombe, hărți și diferite do
cumente care atestă activitatea I.R.A. 
Purtătorul de cuvint al comandamen
tului unităților britanice de la Belfast 
a declarat că este cea mai impor
tantă arestare și captură de mate
riale efectuată vreodată in Ulster.

LISABONA 11 — Trimisul nostru 
special. V. Oros. transmite : Simbătă, 
președintele Academiei dc științe so
ciale și politice, tovarășul Mihnca 
Gheorghiu, care se află intr-o vizită 
in Portugalia, a fost primit la Mi
nisterul Afacerilor Externe al Por
tugaliei. Cu acest prilej i s-a inminat 
mesajul personal dc răspuns al ge
neralului Antonio de Spinola, pre
ședintele juntei do salvare națio
nală, adresat președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ccaușcscu, ca răspuns la mesajul pe 
care tovarășul Mihnca Gheorghiu 
l-a inminat joi. 9 mai, generalului 
Spinola din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. in care președin
tele Republicii Socialiste România 
i-a transmis salutări și Urări de suc
ces pe calea dezvoltării democratice 
a Portugaliei, in conformitate cu in
teresele și aspirațiile vitale ale po
porului portughez.

Tot simbătă, prof. dr. Mihnea 
Gheorghiu a avut o Întrevedere cu 
prof. dr. Adelino da Palma Carlos, 
personalitate proeminentă a vieții 
publice portugheze, colaborator apro
piat al noii conduceri, șef de catedră 
la facultatea dc drept a Universității 
din Lisabona. In cursul convorbirii, 
Adelino da Palma Carlos a eviden
țiat perspectivele pozitive ale cola
borării viitoare româno-portughezo 
și a informat despre principalele 
aspecte ale situației politice actuale 
din Portugalia, scoțind in relief dez
voltarea democratică ce se preconi
zează după răsturnarea regimului 
fascist, despre pregătirile pentru 
formarea guvernului provizoriu pe 
linia programului de unitate națio
nală al noii conduceri a statului. 
Interlocutorul portughez și-a mani
festat interesul deosebit față de ex
periența ciștigată de poporul român 
în construirea noii societăți, în toate 
domeniile de activitate, pe baza 
dreptului suveran, inalienabil al fie
cărei națiuni de a-și făuri liber des
tinul.

în aceeași zl. tovarășul Mihnea 
Gheorghiu s-a intilnit cu Mario 
Soares, secretarul general al Parti
dului Socialist Portughez, căruia i-a 
transmis un salut cordial din partea 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Mario Soares l-a rugat 
la rindul său să transmită secretaru
lui general al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ccaușcscu, 
asigurarea celor mai bune sentimen
te de stimă și înaltă considerație pe 
care i le nutresc socialiștii por
tughezi. în cadrul întrevederii, 
la care a participat și Jorge Campi
nas, secretarul pentru relațiile in
ternaționale al Partidului Socialist 
Portughez, s-a procedat la un schimb 
de păreri privind viața politică in
ternațională actuală, subliniindu-se 
importanța dezvoltării relațiilor de 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Portu
ghez.

In cursul aceleiași zile, tovarășul 
Mihnea Gheorghiu a făcut o vizită 
prietenească la noul sediu legal al 
C.C. al Partidului Comunist Portu
ghez. unde s-a intilnit cu membri 
și activiști ai Comitetului Central al 
partidului frățesc portughez. în 
timpul intilnirii, tovarășii Carlos 
Britto. Jaime Serra și Joaquim Go
mes. membri ai C.C. al P.C.P.. au 
informat asupra activității partidu
lui lor in noua situație politică a ță
rii. La sfirșitul convorbirii, ei l-au 
rugat pe reprezentantul român 
să transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald și prietenesc salut 
din partea tovarășului Alvaro Cun- 
hal, secretarul general al C.C. al P.C. 
Portughez, precum și cele mai bune 
urări de noi succese României socia
liste. Intilnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

La plecarea din Lisabona, repre
zentantul român a fost salutat de 
șeful protocolului Ministerului Afa
cerilor Externe al Portugaliei, Men- 
doca Culha.
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Convorbiri la Havana, 
intre primul secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, Fidel Castro, și secretarul 
general al Partidului Comunist din 
Argentina, Geronimo Arnedo Alva
rez. Potrivit ziarului „Granma". Al
varez a arătat că P.C. din Argentina 
militează pentru formarea unui 
front unit al tuturor forțelor demo
cratice antiimperialiste din țară, 
sprijinind poziția și acțiunile pro
gresiste ale guvernului justițialist. 
Fidel Castro a subliniat importanța 
deosebită a poziției guvernului ar- 
gentinean in problema restabilirii 
relațiilor cu Cuba și a reintegrării 
acestui stat in sistemul relațiilor 
latino-americane.

Guvernele R. P. Bulgariei
ȘÎ BrUZÎlî@i au hotărit 6ă ridice 
reprezentanțele lor diplomatice la 
rang de ambasadă, urmind să pro
cedeze la un schimb de ambasadori.

Delegația militară a 
C.R.P. al R.V.S. 3 ,ost nevoilă 

să suspende participarea sa la reuniu
nile șefilor delegațiilor in Comisia 
militară mixtă, datorită obstrucțiilor 
și sabotajului părții saigoneze. Ea va 
relua reuniunile dacă partea saigone- 
ză acceptă să restabilească și să asi
gure respectarea deplină a privile-

COPENHAGA 11 (Agerpres). — La 
Copenhaga s-au deschis, vineri, lu
crările Congresului Partidului Socia
list Popular din Danemarca.

în prezența celor peste 240 de dele
gați, reprezentînd organizațiile parti
dului din întreaga țară, și a invitați- 
lor la Congres, președintele P.S.P.. 
Sigurd Omann, a prezentat raportul 
politic al Comitetului Central, dezbă
tut apoi in comisiile de lucru.

In ședința de după-amiază a luat 
cuvintul reprezentantul Partidului 
Comunist Român, tovarășul Petre 
Blajovici, membru supleant al Corni
ței ului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
Bihor al P.C.R., care a adresat dele- 
gaților, tuturor membrilor Partidului 
Socialist Popular din Danemarca un 
mesaj de prietenie și urări de succes 
în desfășurarea lucrărilor Congresu
lui, din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Partidul Comunist Român — a de
clarat vorbitorul — urmărește cu in
teres activitatea pe care o desfășu- 
rați, Împreună cu forțele revoluțio
nare, muncitorești și democratice na
ționale. pentru apărarea intereselor 
oamenilor muncii danezi, pentru în
făptuirea aspirațiilor de progres și 
bunăstare ale poporului danez, pentru 
triumful păcii și Înțelegerii intre 
popoare.

Vorbitorul a relevat extinderea în 
ultimii ani a schimburilor de dele
gații, de opinii și experiență intre 
conducerile celor două partide, întă
rirea relațiilor de prietenie șl cola
borare existente intre P.C.R. și P.S.P. 
din Danemarca, continua dezvoltare 
a bunelor raporturi dintre România 
și Danemarca, precum și hotărirea 
Partidului Comunist Român de a ac
ționa pentru intensificarea relațiilor 
politice, economice, tehnico-științifi- 
ce și culturale româno-daneze.

După ce a subliniat că România 
militează consecvent pentru întărirea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
cu toate țările socialiste, pentru ex
tinderea legăturilor de colaborare 
multilaterală cu statele care au pă
șit pe calea dezvoltării indepen-
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transmit:

dente, pentru amplificarea raporturi
lor de colaborare cu celelalte state, 
indiferent de orindulrea lor socială, 
reprezentantul P.C.R. a arătat că 
România a acționat și acționează 
consecvent pentru securitate, destin
dere șl cooperare pe continentul eu
ropean. El a menționat că înfăptuirea 
aspirațiilor șl promovarea intereselor 
vitale ale clasei muncitoare, asigura
rea păcii, securității și colaborării pe 
continent impun intensificarea luptei 
unite pe scară națională și Internațio
nală a tuturor forțelor muncitorești 
și democratice, unitatea de acțiune a 
comuniștilor și socialiștilor, a parti
delor politice și a celorlalte forma
țiuni ale clasei muncitoare, ale oa
menilor muncii. In spiritul politicii 
sale internaționaliste, Partidul Comu
nist Român dezvoltă relații de cola
borare și solidaritate cu P.C. din Da
nemarca, cu toate partidele comu
niste, cu partidele și mișcările socia
liste, cu mișcările de eliberare națio
nală, cu toate forțele și organizațiile 
progresiste și democratice, cu între
gul front antiimperialist.

PLENARA C. C.
AL P. C. DIN JAPONIA

TOKIO 11 (Corespondență de la 
Paul Diaconu). In capitala niponă 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
treia plenare a Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Japonia. 
Plenara a adoptat in unanimitate re
zoluția „Pentru o victorie și un a- 
vans in alegerile pentru Camera con
silierilor" și un document politic — 
„Aspecte ale problemei alegerilor 
pentru Camera consilierilor și cele 
patru puncte de bază ale politicii 
Partidului Comunist din Japonia". 
De asemenea, participants au adop
tat. in unanimitate, un raport asu
pra documentului elaborat de Koichi
ro Ueda. membru al Prezidiului Per
manent al C.C.. și un raport asupra 
activității partidului, prezentat de 
Tetsuzo Fuwa. șeful Secretariatului 
C.C.
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• MINUNILE CHIRUR- 
GIEI Neoficial, chirurgia 
plastică se împarte Ln două 
mari categorii : prima — a „țe
suturilor moi", ce tratează răni, 
arsuri sau reface aspectul fetei 
prin modelarea și repotrlvirea 
pielii, a cartilajelor ; cealaltă — 
a „țesuturilor tari", adică a 
oaselor. In această a doua ca
tegorie, mai dificilă și încă rar 
practicată, medicul Paul Tissier 
de la spitalul Foch din Paris a 
reușit adevărate minuni, repa- 
rind deformări cranio-faciale, 
considerate de alți chirurgi ca 
practic irealizabile. In cadrul 
celor circa 400 de operații, efec
tuate din I960 încoace, in ma
joritate pe copii și tineri, me
dicul amintit a obținut corecta
rea facială a suferinzilor de 
așa-numita boală a lui Crouzon 
(cavitatea oculară proiectată * 
mult in afară, ochii-bulbucati, 
partea frontală prezentind o 
concavitate). Tissier lucrează 
in așa fel incit „detașează" a- 
proape toată partea superioară 
a fetei. Structura facială e apoi 
deplasată înainte și reajustată: 
urmează „fixarea" fetei in noua 
ei poziție, locurile goale fiind 
umplute cu materie osoasă ex
trasă din șold sau coaste.

„în joc - însăși 
rațiunea de a fi 
a Pieței comune"

Comunitatea Economică Europeană 
(C.E.E.) traversează o perioadă deo
sebit de critică. După Italia. Dane
marca este al doilea stat membru 
care, in ultima vreme ți din aceleași 
rațiuni (deteriorarea rapidă a balan
ței de plăți și inflația galopantă), dar 
prin alte mijloace (impozite indirec
te asupra bunurilor de consum pro
venite din afară) — încearcă să de
termine reducerea importurilor. „Cu 
f’ecare zi, scrie ziarul francez „LES 
ECHOS". C.E.E. se clatină tot mai 
mult sub loviturile date de cei nouă 
înșiși".

Intr-adevăr, măsurile italiene și 
daneze acționează chiar la temelia 
comunității economice vest-europene, 
ai cărei principali stilpi de susținere 
sint uniunea vamală (adică libera 
circulație a mărfurilor, capitalurilor 
și forței de muncă), precum și piața 
comună agricolă. La cartierul gene
ral al C.E.E. de la Bruxelles există 
acum serioase temeri că puținul 
realizat in cele aproape două decenii 
de la semnarea Tratatului de la 
Roma este grav periclitat.

„Pieței comune nu-i mai ies pa
siențele", scrie agenția „France 
Presse", și conchide : „in mai puțin 
de opt luni, Europa celor nouă a tre
cut de la euforie la decepție". La 
mijlocul anului trecut se mai putea 
vorbi incă de o vastă zonă a libe
rului schimb, care, in urma aderării 
Angliei. Irlandei și Danemarcei, do- 
bindise cea mai mare pondere in co
merțul 'mondial. A intervenit insă 
criza de energie, care a dezvăluit 
cvasidependența producției țărilor 
vest-europene de petrolul importat. 
Fiecare țară a început să se gindeas- 
că la modalitățile de procurare a fon
durilor necesare achitării notei de 
plată a petrolului, care, intre timp, 
ți-a sporit de patru ori prețul. Fap
tul că nici un membru al C.E.E. nu 
este scutit de aceste griji ii de
termină pe comentatorii occidentali 
să creadă că toți „cei nouă" sint la 
fel de preocupați cu privire la vii
tor sl ar putea să acționeze in mod 
similar cu partenerii italieni și da
nezi. „După Danemarca, s-ar putea 
șd vină la rind Marea Britanie ți — 
de ce nu — Franța" — scrie „Le 
Monde". Apreciind câ problema este 
foarte gravă, ziarul citat adaugă : in 
joc se află insăși rațiunea de a fi a 
Pieței comune, de vreme ce membrii 
săi se ascund in spatele barierelor 
protecționist e.

Gh. CERCELESCU
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giilor și imunităților delegației 
G.R.P.. să dea dovadă de o atitudi
ne serioasă la negocieri, in confor
mitate cu prevederile Acordului da 
la Paris asupra Vietnamului.

Președintele C.C. al P.C. 
ClimOZ, Mao Tzedun, l-a primit, 
simbătă. pe Zulfikar Aii Bhutto, 
primul ministru al Pakistanului, care 
se află in vizită la Pekin. A avut 
loc o convorbire desfășurată intr-o 
atmosferă cordială și prietenească.

Un consiliu de război din 
orașul chilian Rancagua 8 
condamnat 26 de militanți aparținînd 
partidelor Unității Populare, sub a- 
cuzația de a fi încălcat dispozițiile 
așa-numitei legi privind securitatea 
internă a statului, la pedepse cu 
închisoare între 2 ani și 11 ani, a- 
nunță agenția France Presse. Intre 
cel condamnați se află Daniel Mon- 
daca, Adolfo Lara și Joaquin Aedo, 
conducători ai organizațiilor locale 
ale Partidului Socialist din Chile.

Festival coral intemațio-
La Centrul cultural „Lincoln", 

din New York, a avut loc concertul

inaugural al celui de-al 4-lea festi
val coral internațional, la care iși 
dau concursul formații corale din 
conservatoare, universități și colegii 
din 13 țări ale lumii, intre care și 
corul Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu" din București. „Cel mai 
suav, mai rafinat și, din punct de 
vedere tehnic, cel mai frumos an
samblu coral dintre toate — scrie 
„New York Times" — este grupul 
„Ciprian Porumbescu", din România".

In Japonia, cu ocazia sărbi1’ 
toririi Zilei copilului, pe canalul 8 
de televiziune, aparținînd companiei 
„Fuji", a fost transmisă o emisiune 
de 30 de minute consacrată „copilu
lui minune" Radu Postăvaru din Iași, 
sub bagheta căruia au fost audiate 
concerte de muzică clasică.

Președintele Republicii
Makarios, va

întreprinde o vizită oficială In Re
publica Populară Chineză, începînd 
de la 17 mai a.c., la invitația guver
nului acestei țări — s-a anunțat la 
Nicosia.

Filmul românesc „Mihai
VitCCIZUl" 8 premiul ora
șului Beaune la primul Festival cine
matografic internațional al filmului 
istoric, desfășurat sub egida Comite
tului internațional pentru difuzarea 
artelor și literaturii prin intermediul 
cinematografiei (C.I.D.A.L.C.).

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

londra Un succes important al oamenilor muncii:

Proiectul de abrogare 
a „legii Carr“

Revista ,, Paris Match" 
aduce un șir de mărturii 
fotografice inedite asu
pra evenimentelor din 
Portugalia. Imaginea din 
stingă sus ilustrează en
tuziasmul cu care mulți
mea a primit vestea răs
turnării regimului fascist 
al lui Caetano. In dreap
ta sus — infanteriști de 
marină în fața unei clă
diri din care au fost 
alungate oficialitățile ve
chiului regim. Fotografia 
alăturată surprinde o 
altă scenă sugestivă, o 
schimbare radicală a 
,,rolurilor" : membrii fos
tei poliții secrete sint a- 
restați, fiind escortați de 
militari spre locurile de 
detențiune.

Hotărirea guvernu
lui Wilson de a in
troduce in parlament 
proiectul de abrogare 
a legii așa-numile 
„a relațiilor in indus
trie" — cunoscută și 
sub numele de „le
gea Carr" — este, pe 
bună dreptate, apre
ciată ca un succes im
portant al maselor 
largi de oameni ai 
muncii din Anglia, in 
lupta pentru apărarea 
și consolidarea drep
turilor și libertăților 
lor democratice.

Inițiată in urmă cu 
trei ani de către gu
vernul conservator, 
„legea Carr" urmărea 
— scrie săptăminalul 
„Tribune" — „să pună 
cătușe sindicatelor, să 
întoarcă inapoi roata 
istoriei și să răpească 
muncitorilor cuceri
rile smulse de la pa
troni cu mai bine de 
un secol in urmă".

In concepția patro
natului se considera 
că prin adoptarea le
gii respective — care 
restringea exercitarea 
drepturilor celor ce 
muncesc, inclusiv prin 
condamnare la închi
soare a activiștilor 
sindicali și aplicarea 
de amenzi severe sin

dicatelor pentru de
clanșarea de acțiuni 
revendicative — se va 
realiza „pacea socială 
in industrie". Dar, fi
rește, „pacea" visată 
nu a fost realizată. 
Dimpotrivă, In cei trei 
ani care au trecut. 
Anglia a cunoscut cele 
mai mari acțiuni de 
luptă ale clasei mun
citoare din perioada 
postbelică. Potrivit 
datelor oficiale, au 
fost pierdute milioane 
și milioane de zile 
muncă ca urmare a 
acțiunilor muncitorilor 
provocate de aplicarea 
legii retrograde a re
lațiilor in industrie.

In momentul adop
tării acestei legi de 
către fostul parlament 
cu majoritate con
servatoare, deputatul 
laburist Sid Bidwell, 
declara : „Exemplu
nefast al legislației 
de clasă, atentat di
rect impotriva celor 
mai elementare drep
turi și libertăți ale 
oamenilor muncii și 
ale sindicatelor, legea 
nu va avea o viață 
lungă. Partidul labu
rist consideră ca o da
torie a sa să o Înlă
ture imediat cp va re
veni la putere".

Și, intr-adevăr, din 
primul moment al re
luării cirmei guverna
mentale, după alege
rile de la 28 februa
rie, pe agenda de lu
cru a cabinetului Wil
son a fost înscrisă, ca 
un punct prioritar, li
chidarea „legii Carr". 
In prezent, procedura 
parlamentară pentru 
adoptarea proiectului 
de abrogare este in 
curs. In favoarea sa 
se pronunță, in afara 
deputaților laburiști, 
și deputați ai parti
delor liberal, național- 
scoțian și național- 
galez. Se prevede că 
dezbaterile in comite
tele parlamentare vor 
dura, probabil, citeva 
săptămini, Intrucil 
sint incă mulți depu
tați conservatori care 
reprezintă interesele 
patronatului și care se 
ooun abrogării „legii 
Carr". Nu există Insă 
nici un dubiu că in 
cele din urmă pro
iectul respectiv va fi 
adoptat și astfel „Jp- 
gea relațiilor in in
dustrie", cu întregul el 
cortegiu de prevederi 
antimuncitorești, va 
înceta să mai existe.

N. PLOPEANU

• EFICIENT Șl REN
TABIL. In cadrul expoziției de 
la Torino, dedicată probleme
lor omului și mediului ambiant, 
protecției mediului contra po
luării, se propune un procedeu 
de tratare a deșeurilor urbane 
ieftin, eficient, rentabil. El con
stă in „compactizarea" deșeuri
lor imediat după aducerea lor 
la bazele de recepție. O pre
siune de 200 kg pe centimetru 
pătrat reduce considerabil volu
mul și in același timp elimină 
complet orice urme de aer din 
deșeuri. In felul acesta, fer
mentarea ce intervine in mod 
curent la contactul cu aerul 
devine imposibilă. Cubul obți
nut prin compactizare poate fi 
acoperit cu un strat subțire de 
gudron. Dacă in locul acestuia 
se folosește cimentul, se obține 
un material de construcții ce 
poate fi utilizat Ia fundațiile 
clădirilor sau șoselelor, pentru 
consolidarea zonelor de litoral 
etc. Procedeul este larg răs- 
pindit in Japonia.

• LIMITAREA AUTO
MATĂ A VITEZEI DE 
CIRCULAȚIE. Uzinele de 
automobile „Renault" au pus la 
punct un aparat denumit Nor- 
malur. care Limitează automat 
viteza de circulație a autovehi
culelor. Atunci cind vehiculul a 
atins viteza limită dorită, apa
ratul, care se compune dintr-un 
computer de mic gabarit și un 
electromotor, determină înțepe
nirea pedalei de accelerație, dar 
nu și blocarea ei totală. Ducă 
situația pe șosea cere totuși o 
accelerare peste viteza limită 
aleasă, acest lucru poate fi rea
lizat cu un anumit efort, prin 
apăsarea mai puternică pe pe
dala de accelerație. Alegerea 
vitezei limită se face prin apă
sarea pe un buton fie înaintea 
pornirii, fie in timpul mersului.

• NĂRAVUL DIN FIRE 
ARE LECUIRE,
unul dintre cunoscutele ani-1 
male carnivore ale preriei, 
nord-americane, a constituit 
subiect de studiu pentru oa
menii de știință din S.U.A. Țe
lul cercetărilor : dezvățarea a- 
cestor animale de a ucide oile. 
In acest scop, au fost pregătite 
pachete din carne de oaie tra
tată cu o substanță neotrăvi
toare, dar extrem de eficace : 
clorură de litiumTtȘknform pre
vederilor, coioții care s-au os
pătat din aceste pachete presă
rate in zonele de pășunat s-au 
îmbolnăvit de... rău de oaie. In 
mod experimental, s-a lăsat un 
miel priponit in preajma unor 
coioți care au trecut printr-un 
astfel de tratament. Rezultatul: 
„răpitorii preriei" s-au înde
părtat cu repeziciune la simți
rea mirosului de oaie.

• „REGRESIUNEA 
SPONTANĂ A CANCE
RULUI". Specialiștii partici- 
panți la prima conferință inter
națională cu tema „Regresiu
nea spontană a cancerului", 
care se desfășoară la Baltimore, 
(S.U.A.), sub auspiciile Socie
tății americane pentru cancer, 
au exprimat părerea că feno
menul regresiunii spontane a 
cancerului, constind in dispari
ția parțială sau totală a unor 
forme ale acestei boli fără un 
tratament special, oferă per
spectiva combaterii maladiei cu 
mijloace oferite de medicina 
modernă. S-a arătat că din ana
liza a aproximativ 200 de ca
zuri de regresiune spontană a 
cancerului. înregistrate in în
treaga lume în ultimii șapte 
ani. maladia s-a ameliorat sau 
a dispărut complet pe perioade 
variind intre șase luni și zece 
ani. După cum au apreciat unii 
specialiști, faptul că diferite 
forme de cancer dispar, parțial 
sau total» fără intervenția me
dicilor. justifică speranța că v^ 
putea fi descoperit mecanismul 
de vindecare a cancerului In 
acele forme care nu sint deo
camdată tratabile prin inter
venții chirurgicale, radiații sau 
medicamente.
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