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Au îndeplinit planul 
, pe primii trei ani 

ai cincinalului

Tn ziua de 13 decembrie 1973 a avut 
loc ședința comuna a Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului 
e'e Miniștri, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, a prezentat o informare în 
legătură cu vizita de prietenie pe care 
a efectuat-o în Algeria, precum și cu 
vizita oficiala întreprinsa in Statele 
Unite ale Americii.

Comitetul Executiv și Consiliul de 
Miniștri au dat o înalta apreciere și au 
aprobat în unanimitate rezultatele vi
zitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Algeria, ca o noua confirmare a poli
ticii partidului și statului nostru dezdez- 
voltare a unor relații active, multilate
rale, de prietenie, colaborare și solida
ritate cu statele arabe, cu țările Africii, 
cu toate țările care au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, a pro
gresului economic și social, de partici

pare activă a României la soluționarea 
pe cale politică a marilor probleme 
care preocupă omenirea.

Comitetul Executiv și Consiliul de 
Miniștri și-au exprimat satisfacția pen
tru faptul că, în spiritul înțelege
rilor stabilite de președinții Nicolae 
Ceaușescu și Houari Boumediene cu 
prilejul vizitei șefului statului român în 
Algeria, din martie 1972, relațiile de 
colaborare au înregistrat o dezvoltare 
continuu ascendentă, recenta vizită ex- 
primînd trăinicia raporturilor de prie
tenie dintre cele două țări și popoare, 
dorința comună de a le extinde în 
continuare, pe multiple planuri, în in
teresul României și Algeriei, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

Comitetul Executiv și Consiliul de 
Miniștri au stabilit ca ministerele și or
ganizațiile economice de resort să în
treprindă măsurile necesare pentru 
dezvoltarea și diversificarea cooperării 
româno-algeriene, pentru fructificarea 
marilor posibilități de adîncire a co
laborării dintre cele două țări în toate 
domeniile de interes reciproc.

De asemenea, Comitetul Executiv și 
Consiliul de Miniștri au dat o înaltă 
apreciere și prețuire vizitei întreprinse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în S.U.A. 
In legătură cu vizita în S.U.A., Comi
tetul Executiv și Consiliul de Miniștri 
au adoptat o hotărîre, care se dă pu
blicității.

în continuare, Comitetul Executiv și 
Consiliul de Miniștri au discutat și 
aprobat proiectul Statutului cu privire 
la organizarea cercetării științifice. 
S-a stabilit ca pe baza observațiilor 
care au fost făcute în cadrul ședinței, 
proiectul să fie refăcut și înaintat Con
siliului de Stat, spre a fi adoptat și 
aplicat, o anumită perioadă, în mod 
experimental.

în vederea aplicării Legii prețurilor, 
Comitetul Executiv și Consiliul de Mi
niștri au luat în discuție reașezarea 
prețurilor de producție și livrare la 
produsele de bază din ramurile extrac
tivă și prepararea minereurilor feroase,

neferoase, de mangan, nemetalifere și 
sare ; reașezarea prețurilor de livrare 
la produsele de oază ale industriei 
cărbunelui ; reașezarea prețurilor de 
producție și de livrare la produsele 
din ramura extracției țițeiului și gaze
lor naturale ; reașezarea prețurilor de 
producție, de livrare și adaosul comer
cial la produsele din industria prelucră
rii țițeiului ; reașezarea prețurilor de 
producție și de livrare în ramura ener
giei electrice și termice și au hotărît 
ca propunerile respective să fie înain
tate Consiliului de Stat spre legiferare.

Ținind seama de rezultatele bune 
obținute de oamenii muncii în realiza
rea planului de dezvoltare economico- 
socială a țării pe anul 1973, Comite
tul Executiv și Consiliul de Miniștri au 
hotărît să aloce o sumă de 40 de mili
oane lei in vederea organizării pomu
lui de iarnă pentru copii.

în încheiere, Comitetul Executiv și 
Consiliul de Miniștri au rezolvat unele 
probleme ale activității curente.

■ Unitățile Ministerului
Unitățile aparținind Ministerului 

Industriei Chimice raportează înde
plinirea sarcinilor pe primii trei ani 
ai cincinalului Ia producția globală 
cu 17 zile înainte de termen. Colec
tivele de muncă din centralole in
dustriale, întreprinderile și uzinele 
chimice vor realiza, pină la sfirșitul 
anului, o producție suplimentară in 
valoare de peste 2,5 miliarde lei.

Bilanțul primilor trei ani ai cin
cinalului subliniază ritmul înalt de 
dezvoltare al acestei ramuri de bază 
a economiei naționale. In această 
perioadă au fost construite și puse 
in funcțiune peste 250 de mari ca
pacități de producție, care au făcut 
ca volumul producției industriale să

Industriei Chimice
crească in 1973. față de cel realizat 
In 1970, cu aproape 40 la sută la în
grășăminte chimice, cu 46 la sută la 
acid sili furie, 50 la sută la fibre și 
fire chimice, 65 la sută La produsele 
prelucrate din mase plastice, cu 
aproape 60 la sută la medicamente. 
Numai în sectorul de fire și fibre 
sintetice, in ultimii trei ani s-au 
pus in funcțiune instalații noi cu o 
capacitate de peste 27 000 tone, 
față de numai 12 000 tone, rit în
sumează capacitățile intrate in pro
ducție în cei 15 ani anteriori. De 
asemenea, comparativ cu anul 1970, 
în acest an s-a înregistrat o creștere 
a producției globale cu circa 50 la 
sută. (Agerpres)

■ Industria metalurgică
Industria metalurgică a raportat, 

la 13 decembrie, îndeplinirea sarci
nilor de producție pe anii 1971—1973. 
Potrivit aprecierii conducerii minis
terului de resort, la sfirșitul acestei 
luni unitățile industriei metalurgice 
vor înregistra, față de prevederile 
primilor trei ani ai cincinalului, o 
producție suplimentară estimată la 
peste 2 miliarde lei, producție mate
rializată intre altele in 380 000 tone 
oțel, tot atitea tone de laminate și 
importante cantități de produse ale 
metalurgiei neferoase. Practic, pro
ducția suplimentară realizată in in
tervalul celor trei ani echivalează 
cu producția industriei metalurgice 
pe anul 1950. Un indiciu și mai ex
presiv al dezvoltării metalurgiei in 
această perioadă a cincinalului îl con
stituie creșterea producției de me
tal pe locuitor. Astfel, de la 18 kg

oțel pe o persoană In 1933. acest 
raport a ajuns astăzi la 335 kg, ur
mând ca in 1975 să reprezinte 
500 kg.

Succese însemnate au fost obținute 
și pe linia diversificării producției 
de metal, o pondere tot mai însem
nată avind-o oțelurile de înaltă re
zistență. cele inoxidabile și refrac
tare, tabla și benzile eleotrotehnice, 
tabla zincată, țevile de precizie din 
oțeluri speciale, foliile și cablurile 
din aluminiu, gama largă de aliaje 
neferoase speciale. De altfel, in pre
zent, 7 la sută din producția totală 
o reprezintă oțelul aliat.
- Creșterea producției de metal este 
rezultatul lărgirii continue a capa
cității de producție, al modernizării 
instalațiilor și utilajelor ca și a pro
ceselor tehnologice.

(Agerpres)

. H OTĂRÎR EA .

Comitetului Executiv al C. C. a! P. C. R.
și a Consiliului de Miniștri al Republicii

ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI ELECTRICE. Harnicul colectiv de muncitori 
al unității bucureștene a îndeplinit pianul pe primii trei ani ai cincinalului 
cu 90 de zile înainte de termen. în fotografie : un aspect al finisării mo

toarelor A.S.I. 280Socialiste Romania cu privire la vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Statele Unite ale Americii

1. Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român și Consiliul de 
Miniștri au luat cunoștință cu 
profundă satisfacție de rezultate
le deosebit de fructuoase, pe mul
tiple planuri, ale vizitei întreprin
se de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Statele Unite ale 
Americii. dau o înaltă apreciere 
activității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și exprimă, în unani
mitate, deplina aprobare față de 
documentele, acordurile și înțele
gerile realizate cu ocazia vizitei.

Comitetul Executiv și Consiliul 
de Miniștri exprimă adînca lor 
prețuire pentru că în convorbirile 
purtate cu președintele S.U.A., cu 
membri ai guvernului, cu alte per
sonalități ale vieții politice, econo
mice, culturale, în documente
le semnate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a promovat, cu consec
vența. dinamismul și pasiunea 
care-i sint caracteristice, intere
sele fundamentale ale poporului 
român și ale socialismului, ideile 
de conviețuire și conlucrare prie
tenească intre toate popoarele, de 
înfăptuire a idealurilor de pace 
și progres ale întregii umanități.

Viața a confirmat justețea orien
tărilor date de Congresul al X-lea 
în politica externă, activității se
cretarului general al partidului 
îndreptată in direcția dezvoltării 
relațiilor dintre România și S.U.A., 
a normalizării raporturilor reci
proce și eliminării pas cu pas; a 
obstacolelor din calea îmbunătăți
rii acestor raporturi, pentru instau
rarea unei atmosfere de stimă și 
încredere, pentru stabilirea unor 
legături de prietenie și colaborare 
între cele două țări și popoare.

In promovarea și statornicirea 
unor raporturi de 6timă si încre
dere. în întărirea conlucrăm ro- 
măno-americane, un rol important

revine președintelui Richard Ni
xon, care de mai mu Iți ani acțio
nează in direcția așezării relațiilor 
dintre S.U.A. și România pe baza 
principiilor independenței și su
veranității naționale, a neameste
cului în treburile interne, a ega
lității în drepturi și avantajului 
reciproc, ajungindu-se la un dia
log constructiv între șefii de stat 
ai celor două țări.

în acest sens, convorbirile dintre 
președintele Consiliului de Stat al 
României și președintele Richard 
Nixon — începute in anul 1967 și 
continuate apoi, la nivel preziden
țial, cu prilejul vizitei .șefului sta
tului american în România, în 1969, 
care a marcat un moment isto
ric in relațiile dintre cele două 
țâri, și al vizitei șefului șutu
lui român în Statele Unite, -în 
1970 — au avut un rol hotăritor 
pentru dezvoltarea relațiilor româ- 
no-americane, pentru afirmarea 
unei politici noi, de colaborare in
ternațională.

2. Comitetul Executiv și Con
siliul de Miniștri consideră că vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
marcheaza un moment de în
semnătate istorică in relațiile 
dintre România socialistă și S.U.A., 
deschizind noi și ample perspec
tive in dezvoltarea relațiilor de co
laborare și prietenie intre cele 
două state, de înțelegere și apro
piere între popoarele român și 
american.

în același timp, Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și Consiliul 
de Miniștri relevă însemnăUtea 
internațională a vizitei, contri
buția remarcabilă adusă la cau
za generală a socialismului, 
păcii și colaborării in lume, la 
promovarea unor raporturi in
terstatale noi, de egalitate și res
pect reciproc, în deplină confor
mitate cu cerințele consolidării 
procesului de destindere, cu aspi
rațiile de libertate și cooperare ale 
tuturor națiunilor.

Urmînd vizitelor întreprinse in
tr-un șir de state ale Europei. 
Asiei, Africii și Americii La
tine, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in S.U.A. reprezintă o 
înaltă expresie a îmbinării intere
selor naționale ale poporului român 
cu îndatoririle și responsabilită
țile sale internaționale.

3. Rezultatele vizitei președinte
lui Consiliului de Stat al Româ
niei in S.U.A. confirmă, încă o 
dată, justețea orientărilor funda
mentale stabilite de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
P.C.R. în domeniul relațiilor ex
terne, evidențiază consecvența și 
principialitatea politicii internațio
nale a României — politică de a- 
dîncire continuă și neabătută a 
prieteniei și alianței frățești cu 
toate țările socialiste, de dezvol
tare a cooperării multilaterale cu 
statele care au pășit pe calea dez
voltării independente, de extindere 
a relațiilor de colaborare cu toate 
țările lumii, fără deosebire de o- 
rinduire social-politică, în spiritul 
coexistenței pașnice.

Prin deplina sa reușită, vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
S.U.A. se înscrie ca una dintre 
cele mai importante și mai 
rodnice acțiuni internaționale ale 
Republicii Socialiste România, 
o strălucită manifestare a ro
lului constructiv al României 
pe arena mondială.

4. Rezultatele vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în S.U.A. de
monstrează încă o dată importan
ța dialogurilor la nivel înalt, a 
convorbirilor desfășurate în spirit 
de stimă și respect reciproc pen
tru adîncirea colaborării dintre 
țări și popoare, pentru rezolvarea 
unor probleme internaționale 
pentru apropierea între națiuni și 
îmbunătățirea atmosferei oolitic? 
in lume. România socialistă va 
promova și pe viitor, în întreaga 
activitate internațională, metoda 
contactelor și tratativelor la nivel

înalt, precum și la alte niveluri, 
pentru examinarea și soluționarea 
problemelor de interes comun — 
calea negocierilor politice fiind, 
indiferent de deosebirile de ve
deri sau de interpretare a fenome
nelor vieții internaționale, singura 
rațională și compatibilă cu cerin
țele consolidării păcii și colaboră
rii in lume.

5. Comitetul Executiv și Consi
liul de Miniștri apreciază că de
clarația comună semnată cu prile
jul vizitei are o importanță isto
rică atit pentru așezarea pe baze 
noi a raporturilor dintre cele două 
state, cit și pentru afirmarea noi
lor principii ale relațiilor inter
naționale, pentru procesul de de
mocratizare a raporturilor dintre 
state, pentru evidențierea căilor 
de edificare a unei lumi mâi bune 
și mai drepte.

De o mare importanță politică 
este consemnarea in Declarația 
comună a principiilor noi. de jus
tiție și legalitate, care trebuie să 
călăuzească raporturile dintre toa
te statele — principiile suverani
tății și independenței naționale, e- 
galității depline în drepturi, ne
amestecului in treburile interne, 
nerecurgerii la forță sau la ame
nințarea cu forța, avantajului re
ciproc și respectului mutual — 
principii care constituie garanția 
dezvoltării libere. înfloritoare a 
fiecărei națiuni, cadrul optim al 
conlucrării internaționale in con
formitate cu năzuințele de pace 
și bunăstare ale întregii umanități.

6. Materializarea acestor princi
pii in declarația comună și in ce
lelalte documente încheiate cu 
prilejul vizitei este o dovadă vie 
a posibilității de a se asigura sta 
tornicirea unor raporturi de cola 
borare rodnică, între state cu o 
rînduiri sociale diferite, în spiritul 
egalității și respectului reciproc

Desfășurarea dialogului con
structiv între România și S.U.A. 
reprezintă o expresie a schimbă

rilor profunde intervenite pe are
na mondială, ilustrează faptul că 
problemele contemporaneității își 
pot găsi soluționarea prin conlu
crarea întregii comunități mon
diale, prin participarea egală în 
drepturi și acțiunea unită a tu
turor statelor, indiferent de mări
mea lor.

7. Comitetul Executiv și Consi
liul de Miniștri relevă că vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu a pus 
baze trainice dezvoltării relațiilor 
economice, a deschis perspective 
ample diversificării acestora, a 
dat un puternic Lmpuls cooperării 
pe plan industrial și tehnico-știin- 
țific între Republica Socialistă 
România și Statele Unite ale 
Americii. Adoptarea Declarației 
comune cu privire la cooperarea 
economică, industrială și tehnică 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Statele Unite ale Americii, 
constituirea Consiliului economic 
mixt româno-american pentru 
promovarea cooperării între cele 
două țări, semnarea unor impor
tante acorduri bilaterale creează 
temelii puternice pentru 'dezvolta
rea viitoare a colaborării recipro
ce, asigură cadrul juridic adecvat 
pentru promovarea cooperării în 
toate domeniile de interes mutual, 
în interesul celor două țări și în 
consens cu necesitățile intensifi
cării colaborării internaționale.

8. Comitetul Executiv-al C.C. al 
P.C.R. și Consiliul de Miniștri iau 
notă cu satisfacție de faptul că 
președintele Richard Nixon a rea
firmat angajamentul său de a cere 
autorizarea să i se acorde Româ
niei clauza națiunii celei mai fa
vorizate. Desfășurarea relațiilor 
economice normale, eliminarea 
oricăror discriminări șl piedici ar
tificiale din.calea acestor relații 
reprezintă în zilele noastre o ce
rință esențială a dezvoltării ra
porturilor prietenești și creșterii
(Continuare In pag. a V-a)

La Tîrgoviște 
se pregătește prima 
șarjă de oțel aliat
Transmitem de pe 

platforma siderurgică 
din Tîrgoviște. Con
structorii. montorii și 
oțelarii așteaptă cu 
emoție Și nerăbdare 
elaborarea primei șar
je ele oțel. In preajma 
evenimentului, care 
după aprecierea di
rectorului general al 
Întreprinderii de ote
luri aliate, inginerul 
Nicolae Ojovan. va 
avea loc azi. 14 de
cembrie, oamenii fac 
instalațiilor ultimele 
verificări, revăd rețe
tele de elaborare a 
oțelului, componența 
schimburilor. în aces
te ore lucrează sub 
tensiune stațiile de 
conexiuni și stația de 
racord adine — „ini
ma" propulsoare de 
energie către toate 
utilajele. Stația de 
tratare a apei și in
stalațiile sale aferen
te au trecut cu succes 
examenul probelor.

In fața cuptorului 
de 50 de tone se află 
un mare număr de 
montori și otelari, 
componenții primului 
schimb de onoare. In
ginerul Emil Ionescu, 
șeful oțelărioi nr. 2. 
ne informează că s-a 
executat stamparea 
cuptorului cu magne- 
zită și s-a procedat 
la încărcarea cu cocs. 
Continuă acum în
călzirea treptată — 
spune interlocutorul 
nostru și ne prezintă 
apoi pe maiștrii oțe- 
lari, oțelarii, turnă
torii și macaragiii care 
azi. 14 decembrie 
a.c.. vor amorsa arcul 
electric al cuptorului 
de 50 de tone Șl vor

deservi podurile ru
lante, oala de turna
re, celelalte instala
ții aferente. Iată-i : 
Vasile Solcan. Tiberiu 
Inoșel, Vădan Gavrilâ, 
Ion Dordea, Victor 
Zlătaru, Mircea Ignat, 
Lucian Nedelcu, Ion 
Popescu, Radu I. Ra
du, Vaier Roșea și 
Robert Ostercil. Un 
amănunt. Din rindul 
primelor schimburi 
fac parte 9 otelari 
dimbovițeni, pregă
tiți și verificați in 
exigentele amfitea
tre ale muncii și răs
punderii muncitorești 
de la Hunedoara. Re
șița și Galați. Sint. de 
asemenea, prezenți 
conducâlorii celorlal
te schimburi, ingine
rii Mihai Tuchel, Ră- 
dunel Căpâțină. Mihai 
Olaru și Ion Lupea. 
La oțelăria electrică 
nr. 1 se efectuează ul
timele pregătiri pen
tru pornirea cuptoru
lui de 10 tone. Mon
torii maistrului Va- 
leriu Martinescu lu
crează pe un larg 
front 1a montajul uti
lajelor de la linia 
cuptoarelor cu vatră 
mobilă. în preajmă, 
directorul grupului 
de șantiere. Iulian 
Tudose.

— Constructorii sint, 
desigur, satisfăcut! ? 
il întrebam.

— încercăm in a- 
ceste zile o dublă sa
tisfacție — ne răspun
de directorul. Res
pectarea angajamen
tului de a ajuta bene
ficiarul să dea otel 
înainte de termen și 
realizarea planului a- 
nual încă de la 29 no
iembrie. Am realizat

peste plan. 3 000 tone 
construcții metalice, 
5 000 mc prefabricate 
din beton, utilitățile : 
apă, aer. gaze și e- 
nergie pentru toate 
capacitățile ce se vor 
pune in funcțiune 
pină in 1975. Pină la 
sfirșitul anului vom 
realiza suplimentar un 
volum de lucrări de 
construcții și montaje 
de peste 45 milioane.

Proiectele noii în
treprinderi de oteluri 
aliate din Tîrgoviște 
au fost elaborate de 
IPROMET și IPRO- 
LAM, iar la dotarea 
tehnică a unității au 
contribuit uzinele ,.23 
August". întreprin
derea de construcții 
de mașini Reșița, Li
zina mecanică Timi
șoara, „Progresul" 
Brăila, „Elcctroputere" 
Craiova, „Electroapa- 
rataj“ „Vulcan", „Au
tomatica" din Bucu
rești, I.P.T.E. Alexan
dria ?i multe alte în
treprinderi din tară. 
Diferite echipamente și 
utilaje au fost livrate 
de firme specializate 
din U.R.S.S., Suedia, 
R.D.G., Anglia. R.F.G., 
și Franța.

...Așadar, pe platfor
ma siderurgică dim- 
bovițeană, oameni că
liți la severe examene 
muncitorești în cele
lalte „cetăti de foc" 
ale țării vor elabora 
astăzi. 14 decembrie 
a.c.. prima șarjă de 
oțel aliat de Tirgo- 
viște.

Constantin SOCI 
corespondentul 
„Scînteii “
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iFAPTUL] 
DIVERS}

j Din nou 
despre

I o țigară
i Scriam in rubrica noartrA de 
I ferecă. de la o țigară aruncată 
. neglijent de un gestionar, s-a 
I p?'dus o pagubă de 164 400 Ici. 
I lată insă că ni se semnalează 

n altă intimnlnrc, petrecută ai- 
| doma la Te. Jiu. Rotaru Duml- 
I tru. de la întreprinderea jude- 
I leană de industrie locală, ui*  
Ii "d că se află intr-o seelie de I 

lăcuirc $i lustruire a mobilei, I 
cu substanțe ușor inflamabile, I 
a aprins țigara si... Numai in- .

I tervent ia aromată a pompieri- I 
lor a împiedicat extinderea fo- | 
cuiul si in alte secții. Dar si

Iasa au ars garnituri de mobilă I 
Si scaune in valoare de aproa- I 
pe 200 000 lei. 1

| Un vagon 
| la... ședință |

La rampa de descărcare din ■ 
I ograda cooperativei de consum I 
I din Ci m pi na sc afla un vagon I 
I cu porumb. La un moment dat, 
[lăsat tară supraveghere și fără 

piedică, vagonul a luat-o din 
loc. Ia început încetișor, a noi 

Icu viteză dtp cc în ce mai 
marc. în drum, vagonul a lo
vi*  un camion care trecea prin- 
tr-vn pasaj. apoi remorca unui .

I tractor, jp ușa și zidurile td- 1
Iii de ședințe a întreprinderii I 
de aprovizionare cu piese de 1 

(schimb Cimpina. Vagonul nu 1 
s-a mai oprit decit in fata me- I 
sei prezidiului. Dar nu acolo se | 
aflau cei vinovați. Sint tot prin . 

| apropiere. !

■ „Claxon 
I de alarmă**  
j pe adresa

ÎN DEZBATERE, PROBLEMA 
ÎNTĂRIRII DISCIPLINEI PE ȘANTIERE

Punctul de convergență al dezba
terilor adunării activului de partid 
dc la întreprinderea județeană de 
construcții-montaj Alba, convocată 
in vederea prezentării dării de sca
mă anuale a comitetului de partid, 
l-au constituit disciplina si ordinea. 
Disciplina și ordinea înțelese in
tr-un sens larg al cuvintului. Din 
darea de seamă prezentată in fata 
activului de partid al Întreprin
derii am reținut o cifră : 334 291 
om ore absente nemolivate. în
voiri. concedii fără plată sau me
dicale înregistrate in primele zece 
luni ale acestui an. Dintre a- 
cestea, 39 940 om'ore revin șantieru
lui nr. 1 din Alba IuV.a, eel mai 
marc șantier al întreprinderii.

Firește, acest aspect — luat Izolat 
— nu poate caracteriza activitatea 
globală a întreprinderii, realizările 
ei meritorii pentru care stau măr
turie obiectivele Sociale construite, 
noile cartiere de blocuri din Alba 
Iulia, Aiud, Blaj etc. ridicate prin 
eforturile comuniștilor, ale lucrăto
rilor de pe șantierele unității. Acti
vul de partid a insistat insă — și 
bine a făcut — tocmai asupra neim- 
plinirilor.

— între activitatea de partid și 
cea profesională există o strinsă le
gătură, arăta cu temei loan Muncii1;, 
inginerul-șef al întreprinderii. In
disciplina de partid se reflectă și in 
indisciplina de muncă. Se cunoaște 
că organizația de partid do la secția 
de utilaje și transport nu a ținut cu 
regularitate adunările de partid, că 
prezența comuniștilor la adunări a 
fost necorespunzătoaro. iar biroul or
ganizației de bază nu s-a preocupat 
de întărirea rindurilor organizației 
prin primirea de noi membri. Aces
te aspecte de încălcare a disciplinei 
de partid au fost menționate și in 
darea de seamă a comitetului de

partid al întreprinderii. Există, dc 
asemenea, o s rinsâ legătură între 
di fie < ațele muncii birourilor orga
nizațiilor de partid și activitatea sau, 
mai bine zis. lipsa de activitate po- 
litico-educalivă desfășurată de ele 
pe șantiere. Manifestările de indisci
plină ale lui Ilario Păcurar, secretar 
al unei organizații de bază, care lip
sește nemotivat de la serviciu, sînt 
strins legate do neindeplinirea unor 
sarcini dc către colectivul secției 
unde lucrează, cum ar fi executarea

re cu agregate pentru lamă. în ace
lași timp, stația de sortare a agre
gatelor din Alba Iulia nu a func
ționat citeva zile pentru că mecani
cul nu s-a prezentat la lucru". Men- 
ționind aceste fapte, vorbitorul arăta 
că trebuie să sporească combativita
tea, să se manifeste mai viguros o- 
pinia intransigentă a comuniștilor 
fată de asemenea acte de indiscipli
nă. Exigență față de stările de lu
cruri negative au dovedit în aduna
rea de activ și Gheorghe Faur, șeful

însemnări de la adunarea activului de partid consacrată 
dezbaterii dării de seamă a comitetului de partid de la 

I.J.C.M. Alba

reparațiilor de utilaje cu mare intir- 
ziere, calitatea necorespunzătoare a 
acestora. întărind munca de partid 
in această organizație, întărim răs
punderea in muncă a comuniștilor, 
a întregului colectiv.

în spirit, critic șl autocritic, 
alți vorbitori au supus anali- 
z i activului de partid stări de 
lucru necorespunzâtoare, fapte care 
frinează activitatea constructorilor. 
Astfel, maistrul Răducanu Stoicnciu, 
secretarul organizației de partid de 
la secția de produse secundar-indus- 
triale, arăta că șantierele nu sint 
suficient pregătite pentru activitatea 
d.n timpul iernii. „în balastiere pro
ductivitatea muncii este scăzută, a 
precizat vorbitorul, arătind câ la ba
lastiera de la Lancrăm acest indica
tor se ridică abia la 35 la sută. Șan
tierul nr. 1 din Alba Iulia a organi
zat o stație centralizată de prepara
re a betoanelor. dar nu s-a îngrijit 
și de aprovizionarea corespunzătoa

secției de producție secundar-indus- 
triaiă, maistrul Florea Silea de la 
secția de utilaj transport. Argumen
te pentru critici severe s-au găsit 
destule. Pină in prezent întreprinde
rea nu a predat, beneficiarului 200 a- 
partamente cuprinse in planul la zi. 
Această restanță revine aproape in
tegral șantierului nr. 1 din Alba 
Iulia, unde — așa cum s-a apreciat 
la adunare — conducerea șantieru
lui lucrează dezorganizat, manifestă 
îngăduință față de absențele nemo
tivate și aprobă învoiri nejustificate 
care dăunează bugetului de timp de 
lucru al șantierului.

— De mai multă vreme conduce
rea șantierului a primit sarcina de 
a organiza munca in două schimburi 
la punctele de lucru rămase in urmă 
și unde condițiile pentru aceasta 
sint asigurate. Această sarcină nu a 
fost adusă la îndeplinire, iar organi
zația do partid a șantierului nu a 
intervenit, nu a tras la răspundere

comuniștii din conducerea șantieru
lui. a spus inginerul Ion Bolog. di
rectorul întreprinderii. Comitetul de 
partid, toți comuniștii avem forța 
necesară do a pune ordine în 
Întreaga noastră activitate.

într-adevăr, în activitatea unul co
lectiv pot apărea uncie fenomene ne
dorite. Acestea insă sc mențin și ca
pătă amploare acolo unde ele nu pri
mesc riposta cuvenită. Pe șantierul 
nr. 1 din Alba Iulia, miBi^a politică 
se desfășoară ocazional, este necon- 
vingătonre. Recent, am putut constata 
că pe șantier agitația vizuală este 
concepută formal, fără obiective con
crete. mobilizatoare. Or, faptele de 
indisciplină nu pot fi eradicate cu 
o muncă desfășurată la modul ge
neral. De altminteri, observații simi
lare au formulat in adunare Nicolae 
Țipțer, președintele comitetului sin
dical din Întreprindere, si ing. Ion 
Paștiu, șef de lot la șantierul 4 in
stalații. Ei au relevat necesitatea ca 
In această perioadă munca politică 
să crească în amploare pentru a sus
ține îndeosebi acțiunile cuprinse 
in planul de măsuri al comitetului 
de partid in vederea economisirii e- 
nergiei electrice .și combustibilului, 
domeniu unde se mal manifestă încă 
serioase neajunsuri.

După ce s-au spus lipsurilor pe 
nume, principial, întregul activ de 
partid de la I.J.C.M, Alba a adoptat 
un plan de măsuri vizind îndeosebi 
înlăturarea neajunsurilor. El este 
prezidat de ideea dezvoltării în con
tinuare a unui climat de înaltă res
ponsabilitate comunistă față de sar
cinile de partid și profesionale, de 
nelmpăcare cu lipsurile, în toate 
compartimentele și eșaloanele Între
prinderii.

Ștefan DINICA
corespondentul „Scînteii*

Corespondenții „Scînteii" transmit: .

LA ÎNTREPRINDEREA DE ANTIBIOTICE DIN IAȘI :

Primele medicamente din plante
Evenimentul zilei de 13 decem

brie la întreprinderea de antibio
tice Iași : la ora 12. peste 120 de 
operatori chlmiști șl laborant! au 
luat în primire, do la constructori 
și montori-instalatori, o nouă sec
ție de producție, diferii ă ca profil 
de activitatea de pină 'acum a fa
bricii. Este vorba de secția de me
dicamente din plante. în fața co
misiei de recepție preliminară și a 
conducerii intreprinderii, construc
torii și montorii-instalatori au 
oprit probele mecanice, dind posi
bilitatea începerii activității pro
ductive. Prezent în noua secție, 
inginerul Veniamin Munteanu, di
rectorul întreprinderii, ne-a spus :

— Este un eveniment important 
pentru industria românească de 
medicamente. Este pentru prima 
dată cind se trece la producerea 
medicamentelor și a altor produse 
din plante. Avantajele sint multi
ple. Dacă pină acum astfel de me

dicamente le importam, de azi se 
creează posibilitatea să valorifi
căm superior bogăția de plante 
medicinale pe care o avem in 
țară. In afară de aceasta, vom 
lărgi considerabil gama sorti
mentelor de medicamente, care se 
ridică Jn prezent la peste 150.

— Ce contribuție are noua sec
ție la creșterea producției totale a 
întreprinderii ?

— Ea va contribui cu peste 10 la 
sută fața de volumul realizat in 
anul in curs. Un spor substanțial 
urmează să obținem încă în acest 
an. De aceea, am și luat măsurile 
ce se impun ca. de la început, să 
obținem extracte și, in final, me
dicamente din plante, competitive 
cu cele de pe piața mondială.

Manole CORCACI

LA COMPLEXUL HIDROTEHNIC SI ENERGETIC
CERNA-MOTRU-TISMANA:

O lucrare în avans cu 100 de zile

I 
I
I
I 
î
I

URZICENI „MIEZURI DE MEMORIE"
PENTRU CALCULATOARELE ELECTRONICE

șoferilor
»
2 526 conducători auto. care 

asigură transportul in comun 
ir. județul Neamț, au fost su
puși unui examen, pe bază de 
chestionare, cu tema : ..Reguli 
c? circulație". Fiind vorba de 
șoferi profesioniști. coi mai 
multi cu experiență bogată la 
volan, era de presupus ca exa
menul va merge „ca pe roate". 
Dar n-a fost așa. Numai 583 
dintre ei (adică nici un sfert) 
au răspuns mulțumitor. faot 
care i-a determinat pe lucrăto
ri Inspectoratului județean al 
Ministerului de Interne să 
un „claxon" de alarmă, atit 
pentru șoferii in cauza, cit si 
pentru conducerile întreprinde
rilor respective, de la care se 
așteaptă cit mai repede măsuri 
$i tot repede puse in... cir
culație.

Ultima 
țuică „tare**

Dintr-un bidon pentru lapte. 
Ștefan Samuilă din Arad (stra
da Livezilor nr. 4) a improvi
zat un „furnal", cum ii spunea 
el. adică' o instalație (primiti
va) de făcut țuică. Intr-o sca
ră. umplind bidonul cu borhot 
și asteptind o nouă „șarja" ae 
ivică. a adormit. Borhotul a 
ars, au ars si simburii de pru
ne $i a ieșit țuică putină, dar 
foarte „tare". Tăria ei. in care 
se afla o doză importantă c.c 
acid e-anhidric $i alcool met»- 
]■• c -cau s-o simtă, pe pielea 
1-7. prietenii lui Ștefan Samui- 
li. respectiv Marin Crișan ?i 
Petru Codreanu. dar. mai ales, 
Vasile Boanți (str. Vrabiei nr. 
V) care, consumîr.d o cantitate 
mai mare, a decedat.

Cum îți 
așterni...

»
Proprietară a unui imobil cu 

mai multe camere in B-dul. 
Păcii nr. 2 din Capitală. Maria 
Sandu a început să umple stu
pă din împrejurimi cu tot fe
lul de hirtiuțe. pe care sena . 
închiriez urgent camere con- 

fmmbile. Preț accesibil" în ci- 
■ ■ a zile s-au prezentai 13 chi
riași. care au văzut insă că ce 
e scris pe stilp afară, nu e 
prea „confortabil" înăuntru, iar 
p-r-țul era accesibil numai pen
tru gazdă Si numai de la loO 
d» lei in sus. de fiecare nat. nu 
cameră. Să vedem cit de ..ac
cesibilă" ii va fi răsplata ce-o 
așteaptă.

„întoarcerea 
fiului 
rătăcitor**

Paul Haridoiu nu mai po~ 
pgg.se demult pc ™cJetan,ur!lre natale — Domnești (județul Ar 
oe?) în fata consătenilor tre
cea drept „om umblat prin lu
me" cu treburi numai de el 
știute. Dc el. dar fi de miliția 
din stațiunea ^cpțun. care H 
dibuise făcind „bișn-țăne pe 
litoral. Îndată ce 
tor" s-a întors la Domnești, 
„curat, ca crgintul strec^L' pentru a-ti dovedi „recunoștin
ța" față de dascălii care l-au 
Invitat cane, le-a fitul ovltt- 
tă la școală Si le-a oferit W 
fiecare Iftrene. contra corii 
inele Șt verighete d” aur. m 
scurt timp insă inelele Si ve
righetele au fost confiscate. Nu 
p. ntru că erau de aur (ca nu 
erau !). ci pentru a 
probe la dosarul lui P.H. „Fiul 
rătăcitor" a plecat din nou.

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii

în sala de tratament termic

La numai un an de la in
trarea in funcțiune, Fabrica de 
ferite din Urziceni, prima cu 
acest profil din țară, a reușit 
să asigure întregul necesar de 
piese pentru industria electro
nică, precum și pentru celelalte 
uzine din țară care folosesc a- 
ceste produse, creind și dispo
nibilități pentru export. Dc la 
începutul anului, marca fabri
cii a devenit cunoscută și apre
ciată și peste hotare. Beneficiari 
din India, Bulgaria, Anglia. Po
lonia și alte țări au solicitat și 
au primit ferite de la Urziceni. 
Valoarea acestora se ridică in 
acest interval la un milion lei 
valută. Sint performante care 
atestă încă de la debut — in
tre altele sintem informați că 
fabrica de ferite a intrat in 
funcțiune cu 6 luni mai devre
me — capacitatea tînărului co
lectiv, format in exclusivitate 
din muncitori proveniți din sa
tele Bărăganului, de a se în
scrie într-un timp foarte scurt 
printre unitățile de prestigiu

ale industriei chimice. „Faptul 
că producem ferite are mare 
importanță pentru economia na
țională, in primul rind pentru 
că se renunță la import — ne 
spune ing. șef Constantin Clo- 
naru. Dar in același timp noi 
am izbutit să construim cu for
țe proprii cea mai mare parte 
a utilajelor — peste 70 la sută 
— ceea ce se traduce in impor
tante economii. Sint edificatoa
re in acest sens construirea 
atomizorului de preparat pul
bere pentru ferite, realizat mai 
ieftin cu 200 000 lei față de cel 
din import și cu caracteristici 
funcționale superioare. ' 
ția de spălat și depus 
fluorescente executate 
.,Romlux“-Tirgoviște.’

Rezultate similare s-au obți
nut și la extinderea prin auto- 
dotare a capacității unor utilaje. 
Bunăoară, cuptorul „sfeet" sin- 
terizează acum in 24 de ore 
2 000 de piese in loc de 800. La 
fel. cuptorul Schmidt pentru 
tratament termic care a reali-

instâla- 
tuburî 
pentru

zat o creștere spectaculoasă : 
de la 1 200 la 6 000 piese pe zi. 
Reținem din relatarea tov. Mir
cea Filipescu, secretarul comi
tetului de partid al fabricii, că 
toate aceste realizări se dato
rase preocupării specialiștilor, 
echipelor de muncitori care 
le-au executat.

Solicitările tot mai mari ale 
beneficiarilor — uzina „Elec
tronica", căreia fabrica îi asi
gură necesarul de piese pentru 
400 000 de televizoare și 600 000 
de radioreceptoare anual, fa
brica de frigidere din Găeștl, 
„Balanța" — Sibiu. „Automati
ca". ..Grivița roșie" etc. — au 
determinat colectivul fabricii să 
extindă continuu gama de pro
duse. între acestea, ca o nou
tate de ultimă oră, este asimi
larea „miezurilor de memorie" 
pentru calculatoarele electro
nice.

Lucian CIUBOTARU
corespondentul „Scînteii1

0 SIRSA DE PWEM
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PENTRU ANIHAIE, SHCIENIVAIDRIFICAIA
Intr-o oooperativă agricolă a luat 

foc un grajd. De la un scurt-circuit, 
de la o scinteie rătăcită. Uneori, pină 
se prinde de veste, nevinovatele pa
trupede mor... Un cioban paște tur
ma unei întreprinderi de stat pe lin
gă calea ferată. Adoarme sau nu-i a- 
tent și oile dau să treacă in cealaltă 
parte a terasamentului tocmai cind 
vine trenul... In cotețele de păsări, 
uneori in hale intregi, dă iama...

Dar cite alte situații, la fel de ne
dorite, nu ne îndeamnă să reevaluăm 
măsurile profilactice, ori să regre
tăm, tardiv, neatenția. Și. cu asta, 
crescătorul de animale se întoarce, 
bărbătește, cu fața spre început, dis
pus la eforturi, hotărit să umple go
lurile in efective, să repare, să vin
dece, să îndrepte ce se mai poate, 
în toate situațiile prezentate mai sus 
se stabilesc cauzele, se apelează la 
procentele de pierderi admise (?!), 
sint încheiate acte justificative și. 
interpretindu-se principiul conservă
rii materiei intr-un mod total opus 
celui firesc, în marea majoritate a 
cazurilor se umplu gropi și puțuri
seci.E drept, in natură „nimic nu se 
pierde, nimic nu se ciștigă. ci totul 
se transformă". Iată insă câ in cazul 
adus in discuție se pune întrebarea 
„In ce se transformă ?“ Dar să exem-
plificâm.

Există, la ora 
crescătorilor de ---------- -- .
tindeni, mai ales in a celor care fo
losesc nutrețurile combinate, o ade
vărată goană după o anume protei
nă, pe care o conține făina de carne. 
Există și la noi această situație 
ppntru că. implicit, modernizarea sec
torului zootehnic. industrializarea 
producției animaliere presupune fo
losita nutrețurilor amintite. Din dis
cuțiile pe care le-am avut cu mai 
mulțl specialiști din acest sector re
zultă că, in timp ce statul cheltuiește

actuală, în lumea 
animale, de pretu-

valutâ forte pentru procurarea unor 
însemnate cantități de asemenea făi
nuri. in țară, una dintre principalele 
materii prime folosite la obținerea 
produsului respectiv se irosește, se 
îngroapă, se arde sau se lasă, pur și 
simplu, pradă legii naturii.

In județul Teleorman (exemplu 
departe de a fi cel mai concludent), 
in anul 1972, din motivele arătate la 
începutul acestor rinduri și din al
tele, pe care nu-i locul să le invo
căm acum, in întreprinderile și co
operativele agricole au fost înregis
trate. pe bază de acte, pierderi de a- 
nimale in greutate de peste 2 000 
tone. într-un studiu întocmit de dr. 
Ion Didă, inspector-șef, și dr. Paul 
Cristescu. inspector principal la In
spectoratul sanitar veterinar jude
țean. prin care cei doi susțin de mai 
multă vreme necesitatea organizării 
unui sistem de ecarisare și valori
ficare a acestei materii prime sint 
indicate și alte resurse, tot din do
meniul zootehnic sau al industriei 
cărnii, care, prelucrate, ar fi putut 
duce, in același an. la obținerea u- 
nel cantități de 720 tone făină de 
carne și 15Q tone grăsime industria
lă. (Un calcul sumar arată, intre al- 
tclc. că anual, in țară numai din sa
crificările in abatoare rezultă, șl 
nu-i valorificat decit intr-o infimă 
măsură, circa 14 000 tone de singe).

Din datele pe care le deținem, la 
ora actuală nu se valorifică, in țară, 
mei 20 la sută din resursele poten
țiale. în schimb, cerințele de nutre
țuri combinate cresc de la an la an. 
Și cu ele și cheltuielile statului.

Cu toate că nu numai cei doi me
dici veterinari din județul Teleor
man. ci și dr. Eugen Vâcaru, direc
torul intreprinderii de deratizare, 
dezinfecție și dezlnsecție din Minis
terul Agriculturii, alte cadre cu 
munci de răspundere din centrala de

valorificare a cerealelor și produselor 
animale din același minister, din do
meniul cercetării privind nutriția a- 
nimală, au făcut în nenumărate rîn- 
duri propuneri concrete, problemele 
n-au fost încă rezolvate.

Există acum in țară doar citeva 
ecarisaje de tip industrial care co
lectează și prelucrează, așa cum am 
mai spus, nLci 20 la sută din materia 
primă și. după aprecierea dr. Eugen 
Văcaru, valoarea biologică a făinii 
de carne pe care acestea o obțin este 
in unele cazuri incă slabă. Aceste 
întreprinderi sint ale industriei loca
le, cu toate că atit materia primă, 
cit și produsul finit țin de activitatea 
unităților agricole. Și. in timp ce in
dustria locală chiar exportă unele 
cantități de făină, Ministerul Agri
culturii face eforturi să asigure făină 
de carne pentru fabricile de nutre
țuri combinate, din import. Unii rea
lizează beneficii, aduc și ceva valută, 
alții cheltuiesc valută. Unii nu valo
rifică. întreaga sursă, alții nu reușesc 
să asigure întregul necesar de fura
je. Invocind același principiu, al con
servării materiei, nu sintem convinși 
că beneficiile unuia sint de natură 
să acopere cheltuielile celuilalt. Cert 
este insă că pe ansamblu, economia 
pierde, pentru că ceva, care acum se 
supune legii primare a naturii, s-ar 
putea transforma, printr-o activitate 
bine organizată, in altceva cu o mare 
valoare de întrebuințare.

După părerea multor specialiști, 
consultați de noi. ar fi de competen
ța Ministerului Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor ca îm
preună cu alte organisme centrale 
să purceadă la crearea unei rețele 
de ecarisare și valorificare a acestor 
resurse.

Alexandra BRAD 
corespondentul „Scînteii"

VAlfA PRAHOVEI-
PE PIANSETHE

PLENARA ARHITECȚILOR 
PRAHOVENI, desfășurată marți 
11 decembrie la Ploiești, a ivat 
în discuție sistematizarea bal- 
neo-turisiică a Văii Prahovei. 
După încheierea lucrărilor, ing. 
ION NISTORICA, vicepreședin
te al consiliului popular jude
țean, nc-a expus cîteva conclu
zii privind importanța și actua
litatea temei abordate :

— O asemenea dezbatere în 
plen este de o stringentă actua
litate nu numai pentru praho
veni. Și iată de ce : pe Valea 
Prahovei au început să se con
struiască o serie de obiective 
turistice de amploare, șe dezvol
tă rapid o nouă bază turistică. 
Și. totuși, nu există o viziune de 
ansamblu privind viitoarea ..fa
ță arhitectonică" a Văii Praho
vei. De aici, necesitatea ca in
stitutele dc proiectări locale, in 
colaborare cu Institutul de stu
dii de arhitectură și tipizări din 
București (ISART) să înscrie 
pe planșete o concepție de sis
tematizare turistică a întregii 
Văi a Prahovei.

— Cum au decurs dezbate
rile ?

— Toți vorbitorii — mulțl la 
număr — au venit cu idei va
loroase, întreaga dezbatere de
venind un larg și util schimb 
de experiență profesională. In
tervențiile unor arhitecți repu- 
tați, ca prof. dr. Octav Doices- 
cu, conf. dr. Aurelian Trișcu și 
alții, au condus la cristalizarea 
multor idei utile : s-a atras a- 
lenția asupra unor probleme de 
eficiență mai puțin fundamen
tate ; s-au făcut remarci critice 
in legătură cu ocrotirea monu
mentelor naturii, cu unele lu
crări ce trebuie să păstreze ca
racteristicile specifice ale sta
țiunilor. cu o mai largă preocu
pare pentru extinderea și prac
ticarea sportului alb mai multe 
luni din an ș. a.

— V-ați propus, desigur, șl 
un termen pentru definitivarea 
schiței dc sistematizare...

— S-au stabilit două etape : 
pîr.ă la finele trimestrului I al 
anului 1974 noua lucrare să fie 
gata. Apoi, pină la jumătatea 
anului, după o consultare amplă 
cu arhitecți, constructori, orga
nizatori de turism. specialiști 
ai'sporturilor de iarnă, va fi 
prezentată Ministerului Turis
mului o schiță definitivă, argu
ment de bază al viitoarei in
vestiții.

în încheiere, trebuie subliniat 
că eforturile arhitccților praho
veni vor fi conjugate cu cele 
ale colegilor lor de la Brașov 
— care, și ci, lucrează la schița 
de sistematizare a versantului 
Ialomița — cu acelea ale tutu
ror arhitecților, proîcctanților, 
organizatorilor de turism pe 
care-i preocupă sistematizarea 
balneo-turlstîcă a Văii Praho
vei... Pentru că — nu-i așa ? — 
Valea Prahovei nu este doar 
a... Prahovei.

Constantin CAPRARU

Pină azi (ieri, 13 
decembrie — n.n.),
cind am ajuns, cu 
greu, aproape de cres
tele munților Godea- 
nu, intr-un decor de 
iarnă aspră, n-am 
știut de existența riu- 
lui de munte Balmcz. 
în schimb, pentru cei 
peste 1 500 de con
structori care ridică 
aici, in munții din 
nordul Gorjului. com
plexul hidrotehnic și 
energetic Cerna-Mo- 
tru-Tismana, numele 
piriului Balmez a in
trat de mult in lim
bajul și preocupările 
lor do fiecare zi. A- 
cest îndrăzneț proiect 
este menit să stru
nească nu mai puțin

de 17 riuri din „cre
ierul" munților, între 
care și Balmezul.

Începînd de la 13 de
cembrie, matca acestui 
riu de munte va fi 
schimbată de mîna 
omului. Aici au în
ceput azi lucrările de 
captare secundară a 
Balmezului. Apele lui 
vor fi obligate să pă
trundă intr-o galerie 
subterană de aducțiu- 
ne de 2 250 m lungi
me. pentru a se revăr
sa, apoi, in marele lac 
de acumulare de la 
Cerna. De aici, conto
pite cu anele a incă 7 
riuri, cele ale Balme
zului vor intra într-o 
altă galerie de aproa

pe 6 km lungime, pen
tru a ajunge apoi la 
prima hidrocentrală a 
complexului „Motru". 
cu o capacitate de 50 
MW.

în încheiere o pre
cizare a inginerului, 
Manolache Stan, șeful 
lotului Cerna :

— Ceea ce se în- 
tîmplă azi, aici, adică 
inceperea captării Bal
mezului, trebuia să 
aibă loc exact peste 
100 de zile. Aceasta ne 
va ajuta la începerea 
altor lucrări, tot îrfain- 
te de termen.

Mihal
DUMITRESCU

Ce își propun zootehniștii din Ilfov 
pentru 1974?

Un răspuns competent primim 
de la ing. Gheorghe Liciu, directo
rul adjunct al direcției agricole ju
dețene. în comparație cu anul in 
curs — ne spune interlocutorul — 
cooperativele agricole vor livra cu 
12 la sută mai multă carne la fon
dul de stat. Pentru înfăptuirea in
dicatorilor stabiliți s-au întreprins 
și se întreprind o seamă de mă
suri. Membrii consiliilor de condu
cere ale cooperativelor agricole, co
mitetele de partid, specialiștii di
recției agricole și din unități ur
măresc cu atenție respectarea pro
gramelor de grajd, amenajarea de 
bucătării pentru prepararea furaje
lor de volum prin tocare, măcina
rea și melasarea, folosirea raționa
lă a tăițeilor de sfeclă si a fainei 
de ciocălăi in amestec cu melasă 
și uree. Sint acțiuni de mare în
semnătate dacă avem in vedere 
cantitățile importante de nutrețuri 
grosiere existente in toate coope
rativele agricole.

Direcția agricolă a analizat „pe 
concret" planul producției anima
liere pe anul viitor și a stabilit cî
teva măsuri prioritare, referitoare 
la asigurarea bazei materiale și, in 
primul rind, a efectivelor de ani
male prevăzute. Pină acum au și 
fost cumpărate peste 6 000 de vaci 
și vițele pentru mărirea și împros
pătarea măteii, iar acțiunea conti
nuă. Pentru succesul deplin al sar
cinilor propuse în îngrășâtoriile de 
taurine au fost asigurate 18 000 de 
locuri, din care o mare parte in 
ferme modernizate. în total, pentru 
anul viitor se vor asigura 25 000 ca
pete de tineret bovin pentru îngră
șat. Pe lingă sporirea efectivelor 
există o preocunare susținută și in 
vederea creșterii greutății medii a 
animalelor, ceea ce are o impor
tanță deosebită pentru asigurarea 
unor cantități sporite de carne și 
mărirea rentabilității îngrășătorii- 
lor.

Florea CEAUȘESCU

BRASOV

ROMAN-5000
Ing. Dumitru Ale- 

xandrescu. șeful ser
viciului plan al Cen
tralei industriale de 
autocamioane și auto
turisme, ne-a informat 
că miercuri, 12 decem
brie, la ora 9.30 a 
coborit de pe banda de 
montaj cel dc-al 5 000- 
loa autocamion echi
pat cu motor Diesel.

Evenimentul ne pri
lejuiește rememorarea 
cîtorva date esențiale 
privind producția în
treprinderii brașovene. 
Astfel: o Cele 5 000 de 
autocamioane cu mo
tor Diesel — ale căror 
capacități sint intre 8

și 17 tone — sînt e- 
chipate cu motoa
re de 135 CP și 
215 CP. Noile au
tovehicule au o con
cepție constructivă și 
tehnologică ce per
mite realizarea a zecî 
de tipuri și variante 
într-un număr redus 
de ansamble și sub- 
ansamble o O altă re
centă realizare de 
prestigiu : basculanta 
ROMAN de 10 tone 
pentru transportul mi
nier, in special în ex
ploatările de suprafa
ță (de pildă Rovinari), 
unde au și fost expe
diate un mare număr 
de autovehicule. Dota

tă cu triplă tracțiune, 
noua basculantă dispu
ne de o capacitate ri
dicată de trecere, fiind 
primul autovehicul de 
acest gen produs la 
noi in țară e Pe auto- 
șasiurile ROMAN a 
fost realizată o gamă 
largă de autoutilitare ; 
cisterne pentru com
bustibil, lapte și apă, 
furgoane frigorifice și 
izoterme, autotrenuri 
pentru transportul ci
mentului in vrac, auto- 
stropitori și altele.

Nicolae 
MOCANU

ULTIMA NOUTATE LA TURDA :

Sticlarii produc... fontă
— Subredacția „Scinteia" ?
— Da.
— Sintem Fabrica de sticlărie 

din Turda. Vrem să vă anunțăm o 
noutate : noua noastră turnătorie 
do fontă a intrat in funcțiune 
cu 30 de zile mai devreme.

— Turnătorie de fontă la o fa
brică dc sticlă ! O extravaganță ?

— Nicidecum ; o secție foarte 
necesară nouă. Pentru că aici se 
vor turna matrițe pentru sticlăria 
de ambalaj și alte piese. Și, cum 
are o capacitate de 1 500 tone pe 
an — ea va acoperi și necesarul 

'de piese turnate a! altor fabrici 
similare din această parte a țării. 
Este înzestrată cu două cubllouri, 
mașini de format automate, ma
șină de sablat, două poduri rulan
te. Toate utilajele poartă iharca

„Independența" Sibiu șl U.M. Ti
mișoara.

— Cine a construit-o ?
— Trustul de construcții indus

triale. Dar au muncit și oamenii 
noștri — mai ales ‘tineretul — 
pentru a scurta termenul și a Ief
tini costurile. Cam atit, deocam
dată. Despre producție — sper tot 
vești bune — in curind.

— Cu cine am vorbit ?
— Nu-i nevoie să-mi scrieți 

numele. Sînt grad mic. Scrieți 
atit : un economist dc ia investiții.

Al. MUREȘ AN
P.S. De fapt știam că la telefon 

era Iosif Cimpeanu, unul din cei 
mal inimoși popularizatori ai rea
lizărilor intreprinderii tui'dene, 
Nu mi-a fost greu să-1 recunosc 
după voce.

LA UZINA DE PRODUSE SODICE GOVORA.

O nouă capacitate a început să producă
Am informat cititorii la timpul 

ootrivit („Scinteia" din 30 octombrie 
a.c.) despre intrarea in probe teh
nologice a primei linii de fabricație 
a Uzinei de produse sodice nr. 3 
din Govora. Și iată câ, in aceste 
zile, aici a fost atins punctul cul
minant : aprinderea focarului la pri
mul calcinator și fabricarea primei 
șarje de sodă calcinată cu aproa
pe o lună mai devreme.

îi adresăm inginerului Vasile 
Săvulescu, directorul uzinei, Între
barea :

— Ce va reprezenta această nouă 
capacitate pentru Centrala indus
trială de produse anorganice din 
Rm. Vilcea ?

— Cind, in prima parte a anului 
viitor, vom lucra la întreaga capa
citate, noua uzină va determina 
dublarea producției de sodă pe plat
forma chimică vilceană, iar, prin 
aceasta, pe ansamblul economiei 
producția actuală va crește cu 30 la 
sută.

Ion STANCIU
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UNOE SI CUM ISI DfSfASOAM EMU
RflEaiMl» CUIUEMl ?

Aria geografică a schimburilor co
merciale ale României cuprinde, la 
ora actuală. 110 țări și. de la un 
an la altul, fluxurile exportului și 
ale importului sint tot mai viguroa
se. fot mai ample — expresie preg
nantă a potențialului economici noas
tre naționale, a politicii partidului și 
statului in domeniul dezvoltării și 
diversificării relațiilor economice cv 
străinătatea. Fiecare zonă, ticcare 
țari au specificul lor : In fiecare 
din acestea există o anumită evolu
ție a cererii și ofertei, a condițiilor 
de livrare, condiții 
cunoscute la fala 
nent. pc baza lor producătorii din 
țară, exportatorii 
strategic adecvată. elastică, op
timă in scopul intensificării ex
porturilor. a schimburilor economico, 
a cooperării tchnico-științificc ș.n. 
4ntre factorii care asigură cunoaște
rea pieței externe, contactul cu par
tenerii de peste hotare se numără și 
delegații permanenți In străinătate. 
Nu intimplător. numărul posturilor 
de reprezentanți comerciali perma
nent! in străinătate ai țării noastre 
a crescut continuu, in ultimii doi 
ani fiind trimiși încă 62 reprezen
tanți comerciali pește hotare.

— Problema care se pune este 
ca, in aceste condiții — de întărire 
a rețelei de reprezentanți comerciali 
permanenți in străinătate — rezul
tatele economice să fie din ce in ce 
mei bur.c. aprecia tovarășul Con
stantin Șchiopu, director in Ministe
rul Comerțului Exterior. Este un o- 
biectiv care poate fi atins prin re
partizarea judicioasă, pe zone geo
grafice și țâri, a delegaților perma
nent!. dar și prin îmbunătățirea ac
tivității fiecărui reprezentant co
mercial permanent in străinătate.

Ce se constată la o analiză atentă 
a modului în care rețeaua de dele
gați permanenți acoperă diversele 
regiuni și țări de pe glob cu care 
România are relații comerciale ? 
Mai întil, un fapt îmbucurător : 
multe țări, multe zone sint încadra
te corespunzător, la nivelul necesi
tăților reale și al posibilităților de 
care dispunem — sub raportul asi
gurării cu specialiști bine pregătiți 
din toate punctele de vedere, cu ex
periența necesară, cunoscindu-se că, 
sub aspect financiar, menținerea re
țelei de reprezentanți comerciali in 
străinătate presupune cheltuirea 
unor importante fonduri valutare. 
Totodată, se observă că intr-o scrie 
de alte țări și chiar regiuni geo
grafice. numărul delegaților comer
ciali permanenți români, fie că este 
prea mic în comparație cu necesită
țile de lărgire și diversificare a co
merțului nostru in zonele respective, 
fie că aceștia lipsesc cu desăvirșirft 
— deși există posturi aprobate. Mi
nisterul Industriei Chimice, bună-

care trebuie 
locului, perma-

construindu-și o 
elastică, 

intensificării

oară, are reprezentant! comerciali 
permanenți aproape in întreaga Eu
ropă, dar in America. Africa, Asia, 
Oceania, numai jumătate din postu
rile ce le deține sint ocupate ; 
In multe din aceste țări industria 
noastră chimică nu arc nici un dele
gat permanent, cu țoale că, pentru 
fiecare din aceste țări, sînt prevăzu
ta posturi. Cu alte cuvinte, aglome
rație dc delegați permanenți ai in
dustriei noastre chimico in țările eu
ropene $i... penurie in celelalte re
giuni ale globului, in țări care se do
vedesc din ce in ce mai interesate 
in achiziționarea de produse chi
mice.

Nu este un caz de excepție ; și 
aceasta, intruci*  la fel se prezintă 
lucrurile si la Ministerul Industriei 
Construcțiilor dc Mașini-Unclte șl 
Electrotehnicii, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele și in 
alte ramuri. Este adevărat că, in luna 
iunie a.c., pe baza unei analize 
ample, s-a hotărit transferarea a 16 
posturi de delegați comerciali per
manenți din Europa in țări de pe 
alte continente. Specialiștii cu munci 
de răspundere cu care am discutat 
apreciază că numărul de posturi 
transferate este incă prea mic dacă 
se au in vedere posibilitățile neva
lorificate de extindere a exporturilor 
pe care le oferă țările unde nu sint 
încă trimiși reprezentanți comer
ciali permanenți. Iată de ce, por- 
nindu-se de Ia necesitățile reale din 
diversele regiuni ale globului și țări, 
se impune să se înfăptuiască o re
distribuire rațională, astfel incit fie
care ramură și economia națională, 
in ansamblul său, să dispună de o 
rețea judicioasă dc delegați în stră
inătate — în această 
ținindu-se seama atit 
actual al schimburilor
cit și de perspectivele ce se deschid 
acestora, corespunzător politicii parti
dului și statului nostru.

în această ordine de idei, accen
tuăm asupra cerinței de a se proceda 
cu grija, a se evita deciziile pripite. 
C*u  toate că avea, de cițiva ani, un 
reDrezentant permanent într-o tară 
vest-europeană. Ministerul Indus
triei Metalurgice hotărîse recent să-și 
mai trimită un delegat, in această 
țară ; studierea mai amănunțită a si
tuației de fapt a evidențiat că acest 
delegat era mult mai util în altă 
tară, unde nu exista un reprezentant 
permanent al metalurgiei (si unde a 
și fost trimis în cele din urmă) ; mai 
mult, prezenta sa nu era absolut 
necesară întrucit, in ultimii ani, 
după cum ne relata tovarășul 
Dumitru Niță, director adjunct ir. 
Ministerul Industriei Metalurgice, vo
lumul schimburilor comerciale cu 
produsele respective pe această rela
ție — cum se spune — deși in creș-

repartizare 
de volumul 
comerciale,

tore, nu justifică intru totul prezen
ta in tara respectivă a unui nou dele
gat permanent. La fel s-au petrecut 
lucrurile și cu un reprezentant per
manent al Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentaro șl Apelor, ca 
Și in alte cazuri.

Do maximă însemnătate este insă 
și calitatea (dacă sc poate spune 
așa) (leicgaților comerciali perma
nent! din străinătate, înțeleasă ca un 
ansamblu de competență, spirit co
mercial, promptitudine șl. mai presus 
dc orice, conștiința misiunii încredin
țate dc partid, de către țară. Evident, 
rezultatele bune obținute sint cea 
mai bună dovadă că rețeaua repre
zentanților comerciali în străinătate 
este formată, in general, din lucră
tori pregătiți multilateral. care 
muncesc cu un înalt spirit de răs
pundere. Dar nu se poate să se 
treacă cu vederea acele cazuri — 
puține, este drept — in care un 
delegat permanent sau nitul nu este 
„omul potrivit la locul potrivit". Am 
putea aduce in discuție — in acest 
sens — cazul unui delegat comercial 
permanent al Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini Gre
le sau al unui reprezentant al Mi
nisterului Industriei Ușoare ș.a. Re
petăm : cazurile de genul acesta nu 
sint numeroase. Este insă vorba de 
un domeniu in care lucrurile trebuie 
judecate in amănunt, pină la cel 
mai mic detaliu. Și aceasta, pentru- 
că prin activitatea corespunzătoare a 
unui delegat sau a altuia, dintr-o 
țară sau alta, sectoarele productive 
exportatoare sau importatoare care 
l-au trimis in străinătate trebuie să 
beneficieze de efecte economice cit 
mai mari, iată argumente pen
tru îmbunătățirea sub multiple as
pecte a rețelei pe care o formează 
delegații permanenți in străinătate, 
în așa fel incit aceștia să-și aducă 
o contribuție 
ritm rapid a 
schimburilor 
țării noastre.

sporitâ la creșterea in 
volumului șl eficientei 
comerciale externe ale

„SARO" 25 — strungul automat românesc realizat Ia tinăra Uzină de strun
guri din Tirgoviște — reprezintă o autentică expresie a tehnicii moderne, a 
stadiului atins, in prezent, dc construcția de mașini-unclto românești. între
prinderea tirgovișteană este proiectată să fabrice strunguri paralele, revolver, 
semiautomate și automate, mono și multlax, atit pentru dotarea industriei 

naționale, cit și pentru export

IN TARI

REZULTATE ȘI PERSPECTIVE
ÎN COOPERAREA ECONOMICĂ
ROMÂNO - VEST-GERMANĂ

VASLUI (Corespon
dentul „Scînteii", Va- 
silo iancu) ; Calitatea 
rulmenților produși la 
întreprinderea de rul
menți din Birlad a 
făcut să crească de la 
an la an numărul ță
rilor care solicită „bi
juteriile de oțel“ cu 
marca I.R.B. Funcțio
nalitatea și durabilita
tea ridicate, silențio-

zitatea sint citeva din 
calitățile 
birlădeni, 
peste 400 
mensiuni, 
mari grupe construc
tive (oscilanți, axiali 
și cilindrici). De alt

oirea 35 la sută 
uzinei

rulmenților 
realizați in 
de tipodi- 
din trei

fel,
din producția .... . 
este destinată expor
tului. Recent a fost 
expediat un lot de

rulmenți intr-un nou 
stat— Republica Ban
gladesh — mărindu-se 
astfel la 54 numă
rul țărilor importa
toare. Au mai fost li
vrate in luna noiem
brie alte loturi de 
rulmenți in R.F. Ger
mania. Anglia, Spania, 
Pakistan, Australia, 
Brazilia. Liban, Gre
cia și altele.

Cu prilejul primei sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale româno- 
vest-germane, de colaborare econo
mică, industrială șl tehnică — găz
duită nu demult la București — am 
adresat președinților ccflor două părți 
citeva întrebări. Pentru Început, ne 
răspunde CONSTANTIN STANCIU, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, care a apreciat •

— Semnarea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitei 
sale oficiale in R.F. Germania, a 
Acordului pe termen lung privind 
colaborarea economică, industrială 
șl tehnică cu această țară se înscrie 
in politica partidului și statului nos
tru de promovare largă a relațiilor 
economice externe. Prin acest acord 
s-a instituit, și Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare econo
mică, industrială și tehnică româ
no—vest-germană. Rolul acestei co
misii este de a examina evoluția co
laborării economice reciproce, ur- 
mind ca printr-un schimb regulat de 
păreri să stabilească noi posibilități 
și acțiuni de cooperare, atit pe plan 
bilateral, cit și pe terțe piețe.

Practic, discuțiile din cadrul pri
mei sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno—vest-germane au 
evidențiat, ca un fapt pozitiv. apor- 
tul celor peste 40 de acțiuni de co
operare — intre firme din cele două 
țări — la creșterea și diversificarea 
schimburilor comerciale. Fabricarea 
de motoare Diesel navale, după li
cența M.A.N., de pildă, creează po
sibilitatea efectuării unor livrări re
ciproce pe o perioadă de 15 ani, iar 
producerea de compresoare centrifu
gale clicoidale, împreună cu grupul 
G.H.K., va asigura acoperirea ne- 

al
gale clicoidale, împreună cu g. 
G.H.K., va asigura acoperirea 
cesarulul de astfel de produse 
ambilor parteneri. Doresc să men
ționez și înființarea, la Reșița, a so
cietății mixte pentru fabricarea și 
comercializarea reductoarelor

In comparație cu unitățile de export-import care au lost ptnă acum 
nv'tate:-’“ acestei rubrici, întreprinderea de comerț exterior „Mercur’ 

Ire un speciile cu totul d.xxseblt. Ceea ce ii conferă acest caracter apar
te - am aflat din convorbirea pe care am avut-o recent cu tovarășul

Dan MATEESCU

t€ _ am aflat din convorbirea pe care am avui-v i 
Vasile Popescu, directorul general al întreprinderii.

S9‘sa

ÎNDEPLINIT

pe meridianele globului

treprinderii 
a crescut

aceste 
dome- 

con-

Aparatele 
de intre-

— Obiectul 
tătU 
noastre

și din Franța, 
blica Federală 
mania. Austria, 
cia. Anglia — in 
tal. din 3

de larg

la sută 
de tele- 

româneștl și 
sută din

. Zilnic, 
expediază diferite 

* expor-

Produsele „Electronicii"

___ activi- 
in treprinderii 

nuu>u= il reprezintă 
exportul și importul 
de bunuri -- 
consum, de la produ
se alimentare, la 
mărfuri industriale 
dintre oele mai diver
se — ne spunea in
terlocutorul. Aceasta 
este prima caracteris
tică a operațiunilor 
de comerț exterior pe 
care le desfășoară în
treprinderea ..Mercur". 
Cea de-a doua constă 
in modalitatea practi
că nrincipalâ în 
realizăm 
rațiuni : 
reciproce 
de larg 
țări socialiste 
Uri 
sigur.

care 
aceste ope- 
schimburile 

de mărfuri 
consum cu 

Ț-*?  și cu 
nesocialiste. De- 

____ întreprindem și 
acțiuni de export și 
import ..pure", să le 
numim așa. dar volu
mul cel mai mare 
In totalul activității 
noastre revine schim
burilor reciproce in
ternaționale de bunuri 
de larg consum.

— Dacă vreți să in
sistați mai mult asu
pra acestor operațiuni; 
cu cite firme Și țări 
realizați schimbul de 
mărfuri și care este, 
de fapt, țelul urmărit 
prin aceste schimburi 
reciproce ?

— Avem relații co
merciale cu peste 100 
de firme din țările 
socialiste europene, ca - - Repu-

Ger- 
Gre- 

_21 tO- 
lal, «... circa. 30 de 
țări. Prin schimburile 
comerciale interțări se 
urmăresc lărgirea ga
mei sortimentale a 
mărfurilor oferite 
populației, prin aduce
rea unor produse din

alte țări, dar și com
pletarea necesarului 
pieței cu diferite pro
duse alimentare, tex
tile și încălțăminte, ar
ticole de uz casnic, di
verse produse chimi
ce Ș-a.

— Cum se desfășoa
ră, concret, 
schimburi in 
r.iul bunurilor de 
sum ?

— Fără falsă 
destie. trebuie 
că nu este deloc 
piu să realizezi 
menea „operații 
compensație", 
numesc acestea 
mod curent ; desfășu
rarea lor presupune 
găsirea unor parteneri 
care sint in posesia 
acelor mărfuri ce ne 
sint necesare și De 
care, la rindul lor. 
să-i intereseze schim
bul și ceea ce le ofe
rim noi. In continua
re. lucrurile se petrec 
ca in oricare altă o- 
peratiune de comerț 
exterior.

Prin colaborarea cu 
Întreprinderi similare 
din țări socialista. or
ganizăm atit de bine
cunoscutele schimburi 
intermagazine. Inten
ționăm ca schimburile 
respective să aibă loc 
pe tot parcursul anu
lui și nu numai in a- 
nume momente, scurte, 
ca pină acum. De a- 
semenex imoreunâ cu 
firme din Ungaria și 
Iugoslavia, organizăm 
schimburi de mărfuri 
in zonele de frontieră 
— mijloc care contri
buie la întărirea prie
teniei dintre popoare
le noastre. în date 
statistice. se cuvine să 

a z că. de la în
ființare pină azi, 
volumul activității in- 

, Mercur" 
cu 50

mo- 
spus 
sim- 
ase- 

de 
cum se 

in

la sută, pentru anul 
1974 fiind prevăzut un 
spor dc circa 15 la 
sută fr.tă de acest an. 
Mai mult decit cifre
le. cantitățile din ce 
in ce mai mari de 
produse pe care le-am 
oferit. perioadă de 
perioadă. populației, 
structura lor tot mai 
îmbogățită atestă ro
lul important pe care 
„Mercur" l-a avut și 
il are in asigurarea 
unei bune aprovizio
nări a populației.

— întreprinderea pe 
care o conduceți este 
coacționară și 
cietați mixte 
străinătate ?

— Da, sintem 
ționari la două 
tăți cu capital 
„Karpaten**  di 
(R.F.G.) si „Roval- 
tex“ din Paris. D4și 
locul întreprinderii 
„Mercur" este bine 
consolidat în ansam
blul comerțului exte
rior românesc, totuși, 
contribuția noastră la 
realizarea unei și mal 
bune aprovizionări a 
populației ar putea fi 
mai substanțială ; si 
aceasta, printr-o le
gătură mai strînsă cu 
unitățile economice, in 
scopul depistării unor 
capacități de produc
ție disponibile și uti
lizabile pentru fabri
carea de mărfuri des
tinate schimburilor di
recte de bunuri de 
larg consum. In fine, 
dar nu in ultimul rind. 
este imperios necesar 
să întărim colabora
rea cu celelalte între
prinderi de comerț 
exterior as’.fel incit, 
prin elaborarea unei 
tactici comune, să a- 
sigurăm o eficientă 
sporită a tranzacțiilor 
pe care le perfectăm.

M. DzVNESCU

«- -•
a

Specialiștii întreprinderii „Automatica" din București efectuează ulti
mele retușuri la tablourile de comandă pentru centrale termoelectri
ce destinate exportului. „Tablourile", atit pentru camerele de co
mandă ale centralelor, cit și pentru comanda locală a agregatelor, au 
rolul de a asigura comanda, protecția, semnalizarea și măsurarea pa
rametrilor instalațiilor. Pinâ in prezent, asemenea tablouri de coman
dă au fost exportate și funcționează in instalații din țări ca R.D.G., 

Egipt, India, Pakistan ș.a.

CU PLANUL DE EXPORT

o Colectivele unităților economice din județul Harghita au îndepli
nit, nu de mult, sarcinile de plan pe primii trei ani ai cincinalului pri
vind Fvrările la export, obtinind o depășire in valoare de peste 52 mi
lioane lei valută. Bune rezultate au înregistrat in acest domeniu Uzina 
de iier Vlăhița. I.F.E.T. Miercurea Ciuc. C.P.L. Gălăuțaș. inspectoratul 
silvic, Fabrica de ață din Odorhciul Secuiesc, I.P.L. Miercurea Ciuc și 
cooperația meșteșugărească.

• Industria județului Vilcea a realizat sarcinile de export pe primii 
trei ani ai cincinalului cu 40 de zile mai devreme. Tinăra industrie 
vilceană a reușit, intr-un timp scurt, să se afirme pe piața mondiala 
cu produse de calitate superioară. Producția marii platforme chimice 
de la Rm. Vilcea, de pildă, se exportă in proporție de peste 60 la sută. 
Pină la sfirșltul anului, unitățile industriale vilcene vor livra supli
mentar, pentru export, produse chimice, mobilă, încălțăminte și arti
cole de artizanat in valoare de peste 38 milioane lei valută.

Aproape 30 
din producția 
vizoare r,, ’
circa 40 la 
cea do radio-eceptoa- 
re sint destinate ex
portului, 
realizate 
prinderea bucureșteană 
„Electronica" s'nt ex
pediate in R. P Al
bania, Austria, R. S. 
Cehoslovacă, Chile,

Dahomey, Etiopia, 
Franța, R.D.G., India, 
Iordania, Israel, R.S.F. 
Iugoslavia, Libia, Ma
rea Britanie, Pakistan, 
Peru, Sudan, Zair și 
in alte țâri.

Zilele acestea, un 
lot de 3 000 televizoa
re cu marca „Compll- 
ment“, „Modern", ,,O- 
pera", ..Select 2000" au 
fost trimise in Repu-

blica Federală Germa
nia, iar 23 000 radio
receptoare „Cora", 
„Alfa", „Milcov", „Se
lect" și „Tomi.s" au 
luat drumul spre Egipt 
și Senegal.

Pină la sfirșitul anu
lui, alte aproape 25 000 
de televizoare și radio
receptoare românești 
vor fi livrate benefi
ciarilor externi.

viteză cu firma „Rcnk" — o formă 
nouă de cooperare reciproc avan
tajoasă. Tot in scopul dezvoltării 
exporturilor s-au înființat și func
ționează in R.F.G. patru societăți 
mixte de comercializare a produse
lor românești și una de engineering
consulting.

în Protocolul primei sesiuni a co
misiei mixte sînt menționate o scrie 
de măsuri, intre care : noi acțiuni 
de cooperare în producție șl desfa
cere — inclusiv prin crearea de 
societăți mixte — In construcțiile de 
mașini, petrochimie, chimie și indus
tria siderurgică, in agricultură, in
dustria alimentară si altele. Au fost, 
de asemenea, evidențiate rezultatele 
obținute pină acum in cooperarea pe 
terțe piețe, stabilindu-se noile • di
recții in care se va acționa de către 
întreprinderile românești și firmele 
vest-germane interesate.

La rindul său, MARTIN GRU
NER, secretar de stat parlamen
tar in Ministerul Federal al Econo
miei din R.F. Germania, ne-a rela
tat :

— Hotărîloare pentru evoluția as
cendentă a relațiilor noastre econo
mice s-a dovedit a fi vizita preșe
dintelui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, in Republica Federală 
Germania. Rezultatele vizitei se fac 
simțite, in prezent, in toate sectoa
rele de activitate. De altfel, in 1972, 
schimburile comerciale dintre Româ
nia și R.F. Germania au fost de 1.3 
miliarde mărci. Semnificativ este 
insă faptul că ponderea în exportu
rile românești este deținută, la ora 
actuală, de produse prelucrate și nu 
ca în trecut de materii prime. Acest 
lucru este posibil datorită dezvoltă
rii aocelerate înregistrate de Româ
nia pe calea industrializării.

Pe piața vest-germană, pe lingă 
bunurile de larg consum românești 
sint foarte căutate multe din produ
sele construcției de mașini. Conside
răm că o creștere a exporturilor 
românești către R.F. Germania poa
te fi înregistrată, în primul rind, in 
domeniul mașinilor-unelte, sector in 
care România a atins un grad înalt 
de dezvoltare. Totodată, ne străduim 
și sintem interesați pentru dezvolta
rea colaborării în domeniul energe
ticii și altor industrii, obiective care, 
după părerea noastră, duc la o con
lucrare mal strînsă intre ambele 
țări. T

Acordăm o atenție deosebită 
cietăților mixte, pentru că, prin ele, 
se realizează o apropiere mai mare 
între economiile celor două țări, 
in scopul unei cooperări efective. 
Ponderea acestor societăți mixte in 
relațiile noastre economice nu este 
prea mare in prezent, dar consider 
că ele oferă intr-adevăr posibilități 
largi de conlucrare, rezultatele de 
pină acum dovedindu-Ie eficacitatea, 
deschizind in acest sens noi per
spective. De aceea, importante pen
tru activitatea comisiei guverna
mentale mi se par a fi cooperarea 
cu România pe terțe piețe, precum 
și dezvoltarea societăților mixte, care 
vor influența mult in bine această 
cooperare.

•o-

Declararii consemnate de
George POPESCU
Ioan IVAN1C1

RUGĂM RElNNOIȚI

CONTRACTUL CU FIRMA NOASTRA!"
Oferte adresate — spre lauda colectivului său — întreprinderii

Pe adresa întreprinderii 
de mașini electrice 
anual sute 
Multe dintre 
expediate de 
ficiare din 
ța. India,
Malayezia, Australia, Si
ria — pentru a enu
mera numai o parte din 
țările unde sint cunoscute 
și apreciate produsele uni
tății bucureștene. Dar. indi
ferent de unde sosesc, con
ținutul lor este asemănă
tor : aprecieri deosebite 
pentru calitatea produse
lor livrate. Iată, de pil
dă, un exemplu concludent : 
o scrisoare primită de 
La firma „Industri Fac
tory Area" din Pakistan. 
Redăm citeva fragmente : 
„Am cumpărat de la dum
neavoastră, printre alte pro
duse. 10 convertizoare de 
sudură, construcție tropi
cală. Specificăm că func
tionarea acestor converti
zoare. cit si a celorlalte 
produse este IreDroșabilă 
pină in prezent. De aceea 
vă rugăm să studiat! posi
bilitatea reinnoirii contrac
tului cu firma noastră 
pentru o gamă cit mal lar
gă de motoare electrice, 
agregate de sudură, gru
puri convertizoare și gru
puri electrogene".

— Asemenea aprecieri 
ne bucură, ele fiind o do
vadă certă că marca uzinei 
noastre devine tot mai cu
noscută — ne-a spus di-

sosesc
de scrisori, 
acestea sint 

firme bene- 
Italia, Fran- 

Venezuela,

mașini electrice din București
rectorul Întreprinderii, ing. 
Constantin Raduț. De alt
fel, in unsprezece luni din 
acest an avem o depășire la 
planul de export de 10 la 
sută.

Se cuvine relevat că 
30 la sută din producția În
treprinderii este destinată 
exportului, produsele sale 
fiind livrate acum in 47 
de țări din Europa, Asia, 
Africa, America Latină și 
Australia. Această arie lar
gă de răspindire este de
terminată de gama deose
bit de diversificată și de 
calitatea produselor reali
zate aici : convertizoare, 
grupuri electrogene, mo
toare asincrone intr-un nu
măr de 450 de tipuri, agre
gate de sudură, utilaje 
electrice diverse cu perfor
manțe situate la nivel mon
dial.

— Marca Întreprinderii 
devine tot mai mult o ga
ranție pentru partenerii de 
pe cele 5 continente — ne 
relata ing. Aurel Militaru, 
șeful serviciului desfacere- 
export — șl pentru faptul 
că ne străduim să ne ono
răm cu promptitudine con
tractele încheiate. ’
uzina 1
produse destinate 
tulul.

— De pildă, astăzi (11 de
cembrie a. c.) Ce se livrează 
partenerilor de peste ho
tare ?

— Mă voi referi numai la 
o seric de produse de im-

portantă mai mare : 10 coh- 
vertizoare de 315 amperi — 
pentru Bulgaria și Iran ; 
131 motoare electrice asin
crone — pentru U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Liban. Sin
gapore, Turcia ; 80 grupuri 
de sudură cu motor elec
tric — Turcia, Malayezia, 
Singapore.

Preocuparea pentru rit
micitate în producție și in 
livrări nu exclude, ci, dim
potrivă, presupune exi
gență in modernizarea pro
duselor în ritm rapid. No
tabil in acest sens este 
faptul că în marea majori
tate a cazurilor se reduce 
mult perioada de execuție 
prin realizarea primei serii 
de fabricație paralel $1 cu 
prototipul. Așa s-au petre
cut lucrurile cu motoa
rele asincrone de 78—750 
de kilowați — produs care 
a constituit in acest an o 
premieră industrială — și 
tot așa s-au realizat și 
s-au modificat, la cererea 
partenerilor din R.D.G., 
grupurile convertizoare de 
medie frecventă pentru in
stalațiile de călire a supra
fețelor metalice, care de la 
50 de kilowați au fost 
adaptate la 56 de kilowați 
și, respectiv, de la 100 ki
lowați, la 110 kilowați. 
Ciștigul de timo obținut in 
acest fel a fost de 6 luni.

De altfel hotărîrea de a 
creste tot mai mult presti
giul uzinei, aflată acum 
la 25 de ani de existență, a

devenit generala aici. Fie
care membru al colecti
vului, muncitor, inginer 
sau tehnician, cunoaște 
că prin produse de cali
tate, livrate la timo tutu
ror beneficiarilor din țară 
și partenerilor din stră
inătate, munca lor va 
fi și mai apreciată. Și 
muncind în acest spi
rit, colectivul unității ac
ționează ferm peniru în
lăturarea acelor neajunsuri 
care ar putea frîna bunul 
mers al producției pentru 
export : o anumită " ’ 
de sincronizare in — 
rarea subansamblelor unor 
mijloace tehnice: o anumi
tă reținere in satisfacerea 
cererilor suplimentare de 
mărfuri. Conștient de capa
citatea și forțele de care 
dispune, fără îndoială, co
lectivul întreprinderii poa
te depăși astfel de defici
ențe — in așa fel incit de 
la partenerii de peste hota
re să primească numai vești 
bune, atit in perioada care 
a mai rămas din acest an, 
cit și in anul viitor. Fiind
că in anul 1974 sarcinile la 
export cresc cu 64 la sută 
fată de acest an. iar creș
terea pe relația devize li
bere este de 350 la sută, 
fată de perioada preceden
tă. Sarcini mobilizatoare, 
pentru îndeplinirea cărora 
Întregul colectiv se pregă
tește intens.

lipsă 
asigu-

Adrian POPESCU
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CARTEA LA LOCUL DE MUNCĂ
t V

PILDĂ DE DEVOTAMENT
în 1972, pditarrn cărții sochil-poli- 

f'.e a al ins un nivel record (dublu in 
ce privește tirajul și cu 11 la sută 
mai mare ca număr de titluri) față 
de 1970. Această creștere cantitativă 
a fost determinată de solicitările din 
ce in ce mai marj ale cititorilor. In 
Capitală, ponderea lucrărilor social- 
politic? in totalul cărților difuzate a 
sporit de la 15.4 la sulă In 1970 la 
circa 25 la sută in 1972. ceea ce cores
punde unei creșteri de circa 30 la 
sută a numărului cărților de acest 
c--’n difuzate. Explicații ? Extrem de 
numeroase : s-nu diversificat formele 
și metodele de difuzare. ..decadele 
cărții". Ini Unirile intre autori, redac
tori și cititori, acțiunile tematice de 
difuzare, „riua cârtii in întreprinde
re” etc. au lărgit interesul pentru 
cartea social-politică. în primele 10 
luni ale acestui an. peste 1 000 de a- 
semenea acțiuni au fost găzduite de 
unitățile economice bucurcștene. A- 
cesta este așadar ..secretul" : aduce
rea cărții in mijlocul muncitorilor, al 
tuturor categoriilor de salariați. Aici, 
in confruntare directă cu cititorul, se 
poate vedea adevăratul Interes care 
există pentru anumite categorii de 
lucrări. Aici, in întreprindere, difu
zarea cărții poate înregistra cel mai 
mare succes. Cu condiția... Am lăsat 
intenționat punctele de suspensie, de
oarece ancheta noastră pe această 
temă nc-a dezvăluit că eforturile sus
ținute depuse in această direcție ar 
cunoaște o mai rodnică Împlinire 
dacă ar fi îndeplinite cel puțin două 
condiții, consemnate de altfel și in
tr-o recentă analiza a comitetului 
municipal de partid.

— Sintem în uzină peste 1 000 de 
salariați — apune tehnicianul Nicu 
PETRE, difuzor de carte la LARO- 
MET. Ș'.iti cită carte social-politică 
s-ar putea desface la noi? Cite 500— 
600 exemplare. Din păcate, nu 
întotdeauna sintem aprovizionați cu 
p-omptitudine și. mai ales, simultan, 
cu toată cantitatea solicitată.

Așadar, prima condiție Invocată se 
referă la felul cum decurge colabo
rarea standurilor din întreprinderi cu 
cele două unități ..Cartea la locul de 
muncă". O condiție dintre cele mai 
impbrtante. dacă avem in vedere un 
..amănunt" semnificativ : in acest an, 
aproximativ o treime din totalul căr
ților difuzate in Capitală și-au găsit 
drum către cititori prin intermediul 
standurilor și difuzorilor din între
prinderi.

Și totuși, așa cum remarca și inter
locutorul de mai sus, observații cri
tice sint încă destule. Iată, de pildă, 
ce se consemnează in informarea sec
ției de propagandă a comitetului mu
nicipal de partid in urma analizei a- 
mintite anterior :

„Deși in cadrul țnvâțămîntului de

Aniversare 
culturală

Printre personalitățile propuse 
de Comisia națională română 
pentru UNESCO spre a fi săr
bătorite anul acc-sta in țara 
noastră figurează și Ovid Den- 
sușianu, filolog, istoric literar, 
folclorist și poet de la a cărui 
naștere — la 29 decembrie — se 
împlinește un secol. Aniversa
rea va fi marcată prin organi
zarea. la Academia Republicii 
Socialiste România, a unei se
siuni jubiliare in care aca
demicieni și profesori universi
tari vor evoca personalitatea a- 
cestui erudit român, importanta 
sa contribuție in domeniile 
filologiei, romanisticii, dialecto
logiei. Istoriografiei și criticii 
literare.

La Deva, aproape de locul de 
obirșie al familiei savantului a- 
niversat, va avea loc un sim
pozion cu tema „Ovid Densu- 
șianu — omul și opera", în ca
drul căruia vor fi prezentate 20 
de comunicări ce vor trata des
pre variatele sale preocupări 
științifice și complexitatea acti
vității sale. Comunicările vor fi 
reunite intr-un volum omagiat

(Agerpres) 

partid și politic U.T.C. se recomandă 
bibliografii din documentele dc par
tid s| din literatura social-politică, 
orcanizațiile de partid, sindical și 
U.T.C. nu întreprind întotdeauna ac
țiuni concrete pentru a pune la in- 
demina cursnnților această literatură. 
Standurile, bibliotecile și punctele de 
informare si documentare din între
prinderi procură cu intirzierc litera
tura social-politică, nu se ocupă în 
suficientă măsură de cunoașterea ei“.

— In institutul nostru — afirmă si 
ștefan FLORIN de la ISPIF — de 
multe ori intii se desfășoară lecțiile 
invățăminlului politic și abia apoi 

Cum sint difuzate 
lucrările social-politice 

în întreprinderile Capitalei

primim titlurile, care existau de mai 
multă vreme in librării.

Fără îndoială, acesta este un ade
văr ușor de verificat : adesea, apro
vizionarea standurilor nu se face o- 
perativ, multe lucrări ajungind cu 
intirziere în întreprinderi. în plus, 
trebuie adăugat că instructorii uni
tăților „Cartea la locul de muncă" nu 
au păstrat întotdeauna o legătură 
strînsă cu organele de partid și de 
sindicat, nu s-au străduit să devină 
un ajutor al responsabililor culturali 
din întreprinderi și instituții, lată in 
acest sens și opinia directorului 
Centrului de librării București, con
ducătorul direct al acestor C.L.M.-uri, 
VIRGIL OLTEANU, cel caro, in ul
tima vreme, a inițiat o scrie de ma
suri ce au și început să-și arate 
roadele :

— Sprijinul acordat de îndrumăto
rii C.L.M. se limitează in multe ca
zuri la aspectele gestionar-organiza- 
torice. preocuparea pentru munca de 
propagandă a cărții fiind încă insu
ficientă. Or. aceștia ar trebui să fie 
in primul rind niște „ghizi de spe
cialitate". să-i ajute pe difuzori să 
se orienteze in noianul de apariții 
editoriale, să le semnaleze cele mai 
reprezentative titluri ale literaturii 
social-politico, ale altor sectoare e- 
ditoriale. Aceasta este linia pe care, 
in prezent, no străduim să o impri
măm activității lor.

Nu contestăm că in majoritatea 
întreprinderilor si instituțiilor unde 
funcționează puncte de desfacere a 
cărții sub controlul birourilor orga
nizațiilor de partid, comitetele oa
menilor muncii, comitetele dc sin
dicat si U.T.C. sprijină activ difu-

cinema
• Evadarea : FESTIVAL — S;
11.15; 13.30: 16: 18.30: 20.45.
• Anatomia dragostei : CENTRAL
— 9.15; 11,30; 13.45; 16; 18.15; 20.30.
• Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : LUMINA — 9; 
11,15; 13.30; 16: 18,30: 20.45. CO- 
TROCENI — 15.30; 18: 20.15.
• Torino negru : PATRIA — 9; 
11,30; 14: 16.30; 19: 21.15, LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15: 13,30; 16; 18.30; 
20,45, FAVORIT — 10; 12.30; 15,30; 
18; 20.30. MODERN — 9; 11.15; 
13.30: 16: 18,15: 20,se.
© Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 11.15; 17. 
o Othello : DOINA — 9,15; 12,30; 
14,45; 18,15; 20.30.
G Intimplilri cu Cosa Nostra : 
SCALA — 9; 11.15; 13,30; 16,15;
13,45: 21.
• Misiunea secretă a maiorului
Cook: BUCUREȘTI — 8.45; ’1;
13,30: 16; 18,30; 21, EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30: 16: 18.15; 20,30. 
a Așteaptă pină se întunecă : 
CAPITOL — 9.30: 11.45; 14; 16,15; 
18.30; 20.45.
G Războiul domnițelor : TIM
PURI NOI — 9,15—20.15 în con
tinuare.
• Bună seara, doamnă Campbell:
VICTORIA — 8.45: 11: 13.15; 15.45; 
18.15; 20,45. AURORA — 9: 11.15;
13.30: 15,45: 18; 20,15, ARTA —
15; 17,45; 20.15.
• Mult zgomot pentru nimic :
BUZEȘTI — 9: 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20,30.
a Omul din la Mancha : MELO
DIA — 9.30; 12; 15,30; 18; 20,30,
FLAMURA — 9,30; 12; 15.30; 18:
20,30. 

zarea cărții, anreciindu-i contribuția 
In cadrul formelor activității cultu
ralo de masă. Dar tot atit de ade
vărat este si faptul că In uncie 
locuri strădaniile difuzorului nu sint 
suficient sprijinite, controlul este 
slab, fapt ce conduce la realizări sub 
posibilități.

— La F M.U.A.B. nu putem orga
niza cu nici un chin diverse acțiuni 
cu cârti a la locul de muncă — ne 
spune VICTOR I’APINIU, responsa
bilul C.L.M. 1. Motivul Invocat : lip
sa de timp, incomodarea producției.

Este, s-ar părea, o „explicație" fără 
replică, deoarece în nici un caz ma- 

nlfestările de difuzare a cărții nu 
trebuie să stânjenească procesul de 
producție. I-am putea opune insă zeci 
de exemple care să demonstreze 
cum se poate realiza o inteligentă 
și eficace propagandă a cărții, chiar 
in condițiile unui flux continuu de 
muncă. Așa se procedează, de pil
dă. la uzinele „23 August", la Re
publica și I.C.M.A. etc. Dar aici, co
mitetul de partid este col care se 
ocupă nemijlocit de reușita unor n- 
semenca acțiuni. Ceea ce nu se In- 
timplă la F.M.U.A.B.

în alte locuri, dezinteresul a de
terminat desființarea unor standuri, 
tergiversarea înființării altora. Cen
trul de librării București îsi propu
sese la sfirșitul lui septembrie (ca 
urmare a sarcinii primite din partea 
comitetului municipal P.C.R.) să în
ființeze încă 35 de standuri de car
te in mari unități industriale ale 
Capitalei. Termenul : luna noiem
brie. lată-ne intrați de acum in de
cembrie și Întreprinderile nu dau 
nici un semn că vor oferi o rezolvare 
rapidă. Oferim spre edificare cîteva 
declarații surprinse la fața locului

Fabrica de confecții și tricotaje 
București. De 7—8 ani fără stand de 
carte, deși miile de salariați de aici 
solicită acest lucru.

— Nu avem spațiu corespunzător 
$i nici salariat care să-și asume o 
asemenea răspundere. Păstrăm insă 
in continuare o legătură cu centrul 
de librării (ELENA NAE. pre
ședinta comitetului sindicatului).

întreprinderea „Semănătoarea". De 
3 ani fără stand.

— Fostul nostru responsabil a fost

a î>i munți crește un brad verde: 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30; 18; 20.15.
a Vifornița : FLACARA — 9.15; 
11,30; 13,45; 16: 18,15; 20.30.
© Ultimele șase minute : GRI
VIȚA — !): 11.15; 13.30: 16: 18,15;
20.30. GIIX.EȘTI — 15,30; 18; 30.15,
VOLGA — 9: 11,15; 13.30; 15,45;18,15; 20.30.
G Nunta : LIRA — 16: 18- 20.
q Generalul doarme in picioare: 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Război și pace (seriile III și 
IV) : VIITORUL — 15,15: 19.15.
a Fantoma lui Barbă Neagră : 
FLOREASCA — 15.30; 18; 20,15.
o Fata care vinde flori : MOȘI
LOR — 9; 11,15; 13.30; 16; 13,15;
20.30.
o Ferma din Arizona : DACIA — 
9; 12.30: 16; 19,15.
o Monolog : UNIREA — 15.30; 18; 
20,15.
o O floare și doi grădinari : BU- 
CEGI — 10.30; 15.30; 19.
o Fiul mecanicului de locomoti
vă : CR1NGAȘI — 15,30; 18; 20.15. 
O Doi pe un balansoar : DRU
MUL SĂRII - 15.30; 18; 20,15.
e Ancheta poștașilor ; FEREN
TARI — 16; 13; 20.
a Urmărire la Amsterdam : PA
CEA. — 15,45; 18; 20,15.
C „100 de lei" : PROGRESUL - 
15,30; '.8; 20,15.
a Albă ca zăpada și .cei șapte 
pitici : RAHOVA — 1G; 18: 20.
o Păminlul părinților noștri : 
VITAN — 15,30; 10; 20,15.
a Omul de dincolo : POPULAR
— 15.30; 18; 20,15.
a Cu cărțile pe față : MUNCA — 
15,30; 18; 20,15.
o Legenda negrului Charley : 
COSMOS — 15.30; 18 X 20.15. 

mult «Imp bolnav. Nu am luat încă 
legătură cu centrul de librării 
(CONSTANTIN RADU, președintele 
comitetului sindicatului).

Situații asemănătoare pot fl con
statate. asa cum arată o statistică 
a centrului de librării, și la C.I.L. 
Pipera, Vagoane Grivița. Autobuzul, 
U.R.E.M.O.A.S., Quadrat. Timpuri 
noi, Adesgo, Fabrica dc timbre etc.

★
Relevi nd răspunderile ce revin co

mitetelor de partid din fiecare în
treprindere. pe de o parte, si uni
tăților „Cartea la locul de muncă", 
pe de altă parte. In acțiunea de di
fuzare a literaturii aoclal-politice. nu 
putem omite ei un alt aspect asu
pra căruia nc-am pronunțat de ne
numărate ori. fără Insă ca el să gă
sească pină acum o rezolvare co
respunzătoare : necesitatea unor ac
țiuni concertate in vederea unei 
popularizări corespunzătoare * * câr
tii la locurile de muncă.

o Filarmonica de stat „George 
Enescu" ia Ateneul român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Carlo 
Zecchi (Italia). Solistă ; Maria Fo- tino — 20.
« Opera română : Boema — 19,30. 
a Teatrul de operetă : Mătușa mea, Faustina — 19,30.
0 Teatrul de comedie : Preșul — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : O scrisoare pierdută — 
20, (saia din str. Alex. Sahia) : Vicarul — 20.
0 Teatrul Mic : Philadelphia, ești a mea ! — 19.30.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19.30.
o Teatrul Giulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 19.30.
© Teatrul de dramă șl comedie 
din Constanța (in sala Comedia a 
Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale") : Isabela, trei caravele și 
un mare mincinos — 20.
0 Tca'rul „Ion Creangă" : Harap
nicul fermecat — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Povestea tim
pului pierdut — 17.
o Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : Trăsnitul 
meu drag — 19,30, (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Vino 6ă n» 
vezi diseară — 1.0,30.
o Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Doctor fără voie 
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
19,39.
0 Circul „București" ; Gala acro
baților — 19,30.

— Noi. la ISPIF, apune Stefan 
Florin, prezentăm la statia de ra- 
dioficare materiale de propagandă 
elaborate cu forțe proprii, pe mar
ginea noilor apariții social-politice. 
N-ar fi oare mult mai util ca edi
turile să însoțească măcar principa
lele lor volume cu texte de pre
zentare. pe „fluturași". Pe supraco- 
perți, pentru a asigura o competen
tă popularizare editorială in toate 
Întreprinderile ?

în prezent. în Capitală. In nici o 
întreprindere sau instituție nu exis
tă panouri de popularizare a căr
ții. deși, in același material de a- 
naliză amintit anterior, al comite
tului municipal de partid, se subli
nia necesitatea unei colaborări in
tre comitetele dc sindicat din În
treprinderi, edituri și centrul de li
brării pentru declanșarea unei ac
țiuni de această natură. De ase
menea. in cele circa 1 000 de cabi
nete de științe sociale, la cluburi, 
case de cultură, biblioteci, se între
prind puține acțiuni de cunoaștere 
a cărții social-politice. nu se orga
nizează dezbateri largi pe marginea 
unor serii de colecții, a unor ti
tluri de mare actualitate, care pot 
avea totodată valoarea unor son
daje in sfera de preocupări și de 
exigente a publicului cititor.

Asemenea aspecte, dezbătute pe 
larg in Capitală in ultimele săptă
mâni de organele direct răspunză
toare. de difuzorii voluntari din în
treprinderi constituie de acum 
puncte ferme intr-un amplu plan de 
măsuri ce îsi așteaptă rezolvarea. O 
rezolvare care nu trebuie să intir- 
zie. pentru ca astfel drumul cârtii 
social-politice către milioanele de ci
titori care o solicită să fie cit mal 
direct.

Radu CONSTANTINESCU

teatre

PROGRAMUL I

•,00 Curs de limb» francezi. Lec
ția 72.

I.W Cur» d« limb» ruaU. Lecția 
70.

10.00 Telex.
10.03 Album coral. Corul Palatu

lui culturii din PloleștL Di
rijor C. lonescu.

10,13 Teleobiectiv.
10.30 Mari artiști fn studiourile 

noastre : Giuseppe Taddel.
10.50 Vfrstcle peliculei — magazin 

bilunar de cultură cinema
tografică.

12.06 Telejurnal.
16,00-17,00 Teleșcoalâ a Album : 

Muzeul literaturii române 
(Televiziune școlară comple
tivă) a Pagini din istoria 
patriei. Un nume atrăbato 
veacurile : ștefan tel Mar» 
(Televiziune școlară com
pletivă) a Biologie : Activi
tatea nervoasă superioară 
(Televiziune școlară integra
tă).

17.30 Curs d« limba engleză. Lec
ția 70.

18.00 Telex.
18,03 Tragerea Loto.
10.15 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18.30 Stadion.
18.50 Revista economică TV.
19,20 1001 de seri : Bolelc *1  Lolek.
19.30 Telejurnal a Cincinalul îna

inte do termen. 197J — an 
hotărltor.

20,00 Cintecul «ăptămlnil : „Braț 
la braț cu tinerețea". Inter
pretează Monica Moldea. 

20,05 Publicitate.
20.10 Panoramic științific.
20.35 Film artistic : „Cel trei ca- 

laveras". Producție a stu
diourilor cinematografice me
xicane. Regia : Fernando 
Cortes. în distribuție : Lucha 
Villa, Javier Solis, Joaquin 
Cordero, Manuel Lopez, 
Ochea Ruben, Zepeda No- 
velo. Premieră pe țară.

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL U
20,00 Pagini muzicale de mare 

popularitate. „Bisurile" Fes
tivalului „George Enescu" 
cu Philippe Entremont, Ye
hudi Menuhin, Leonid Ko
gan, Valentin Gheorghiu și 
orchestra de cameră „Col
legium Aureum".

20.35 Baladă pentru acest p§m!nt. 
Cheile Turzii.

20.50 Portativ '73.
21.10 Telex.
21.15 Ancheta TV i „Școala p. 

producția" (II).
21.30 Balade. Spectacol llterar- 

niuzical-coregraflc.
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„ROMANIA-FILM" prezintă:

„FATA DIN ISTANBUL"

Producție a studiourilor din Turcia. Scenariul șl reglai Turgut N. Demlrag. Cui 
Tiirkân Șoray, Murat Soydan, Eroi Tezeren

Șl ABNEGAȚIE REVOLUȚIONARĂ
„In numel*  partidului comunist 

km declarat ei sint șl voi rămine 
comunistă șl că mA solidarizez cu 
toate acțiunile organizate în numele 
cărora am vorbit" ; cuvintele cura
joase fi demne, mărturisind un crez 
adine și fierbinte, erau rostite in 
septembrie 1928 in fața Consiliului 
de război al Corpului 6 armată din 
Cluj, la procesul intentat unor mill- 
tanți revoluționari de autoritățile 
burgheze. Cea care le rostea nu 
împlinise încă 25 de ani. La o 
virstă cind celor mai mulți le surld 
bucuriile vieții, ea pășise de mult pe 
calea luptei re
voluționare. cu
noscuse deja as
primea închiso
rilor.

Născută la 14 
decembrie 1903, 
s-a apropiat de 
mișcarea revolu
ționară încă din 
anii de liceu, 
cînd a devenit 
utecistă. A Îm
brățișat cu pa
siune Drofesiu- 
nca de institutoa
re. Fiindcă le 
vorbea copiilor despre ndevăr șl 
dreptate, despre exploatarea la care 
erau supuși cei ce muncesc de către 
capitaliști și moșieri, a fost exclusă 
din rândurile corpului didactic. Pen
tru a-și asigura existența s-a anga
jat ca lucrătoare într-o fabrică, 
unde, in contact direct cu situația și 
aspirațiile muncitorilor, cu lupta lor 
pentru o viață mai bună, s-a călit și 
maturizat.

In anul 1924 Partidul Comunist 
Român, Uniunea Tineretului Comu
nist și alte organizații revoluționare 
au fost scoase in afara legii. Nu
meroși militanți comuniști au căzut 
victime măsurilor represive luate de 
autorități. Haia Lifșiț a fost con
damnată la 9 luni Închisoare. 
Repetatele arestări și condamnări, 
presiunile continue ale organe
lor represive nu i-au frint Insă vo
ința de luptă. O perioadă a locuit 
în Belgia, apoi în Germania și Aus
tria, menținînd Insă tot timpul le
gătura cu conducerea mișcării noas
tre comuniste. într-o scrisoare tri
misă din Viena unei prietene, Haia 
Lifșiț își mărturisea în rinduri de 
mare frumusețe gindurile despre 
destinul propriu, despre viața și 
lupta revoluționarilor. „Noi poate 
vom muri... Dar acest lucru nu mă 
«perie. Un lucru aș vrea : să am po
sibilitatea să lucrez, să lupt și să 
simt întotdeauna eă șl eu am adus 
aportul meu in această operă mă
reață". Revenită in țară în 1926, a 
lucrat în colectivul care s-a ocupat 
de redactarea și difuzarea „Tinăru- 

70 de ani de la nașterea 
militantei comuniste 

Haia Lifșiț

lul leninist", orgnnul central de pre
să al C.C. al U.T.C. In această ca
litate, iar apoi in calitatea de secre
tar al C.C. al U.T.C., Hala Lifșiț a 
dedicat activității de educare revo
luționară a tinerei generații Întrea
ga sa energie și pricepere.

în martie 1928, In timpul unor 
acțiuni desfășurate la Arad împreu
nă cu activul organizației U.T.C. din 
localitate, a fost arestată ; Implica
tă In procesul de la Cluj, Haia Llf- 
șit, ca și ceilalți acuzați, s-au impus 
opiniei publice românești prin cura
jul și hotărirea lor de luptă. Nu

meroase scrisori 
de protest îm
potriva trata
mentului Inuman 
la care erau su
puși militanții 
revoluționari au 
fost trimise re
dacțiilor ziare
lor, au avut loc 
mitinguri In care 
s-a cerut stinge
rea acestei în
scenări judicia
re. Cu toată cam
pania Largă dc 
protest ce «-a 

desfășurat In țară, sentințele pro
mulgate au fost deosebit de aspre. 
Haia Lifșiț a fost condamnată la 8 
ană inchisoare.

La sfirșitul aceluiași an s-a acor
dat o amnistie, dar de prevederile 
sale nu au beneficiat Haia Lifșiț și 
tovarășii săi. In 6emn de protest, ei 
au declarat greva foamei, care a dy- 
rat șase 6ăptămini. Amplele acțiu/.- 
de solidaritate muncitorească cu ti
nerii revoluționari aflați in greva 
foamei au determinat in cele din 
urmă guvernul să le acorde amnis
tia. Pentru Haia Lifșiț era insă prea 
tirziu. Organismul firav, epuizat 
după un efort supraomenesc, n-a 
mai rezistat. La 17 august 1929, clnd 
nu Împlinise încă 26 de ani, s-a stins 
din viață intr-un spital din apropie
rea Clujului. La puțin timp după 
moartea ei „Apărătorul proletar" 
scria : „Proletariatul nu-și plinge 
jertfele. Cu pumnii încleștați iși 
stringe rîndurile și In revolta sa 
crește hotărirea neînduplecată de 
luptă. Pentru greu încercatul prole
tariat din România, memoria eroicei 
sale copile — Haia Lifșiț — trebuie 
să fie un imbold la luptă fără cru
țare șl fără contenire".

Scurtă, dar trăită la cotele cele 
mai înalte ale dăruirii și abnegației 
revoluționare, viața utecistei Haia 
Lifșiț va rămîne pentru totdeauna 
un exemplu de devotament față de 
clasa muncitoare și partidul ei co
munist, față do cauza socialismului.

Florian TANASESCU
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Citiți în ALMANAHUL
„SCÎNTEIA“ 1974:

GHIDUL VIEȚII RAȚIONALE GHIDUL VIEȚII RAȚIONALE

VREM Si FIM SĂNĂTOȘI
dar știm 

să fim 
cumpătați?

• SO Io wta din populat^ globului m.ra. lonwdic. 
O fac. IMdeouno in mod ? • „Ca^conJ. Jmo
dem." «nt inwhobil» 1 • Un pnnopi» wja». > 
nmnriul tău medic". Dar nu pnn automedicabe, ej pnn rw- 
^ecJorea prindDiilor vioîii raional. • 
«nătății ? • Un tablou wnophc in caro • X

• Moi ol« ca nu șhm dw» LG
ar.rn.nwfi., ahm-tar •

— Inițialele unei armonii esențiale • Institutul zahărului din 
Parij vă recomandă meniul omului echilibrat • Cura de slă
bire : erezii ți adevăruri fundamentale • Co spun obezitologii 
• Un tezaur în fructiera fiecăruia © Tutunul — produs cance
rigen I Dar țigara din— spanac ? • Cum să te lăți de fumat în 
dna zile — o metodă pentru cosmonauți, dar la îndemîna 
oricui • Gte bucăți de zahăr puneți în cafea ? • Spune-mi 
cit vin bei, ca să-ți spun ce fel de... mușchi ai 1 © Sedentaris
mul ți „plăcerea de a trăi" © Viața sportivă — un apanaj 
exdusrv al performerilor arenei ? • Ce sporturi să practicăm 
__de la 5 la 90 de ani • „Cei mai buni medici sînt doctorul 
Regim, doctorul Calm ți doctorul Bună dispoziție" — o con
cluzie la documentarul nostru și, totodată, una dintre 
de vorbe înțelepte cuprinse în „Cura de- proverbe medicale" 
pe care v-o oferă Almanahul „Scînteia".

Nu este o simplă întâm
plare faptul că aceste rin
duri apar tocmai acum. 
Tara întreagă iși amin
tește anul acesta de eve
nimentele istoricului an 
1848. de marile mișcări 
populare, de vajnicii lor 
conducători. Dar, alături 
de aceste evenimente, noi, 
muzicienii, găsim un mo
tiv in plus de aduce
re aminte. Se împlineș
te in acest an. 1973, un 
veac și un sfert de la pre
miera primei operete ro
mânești : „Baba Hirca" de 
Alexandru Fleohtenmacher.

Iată deci că acest gen, 
devenit atât de popular, a- 
ceaslă formă de spectacol 
muzical atit de accesibilă, 
care a dat alitea per
sonalități proeminente crea
ției muzicale universale, 
are la temelia sa o 
tradiție veche și — mai 
cu seamă — deosebit de 
roditoare și in țara noas
tră. Pentru că — o- 
dală cristalizată din ve
chiul vodevil românesc — 
opereta a fost de-a lungul 
deceniilor un gen mult în
drăgit de compozitorii ro
mâni. Șirul creatorilor și 
aceLa al creațiilor de răsu
net in genul operetei este 
impresionant. Opereta nu 
lipsește dintre lucrările 
clasicilor muzicii româ
nești, incepînd chiar cu 
primii săi pionieri. Eduard 
Wachmann, Ciprian Po- 
rumbescu („Crai Nou"), 
Tudor Flondor, Ion Vidu, 
Iaoob Mureș ianu („Millo 
director"). Eduard Caudella 
(din creația căruia sint 
demne de a fi amintite 
„Harță Răzeșul", „Hatma
nul Baltag", „Romanii și 
dacii"), George Stepaânes- 
cu („Scaiul bărbaților" 
etc), Constantin Dimitrescu 
— iată doar cițiva din 
compozitorii care au inițiat 
și îmbogățit opereta româ
nească cu lucrări de va
loare. încă in secolul tre
cut Retrospectiva ar putea 

continua. Dar spațiul re- 
strins îmi impune să trec 
în revistă — chiar succint 
— „producția" de operetă 
românească din ultimele 
decenii și — mai cu sea
mă — aceea născută in 
anii înnoirii vieții noastre 
art is ti co-cui turale. Aceasta 
pentru că tocmai in acești 
ani opereta românească a 
cunoscut o deosebită eflo
rescentă. S-a născut din 
inspirația compozitorilor

OPERETA ROMÂNEASCĂ 
- un reviriment necesar
noștri un șir de creații de 
deosebită valoare. Această 
valoare rezidă, .alături do 
muzica inspirată a unor 
compozitori ca Gherase 
Dendrino, Filaret Barbu, 
Gheorghe Dumitrescu. Vio
rel Doboș, Florin Comișel, 
Alfred Mendelssohn, Elly 
Roman sau Nicolae Klrcu- 
lescu — și n-am făcut de
ci t 6ă amintesc doar cîteva 
nume proeminente din și
rul autorilor noștri de o- 
peretă bună — și in faptul 
— cituși de puțin neglija
bil ! — că ele au transmis 
nemijlocit un mesaj, un 
conținut care se adresează 
gîndirii ascultătorului, sen
timentelor sale. „Lăsați-mă 
să cint", „Plutașul de pe 
Bistrița", ,,Colomba", „Ana 
Lugojana", „Anton Pann“, 
„Culegătorii de stele" sau 
recent „Se mărită fete
le" de George Grigoriu, 

ori „Spune-m! inimioară, 
spune" sînt creații care 
au statornicit nu numai 
valoarea, dar și re numele 
operetei românești, tocmai 
pentru că aveau ceva de 
spus, pentru că au înțeles 
rostul operetei în contex
tul creației muzicale ro
mânești contemporane : un 
gen muzical menit să in
struiască, într-un cadru de 
perfectă destindere spiri
tuală.

Am amintit titlul un«r 
operete născute in ultimii 
ani. Este foarte lesne a ne 
da seama că numărul lor 
mic se datorește lipsei de 
atracție a marii mase de 
compozitori pentru acest 
gen socotit — pe nedrept 1 
— minor. Dacă există in 
creația mondială a genu
lui noțiunea operetei vie- 
neze, a operetei pariziene 
sau a operetei engleze, de 
ce n-ar putea — ar trebui 
chiar ! — să exist© și a-
ceea a operetei românești, 
prezentă pe scena interna
țională nu numai sporadic, 
ci cu persistență. Compozi
torii noștri au dovedit-o șl 
o dovedesc continuu : sint 
capabili de creații de va
loare In toate genurile. Nu 
le lipsește lirismul, nu le 
lipsește umorul, nu le lip
sește veselia. Or, opereta 
nu se compune — oare — 

din aceste elemente ? Evi
dent : nu numai din aces
te elemente. Dacă ar fi 
astfel, operetele ar fi — 
să zicem ! — frumoase, dar 
nu ne-ar spune nimic ; 
elementelor amintite adi
neaori trebuie să li se ală
ture un altul, de o impor
tanță covirșitoare : mesa
jul, conținutul de idei luat 
din viața creatoare a omu
lui. din trecutul nostru is
toric, din istoria literaturii.

a muzicii noastre. Dacă 
Lehar și-a permis să-1 a- 
șeze pe Paganini in cen
trul uneia din cede mai reu
șite creații ale sale (e ade
vărat : Gherase Dendrino 
a prooedat la fel cu Ci
prian Porumbescu), dacă 
și-a îngăduit „extravagan
ța" de a-1 aleg© pe Goethe 
ca personaj de operetă — 
nota bene : Goethe — oare, 
in istoria artelor noastre 
nu se găsesc momente 
sau situații asemănătoare ? 
Sint convins că da î Tre
buie doar să fie căutate ! 
Dar — și nu fac dedt să 
accentuez din nou ! — nu 
e neapărată nevoie să ne 
Întoarcem privirile spre 
trecut. Sint convins că via
ța omului de astăzi oferă 
suficiente teme de inspira
ție pentru un șir întreg de 
librete de operetă Deci : 
iată o pașnică instigare a

dresată libretiștilor noștri I 
Desigur, opereta bună, ope
reta modernă, aceea care 
să-i placă, să-1 antreneze 
pe ascultătorul de azi nu 
trebuie să se bazeze doar 
pe un libret bun, inspirat 
din intimpJările zilei de 
azL Muzica trebuie și ea 
să țină pas cu vremea. 
Nu-i cerem compozitorului 
de operetă de azi să com
pună muzică in stilul „ope
retei mari" vieneze sau 
franceze. îi cerem să stu
dieze temeinic ritmurile, 
armoniile atitor forme ale 
muzicii ce și-au găsit locul 
in conștiința muzicală a 
mulțimii. Numeroase sint 
creațiile simfonic© care a- 
testă că autorii lor se 
preocupă de aceasta. Aș 
putea aminti aici de „Rit
muri de jazz" de Dumitru 
BughLci, de „Ritmuri cita
dine" de Nicolae Beloiu, 
de creații ale lui Lauren- 
țiu Profeta, Walter Mihai 
Klepper sau Adalbert Win
kler. Și ar fi de adăugat 
specialiștii muzicii noastre 
ușoare! O operetă nouă, cu 
mesaj, care să renunțe la 
vechil© tipare, operetă care 
să destindă și — mai pre
sus de orice ! — opereta cu 
specific românesc — iată ce 
așteptăm de la cei chemați 
s-o realizeze. In pas cu 
vremea, în pas cu exigen
țele, cu cerințele publicu
lui. întocmai cum au pro
cedat autorii de operetă 
românească atunci cind 
și-au scris creațiile de 
marc suoces, creațiile care 
au cucerit sufragiile publi
cului.

Avem surse de inspirație, 
avem creatori capabili. 
Și — mai ales I — avem 
cine să asculte noile crea
ții. Argumente suficiente, 
convingătoare ca in acest 
domeniu al artei să se 
producă revirimentul aș
teptat.

Ladislau FVREDI

)
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H O T Ă R î R E A
Comitetului Executiv al C. C. al P. C. R.

Plecarea reprezentantului președintelui 
Consiliului de Stat al României 

in unele tari arabe
Un eveniment marcant în cronica 

raporturilor prietenești româno-indiene

$7 a Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România cu privire la vizita 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Statele Unite ale Americii

(Urmare din pag. I) 

încrederii între state, un factor 
ele însemnătate majoră pentru 
asigurarea independentei po
poarelor. pentru adîncirea cursu
lui spre destindere și pace în 
lume.

9. Comitetul Executiv și Consi
liul de Miniștri trasează ministe
relor și organizațiilor economice 
sarcina de a întreprinde măsurile 
corespunzătoare pentru transpu
nerea Integrală în viată a preve
derilor acordurilor și înțelegeri
lor convenite. în scopul dezvoltă
rii în continuare a relațiilor eco
nomice dintre România și Statele 
Vnțte. al adîncirii colatxirării și 
£>-perăril economice și tehnice.

Este necesar ca. in spiritul do
cumentelor și acordurilor înche
iate, organizațiile economice de 
resort să întreprindă măsuri pen
tru concretizarea acordurilor și în
țelegerilor, prin acțiuni de coope
rare. inclusiv sub forma unor so
cietăți mixte de producție și des
facere. în toate domeniile de inte
res reciproc.

în scopul intensificării schim

Tovarășului ALEKSEI NIKOLAEVICI K0S1GHIN
Președintele Consiliului de Miniștri

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

MOSCOVA
în numele guvernului român ?i al meu personal vă exprim, stimate 

tovarășe președinte, profunde condoleanțe in legătură cu pierderile de vieți 
omenești cauzate de catastrofa aviatică de pe aeroportul Domodedovo din 
Moscova. Vă rog. totodată, să transmiteți familiilor îndoliate sentimentele 
noastre de sinceră compasiune.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

• SPORT<• SPORT • SPORT • SPORT « SPORT * SPORT • SPORT • SPORT

Ieri in țară : Vremea a continuat 
să se încălzească in toate regiunile. 
Cerul a fost variabil, mai mult no- 
ros in partea de nord-vest a țării. 
Izolat, dupâ-amiază s-au semnalat 
ninsori slabe in Maramureș. Vintul 
a suflat slab pină la potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila in
tre minus 10 grade la Tirgu Mureș 
și plus 4 grade la Mangalia. Pe 
alocuri s-a produs ceață in Banat, 
estul Munteniei și in Dobrogea. In 
București : Vremea a fost frumoasă, 
cu ccr variabil, mai mult senin. 
Vintul a suflat slab, pină la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de plus
1 grad.

Timpul probabil pentru zilele de
15. 16 și 11 decembrie. In țară : Vre
me in răcire, incepind din nord-ves-
tul țării. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Temporar va ninge, mai 
ales in nordul tării. Vintul va pre
zenta intensificări de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi. cu
prinse intre minus 15 și minus
5 grade, izolat mai coborite in de
presiunile intramontane, iar maxi
mele între minus 7 și plus 3 grade. 
In București : Vremea se va răci 
ușor. Cerul va ti temporar noros. 
Ninsoare slabă. Vi.nt potrivit

BOX: In 1974 -primeleHANDBAL: Campionatul mondial feminin

ECHIPA NOASTRĂ - IN FINALĂ!
IERI, ROMÂNIA —UNGARIA 12-11

Finala celei de-a V-a ediții a cam
pionatului mondial feminin de hand
bal se va disputa simbătâ, 15 de
cembrie. in sala „Pior.ir" din Bel
grad. intre reprezentativele Româ
niei și Iugoslaviei '.

Ieri seară s-au desfășurat ultimele 
meciuri din cadrul grupelor semifi
nale. în grupa de la Negotin, selec
ționata României a intilnit. intr-o 
paij dâ decisivă, formația Ungariei. 
T e care a invins-o cu scorul de 
12—11 (5—7). A fost un meci dina
mic si dramatic, in care handbalis-

REVANȘĂ LA HOCHEI

România — Iugoslavia 6-3
Pe patinoarul ..Tivoli" din Ljublja

na, in prezența a 3 000 de spe-cta- 
v-ri. s-a disputat meciul revanșă 
dintre echipele de hochei oe gheață 
ale României și Iugoslaviei. învinși 
in primul joc cu 7—2 hocheiștii ro
mâni au terminat de data aceasta 
învingători cu scorul de 6—3 (2—0. 
2—2. 2—1). Punctele echipei române 
au fost realizate d^- Gheorghiu (2). 
rostea. Antal. V. Huțanu și Pană. 
Pentru gazde au înscris S. Beravs 
D. Beravs și Poliansek.

FOTBAL: „Cupa U.E.F.A"

Leeds United eliminată!
Tn competiția internațională de 

fotbal ..Cuoa U.E.F.A.". Vittoria Se- 
tubal (Portugalia) a învins cu 3—1 
(0—0) formația Leeds United (in 
meciul tur : 0—1), iar Tottenham
Hotspur a Întrecut cu 5—1 (1—0) 
pe Dinamo Tbilisi (in meciul tur : 
î—D.Pentru sferturile de finaia. care 
••or avea loc in primăvară, s-au ca
lificat următoarele echipe : Lokomo
tiv Leipzig. F.C. K31n. V.F.B Slut
mart. Ipswich Town. Ruch Chorzow, 
Vittoria Setubal și Tottenham. Cea 
fe-a opta echipă va fi cunoscută la 
19 decembrie, după desfășurarea, me
ciului retur dintre echipele Standard 
Liege și Feyjenoord Rotterdam (in 
primul joc' fotbaliștii belgieni au 
ciștigat cu scorul de 3—1).

★
Peste 20 000 de spectatori au ur

mărit la Stoeke meciul de fotbal in 
care celebrul portar englez Gordon 
Banks și-a luat adio de ia activi
tatea competițională. Banks a apăra , 
pentru ultima oară poarta echipei 
sale. Stocke City, in jocul amical 
cu " formația Manchester United. 
Fotbaliștii din Manchester, care i-au 
a-.-ut in formație pe Bobby Charlton 
și George Best, au terminat învingă
tori cu scorul de 2—1. prin punc
tele marcate de Young si Macarl. 
Pentru Stocke a înscris portughezul 
Eusebio, invitat să participe la acest 
meci omagiaL 

bului de experiență, al mai bunei 
cunoașteri reciproce, al întăririi 
prieteniei și respectului între po
poarele român și american, tutu
ror ministerelor și instituțiilor 
interesate le revine sarcina de a 
extinde și multiplica formele de 
colaborare între cele două țări, 
inclusiv prin vizite reciproce de 
specialiști, ale oamenilor de știin
ță. de artă și cultură, de cadre 
didactice. O deosebită ihaportanță 
au promovarea în continuare și 
Intensificarea schimburilor pe li
nie de tineret și studentl : a în
lesni tinerilor din ambele țări să 
se cunoască mai bine, a creste și 
educa tinerele generații in spiritul 
prieteniei și stimei reciproce în
seamnă a asigura relațiilor priete
nești româno-americane perspecti
ve tot mai ample, un viitor trai
nic.

10. Comitetul Executiv si Consi
liul de Miniștri relevă că între
gul nostru partid. întregul popor 
român salută cu vie satisfacție și 
aprobă prin telegrame și multiple 
alte forme de manifestare rezul

telc românce, conduse la pauză, au 
egala*,  scorul și in final au obținut 
o meritată victorie prin golul in- 
seris in ultimul minut de joc de 
Doina Cojocaru. Punctele formației 
române au fost marcate de Doina 
Cojocaru (4), Simona Arghlr (4), 
Doina Furcoi (2). Rozalia Soos și 
Cristiana Pctrovici. In cadrul acele
iași grupe, echipa Cehoslovaciei a 
întrecut cu 12—8 (5—5) formația
Nor/c-giei.

La Zagreb. reprezentativa Iugo
slaviei a învins cu 7—5 (4—3) echipa

Nimic despre fotbal, 
totul despre sporturile 

de iarnă
• „Criteriul primei zăpezi", duminică la Sinaia • Un bogat 
calendar conipetițîonal * Pentru prima dată, competiții oîi- 

claie de sanie <*  Ce întreceri de masă putem Iniția

Peste numai citeva zile începe un 
nou sezon competițional Ia schi. Mo
mentul de start este considerat, ca 
de obicei. ..Criteriul primei zăpezi" 
— duminică, la Sinaia. Dar acesta 
este numai Începutul ! Calendarul 
întrecerilor la schi, bob și biatlon — 
prezentat si discutat acum două zile, 
odată cu alte probleme de fond ale 
activității F.R.S.B., in cadrul plena
rei anuale a comitetului federației — 
se anunța mai deosebit, mai variat 
și mai cuprinzător dedt in anii pre- 
c-denți. Constituie, fără îndoială, o 
noutate faptul că. in afara cunoscu- 
t'lor competiții de schi, bob și bia
tlon, in calendarul curent al F.R.S.B. 
apar, in mod oficial, competiții de 
sanie (ia Predeal. Brașov, Miercurea 
C:uc, Vatra Domei. Bușteni). Pe 
pirtia de bob de la Sinaia vor a- 
vea loc — ca un corolar al activi
tății la acest nou sport — campio
natul național (9—10 februarie 1974) 
Si ..Cupa României" (3 martie), atît 
pentru seniori, cit si pentru juniori.

Noul calendar competițional — in
cluzi nd șl o serie de importante con
cursuri internaționale, intre care 
campionate mondiale, campionate 
europene, campionate balcanice — 
Interesează deopotrivă pe sportivi si 
pe specialiști. Rezultatele ce se vor 
obține, comportarea de ansamblu a 
schiorilor și biailoniștilor. a bober:- 
Jcr fruntași ar putea fi determinante 
pentru selecționarea în loturile olim
pice.

O pondere marc- în acțiunile or
ganizatorice la schi și sănius o re
prezintă activitatea de masă, de ini
țiere și perfecționare a copiilor. Do
tarea materială începută pe o sca
ră mai largă anul trecut (numeroa
se școli si licee din zonele de munte 
au primit schiuri gratuit) va conti
nua și in acest sezon. Comisiile lo

tatele pozitive, bogate, alo vizitei 
întreprinse do tovarășul Nicolae 
Ceausescu în Statele Unite ale A- 
mericii. Adeziunea unanimă a po- 
p.u-ului la politica externă a parti
dului și statului constituie un pu
ternic izvor de forță nl acestei po
litici, o expresie a legăturii și u- 
nitâții indestructibile dintre partid 
și popor.

Pornind de la realitatea faptu
lui că rolul României in viața in
ternațională este determinat în 
mod hotărîtor atît de justețea po
liticii externe promovate, cît și de 
succesele obținute pe plan intern, 
Comitetul Executiv și Consiliul de 
Miniștri cheamă clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea. între
gul nostru popor să depună toate 
eforturile pentru a asigura înflo
rirea continuă economico-socială a 
țării, pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de plan ne 1974 ast
fel incit, in anul care vine, patria 
noastră să înregistreze noi și cît 
mai mari progrese pe calea edi-*  
ficăril societății socialiste multila
teral dezvoltate, pe calea creșterii 
fericirii și bunăstării întregului 
popor.

DE LA MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR 

Șl TELECOMUNICAȚIILOR
Din cauza condițiilor atmosferice 

nefavorabile. Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor a dispus 
suspendarea curselor fluviale rapi
de de călători pe traseele Tulcea — 
Chilia Nouă, Tulcea — Sf. Gheorghe 
și Brăila — Galați — Tulcea — Su- 
lina, Orșova — Moldova Veche.

Concomitent au fost luate măsuri 
pentru asigurarea unor bune condi
ții pentru pasageri in gările fluviale 
și ia bordul motonavelor amenajate 
pentru sezonul de iarnă.

U.R.S.S., iar formațiile Poloniei și 
Danemarcei au terminat la egalita
te : 12—12 (7-7).

Iată clasamentele finale ale celor 
două grupe : grupa 1:1. România — 
6 puncte ; 2. Ungaria — 4 puncte : 3. 
Cehoslovacia — 2 puncte ; 4. Norve
gia — 0 puncte : grupa a II-a : 1. 
Iugoslavia — 4 puncte ; 2. U.R.S.S. 
— 3 puncte (diferență de golaveraj 
zero) : 3. Polonia — 3 puncte (gola
veraj minus 1) ; 4. Danemarca — 2 
puncte.

cale de specialitate, asociațiile și 
cluburile cu secții de schi sint. de 
asemenea, chemate sâ organizeze di
rect. să asigure îndrumarea tehnică 
necesară a competițiilor de masă 
pentru „Cupa tineretului" și a în
trecerilor de schi din cadrul com
plexului polisportiv „Sport și sănă
tate". Așa cum s-a arătat la dis
cuția amintită, trebuie făcute mai 
multe eforturi, in permanentă co
laborare. si de către forul federal, 
de comisiile sale teritoriale și de 
către consiliile populare ale județe
lor și localităților montane. în pe
rimetrul sau in apropierea cartiere
lor. curților școlare, in parcuri sau 
păduri ar trebui amenajate (posibi
lități fiind destule) pirtii sau tere- 
nuri-școală pentru schi, pentru sâ- 
niuș. O idee interesantă, ce aș
teaptă să fie transpusă in fapt : ame
najarea'unor pirtii de promenadă, 
pentru mersul pe schi. în locurile 
de agrement din zonele de șes. Oare 
pentru numeroși bucureșteni care 
știu sâ schieze, sau ar dori sâ în
vețe. in pădurea Băr.easa sau la 
Snagov. spre exemplu, n-ar putea 
li amenajate astfel de trasee ? Con
cursurile de orientare turistică sint 
la fel de interesante și cind se des
fășoară pe schi !

în general, pc-ntru actualul sezon 
condițiile materiale — ne referim la 
pirtii. la transportul pe cablu, la e- 
chipamentul necesar practicării spor
turilor de iarna etc. — se prezintă 
îmbunătățite. Foarte curind. la Si
naia va li inaugurată o nouă pirtle 
cir- schi. In zonele de tradiție ale 
Geniului, gazdele sint in așteptarea 
oaspeților, angajindu-se, prin repre
zentanții lor la plenara comitetului 
federal, să sprijine continuu dez
voltarea acestui frumos șport.

I. DUM1TRIU

La 13 decembrie. Mircea Malița, 
reprezentam al președintelui Consi
liului de Stat. Nicolae Ceaușescu. a 
plecat in Republica Arab» Libia. 
Republica Arabă Yemen Si Republi
ca Islamică Mauritania.

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Iile Verdeț, prim-vicc- 

preșcdinte al Consiliului de Miniștri, 
a primit joi dupâ-amiazfl pe Antonio 
Enrique Lu.sson. ministrul transpor
turilor din Republica Cuba, care 
face o vizita in țara noastră.

La primire, desfășurată intr-o at
mosferă tovărășească, a luat parte 
Emil Drăgănescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor.

Plecarea delegației guvernamentale 
române in R. P. Bulgaria

Joi seara a plecat spre Safia dele
gația guvernamentală română, con
dusă de tovarășul Lconte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele părții 
române în Comisia mixtă guverna
mentală româno-bulgară de colabo
rare economică și tchnico-științifieă. 
pentru a participa la întîlnirea de lu
cru a președinților celor două părți 
In această comisie.

La plecare, în Gara de Nord, au

OMAGIU EROILOR PROLETARIATULUI CĂZUTI
LA 13 DECEMBRIE 1918

în semn de cinstire a memoriei 
eroilor proletariatului căzuți la 13 
Decembrie 1918 in lupta pentru bună
starea și libertatea poporului munci
tor. delegații de oameni ai muncii șl 
pionieri din Capitală au depus, joi 
dimineața, coroane de flori la placa 
comemorativa din piața fostului 
Teatru Național — locul unde s-a 
petrecut masacrul pus la cale de gu
vernul burghezo-moșieresc in urmă 
cu 55 de ani.

La solemnitate au luat parte re
prezentanți ai Comitetului munici
pal București al P.C.R. și ai Consi
liului popular municipal, ai Consi
liului municipal al sindicatelor 
București, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, muncitori tipografi par
ticipant! la aceste lupte, oameni ai 
muncii din întreprinderile tipogra
fice, din alte întreprinderi șl insti- 
.țutii bucureștene.

în aceeași zl a avut loc solemni
tatea depunerii de coroane la cimiti

campionate mondiale
• Programul și compoziția 

lotului român
Echipa de tineret a României va 

fi aceea care va încheia programul 
internațional al anului 1973 prin două 
intilniri in R. D. Germană, cu re
prezentativa similară a țării gazdă 
(14 și 16 decembrie). Dar de pe acum 
s-au precizat programul și obiecti
vele boxerilor noștri fruntași pentru 
1974. Anul ce vine așază pentru 
prima oară în istoria boxului obiec
tivul campionatelor mondiale (Au
gust — Cuba). Astfel, in drum spre 
Jocurile olimpice, sarcini competi- 
ționâle importante se interferează in 
pregătirea lotului reprezentativ. La 
F.R.B., acesta a căpătat forma unui 
lot compus din 44 de sportivi, cu 
perspectivă olimpică in 1976 șl cu 
obiective apropiate in 1974 : campio
natele mondiale pentru seniori, cam
pionatele europene pentru tineret.

In acest lot larg au fost selecțio
nați : P. Drago, M. Aurel, P. Ganea, 
R. Cosma (semimuscă); F. Ibrahim,
C. Gruescu, N. Robu, I. Sulă. T. Dinu 
(muscă); M. Lazăr. M. Tone, S. Ena- 
che (cocoș); Gh. Ciochină. G. Pomet- 
cu, C. Stefanovich M. Ploieșteanu. N. 
Butișagă (pană); S. Cuțov, I. Vladi
mir, V. Sirbu (semiușoară); C. Cu
țov, P. Dobrescu, Hajnal C.. I. Bu- 
dușan (ușoară); S. Mihalcea, I. Tirîlă,
D. Cimpoeșu, I. Vornicescu (semimij- 
locie); Șt. Florea, S. Tirîlă, I. Mo- 
canu, P. Istrate (mijlocie mică) ; Al. 
Năstac, I. Gyorfi, A. Papuc. I. Mi- 
hoc (mijlocie); V. Croitoru, C. Vâran, 
M. Simon, Gh. Matache (semigrea); 
I. Alexe, I. Dascălu, C. Dafinoiu, V. 
Lehăduș (grea).

După cum se poate constata, din 
lot lipsesc cițiva pugilișli cunoscuți, 
cum sint Șt. Bâiatu, Al. Turei. Tr. 
Cerchia și... Victor Silberman. Mo
mentele competlționale cele mai im
portante ale anului viitor, pină la 
Campionatele mondiale (luna august- 
Havana), vor fi in ordine: dubla in- 
(ilnire cu echipa de tineret a Iugo
slaviei (februarie) ; meciurile Româ
nia A—R. D. Germană A (1 și 3 mar
tie) ; turneele pe categorii de greu
tate (a doua jumătate a lunii martie, 
la Timișoara șl Ploiești) ; turneul in 
Algeria al unei echipe din lotul o- 
limpic (15—20 aprilie) : „Centura de 
aur" (5—12 mai) ; campionatele euro
pene de tineret (Kiev, 1—9 iunie) ; 
Balcaniada (Constanța, 23—30 iunie).

ȘAH

„Cupa campioanelor europene'* 1 * * * 5
..Cupa campioanelor europene" de 

șah a continuat, la Vmjacka Banja, 
după o zi de repaus, cu partidele 
i undei a 9-a in care reprezentanta 
României. Gertrude Baumstark. a in
vins-o in 33 de mutări pe maestra 
poloneză Jurclnska.

Clasamentul după 9 runde : 1.
Kușnir (U.R.'S.S.) 7,5 puncte ; 2.
Baumstark (România) 6,5 puncte ; 
3—4. Vcroczi (Ungaria). Vokralova 
(Cehoslovacia) 5,5 puncte etc.

La aeroportul Otopent a fost con
dus de Nicolae Ghenea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de 
funcționari superiori din M.A.E.

(Agerpres)

A fost prezent Nicolas Rodrigucz 
Astiazarain, ambasadorul Cubej la 
București.

în cadrul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
colaborării șl cooperării economice 
ei tehnice dintre România șl Cuba 
In domeniul comunicațiilor.

(Agerpres)

fost prezenți tovarășii ion Pățan, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Spas Gospodov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

rul ..Reînvierea", unde sint înhumați 
o parte din eroii muncitori căzuți la 
13 Decembrie 1918.

Cu prilejul zilei de 13 Decembrie, 
la ciuburi și case de cultură ale 
sindicatelor, in școli și unități mi
litare. au avut loc intilniri ale oa
menilor muncii cu reprezentanți ai 
organelor locale de partid și sindi
cale, cu vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, in cadrul cărora a fost 
evocată semnificația luptelor munci
torești din decembrie 19î8.

(Agerpres)

ION RAB |

In ziua de 12 decembrie a.c. a în
cetat din viată tovarășul Ion Rab. 
vechi militant al mișcării muncito
rești ?i revoluționare din tara noas
tră. membru al Partidului Comu
nist Român din anul 1932.

Născut la 27 octombrie 1904 in 
București. Ion Rab a lucrat ca mun
citor tipograf la întreprinderi din 
Cluj și din București. în 1933 a luat 
parte la luptele greviste ale munci
torilor ceferiști si petroliști, fapt 
pentru care a fost arestat de auto
ritățile burghezo-moșierești. iar mai 
tirziu a activat in cadrul comitetelor 
de partid ale sectoarelor II Negru 
și I Galben din Capitală si in or
ganizațiile dc masă ..Ajutorul mun- 
c’torcsc român", ..Ajutorul Roșu", 
..Sindicatul constructorilor". ..Blocul 
Munciloresc-Țârânesc". fâcind parte 
si clin comitetele locale ale orașul u; 
București. In 1943 a intrat in divizia 
..Tudor Vladimircscu" si a partici
pat la războiul antihitlerist, luptind 
pe frontul din Transilvania. Ungaria 
și Cehoslovacia.

După eliberarea tării de sub ju
gul fascist. Ion Rab a activat in ca
drul aparatului Comitetului Central al 
partidului și in Ministerul Forțelor Ar
mate. Totodată, .a desfășurat o bogată 
activitate pe tărim obștesc ca depu
tat in M.A.N. si membru al Prezi
diului M.A.N, în perioada 1953—1954 
a îndeplinit funcții de răspundere în 
aparatul de stat, lucrînd in calita
te de ministru adjunct la Ministe
rul Construcțiilor, iar apoi ca amba
sador >al României in diferite țări.

Pentru munca sa neobosită a fost 
distins cu ordine si medalii ale Re
publicii Socialiste România.

Amintirea sa va rămîne mereu vie 
in inimile celor care l-au cunoscut 
și au lucrat alături de el.

COMITETUL 
FOȘTILOR LUPTĂTORI 

ANTIFASCIȘTI DIN REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMANIA

Sicriul cu corpul neînsuflețit al to
varășului Ion Rab va fi depus du
minică. 16 decembrie a.c.. orele 10, 
in sala de marmură a crematoriului 
..Cenușa". Incinerarea va avea loc 
în aceeași zi. la orele 11.30.

vremea

25 DE ANI DE LA STABILIREA RELAȚIILOR 
DIPLOMATICE INTRE ROMANIA Șl INDIA

Cronica relațiilor prietenești ro- 
miino-indiene consemnează astăzi o 
dată memorabilă : împlinirea a 25 de 
ani de la stabilirea relațiilor diplo
matico intre cele două țări.

în pătrarul de veac ce a trecut de 
la acest act, legăturile priete
nești statornicite intre popoarele 
noastre au cunoscut o continuă 
dezvoltare, au căpătat, an de an. 
noi dimensiuni. Deși orlnduirlle 
lor sociale sint diferite. România și 
India, ambele țări in curs de dezvol
tare, au preocupări comune in direc
ția progresului și prosperității, sint 
animate de aceleași idealuri de pace 
și înțelegere cli toate țările lumii. 
Sint, de aceea, firești simțămintele 
de respect și considerație pe care po
poarele noastre și le nutresc reci
proc, interesul viu cu care fiecare 
urmărește eforturile și realizările ce
luilalt.

în România este cunoscută șl se 
bucură de o înaltă prețuire contribu
ția pe care poporul din țara străbă
tută de Indus și Gange a adus-o. in 
decursul milenarei sale istorii, la îm
bogățirea patrimoniului culturii și 
civilizației universale. Este cunoscu
tă, de asemenea, lupta dirză purtata, 
de-a lungul secolelor, dc poporul in
dian pentru afirmarea ființei sale 
naționale, pentru libertate șl indepen
dență. In spiritul politicii consecven
te a țării noastre de solidaritate și 
simpatie față de statele care au pă
șit pe calea dezvoltării de sine stă
tătoare. poporul român se bucură sin
cer de succesele de seamă obținute 
de India in perioada de la procla
marea independenței pe calea dez
voltării economico-sociale și cultura
le, făuririi unei vieți noi, a valorifi
cării, in interesul propriului popor, 
a vastelor resurse materiale și ener
gii umane de care dispune.

Intre România și India se desfă
șoară, în special in ultimii ani, o 
conlucrare fructuoasă pe diferite pla
nuri. După cum se știe, țara noastră 
a participat, prin livrări de echipa
ment și asistență tehnică, la punerea 
în funcțiune a rafinăriilor de la 
Gauhati și Barauni. a termocentralei 
din Singareni, a bazei mecanice de 
la Barota. a combinatului de lubri- 
fianți de la Ilaldia, a contribuit și 
contribuie la realizarea altor obiec
tive industriale din India, In ceea ce 
o privește. India livrează României o 
serie de mărfuri care prezintă interes 
pentru economia țării noastre, inclu
siv produse ale noii industrii indie
ne. Progresele Înregistrate de econo
miile naționale ale celor două țări 
creează noi premise pentru intensifi
carea și diversificarea legăturilor de 
cooperare reciproc avantajoasă. In 
acest sens, o contribuție importantă 
este chemată să aducă comisia mixtă 
româno-indiană de cooperare econo
mică, tehnică, și științifică, care, con
form unei recente hotăriri comune,

★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, și ministrul afacerilor 
externe al Republicii India. Swaran 
Singh, au făcut un schimb de me-

„FRANKFURTER RUNDSCHAU"

Ce facem 
cu pneurile uzate?

Ziarul vest-german „Frankfurter. 
Rundschau" publică un articol in 
care se ocupă dc problema folosirii 
pneurilor uzate ca sursă de combus
tibil — problemă care, în condițiile 
actualei penurii de energie, arc o 
deosebită importanță, fiind, totodată, 
strins legată de chestiunea la fel de 
actuală, a protecției mediului încon
jurător. în același timp, pneurile pot 
avea alte multiple întrebuințări, ceea 
ce face ca, in ultimul timp, atenția 
multor cercetători să se îndrepte cu 
precădere in această direcție.

Fiecare automobilist — scrie zia
rul — uzează, in medie, in fiecare 
an. două pneuri. Avind in vedere că 
numai in R. F. Germania se află in 
circulație aproximativ 15 milioane 
de automobile, reiese că anual sint 
scoase din uz în această țară 30 mi
lioane de pneuri. Ele nu mai pot fi 
folosite pentru circulație dar, clin 
punct de vedere fizic, ele nu au dis
părut. Pneurile nu „mor" de la sine.

Ce se intîmplă cu pneurile vechi 
care — fie că sint așezate în stive, 
fie că 3Înt aruncate, „discret", la 
marginea pădurilor — degradează 
mediul înconjurător ? Deși această 
chestiune nu pare, la prima vedere, 
de importanță arzătoare, ea este, 
totuși, o problemă acută a protecției 
mediului înconjurător. Este îmbucu
rător că în anumite țări există pre
ocupări in această direcție.

Pneurile, deși formate in cea mai 
mare parte din substanțe organice, 
nu sint atacate de microorganisme. 
Această proprietate, care le face să 
nu dispară de la sine, este caracte
ristică atit pneurilor, cit $i altor 
produse modeme din mase plastice. 
Ele trebuie distruse prin interven
ția omului sau trebuie sâ li se gă
sească o altă utilizare. Dacu de pe 
urma distrugerii Lor se poate obține 
un folos, cu atit mai bine.

Firma americană de cauciucuri 
„Goodyear" a construit la Jackson 
(statul Michigan) și la Wolver
hampton (Anglia) cazane cu aburi 
in care sint arse la o temperatură 
de 1 200 grade pneuri scoase din uz: 
cite 3 000 de bucăți zilnic. Aburul 
obținut este folosit la vulcanizarea ’ 
pneurilor noi. Deocamdată insă, me
toda nu este pe deplin economi
coasă.

O altă uzină americană, „Fire
stone", experimentează o metodă de 
distilare a pneurilor. In rezervoare 
închise, încălzite la o temperatură 
de 500° C, pneurile uzate sint trans
formate intr-un lichid care se asea
mănă cu păcura. Acest produs al 
distilării poate fi prelucrat din nou 
pentru obținerea cauciucului, sau 

urmea2â să ia ființă în cel mai scurt 
timp.

Un aport de cea mai marc Însem
nătate la dezvoltarea relațiilor prie
tenești româno-indiene l-nu avut in- 
tilnirile dintre cei mai inalți repre
zentanți ai țărilor și popoarelor noas
tre. Așa cum este cunoscut, in urmă 
cu patru nni, președintele Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Consiliului 
de Miniștri, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, au vizitai India șl au avut 
convorbiri cu președintele Varahagiri 
Venkata Giri și cu primul ministru 
Indira Gandhi. în luna octombrie a 
acestui an președintele indian a fost 
oaspetele țării noastre. Aceste intil
niri, ca și intllnirile la alte niveluri, 
au scos în evidență dorința comuna 
de a extinde și diversifica pe mul
tiple planuri colaborarea reciprocă 
româno-indiană, de a intensifica con
lucrarea țărilor noastre pe arena in
ternațională, aceasta corespunzind în 
cel mai inalt grad intereselor ambe
lor noastre popoare, intereselor ge
nerale ale cauzei păcii și înțelegerii 
in lume. „Constituie, desigur, un mo
tiv dc satisfacție evoluția din ultimii 
ani a relațiilor de colaborare dintre 
România și India. Dezvoltarea eco- 
nomico-socialâ a țărilor noastre oferă 
insă posibilitatea amplificării acestor 
relații, realizării unei colaborări mai 
strînse pe tărim economic, politic, 
cultural, tchnico-științific — în inte
resul celor douâ popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale" — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
timpul recentei vizite a președintelui 
Indiei la București. La rindul său, 
înaltul oaspete indian aprecia: „Con
vorbirile pe care le-am avut cu Ex
celența Voastră și cu alți conducă
tori români au confirmaț faptul cu, 
dată fiind starea excelentă a rela
țiilor dintre cele două țări, legăturile 
de prietenie și de colaborare multi
laterală dintre guvernele și popoa
rele noastre vor crește șl mai mult 
in anii următori".

La 25 de ani de la stabili
rea relațiilor diplomatice reciproce, 
se poate afirma cu satisfacție că 
legăturile de colaborare multilatera
lă româno-indiană cunosc o dezvol
tare continuă cu bune rezultate, că 
in fața lor se deschide perspectiva 
unei evoluții mereu ascendente. In 
același timp, se poate aprecia că des
fășurarea cooperării româno-indiene 
constituie un exemplu de conlucrare 
rodnică, întemeiata pe respect și în
credere mutuală, pe egalitate depli
nă in drepturi.

Cu prilejul aniversării unui sfert 
de veac de la stabilirea relațiilor di
plomatice intre România și India, po
porul român adresează poporului in
dian prieten cele mai calde felicitări, 
urări sincere de noi succese pe calea 
împlinirii aspirațiilor șale de progres 
și prosperitate.

Eugen IONESCU
★

saje de felicitare cu prilejul eelel 
de-a 25-a aniversări a stabilirii re- 
lațilior diplomatice intre Republica 
Socialistă România și Republica 
India.

poate fi folosit pentru combustie la 
fel ca și păcura. Produsele gazoase 
care iau naștere atunci cind tempe
ratura este ridicată la 900°, pot fi 
folosite, de asemenea, pentru com
bustie. în urma acestei operațiuni 
rămin resturi asemănătoare cărbu
nelui. care pot fi folosite ca adaos 
la prepararea unui anumit soi de 
beton sau utilizate la instalații de 
filtrare a apelor reziduale.

Japonezii intenționează să pro
ducă din pneuri uzate gaze pentru 
instalațiile de uz casnic. Pneurile 
sint răcite ou ajutorul gazelor na
turale lichefiate, puțind fi transfor
mate cu mai multă ușurință in acest 
fel, in granule, material de bază mai 
adecvat pentru producerea de gaze.

Pe de altă parte, cercetători ame
ricani de la Institutul de microbio
logic de pe lingă Universitatea Rut
gers din New Brunswick (statul 
New Jersey) sint pe cale de a 
elabora o metodă cu ajutorul căreia 
din pneuri uzate s-ar obține un ma
terial menit să contribuie la îmbu
nătățirea structurii solurilor. Prin 
adaosul diferitelor chimicale se 
creează posibilitatea ca ciuperci și 
alte microorganisme să poată ataca 
bucățile de pneuri, care să fie in
corporate astfel in sol.

A „căptuși" cu pneuri uzate para
petele podurilor, ca și alte obstacole 
periculoase pentru automoblliști — 
iată o propunere făcută de „Trans
portation Institute" din Texas. Ideea 
unui decor rutier cu pneuri uzate 
nu pare totuși atrăgătoare.

Mai atractivă pare propunerea de 
a construi recife maritime arti
ficiale din pneuri vechi. Pe coasta 
răsăriteană a S.U.A. și in Golful 
Mexic se află. în prezent! in con
strucție, 80 de asemenea recife. 
Potrivit părerii ihtiologilor, astfel 
de bariere artificiale, care prezintă 
numeroase cavități, ar constitui 
locuri ideale pentru înmulțirea peș
tilor. S-a calculat că pe coasta esti
că a Statelor Unite, din Long Island 
pină la Miami, și-ar putea găsi uti
lizarea 1,5 miliarde de pneuri scoa
se din uz.

A arunca deșeuri în mare consti
tuie o rețetă veche, care însă in 
ultimul timp se dovedește tot mai 
mult a fi fatală. Concluzia că pneu
rile vechi ar îmbunătăți condițiile 
de viață in mare pare prea frumoa
să pentru a putea fi acceptată fără 
rezervă. Iată de ce obiecțiile ridi
cate față de construcția masivă da 
recife din pneuri uzate par justi
ficate. chiar dacă, pentru o scurtă 
perioadă, s-ar putea constata o in
fluentă favorabilă asupra faunei 
maritime.

I

l
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GENERALE A O.N.U.
5. II'. A. P. O. recunoscut

a! poporului
reprezentant autentic 

namibian

ORIENTUL APROPIAT
• Intensă activitate diplomatică în preajma deschiderii 
Conferinței de la Geneva • Schimbări în Comandamen

tul suprem al forțelor armate egiptene

DE
LONDRA CONSACRATA DEZVOLTĂRII

NEW YORK 13 (Agerpres). — Cu 
lr'. voturi favorabile, două împotrivă 
(Africa de Sud și Portucalin) și 17 
f ■■țineri. Adunarea Generală a 
O N U. a adoptat, miercuri seara, re
zoluția recomandată de Comitetul 
pentru probleme coloniale a adună- 
r i. nrin care Organizația Toporului 
Africii de Sud-Vest (S.W A.P.O.) este 
recunoscută ca reprezentant autentic 
al poporului namibian. Documentul 
cere cu fermitate retragerea imediată 
a administrației sud-africane din 
t-ri’orîul nam b an. reamintind eâ 
mandatul oferit de Societatea Na
țiunilor guvernului de la Pretoria 
p;upra Africii de Sud-Vest r expi
rat încă din 1966. teritoriul fiind în
credințat Națiunilor Unite — prin 
Cons.’.Pil O.N.U. pentru Namibia — 
în vederea conducerii sale spre do- 
bindirea totală a unei independențe 
reale, pe calea aplicării dreptului la 
autodeterminare.

nil. sub președinția ambasndorulul 
R. P. Chineze la O.N.U., Huang 
Hua, pentru a continua dezbaterile 
asupra situației din Namibia.

Consiliul a adoptat în unanimitate 
proiectul de rezoluție care prevede 
întreruperea dialogului și contactelor 
secretarului general al O N.U, Kurt 
Waldheim, cu reprezentanții regimu
lui de apartheid din Africa de Sud, 
ca urmare a lipsei oricăror progrese 
in direcția apropierii datei auto
determinării Namibiei, teritoriu aflat 
sub ocupația ilegală a armatei și 
administrației Pretoriei. Rezoluția 
apreciază pozitiv eforturile secreta
rului general de a găsi o cale paș
nică de soluționare a acestei pro
bleme și cere să țină Consiliul de 
Securitate la curent cu evoluția si
tuației din Namibia.

DEZBATERILE DIN CONSILIUL 
DE SECURITATE

NEW YORK 13. (Corespondentă 
c - la C. Alexandroaie). — Consiliul 
de Securitate al O.N.U. s-a intru-

Pe de altă parte. Adunarea Ge
nerală a aprobat — cu 109 voturi 
favorabile. contra 4 (Portugalia, 
Spania. Africa de Sud și S.U.A.) — 
o altă rezoluție recomandată de Co- 
mi'ctul do tutelă, prin care se cere 
instituirea unei comisii pentru inves
tigarea atrocităților comise de tru
pele portugheze in Mozambic.

ALGER 13 (Agerpres). — Secre
tarul D '"ni l imontului do Stat al 
S.U.A . H. Ki'-inger. care a făcut o 
scurtă escală la Algf-r. a plecat, joi, 
la Cairo — prima etaoâ a turneului 
pe care il întreprinde in Orientul 
Apropiat. El a avut convorbiri cu 
președintele Hou.ari Bo.imcdienc și 
cu ministrul afacerilor externe. Ab
delaziz Bouteflika. După convorbi
rile cu șeful statului Algerian. H. 
Kisringor a subliniat că întrevederea 
a fost „cordială, utilă, constructivă 
și completă1* și că schimbul de ve
deri s-a referit la Orientul Apropiat 
și la relațiile bilaterale. ..Noi am 
căzut de acord ca Statele Unite și 
Algeria să mențină un contact 
strins". „în orice situație, indiferent 
dacă există un acord, un semiacord 
sau dezacord asupra Orientului A- 
propiat, Algeria optează pentru un 
dialog și va proceda in consecința", 
a precizai, ministrul algerian de ex
terne, care a anunțat că Henry Kis
singer se va reîntoarce curind la 
Alger.

Sadat, a emis un decret privind efec
tuarea unor importante schimbări in 
Comandamentul suprem al forțelor 
armate ale țării. Astfel, generalul 
Mohamed Abdel Ghany El Gamnssy, 
care a condus delegația egipteană ia 
convorbirile pentru aplicarea acordu
lui do consolidare a încetării focului 
in zonă, a fost numit șef al Stalului 
Maior al armatei,, înlocuindu-1 pe 
generalul Saad Eddine Al-Shazly, 
Șef a) operațiunilor in cadrul co
mandamentului a fost numit gene
ralul Hassan El Guercdly. Au mai 
fost desemnați noii comandanți ai 
armatelor a doua și a treia egiptene.

Potrivit agenției M.E.N., schimbă
rile au fost operate la recomandarea 
ministrului apărării, generalul Ah
med Ismail. în vederea întăririi Co
mandamentului forțelor armate egip
tene.

ÎNTÎLNIRE LA
RELAȚIILOR ECONOMICE Șl TEHNICO-ȘTIINTIFICE 

ROMÂNO-ENGLEZE

Adoptarea unei rezoluții privind drepturile umane 
în timpul conflictelor armate

NEW YORK 13 (Agerpres). — A- 
dunarea Generală a O.N.U. a adop- 
■ ' o rezoluție cu privire la drep
turile umane in timpul conflictelor 
armate, definind statutul de comba- 
t.-.nți împotriva dominației coloniale 
s .u străine si împotriva unui re
gim ras st

Documentul stabilește că lUDta po- 
poarelor aflate sub dominație colo- 
nială sau străină și sub dominația 
unui regim rasist, centru realizarea 
drepturilor lor la autodeterminare și

independență, este legitimă si con
formă dreptului internațional. Orice 
tentativă de a reprima o asemenea 
luDtă este incompatibilă cu Carta 
Națiunilor Unite, ca și cu Declara
ția universală a drepturilor omului 
si constituie o amenințare pentru 
pacea și securitatea internațională. U- 
tilizarea mercenarilor împotriva miș
cărilor de eliberare națională con
stituie un act criminal, stipulează 
documentul.

★

CAIRO 13 (Agerpres). — Secreta
rul de stat american, Henry Kissin
ger, a sosit, joi seara, la Cairo, in cea 
de-a doua vizită pe care o între
prinde in capitala egipteană in ulti
mele cinci săptămini. Convorbirile 
sale cu președintele Anwar Sadat și 
cu ministrul egiptean de externe, Is
mail Fahmy, sint consacrate exami
nării unor probleme privind confe
rința de pace asupra Orientului 
ADropiat. care ar urma să se deschi
dă la Geneva, la 18 decembrie.

CAIRO 13 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Arabe Egipt, Anwar

★
BELGRAD 13 (Agerpres). — 

Belgrad a fost dat publicității 
comunicat privind convorbirile . 
care le-a avut cu partea iugoslavă 
Murtadha Saeed Abdul Baqi, membru 
al Consiliului Comandamentului Re
voluției din Irak, ministrul afacerilor 
externe, care a efectuat o vizită ofi
cială in R.S.F. Iugoslavia.

Comunicatul relevă că relațiile de 
colaborare dintre Iugoslavia și Irak 
so dezvoltă în spiritul prieteniei, res
pectului și înțelegerii reciproce. Păr
țile au subliniat necesitatea retrage
rii trupelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate și a asigurării dreptu
rilor legitime ale poporului palesti- 
nean. in vederea instaurării unei păci 
trainice și drepte în Orientul Apro
piat.

La 
un 
pe

LONDRA 13 (Corespondență de la 
N. Plopeanu). La Palatul Westmins
ter — sediul Parlamentului britanic 
-- a avut loc o întilnire consacrată 
problemelor dezvoltării și diversifi
cării relațiilor economice și tehnico- 
științifibe româno-cnglczc. Desfășu
rată sub auspiciile Comitetului par
lamentar pentru comerțul Est-Vest 
și ale grupului parlamentar Anglia— 
România, intilnirea a reunit deputațl 
ai Camerei Comunelor și Camerei 
Lorzilor.

Luind cuvîntul in cadrul intilnirii, 
ambasadorul țării noastre la Londra, 
Pretor Popa, a vorbit celor prezenți 
despre avintul continuu al econo
mici românești, despre posibilitățile 
crescinde ale României de a adinei 
și dezvolta comerțul și 
economică cu alte state.
a arătat că, deși în ultimii ani s-au 
extins relațiile economice și comer
ciale dintre România și Marea Bri
tanie. nivelul atins este totuși cu

colaborarea 
Vorbitorul

mult in urma posibilităților șl poten
țialului economic al celor două țâri.

în cursul intilnirii. deputății bri
tanici au manifestat interes față de 
căile noi de stabilire a unor contacte 
mai strinse intre firmele britanice 
și întreprinderile românești de co
merț exterior, precum și față de 
necesitatea înlăturării obstacolelor 
care se mai mențin și care frinează 
un asemenea curs.

„Admirăm (ara dumneavoastră, 
progresul ci, politica sa pusă in 
slujba prieteniei și colaborării cu 
toate țările" — a spus deputatul con
servator Barnaby Drayson, președin
tele Comitetului parlamentar pentru 
comerțul Est-Vest. în> numele celor 
prezenți, el a exprimat dorința con
tinuării schimbului de păreri 
sacrat dezvoltării pe multiple 
nurj « relațiilor de cooperare și co
laborare româno-britanice. La rîndul 
său. deputata laburistă Rcnâe Short 
a pledat pentru găsirea unor forme 
noi de extindere a comerțului bilateral.

VENEZUELA

Rezultatele alegerilor generale
CANDIDATUL PARTIDULUI ACȚIUNEA 

CARLOS ANDRES PEREZ, VIRTUAL 
AL MANDATULUI PREZIDENȚIAL

CARACAS 13 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă relatează că. deși 
rezultatele definitive ale alegerilor 
generale desfășurate, la 9 decembrie. 

Venezuela nu sint cunoscute — 
candidatul partidului Acțiunea De
mocratică (A.D.) la funcția suprema 
in stat. Carlos Andres Perez, poate 
ti considerat ca virtual ciștigător al 
mandatului prezidențial pentru ur
mătorii 5 ani. El urmează să-și preia 
in mod oficial funcția la 11 martie 
1974. în acest fel. Acțiunea Demo
cratică revine la putere după pe- 
rioada 1969—1973, cind conducerea 
țârii a fost asumată de președintele 
Rafael Caldc-ra, reprezentantul Parti
dului social-creștin-Copei.

După numărătoarea a 3 631411 bu
le ine. din cele peste 4 milioane ex
primate. Consiliu] suprem electoral 
consemnează pentru Carlos Andres 
Perez 1 683 428 voturi favorabile, față 
de c :--> 1 285 703 de sufragii întrunite 
de Lorenzo Fernandez, reprezentan
tul partidului de guvemâmint Copeî. 
Astfel. Perez și-a asumat o mar
jă confortabilă față de princi
palul său adversar care, de altfel, 
în-r-o Kegramă de felicitare adre- 
>n-â ciștigătorului, se recunoaște in-

DEMOCRATICA, 
CÎȘT1GATOR

s-a anunțat că Acțiunea Democra
tică și-a asigurat majoritatea in am
bele camere legislative, obtinind 28 
mandate de senatori și 100 de depu- 
tați, in timp ce partidul Copei va 
dispune de 19 mandate in Senat și 
64 in Camera deputaților.

con- 
pla-

viitor va fi inaugurat la Toron
to (Canada) cel mai înalt turn 
de telecomunicații din lume, 
înalt de 551 m. el va fi piesa 
centrală a proiectului de mo
dernizare a zonei comerciale a 
orașului, care va mai cuprinde 
clădiri pentru birouri, magazi
ne, locuințe și un centru de co
municații feroviare și rutiere. 
Șapte etaje ale turnului vor fi 
destinate telecomunicațiilor, dis
punând de echipament din cd 
mai modern. Tumul mal este 
prevăzut cu un centru de cer
cetare meteorologică. Pentru tu
riști va fi amenajat un restau
rant, care ae rotește în jurul 
unei axe.

VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE
ROMÂNE ÎN POLONIA

Pe de altă parte. în urma numă
răm parțiale a voturilor pentru de
semnarea noului Congres Național,

Conferința pentru securitate 
și cooperare

GENEVA 13 (Agerpres). — Reflec- 
tind obiectivele și tematica Conferin
ței pentru securitate și cooperare in 
Europa, organele de lucru acordă o 
importanță deosebită dezvoltării 
cooperării intre statele participante. 
Discuțiile au relevat importanța pe 
care delegațiile o acordă cooperării. 
Majoritatea lor au insistat să se dea 
acc-stui principiu un conținut cit mai 
concret, care să indice atit scopurile 
cooperării — menținerea și întărirea 
păcii și securității internaționale și 
creșterea bunăstării fiecărei națiuni 
— cit și domeniile de cooperare, in
clusiv îndatorirea statelor de a coope
ra, de a favoriza diferite forme de 
cooperare și schimburi pe plan gu
vernamental .și neguvernamental. 
Mai multe delegații au susținut că. 
in cadrul cooperării intre statele par-

Tentativele de a sabota Acordul
de Ia Paris sint sortite eșecului

UN INTERVIU AL PREȘEDINTELUI 
AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

G.R.P.

Europa
este necesar să se țină 
interesele țărilor mici, să 
posibilități pentru pârtiei-

ticipante, 
seama de 
se creeze _________ ._____ . ___
parea in condiții de egalitate a tutu
ror țărilor reprezentate, și in spe
cial a țărilor in curs de dezvoltare 
din Europa, din lumea întreagă.

VARȘOVIA 13 (Corespondentă de 
la Gh. Ciobanu). — Jozef Tejchma, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, a primit joi 
delegația parlamentară română con
dusă de Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, priete
nească, au luat parte Andrzej Be- 
nesz. vicemareșal al Seimului, Win- 
centy Krasko, membru al Consiliu
lui de Stat, președintele Comisiei 
de politică externă a Seimului, de- 
putați. A fost de față Aurel Duca, 
ambasadorul României la Varșovia.

în timpul convorbirii au fost sub-

liniate realizările obținute de po
poarele român și polonez in con
strucția socialismului, relevindu-se 
cu satisfacție evoluția ascendentă a 
relațiilor româno-polone De toate 
planurile. în aceeași zi, la sediul 
parlamentului polonez a avut loc o 
întilnire de lucru a delegației par
lamentare române cu un grup de 
deputațl in Seim. Cu acest prilej, 
s-a procedat la un schimb de opi
nii privind modul de organizare a . 
celor două adunări supreme, subll- 
niindu-se colaborarea fructuoasă din
tre parlamentele celor două țări și 
dorința reciprocă de a o dezvolta 
continuu.

• ORAȘ AL ȘTIINȚEI.
La 60 de kilometri nord-est de 
Tokio se întinde un vast șan
tier pe care se lucrează intens Ț 
la construirea unui nou oraș, 
„Tsukuba Academic City". Este 
vorba de un oraș destinat cer
cetărilor științifice. Prevăzut să 
fie gata peste 5 ani, el va fi, cu

VIETNAMUL DE SUD 13 (Ager- 
pres). — într-un interviu acordat a- 
genției U.P.I., Huynh Tan Phat. pre
ședintele Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, a declarat că privește cu în
credere și optimism viitorul Vietna
mului de sud, că aspirațiile de pace, 
independență, democrație, de o via
tă mai bună, reconciliere si înțele
gere națională ale populației sud- 
vietnameze vor fi realizate, iar ten
tativele de a sabota Acordul de la 
Paris sint sortite eșecului.

în interviu, reluat de agenția 
V.N.A.. Huynh Tan Phat a arătat

Corespondenții „Scinteii" transmit:

că. paralel cu efortul propriu depus 
in direcția lichidării gravelor conse
cințe ale războiului, populația Viet
namului de sud și guvernul său re
voluționar provizoriu sint gata să 
primească ajutor din partea orică
rei țări, dacă acesta nu este con
diționat politic.

în continuare. Huynh Tan Phat a 
arătat câ Guvernul Revoluționar 
Provizoriu a elaborat un plan pen
tru lichidarea consecințelor războiu
lui, refacerea 
ției, pentru 
serviciilor de 
vățămîntului, 
rii treptate a 
populației.

Dezvoltarea economiilor 
na(ionale în 1974

R. S. Cehoslovacă
PRAGA 13 — Corespondentul A- 

gerpres, Constantin Prisăcaru. trans
mite : Joi s-au încheiat la Praga 
lucrările sesiunii comune a Camerei 
Poporului și Camerei Națiunilor ale 
Adunării Federale a R.S. Cehoslova
ce. A fost aprobat bugetul de stat 
pe anul 1974.

L. Strougal, președintele guvernu
lui R.S.C., a expus raportul cu privire 
la îndeplinirea declarației-program 
guvernamentale, prezentată deputați
lor ambelor camere cu doi ani in 
urmă. Raportul face o largă trecere 
in revistă a principalelor realizări ob
ținute de poporul cehoslovac, trasînd, 
totodată, direcțiile principale ale ac
tivității anului viitor, în concor
danță cu hotărârile Plenarei C.C. 
a! P.C. din Cehoslovacia din noiem 
brie 1973. Raportul a fost aprobat.

R. P. Bulgaria
SOFIA 13 (Agerpres). — Le Soția 

au luat sfîrșit lucrările celei de-a 
noua sesiuni a Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria. Au fost adoptate 
planul de dezvoltare social-economi- 
că a Bulgariei și bugetul de stat pe 
anul 1974.

Convorbirile bulgaro-vest-germane privind

s-au încheiat
SOFIA 13 (Agerpres). — După în

cheierea convorbirilor bulgaro — 
vest-germane cu privire la stabilirea 
relațiilor diplomatice dintre cele două 
țări, Luben Petrov, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al R.P. 
Bulgaria, a declarat că „tratativele 
dintre Bulgaria și R.F.G. reprezintă 
un eveniment istoric și au devenit 
posibile datorită politicii pașnice, 
consecvente a Bulgariei, precum și 
realismului și clarviziunii politicii

cu succes
cancelarului Willy Brandt și a minis
trului de externe Walter Scheel, cu 
privire la relațiile cu țările socia
liste". informează agenția B.T.A. Nu 
încape îndoială — a declarat Petrov 
— că rezultatele convorbirilor finale, 
care vor fi în curind confirmate de 
guvernele respective, vor constitui, 
de asemenea, un aport la succesul 
conferinței pentru securitate și cola
borare în Europa.

R. P. Ungară și R. f. Germania au convenit

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — în 
urma convorbirilor purtate la Bu
dapesta intre reprezentanții guver
nelor R. P. Ungare și R. F. Germa
nia s-a ajuns la 
nar cu privire la

un acord prelimi- 
stabilirea de rela-

* 1
ții diplomatice intre cele doua târî 
— informează agenția M.T.I. Acor
dul, încheiat joi, urmează să fie su
pus spre aprobare guvernelor R. P. 
Ungare și R. F. Germania.

Cu corespondenții presei
străine, la Kantara

Zilele acestea, la in
iilor e- 

giptene, un grup de 
corespondenți străini 
a vizitat — în apro
piere de linia încetă
rii focului — mica 
a-ezare Kantara situ
ai in nord-vestul
Peninsulei Sinai unde. 
In urmă cu numai ci- 

m au a- 
vuț Ioc lupte crincene 
intre forțele celor do
uă părți implicate in 
conflictul din Orien
tul Apropiat. Orașul, 
care fusese ocupat de 
trupele israeliene 
timpul războiului din 
1967, a fost eliberat in 
cursul luptelor din oc
tombrie. înainte, una 
din localitățile înflo
ritoare ale zone. Ca- 
naluiui de Suez. Kan
tara prezintă azi o 
înfățișare dezolantă. 
De pe parapetul inaJt 
de r.-.c.p. ridicat de-a 
lungul apei, se pot 
vedea siluetele zeci
lor de case sfirteca- 
te de explozia proiec
tilelor, minarete ava
riate. străzi aproape 
pustii. Undeva, nu de
parte de mal, se înși- 
ruie mormintele proas
pete ale soldaților p- 
gipteni și israelieni că- 
zuți in luptele singe- 
roase desfășurate pe 
întinderile deșertice 
din împrejurimi.

Kantara nu esl 
caz .zo'.a*  in ansam
blul localităților d'.n 
regiunea Canalului de

asu- 
_ ___ _ __ ele.

Readucerea lor la via-

tara

Suez. R&zboiul a 
sat urme adinei 
pra fiecăreia din c. . ___

in

un

§j dezvoltarea produc- 
dczvoltarea culturii, 

ocrotire a sănătății, în- 
în vederea imbunătâți- 
condițiilor de viață ale

la

agențiile de presă transmit

ța normală presupune 
un mare efort de re
construcție. Iată de 
ce problema viitorului 
orașelor din 
constituie o

regiune 
preocu

pare de seamă a gu
vernului egiptean și 
ocupă un loc central 
in planurile pe care 
le elaborează. Prin- 
tr-un decret preziden
țial a fast creat un 
nou minister, cel al 
reconstrucției, al cărui 
sediu a fast fixat, in 
mod semnificativ, la 
Ismailia, unul dintre 
principalele orașe de 
pe malul Canalului de 
Suez, care a avut mult 
de suferit.

în același sens, pro
gramul guvernului e- 
g.ptean. prezentat re
cent Adunări; Poporu
lui Mohamed Ab
del Kader 
vicepremier

Hatem. 
_________ și mi
nistru al culturii si 
informațiilor. acordă 
atenție deosebită ac
țiunii de refacere. ..în 
fața Egiptului — sub
liniază programul — 
se ridică ani Îndelun
gați de muncă. in 
cursul cărora toate 
nergiile trebuie con
centrate spre dezvol
tarea națională și re
construcție4*.

Programul prezen
tat de Hatem se refe
ră. de asemenea. la 
r.ume-oase aspecte ale 
politicii, interne și ex
terne și. in special, la 
poziția tării fată d° 
proiectata conferință 
de pare de la Geneva, 
arătind că Egiptul erie 
gata să ja parte la a-

In 
re- 
cu 

din

ceastă reuniune, 
spiritul aplicării 
zoluțiilor O.N.U. 
privire la situația 
Orientul Apropiat.

întreaga presă egip
teană acordă o atenție 
deosebită prevederilor 
programului guverna
mental, subliniind 
semnificația sa in 
contextul actual. „Pro
gramul guvernului, 
prezentat Adunării 
Poporului — scrie zia
rul „AL GOUMHOU- 
RIA“ — comportă toa
te problemele luptei 
noastre naționale și 
patriotice in acest sta
diu ; iată de ce ex
punerea nu s-a limi
tat numai la politica 
internă, ci s-a întins 
si la cea interarabă și 
la politica externă, 
întregul nostru popor 
ii acordă toată aten
ția".

Programul va fi
xaminat mai întii in 
subcomisii, iar intre 
17 și 20 decembrie va 
fi supus unei ample 
discuții in plenul A- 
dunării Poporului, 
care va fi urmată de 
prezentarea bugetului 
de stat pe 1974 de 
către vicepremierul 
Abdel Hegazi și de 
expunerile titularilor 
diverselor ministere. 
Prima dintre aceste 
expuneri — și nu in- 
timnlător — va fi fă
cută de Osman Ah- 
med Osman, ministrul 
reconstrucției.

Sesiunea reprezentanților 
agențiilor de turism 
din țările balcanice

SOFIA 13 (Corespondență de
C. Amariței). — Intre 10 și 13 de
cembrie, la Sofia a avut loc sesiu
nea de lucru a reprezentanților a- 
gențiilor de turism din țările balca
nice. la care au luat parte delegații 
din Bulgaria. Grecia, Iugoslavia. 
Turcia și România. Din partea orga
nizațiilor de turism din România au 
participat reprezentanți ai O.N.Ț. 
„Carpați" și O.N.T. „Litoral". In 
protocolul încheiat la sfirșitul lu
crărilor se prevăd o serie de măsuri 
pentru dezvoltarea, în continuare, a 
colaborării dintre organizațiile de 
turism din țările balcanice și inten
sificarea „Tururilor balcanice" în 
vederea atragerii în această zonă a 
turiștilor din terț<*  țări. Următoarea 
sesiune de lucru va avea loc la 
Salonic, in luna mai 1974.

Delegația Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., 
condusă de tovarășul Nicolae Matei, 
secretar al comitetului municipal, 
care a făcut, in perioada 2—12 de
cembrie. o vizită in schimb de ex
periență in Cuba, la invitația C.C. 
al P.C. din Cuba și a Comitetului 
orovincial de partid Havana, a ple
cat joi spre patrie. Membrii dele
gației au fost primiți de Isidoro Mal- 
mierea, secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, și de Jose Machado Ventura, 
nrim-secretar al Comitetului provin
cial Havana al P.C. din Cuba.

prilejul împlinirii a 55 de ani de la 
unirea Transilvaniei cu România și 
in intimpinarea celei de-a 26-a ani
versări a proclamării republicii. în 
cadrul manifestării au fost prezen
tate un recital de muzică clasică și 
un program de cîntece populare ro
mânești. La seara culturală au luat 
parte peste 400 de membri ai colo
niei române din Franța.

e-

Nicolae N. LUPU
Cairo. 13 decembrie.

PROTEST AL P.C. DIN CHILE
BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — 

în capitala argentineană a fost dată 
publicității o notă oficială prin care 
Partidul Comunist din Chile protes
tează împotriva versiunii autorități
lor militare in legătură cu un pre
supus atac organizat de așa-zise 
„elemente extremiste" asupra gar
nizoanei din Temuco — relatează a- 
genția Prensa Latina.

Potrivit purtătorilor de cuvint ai 
P.C. din Chile, s-a recurs la aceas
tă variantă pentru a putea fi jus
tificată împușcarea a 7 conducători 
ai unor organizații politice de stin
gă din provincia Cautln. printre care 
secretarul partidului comunist din 
Temuco. Florentino Alberto Molina, 
și secretarul general’ al tineretului 
comunis*  local. Juan Antonio Cha
vez. arestați anterior de autoritățile 
militare chiliene. în comunicatul au
torităților la Santiago, colonelul 
Iturriaga. ș^ful zonei de stare de a- 
«ed'U din Temuco. anuntas-’ că ..un 
grup de 15 extremiști atacaseră ca
zarma garnizoanei din localitate" și 
că. in urma schimbului de focuri. 
7 atacanțl au fost uciși de forțele 
armate.

Delegația Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, condusâ da 
tovarășul Aldea Militaru, președin
tele U.N.C.A.P., care, la invitația 
Asociației Naționale a Micilor Agri
cultori (A.N.A.P.) din Cuba, face o 
vizită de prietenie și schimb de ex
periență in această țară, a sosit la 
Havana.

Guvernul grec a ho,arit’ i°L 
eliberarea tuturor persoanelor ares
tate cu prilejul evenimentelor care 
au avut loc, luna trecută, la Institutul 
politehnic din Atena — informează 
agenția A.N.A., citind o declarație a 
ministrului educației naționale, Pa- 
nayotis Christou. El a precizat că 
..guvernul a adoptat această decizie 
animat de un spirit de indulgență și 
acționind in conformitate cu declara
țiile sale politice".

La Belgrad, Bori" SnuaerI- 
membru al Consiliului Executiv Fe
deral, președintele Comitetului pen
tru turjsm al R.S.F. Iugoslavia, a 
purtat joi convorbiri cu Ilie Voicu, 
prim-adjunct al ministrului turismu
lui din România, care se află la 
Belgrad în fruntea delegației româ
ne participante la sesiunea Comisiei 
mixte româno-iugoslave de colabora
re în domeniul turismului.

Lu Vienas_a încheiat> p^' 
ma fază a negocierilor privind re
ducerea reciprocă a trupelor șl ar
mamentelor și măsuri adiacente in 
Europa Centrală. Comunicatul dat 
publicității informează că lucrările 
vor fl reluate la 15 ianuarie 1974.

în actualitate: MĂSURI GENERATE
La Ministerul de Externe

semnareaal Ciprului a avut loc 
Acordului dintre guvernul 
cii Socialiste România și 
Republicii Cipru privind 
turile aeriene.

Republi- 
guvernul 
transpor-

între re0 nouă întilnire 
prezentantul special al guvernului 
R. D. Vietnam. Le Duc Tho. și se
cretarul de stat al S.U.A., Henry Kis
singer, va avea loc la 20 decembrie 
Ia Paris, pentru a examina o serie 
de probleme de interes reciproc refe
ritoare la actuala situație din Indo
china. Știrea a fost anunțată simultan 
la Hanoi și Washington. Un purtă
tor de cuvint american a adăugat că 
intilnirea a fost stabilită de comun 
acord.

Seară culturală româ
nească la Paris. Ambasadorul 
României la Paris. Constantin Fli- 
lan. a oferit o seară culturală româ
nească in saloanele ambasadei, cu

DE PENURIA DE COMBUSTIBILI
ANGLIA : in instituții și lo
caluri publice, iluminația 

redusă cu 50 la sută
în Marea Britanie, iluminatul in 

instituții și localuri publice a fost 
redus cu 50 Ia sută, inccpind de 
la 12 decembrie. De asemenea, a 
fost redusă temperatura in institu
țiile publice.

a.c., prevede reducerea iluminatului 
străzilor și în exteriorul instalații
lor industriale, anumite schimbări 
de orar in programul zilnic de 
lucru al funcționarilor guverna
mentali.

S.U.A.: Suprimarea unor 
zboruri aeriene

TURCIA: Economii 
energie electrică

de

O serie.de măsuri menite să con
tribuie la "economisirea de energie. 
In condițiile actualei penurii de 
combustibil petrolier, au fost anun
țate miercuri, intr-un comunicat al 
Consiliului de Miniștri al Turciei. 
Planul de măsuri, care va intra in 
vigoare in ziua de 17 decembrie

Penuria de petrol a determinat 
companiile aeriene nord-americane 
să suprime, pentru anul 1974, apro
ximativ 950 000 de zboruri interne 
și internaționale, reprezentind o 
cincime din totalul zborurilor.

Oficiul federal american pentru 
problemele energetice, organism 
creat recent, a anunțat reducerea 
producției de benzină cu 5 la sută. 
Scăderea producției va fi însoțită de 
o anumită majorare a prețurilor 
benzinei.

cei 100 000 de savanți șl cerce
tători ai săi, cel mai mare oraș 
de acest fel din lume. El va 
măsura 18 km lungime și 6 km 
lățime. 43 de institute de cerce
tări și invățămlnt din Tokio se 
vor muta aici. Se află în con
strucție o stație de cercetări 
seismice — cea mai mare de a- 
cest fel din lume — centre de 
cercetări medicale, agrotehnice, 
in domeniul construcției de ma
șini, geologiei etc.

• „DEPOZITUL" DIN 
NEMAN. In apropierea 
orașului Kaunas din Lituania, 
U.R.S.S., a fost amenajat un de
pozit de pește viu in apele Țiu
lui Neman. Transportați încă 
din toamnă, în cisterne oxige
nate, din diferite crescătorii și 
depuși într-un fel de țarc ame
najat in apa riulul — in aval 
de centrala hidroelectrică unde 
apa nu îngheață niciodată — 
crapii sint menținuți în viață 
timp de luni de zile in vederea 
comercializării lor in stare vie. 
Anul trecut, în „depozitul" din 
Neman au fost păstrate 2 400 
chintale de pește, iar anul aces
ta cantitatea livrată populației 
va fi cu mult mai mare, de
oarece depozitul a fost conside
rabil mărit.

• EFECTUL .CONCU
RENTEI PE PLAN FAR
MACEUTIC. De regulă, fie
care firmă occidentală specia
lizată in fabricarea medicamen
telor își lansează produsele sub 
denumiri proprii. Din această 
cauză, chiar și cele mai cunos
cute medicamente cum sint pi- 
ramidonul sau antinevralgicele 
se desfac sub sute și chiar mii 
de etichete diferite. Un adevă
rat record în această privință 
deține aspirina, care poartă cir
ca 20 000 de denumiri. Nu este 
deloc de mirare că abundența 
terminologiilor creează derută 
in rîndul cumpărătorilor. Mai 
grav este faptul că același efect 
sș face simțit și in rîndul spe
cialiștilor — medici și farma
ciști.

• PENTRU A FI IN 
NOTA TRADIȚIONALA, 
în apele peninsulei Malayezia 
pirateria n-a apus nici in zilele 
noastre. Recent, autoritățile sin- 
gaporeze au capturat patru pi
rați, acuzați de atacarea a opt 
nave sub diverse pavilioane. 
Tactica lor ? Cea tradițională. 
Abordarea vapoarelor comer
ciale cu ajutorul unei bărci cu 
motor. terorizarea echipajului 
cu ajutorul cuțitelor marină
rești și jefuirea caselor de bani. 
Drept pedeapsă, fiecare din cei 
patru pirați a fost condamnat 
la cite 15 ani închisoare și... 
cite 21 lovituri de bită... în spi
ritul unei vechi tradiții locale, 
de data aceasta judecătorești.

• NUMĂRUL LEILOR 
DIN INDIA ESTE IN 
CREȘTERE — anunță Orga
nizația mondială pentru pro
tecția animalelor sălbatice 
(„World Wildlife Fund"), spo
rind în decursul ultimilor cinci 
ani de la 177 la 200. Faptul se 
datorește măsurilor întreprinse 
de autoritățile statului indian 
Gujarat. în ce constau acestea ? 
Ele pornesc de la constatarea 
că scăderea îngrijorătoare a nu
mărului leilor a fost cauzată de 
împuținarea animalelor care 
constituie hrana lor de bază — 
antilope, mistreți etc : iar acest 
lucru «e datorează, la rîndul 
său, distrugerii unor mari zone 
ale pădurii Gir (1 300 kmp) de 
către animalele domestice, a- 
duse acolo la păscut.
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