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Be la începutul anului viitor se generalizează calcularea ROMÂNIA ÎN

prețului de cost al producției cooperativelor agricole
COMERȚUL 
MONDIAL

IN PAGINA A III-A

pe vicepreședintele Consiliului de Miniștri
al R. P. Mongole, D. Gombojav

O acțiune menită să consolideze

Î4T 19 decembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist R .mân, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe tovarășul D. Gombojav, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Mongole, care a 
semnat la 
constituire 
namentale 
la bo rare 
științifică.

La întrevedere au participat to
varășii Janos Fazekas, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
șl Traian Girba, ambasadorul 
României la Ulan Bator.

X fost dc față Giambyn Niamaa, 
ambasadorul R.P. Mongole la 
București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conducerii Par-

București Acordul de 
a Comisiei Intcrguver- 
româno-mongole de co- 
economică fi tehnico-

tidului Comunist Român urări de 
sănătate și noi succese din partea 
tovarășului Jumjaaghlin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C, al Partidu
lui Popular Revoluționar î’ 
gol, președintele Consiliului 
Miniștri al R.P. Mongole.

La rîndul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete ca 
la înapoierea în patrie să transmi
să tovarășului .Jumiaaghiin 
don bal, conducerii partidului 
călduros salut și cele mai 
urări din partea sa și a Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat felicitări cu prilejul sem
nării Acordului de constituire a 
Comisiei intorguvernamentale de 
colaborare economică și tehnico- 
șt.iințifică și și-a exprimat convin
gerea că el va oferi un cadru pro
pice extinderii și adîncirii eoni

Mon- 
I de

Te- 
un 

bune

crării in multiple domenii, cores
punzător intereselor ambelor po
poare.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Mongole, a adresat 
mulțumiri tovarășului Nioolae 
Ceaușescu pentru primirea acor
dată și a exprimat Satisfacția păr
ții mongole pentru rezultatele con
vorbirilor avute la București, pen
tru cursul ascendent al relațiilor 
de prietenie frățească și colabora
re dintre cele două țări și popoare.

în timpul convorbirii, abordin- 
du-so probleme referitoare la re
lațiile româno-mongole pe multi
ple planuri, a fost exprimată ho- 
tărîrea comună de a extinde tot 
mai mult colaborarea fructuoasă, 
reciproc avantajoasă dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Mongolă.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

Au îndeplinit planul
pe primii trei ani

cooperatiste ai cincinalului
JUDEȚUL CONSTANTA

99
Cooperativele agricole de pro

ducție au rol dec sebit de important 
in ansamblul agriculturii 
tre socialiste. Ele dețin 
mare parte din 
rabdă a țării și 
mod substanțial, cu 
de produse vegetale 
formarea fondului ......... ..... .........
statului și aprovizionarea populați
ei. Pe măsura dezvoltării și con
solidării lor. activitatea cooperati
velor agricole devine tot mai com
plexă, organizarea și conducerea 
procesului de producție trebuie să 
fie cit ma- b::ie fu-d- m-n'at.-. Im
portant este ca, odată cu sporirea 
producției, cooperată rL agricole 
să se dezvolte pe o temelie econo
mică solidă. Conduce? a partidului 
a subliniat in repetate rinduri că. 
La fel ca și in col el alte unități eco
nomice, și in cooperativele agricole 
trebuie să se urmărească nu numai 
cit se produce, ci și cu ce cheltuieli, 
cu alte cuvinte, nivelul de eficien
ță economică al producției.

în întreaga activitate do gospo
dărire a fondurilor material? si bă
nești ale cooperativelor agricole 
are o importanță deosebită cunoaș
terea precisă a cheltuielilor efec
tuate pentru obținerea fiecărui pro
dus in parte. în această privință. 
prețul de cost reprezintă un instru
ment eficient de lucru, cu ajuto
rul căruia se pot cunoaște datele 
necesare stabilirii celor mai potri
vite măsuri de creștere a rentabi
lității in coopera'ivele agricole. La 
plenara C.C. al P.C.R. din 23 fe
bruarie — 2 martie 1973. tovarășul 
Nicolae Ce&ușescu arăta : „Este 
necesar sâ se pună ordine $1 in ce 
privește prețul de cost in coopera
tive, pentru a putea ști cit costă 
in mod real un produs sau altul ... 
Nu putem dezvolta agricultura so
cialistă In condițiile unei lipse a- 
l.—

noas- 
. . o 

suprafața a- 
incontribuie ... 

mari cantități 
și animale, la 
centralizat al

proape complete de evidență, lu- 
crindu-se Ia intimplarc".

La indicațiile date de conduce
rea partidului. Ministerul Agricul
turii. Industriei Alimentare și Ape
lor a hotărit ca, de la 1 ianuarie 
1974. să se generalizeze in toate 
cooperativele agricole calcularea 
prețului de cost. Aceasta se bazea
ză pe rezultatele obținute Dină a- 
cum. După cum se știe, încă din 
1967 s-a organizat calcularea expe
rimentală a prețului de cost in 100 
cooperative agricole, pentru ca apoi 
numărul lor să se extindă mereu, 
ajungind la 1 500 de unități. Expe
riența acumulată a permis desprin-» 
derea unor concluzii utile pentru 
îmbunătățirea sistemului de evi
dență. După cum am fost informați 
la Direcția plan financiar, contabi
litate. prețuri și control financiar 
intern din minister, pe baza obser
vațiilor făcute și a concluziilor care 
s-au desprins, există condiții ca. in- 

cepind de anul viitor, să se introducă 
in toate cooperativele agri, olc cal
cularea prețului de cost. în acest 
scop, incă de la începutul anului a 
fost introdus un nou plan d? con
turi. aliniat planului de conturi re
publicane. Astfel, sistemul de ur
mărire și înregistrare a cheltuieli
lor a fost simplificat, jividența 
contabilă devenind mai operativă. 
Deci, s-a creat posibilitatea efec
tuării unui control temeinic, in fie
care sector de activitate, a modu
lui in care sint folosite mijloacele 
materiale și fondurile bănești. Tot
odată, vor putea fi luate din timp 
măsurile necesare. diform* :at p*3 
culturi și specii de anim?le. pentru 
sporirea producțiilor .și redu?erea 
cheltuielilor materiale.

De asemenea, s-a inițiat o ac
țiune mai susținută pentru pregă
tirea oamenilor. Amil acesta nu
mărul contabililor și al economiști
lor de fermă cu pregătire medie.

care lucrează in cooperativele agri
cole. a crescut cu circa 4 300, re- 
prezentind acum aproape 60 la sută 
din totalul celor care muncesc in 
activitatea de contabilitate. Există 
deci suficiente forțe calificate care 
să' asigure calcularea prețului de 
cost, transformarea acesteia dintr-o 
operațiune contabilă intr-un instru
ment de analiză economică. în ve
derea pregătirii condițiilor necesa
re generalizării prețului de cost 6-a 
făcui un instructaj cu toți econo
miștii direcțiilor generale agricole 
județene, acțiune continuata apoi 
cu contabilii-șefi din cooperativele 
agricole. Cu acest prilej s-au dis
cutat, pe lingă metodologia de cal
culare a prețului de cost, și cauzele 
care au determinat Ca in unele 
cooperative agricole să nu se obți
nă rezultate economice pe măsura 
posibilităților.

în aceste zile, in cooperativele 
agricole se definitivează planurile 
de producție pe 1974, care vor fi 
supase dezbaterii in adunările ge
nerale ale cooperatorilor. Acestea 
trebuie să constituie și punctul de 
plecare pentru organizarea calculă
rii prețului de cost. De la bun în
căput trebuie să se creeze condiții 
pentru a se putea urmări cu clari
tate toate cheltuiolile .de producție. 
Trebuie insă rezolvate cit mai re
pede unele probleme. în primul 
rind _ ' 
dine in evidență. ©intr-un sondaj 
făcut in 10 cooperative agricole 
din județul Cluj, printre care 
cele din Li ta. Sucutard, Luna și 
altele, a rezultat că. in primele șase 
luni ale anului, nu s-a făcut nici 
o analiză a modului in care s-a 
îndeplinit planul de venituri și 
cheltuieli, deși aceasta era o sarci
nă obligatorie. De ce ? Răspun
surile date de contabilii-șefi

este necesar să se pună or-

(Continuare în pag. a V-a)

do-

CONSTANTA 
respondentul 
teii". G. Mihăescu). — 
în ziua de 18 decem
brie, județul Cpn- 
stanța și-a realizat 
planul de producție p3 
1973 , urmind ca pină 
la sfrișitul anului să 
se realizeze peste pre
vederi o producție 
globală de 280 mili
oane lei și o pro- 
ducțic-marfă de pes
te 330 milioane ’ 
Se prevede să se ob
țină peste plan 42 mi
lioane kWh energie e- 
lectrică. 15 000 mc 
prefabricate din beton 
armat, piese de schimb 
auto și de tractor în 
valoare de 2.8 milioa
ne lei. 782 000 mo țe
sături tip lină. 600 000

lei.

mp furnir. 60 tone peș
te proaspăt. 596 tone 
ulei comestibil. 38 700 
hl bere. 3 115 vagoane 
vin și alte produse. 
Cea mai mare parte 
din sporul de produc
ție se datorește crește
rii productivității mun
cii. Odată cu îndepli
nirea planului anual, 
Industria județului 
Constanța și-a reali
zat sarcinile prevăzu
te pe primii trei ani 
ai cincinalului. în te
legrama trimisă C.C. 
al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de 
către Comitetul jude
țean Constanta ai 
P.C.R.. se spune: „Ex- 
primindu-ne senti
mentele de adlncă re-

cunoștință pentru pre
țioasele indicații ce
ni le-ați dat. ca emi
nent conducător de

. ’ '. cu
înaltelor

...... conducător 
partid și de stat, 
sentimentul *. ’ 
îndatoriri ce ne revin, 
vă asigurăm, 
tovarășe
Ceaușescu. că organi
zația județeană 
partid Constanta 
depune întreaga 
energii și pricepere 
pentru a mobiliza pe 
toți oamenii muncii, 
in frunte cu comu
niștii. la îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor 
ce ne revin din docu
mentele Congresului 
al X-lea și ale Con
ferinței Naționale ale 
partidului".

JUDEȚUL ARGEȘ
1

iubite 
Ni colae

Instantaneu la Fabrica de cabluri fi materiale electroizolante

PITEȘTI (Corespon
dentul „Scinteii", Gh. 
Cîrstea).— DeSfășurînd 
larg întrecerea < soda- > 
listă pentru îndeplini
rea cincinalului îna
inte de termen. co
lectivele întreprinde
rilor industriale și uni
tăților economice din 
județul Argeș au ra
portat ieri îndeplinirea 
planului producției 
globale și producției- 
marfă in perioada 1971 
—1973. Pină la sfirșitul 
anului s-a estimat re
alizarea unei producții 
suplimentare de 550 
milioane lei, concreti-

Importante 
de piese de
auto și de 

autaturis-, 
confec-

zată in 
cantități 
schimb 
tractoare, 
me, mobilă, 
ții. țiței, Încălțăminte, 
diferite alte bunuri de 
larg consum.

în telegrama adre
sată de plenara Comi
tetului județean de 
partid Argeș C.C. al 
P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se 
arată: „Sîntem 
hotăriți ca în 
viitor, urmînd indica
țiile date de durnnea-^ 
voastră, iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu,

ferm 
anul

la plenara C.C. 
P.C.R. din 26—2S 
iembric a.c.. să 
bunătății» substanțial , 
stilul nostru de mun- • 
că, al tuturor organi
zațiilor de partid, pen
tru a spori producția 
și eficienta activității 
in toate întreprinderi
le industriale prin 
folosirea integrală a 
spatiilor și capacități
lor de producție, a for
ței de muncă, prin 
punerea in funcțiune 
a noilor obiective in 
construcție la terme
nele planificate1*.

al 
no- 
lm- STATISTICA

mai simplă,
mai funcțională

ÎNCUNUNAT DE O STRĂLUCITĂ ȘI GLORIOASĂ TRADIȚIE

Teatrul Național pășește
pe cea mai modernă scenă a
NAȚIONALUL bucureș- 

tean, prima scenă a țârii, 
pășește în cuprinzâtoarea 
și moderna sa casă. Este un 
eveniment in care mișca- 
rea artistică din țara noas
tră primește un proaspăt 
și puternic impuls ; și a- 
ceasta intr-un moment cind 
in alte părți ale lumii tea
trul trăiește un ceas de 
cumpănă, cind publicul se 
jr.dc-pârttază de sălile de 
spectacol, cind slujitorii 
s-mei sint o familie tot 
mai izolată, iar activitatea 
L'.r tinde a rărnine la pe
riferiile culturii.

Ridicată in inima Capita
lei. impresionanta construc
ție constituie mărturia in- 
v -asului. grijii și dragostei 
fața de o artă ce n-a În
cetat r.iri o clipă că fasci
neze spectatori: prm marș 
valori de creație. mai 
bine de un sfert de sero. 
și aproape în fiecare sta
giune, dramaturgia și spec
tacolul au colaborat sub
stanțial la dinamizarea v.e- 
ții spirituale, aducindU-si 
contribuția în procesul o° 
formare ?i p-rferi.on.are a 
conștiințelor. Beneficiind de 
sprijinul material al 5ts-Fu- 
lui și stimulat de îndrumă- 
rite Partidului Comun.st 
Român, teatrul nostru a în
făptuit opere remarcabile, 
nu o dată verificate în con
fruntările internaționale.

Și este un fapt de netă
găduit că niciodată mai 
mult ca in acești ani pri
ma scenă n-a fost mal cre
dincioasă menirii ei de £ fi 
instrumentul înarmării in
telectuale și etice a po
porului. de a-i valorifica 
cele mai elevate dintre 
creații, acelea unde se ex
primă mesajul său specific 
de originalitate și seducție. 
reprezen.tlndu-1 eu demnita
te pe arena artistică a 
lumii.

La ora solemnă cm pă

șim intr-un edificiu chemat 
să fie sediul pasionantelor 
intîlniri intre viață, cunoaș
tere și emoție, mi se pare 
important să ne reamintim 
că teatrul românesc a con
stituit incă de la începutu
rile lui un auxiliar al ac
țiunii de libertate naționa
lă și de justiție socială.

nalâ, de a menține vii o- 
pcrele noastre clasice, de a 
păstra contactul cu marea 
literatură universală — o- 
biectivele lui de prim rang 
— și funcția de a Întreți
ne, în general, o atmo-feră 
da interes pentru gîndire și 
artă. $i adevărul e că. In 
timp, el a găsit forme și

depinde ziua de mii ne a 
teatrului și, în general, a 
culturii — consolidindu-i 
simțul valorii, amintindu-i 
reperele de aur ale litera
turii și artei. însuflețindu-1 
pasiunea meditațieL politi
ce și a responsabilității 
morale, civice.

întreaga noastră adeziu-

plinlat in contemporanei
tate. un teatru axat .pe 
spectacole ro -■ înscriu cu 
adevărat in sfera actuali
tății constituie marea, uni
ca șansă a celor care îi 
slujesc, are sorți să obțină 
audiența publicului. să 
contribuie la înnobilarea 
vieții spirituale a cetății.

raționalizarea sistemului dărilor de seamă economice

La ora 
solemnă...

însemnări de artistul poporului
Radu BELIGAN,

directorul Teatrului Național
„Ion Luca Caragiale"

Este o vocație, este o tra
diție. este o misiune care, 
In condițiile prezentului 
socialist. înseamnă opțiu
nea deschisă pentru un tea
tru angajat direct și in pri
ma linte in acțiunea parti
dului de desăvirșire con
tinuă a societății și a omu
lui.

TEATRUL NAȚIONAL a 
deținut întotdeauna un post 
central in cultura româ
nească, el asumindu-și, pe 
lingă sarcina de a crea o 
literatură dramatică origi-

mijloace pentru a participa 
la dezbaterile de idei și la 
difuzarea culturii, iar aceas
tă activitate a strins in 
jurul său mereu alte con
tingente de spectatori, Inâl- 
țindu-1 In stima lor. Cre
dința noastră este că 
NAȚIONALUL, care poartă 
răspunderea calității șl gus
tului spectatorilor, are 
îndatorirea de a îmbogăți 
și aprofunda formele de 
atragere și de educație a 
publicului, mai ales ale 
publicului tinăr. de care

ne se îndreaptă către un 
teatru In centrul căruia se 
află problemele acestui 
timp și ale acestei țări.

Pledăm pentru un teatru 
militant fiindcă știm prea 
bine că nu există o auto
nomie a artei și o neutra
litate a artistului, fiind
că orgoliul, noblețea și 
justificarea noastră iși au 
izvorul in faptele de par
ticipare la construcția rea- 
lităti’.or socialiste. Cum e 
și firesc, doar un teatru de 
atitudine. un teatru im-

De aici, din opțiunea 
pentru un teatru militant 
decurg o seamă de conse
cințe, cum ar fi primatul 
dramaturgiei, Iar in cadrul 
acestui primat prioritatea 
aoordată piesei românești 
(pornind de la Ideea că nu
mai abundenta face posi
bilă opera de selecție, sin- 
tem pentru o largă ospi
talitate, atitudine care nu 
trebuie confundată cu a- 
bandonul exigenței).

Evident, un repertoriu 
urmărind să răspundă preo-

țarii
cupărilor publicului d« 
astăzi trebuie să ia act cu 
promptitudine și de cele 
mai semnificative dintre 
paginile literaturii univer
sal* contemporane, inclu- 
zind piesele de inspirație 
umanistă și revoluționară.

Opțiunea n-'.tru un tea
tru t‘ ore*: nune, de
asemenea, prezenta in pro
gram’ll TEA i UI I UI N A
ȚIONAL a unor sțr.riaco- 
le din uiainaturgia clasică 
românească și universală, 
retranscrise intr-un limbai 
scenic âot șă revigoreze 
legăturile cu tradiția, .u 
temeliile creației

Adeziunea pentru un tea
tru militant se asociază in 
convingerile noastre cu 
adeziunea pentru un teatru 
viu, in necontenită mișca
re, sincron cu cele mai 
moderne cuceriri ale gin- 
dirii. Iată și de ce consi
derăm că dacă prima sce
nă e datoare să găzduiască 
producția artistică verifi
cată, confirmată, ea este, 
in același timp, datoare Fă 
împuternicească scriitorii, 
regizorii, scenografii și ac
torii să prospecteze dru
muri noi, sâ devină spațiul 
unde se pregătesc și se 
realizează spectacolele ce 
imping înainte teatrul.

Pentru noi toți e lim
pede că TEATRUL NA
ȚIONAL nu poate fi cre
dincios trecutului său de- 
c!t combătind orice forme 
de Închistare, de rutină, de 
nepăsare și aliindu-se cu 
noul, cu aspirațiile, cu 
perspectivele dc devenire 
aie acestei țări care, lnsu-^ 
flețită de idealurile șocia- 
llsmului, luptă sub Înțe
leaptă conducere a P.C.R. 
și a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru triumful 
umanului în om șl In 
lume.

La 1 ianuarie 1974 intră în vigoare hotărîrea Consiliului de Miniștri 
privind reglementarea regimului dărilor de seamă statistice de stat și 
departamentale. Din dorința de a informa cititorii ziarului nostru asu
pra conținutului și importantei acestui act normativ, am avut o scurtă 
convorbire cu dr. ION RAVAR, director general adjunct al Direcției 
Centrale de Statistică. La început, l-am rugat pe interlocutorul nostru 
să facă citeva precizări referitoare la însemnătatea acestei regle
mentări.

— în cadrul programului de măsuri 
stabilit de plenara Comitetului Cen
tral al P.C.R. din februarie—martie 
1973 in legătură cu îmbunătățirea or
ganizării activității economice și so
ciale, un accent deosebit s-a pus pe 
necesitatea reducerii substanțiale a 
volumului de muncă consumat în u- 
nitățile socialiste cu ținerea eviden
țelor, cu întocmirea diverselor situa
ții și raportări, respectiv pe raționa
lizarea lucrărilor legate de activita
tea administrativă. De altfel, condu
cerea partidului a atras atenția asu
pra acestei chestiuni in repetate rin
duri. Totodată, trebuie precizat că 
actuala reglementare a regimului dă
rilor de seamă statistice de stat și 
departamentale nu este deloc izolată, 
ci reprezintă continuarea firească a 
unor măsuri similare aplicate și in 
anii precedent! privind perfecționarea 
sistemului informațional statistic. Cu 
toate acestea, sistemul informațional 
nu era suficient de suplu și rațional 
structurat, cuprinzind în unele 
cazuri informații mai puțin sem
nificative sau chiar de prisos. în afa
ră de aceasta, sistemul de evidență 
nu era îndeajuns de operativ și, ca 
atare, nu reușea să asigure cunoaș
terea multilaterală și aprofundată a 
fenomenelor și proceselor din econo
mia națională, sub toate aspectele 
lor variate și complexe. Iată de ce, 
pornind de la sarcinile trasate de 
conducerea de partid și de stat in 
acest domeniu și de la neajunsurile 
amintite, Direcția Centrală de Statis
tică, in colaborare cu celelalte insti
tuții centrale de sinteză, pe baza 
consultării largi a specialiștilor din 
centrale și întreprinderi, a supus unei 
analize critice întregul sistem de dări 
de scamă statistice și a trecut la ra
ționalizarea și simplificarea lor.

— Concret, ce aspecte noi cu
prinde recenta reglementare ?

— Noile măsuri de raționalizare și 
simplificare a dărilor de seamă sta
tistice prevăzute in hotărîrea Con
siliului de Miniștri nr. 1250/1973 sint 
orientate in direcția adaptării siste
mului informațional statistic la noile 
cerințe legate de perfecționarea 
organizării, conducerii și pla
nificării economiei naționale, in- 
scriindu-se organic in contextul mă
surilor de îmbunătățire a structurilor 
in întreprinderi centrale și ministe
re. în principal se urmărește redu
cerea substanțială a numărului dări
lor de seamă, raționalizarea și sim
plificarea lor, eliminarea din cuprin
sul acestora a indicatorilor nesemni
ficativi sau a celor cu putere de cu
noaștere scăzută. Concomitent, se în
lătură paralelismele care persistă in
tre datele ce se transmit pe linia 
statisticii de stat și cele cuprinse in 
raportările departamentale și in bi
lanțurile contabile; scoaterea din dă
rile de seamă a așa-numlților indi
catori „derivați", care se pot calcula 
pe baza indicatorilor existenți In 
cuprinsul dărilor de seamă statistice; 
renunțarea la indicatorii care au o 
valoare informațională redusă ; mic
șorarea frecvenței de raportare a dă
rilor de seamă.

în dările de seamă se mențin nu
mai indicatorii strict necesari pentru 
urmărirea îndeplinirii sarejnilor sta
bilite prin planul de dezvoltare eco- 
noniico-socială a țării și a indicatori
lor care Servesc la fundamentarea a~ 
cestuia. De asement-a, pentru intro
ducerea unei discipline ferme, pen
tru respectarea riguroasă a sistemu
lui de dări de scamă statistice și În
tărirea răspunderii tuturor organelor 
in transmiterea informațiilor statis-

Convorbire consemnata de 
Iile ȘTEFAN

(Continuare în pag. a IV-a)

Astâzl, In jurul orei 19,00, posturile noastre de 

radio și televiziune vor transmite direct festivitatea 

Inaugurării noului edificiu al Teatrului National „Ion 

Luca Caragiale" șl spectacolul organizat cu acest 
prilej.



SCINTEIA — joi 20 decembrie 1973
PAGINA 2

[faptul]
'DIVERS;

Pregătirea și educarea tineretului— 
acțiune practică, permanentă

| Din gară
| de la Adjud...

— Biletele la control, vft rog I 
Pe rind, pasagerii li prezintă 

controlorului biletele de tron. I Numai unul, D. Costines cu, cau
tă, caută, dar nu-1 găsește.

— In ce stație v-ați urcat 7 
întreabă controlorul.

— Din Adjud. De cumpărat, 
am cumpărat bile*, dar nu știu 
ce-am făcut cu ol.

— Să vă spun eu. Ati plătit, 
atl luat restul, iar biletul l-ați 
uitat la ghișeul din Adjud. Ca
sierița de-acolo a anunțat șeful I stației, acesta pe cel din Mără-
șești și cel din Mărășeșli pe 
mine. Așa că, puteți să vă con- 

Itlnuați călătoria. Drum bun !
Ajuns la destinație, primul 

lucru pe care l-a făcut D.C. a 
Ifost să-i trimită o scrisoare de 

mulțumire casieriței din Adjud. 
Merită 1

| Atacul 
| mistrețului

I Zăpada căzută din abundență
In Munții Maramureșului a a- 
coperit toate cărările bătute, de I obicei, de animalele sălbatice.
Așa se face că. in plină zi, la 
ceas de amiază, in cătunul 
Cvașnlța, o femeie, M.C., a fost I atacată șl rănită grav de un
mistreț care pătrunsese pină 
lingă școală. Răsărit ca din se- 

Inin, maistrul forestier M. Ște
fan, care auzise strigătele fe
meii, a tăbărit asupra mistrețu
lui, alungindu-1. Internată de I urgentă în spitalul din Vișeul
de Sus, M.C. a fost, pină la 
urmâ, salvată. Și cind te gin- 

Idești că prin părțile locului se 
spune că sint mai multi vinâ- 
tori decât mistreți și urși. Or fi, 
dar ei n-au fost încă atacați.Morarii, 
chenzina 
si fotbalul

I Diferite formalii sportive din 
Județul Neamț, care țin de mult

Itimp „lanterna roșie- in compe
tiții și campionate divizionare, 
din lipsă prelungită de „formă" 
și in lipsă de suporteri pe te-

Iren. cu găsit o altă... formă de 
a incasa bani. Echipele res
pective apelează la „bunăvoin-

I ța“ conducerilor unor intreprin- 
I deri, iar acestea „pasează" sar-
I cm a casieriilor respective sfi e- 

fectueze rețineri din salarii. Așa
| s-a intîmp’at și la ultima chen- 
I ziuă la fabrica de morari! și pa- 
I nificație. 25 de morari din Tg.

Neamț, de pildă, s-au trezit, 
peste noapte, mari ..microbiști" 
de fotbal, contra... 100 lei de fie
care. Nu se pășește chiar nimeni 
să stopeze asemenea driblinguri 
și să dicteze o „lovitură de pe
deapsă" ?

I Copii, atenție 
I la ghețuș!

IA venit iarna și, odată cu ea, 
una din marile bucurii ale co-

Ipiilor — jocul cu săniuța. Fie
care derdeluș, fiecare panglică 
de gheață freamătă de voie bu
nă, de glasurile loc de clopoței.

I Numai că... Numai că nu e de 
joacă cu joaca pe gheață. Li
sați fără supraveghere, trei co-

Ipii din satul Țibeni (Suceava) 
au mers să se joace pe pojghița 
de gheață formată pe riul Su-

Iceava. Gheața insă a fost prea 
subțire și cei trei au căzut in 
apă. Cu toate intervențiile fă
cute, nici unul din ei n-a mal

I putut fi salvat. încă o dată, de 
două ori. de o mie și una de 
ori : „Atenție la ghețuș, copii !“.

! Infracțiune
| fatală
10 condamnare de un an pen

tru întrerupere de sarcină fi o 
cită condamnare de sase ani

I pentru o altă Întrerupere de 
sarcină cu consecințe fatale. 
Iată două dintre antecedentele

ILetiției Irimie. fostă soră me
dicală la grădinița de copii a 
Întreprinderii textile Arad. De 
citeva zile este iarăși reținută

I de către organele de miliție 
I pentru efectuarea — din nou 1 
I _ a țrei întreruperi de sarcină, 
I Intre care una cu consecințe 

mortale. Victimă : o tinără, 
A. D., din comuna Olari-Arad.

I Cine a
| pierdut o...
| roată?

ILa trecerea peste nivelul de 
cale ferată de la Azuga, din- 
tr-un autocamion de culoare 
gălbuie, pe care scria „Poșta",

Ia căzut roata de rezervă. Vasile 
Geosu, aflat intimplător la fața 
locului și — tot din intimplare 
— salariat La poșta din Azuga, 
n-a apucai să vadă decit că este 
vorba de o mașină cu număr de 
București. El a ridicat roata, a

1 dus-o in ograda unui cetățean 
și a anunțat miliția. Chiar dacă 
este vorba de a cin cea roată

11a... autocamion, intrucit șofe
rul e de la „Poștă-, poate că 
nu e nevoie să se aplice pe ea

I eticheta: „adrisantul necunos-

Rubrică redoctoto de

I Petre POPA
Gheorghe DAVID 

I fi corespondenții „Scînteii"

Se întăresc rîndu- 
rile organizației re
voluționare a tinere
tului. Sub conducerea or
ganizației Județene de. par
tid. an de an, organizația 
județeană Alba a Uniunii 
Tineretului Comunist devi
ne mai puternică prin pri
mirea în rinduri.lv sale a 
ținui număr mereu mai 
mare de tineri muncitori, 
țărani cooperatori, elevi. 
Numai in acest an. pină la 
1 decembrie, au intrat in 
rindurlle organizației revo
luționare peste 6 400 de ti
neri, mai mult decit in în
tregul an 1972. Organizații
le U.T.C. de la întreprin
derea mecanică din Cugir 
(cu peste 5 000 de membri), 
fabrica de ciorapi și trico
ta io ..Sebeșur'-Șebcs. între
prinderea metalurgică Alud 
se ocupă, sub Îndrumarea 
organizațiilor do partid, cu 
bune rezultate, de educarea 
celor recent primiți în 
organizație. Un număr 
mare de tineri au fost pri
miți în U.T.C. și în comu
nele Șugag, Unirea, Lupșa, 
Albac, precum și la școlile 
generale nr. 3 Alba Iulia, 
nr. 1 Aiud, in comuna Gir- 
bova, la Grupurile școlare 
forestier Blaj și metalurgic 
Alud. liceul de cultură ge
nerală din Baia de Arie?. 
Comitetul municipal U.T.C. 
Alba Iulia organizează in- 
minarea carnetelor roșii de 
utecist intr-un cadru festiv, 
la locurile istorice din loca
litate, evocatoare ale tre
cutului revoluționar și de 
luptă al poporului. îndeo
sebi la obeliscul ridicat în 
memoria lut Horia. Cloșca 
și Crisan și in sala Unirii 
— unde s-a semnat actul 
desăvirșirii unității națio
nale — în prezența unor 
vechi milit-anți $1 activiști 
ai partidului. Marcind a- 
ceste momente unice din 
viata tinerilor, manifestă
rile au un deosebit rol 
educativ.

Ștefan D1NICA 
corespondentul „Scînteii’

Prin muncă pa
triotică — o produc
ție suplimentară de 
peste 18 milioane 
lei. La întreprinderea 

„Metalul roșu", organizația 
de partid, comuniștii nu 
sprijinit tineretul să parti
cipe cu bune rezultate la 
întrecerea socialistă. Co
munistul Dumitru Chiș a 
organizat brigăzi de tineri 
care au lucrat la construc
ția căminului pentru tinerii

pararea și modernizarea 
străzilor, la colectarea me
talului ele.

Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii*

„Stop risipei I".
Acțiunea desfășurată la 
chemarea organizației de 
partid de către cei 1 500 do 
tineri constructori din ca
drul Grupului de șantiere 
T.C.I. Govora se dovedește, 
prin rezultatele obținute 
pină acum, o acțiune de 
maro valoare pentru întări-

Mijloace educati
ve de larg interes. 
Peste 65 000 tineri — mal 
mult de jumătate din nu
mărul tinerilor din județul 
Neamț — sint purtători ai 
carnetului roșu U.T.C. Sub 
conducerea comuniștilor, 
organizațiile U.T.C. din 
județ sprijină prin diver
se metode educative Inte
grarea efectivă și cit mal 
rapidă a noilor angajați 
tn munca șl viața colecti
velor din care fac parte. 
Cităm în acest sens orga-

r—INFORMAȚII —*
din activitatea organizațiilor de partid

nefamiliști ; un alt comu
nist. Teodor Danciu, a în
trunit un grup de tineri în- 
tr-o echipă care, In afara 
orelor de program, a exe
cutat unele lucrări necesa
re noii turnătorii. în total, 
volumul muncii patriotice 
executate de tineri in pro
ducție se ridică la peste 1.6 
milioane lei. In același 
timp, tinerii din întreprin
dere, acționînd sub lozinca 
„Să lucrăm o lună pe an 
cu materiale economisite", 
au obținut economii in va
loare de 657 000 lei. La în
treprinderea mecanică de 
material rulant, la combi
natul de piele și încălță
minte „Clujeana", la Între
prinderile „Unirea" ori 
„Armătura", uteciștil au 
efectuat, alături de ceilalți 
muncitori, un mare volum 
de lucrări care au contri
buit Ia realizarea planu
lui înainte de termen. Bi
lanțul realizărilor tineri
lor din Județ cumulează 
un volum suplimentar de 
producție de peste 18.6 mi
lioane lei.

Tineretul clujean a orga
nizat, de asemenea, 24 bri
găzi, care au lucrat la re-

rea spiritului gospodăresc, 
pentru utilizarea judicioasă 
a resurselor de combustibil, 
de energie termică și elec
trică. Slntetizlnd propune
rile tinerilor, comitetul 
U.T.C. a stabilit că se 
pot realiza, prin muncă 
patriotică, înlocuirea tutu
ror conductelor supradi
mensionate pe care circulă 
aburul tehnologic, revizui
rea instalațiilor termice și 
montarea unor vase de 
condens. Totodată, tine
rii șoferi s-au angajat să 
economisească 8 000 litri 
benzină pe lună. în special 
prin lichidarea traseelor o- 
colite pină la punctele de 
lucru și prin urmărirea zil
nica, pe bază de foi indivi
duale, a tonelor-kilometri 
realizați. De asemenea, pe 
toate șantierele au fost 
constituite colective de ti
neri care supraveghează 
modul de utilizare a insta
lațiilor electrice și scoate
rea imediată a acestora de 
sub tensiune atunci cind nu 
6e mai folosesc.

Ion STANC1U 
corespondentul „Scînteii"

nizarea la Săvinești șl 
Roman a „Zilei uceni
cului". inițiativele „Ca
drele viitoare pe miinl 
sigure" la combinatul de 
fire șl fibre chimice, „Să 
trăim și să muncim în 
chip comunist", „Tineretul 
— factor activ tn îndepli
nirea înainte de termen a 
cincinalului" și altele. A- 
cestea au determinat pre
zența tot mai activă a ti
neretului din toate sectoa
rele la îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor econo
mice.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii*

Fiecare tînăr — un 
bun gospodar. Nu va 
trece mult timp și una din 
clădirile situate în apropie
rea Parcului tineretului 
din Suceava — prezentind 
interes din punct de vede
re istoric și arhitectonic — 
va deveni casa de cultură 
a tineretului. Pină atunci,

beneficiarii viitorului edifi
ciu social-cultural dau zor 
la modificarea interioare
lor, la săparea șanțurilor 
pentru instalațiile de apă 
curentă și canalizare etc. 
Printre cel mai activi sint 
tinerii dc pe șantierele de 
construcții și do la între
prinderea de gospodărie 
locativă. Conduse de către 
organele locale de partid, 
acțiunile inițiate sub gene
ricul „Fiecare tînăr, un bun 
gospodar" constituie o for
mă eficientă de educare a 
tineretului tn spiritul dra
gostei față de muncă, al 
ordinii și disciplinei, al 
grijii față de avutul ob
ștesc. Pe această linte se 
înscriu și lucrările patrio
tice efectuate de către ti
nerii de la întreprinderea 
dc utilaje șl piese de 
schimb la înălțarea unul 
cămin ce le-a fost des
tinat, de către tinerii 
din cooperativele mește
șugărești, care au adus o 
contribuție substanțială la 
construirea unei moderne 
baze sportive.

Dar nu numai în muni
cipiul Suceava tinerii sint 
participant!! și beneficiarii 
propriilor acțiuni. Organi
zațiile U.T.C. din Gura 
Humorului, bunăoară, răs- 
punzînd chemării comitetu
lui orășenesc de partid, 
au luat parte activă la con
struirea complexului spor
tiv din Lunca Moldovei. în 
cadrul acțiunii „Flecare 
tînăr, un bun gospodar", 
a mai fost realizat, de a- 
semenea, complexul turis
tic al tineretului de la 
Cimpulung Moldovenesc, o 
casă de cultură a tineretu
lui la Solea, alte două edi
ficii similare în comune
le Put na și Arbore.

Gheorqhe 
PARASCAN 
corespondentul 
„Scînteii*

ȘTIȚI SĂ ASCULTAȚI 
CETĂȚEANUL?

întrebare Bugerată de experiența unor 
comisii permanente ale Consiliului 

popular municipal Suceava

Aspect de sezon din microraio- 
nul nr. 6 — cea mai nouă zonă 
a cartierului „Drumul Taberei* 
din Capitală, dată recent în fo

losință

Cind risipitorii 
se ascund după deget...
Ne aflăm la Oficiul ju

dețean de turism Brașov, 
cu sediul in Predeal. Pre
zența noastră aici are 
drept scop verificarea 
unor fapte reieșite dintr-o 
scrisoare primită recent la 
redacție, fapte care la pri
ma vedere păreau incredi
bile. Dar să vedem despre 
ce este vorba. Cităm din 
scrisoare : „Anul acesta, 
oficiului nostru i s-au re
partizat pentru încălzirea 
unor vile care nu sint incă 
racordate la rețeaua de în
călzire centrală, pe lingă 
o anumită cantitate de 
lemne, și 200 tone de căr
buni. Aceeași cantitate s-a 
primit și anul trecut și a- 
cum doi ani și... Dar. mare 
parte din acești cărbuni 
nu sint întrebuințați, așa 
cum s-ar crede, pentru în
călzire. Din obișnuință, 
..Gospodarii" noștri ard nu; 
mai lemnele. Se înțelege 
că, de-a lungul anilor, 
grămada de cărbuni cum
părați in acest scop și ne
folosiți a luat proporții, 
transformindu-se intr-un 
adevărat... depozit. Acest 
depozit, de peste 30 de va
goane de cărbuni. situat 
lingă atelierele de întreți
nere ale oficiului, a dispă
rut. pur și simplu, intr-o 
bună zi. Cărbunii, pare de 
necrezut, au fost aruncați 
la groapa de gunoi".

însoțiți de comandantul 
Inspectoratului de miliție 
al orașului Predeal, maio
rul Constantin Neamțu, 
ne-am deplasat la locul in
dicat in scrisoare. Ne con
vingem că. intr-adevăr, in 
ripa din apropierea atelie
relor de Întreținere se 
aflau grămezi întregi de 
cărbuni aruncați, pe care 
ploile și zăpezile i-au de
gradat. Cum s-a ajuns să 
se arunce acești cărbuni ? 
St cum explică conducerea 
oficiului de turism această 
intolerabilă risipă de com
bustibil? Consemnăm cite
va răspunsuri primite la 
aceste Întrebări :

loan Goga, directorul o- 
îiciulul județean de tu

rism : „N-am fost infor
mat că avem depozit de 
cărbuni lingă atelierele de 
întreținere. Și nici nu-ml 
vino să cred că s-au arun
cat cărbuni, pentru că noi 
avem nevoie de întreaga 
cantitate pe care o pri
mim". Sandu Floren, di
rector comercial (din dis
poziția căruia, după cum a 
reieșit din investigații, 
cărbunii au fost dati la 
groapa de gunoi) : „Nu-mi 
amintesc ca la noi să se fi 
aruncat cindva cărbuni. 
Și, la urma urmei, nici
odată n-am depozitat căr-

ardem lemne pentru a 
face mangal".

Evidența faptelor ne 
scutește de prea multe co
mentarii. Totuși, ne sim
țim obligați să subliniem 
că sîntem in fața unui caz 
tipic do risipă, de negli
jență și dezinteres față de 
gospodărirea avutului ob
ștesc, lucru peste care nu 
se poate trece cu vederea. 
Cu atit mai mult cu cit, 
in prezent, toți oamenii 
muncii sint chemați de că
tre partid să folosească și 
să chibzuiască cu grijă 
fiecare gram de combusti-

ANCHETĂ PE URMELE UNEI SCRISORI

buni lingă atelierele de 
întreținere". Petre Lilă, 
merceolog : ..Primim atiția 
cărbuni că nu știm ce să 
mai facem cu ei. Iama 
trecută s-au consumat a- 
proximativ 30 tone, din 
cele 185 tone cu care am 
fost aprovizionați. Cu res
tul nu știu ce s-a făcut".

Este limpede că interlo
cutorii noștri n-au vrut 
altceva decit să ne facă 
să credem că sintem greșit 
informați, că in scripte 
gestionarea cărbunilor este 
in regulă, că totul este 
gospodărit cu grijă. Pentru 
a înlătura orice echivoc, 
l-am Invitat pe directorul 
oficiului să ne Însoțească 
la locul cu pricina. Aici, 
dezgropăm de sub zăpadă 
una din grămezile de căr
buni. stăm de vorbă cu 
cițiva salariați de la ate
lierele de Întreținere, care 
au fost de fată cind s-au 
aruncat cărbunii. Iată pă
rerea unuia dintre aceștia: 
„Nu mai avem cărbuni 
pentru atelier — ne spune 
fierarul Ion Răducanu. Cei 
pe care-i oprisem din gră
mada depozitată lingă ate
lierul nostru au fost dati 
de ripâ cu buldozerul. 
Acum sintem nevoi U să

bil, fiecare kilowat dc 
energie electrică. Firește, 
n-am măsurat și calculat 
ce cantitate de cărbuni s-a 
aruncat. Și nici nu cădea 
in sarcina noastră. O vor 
face, credem, organele 
competente. Cert este, așa 
cum a rezultat din actele 
ce ne-au fost puse la dis
poziție și din discuțiile 
purtate, . că O.J.T. Predeal 
este aprovizionat cu o can
titate de combustibil mult 
prea mare față de necesi
tăți. Aceasta explică in 
bună măsură de ce condu
cerea unității iși permite 
să risipească cu atita lar
ghețe combustibilul.

— Să procedezi intr-o a- 
semenea manieră, să a- 
runci la groapa de gunoi 
combustibilul in care s-a 
investit muncă umană — 
ne sounea tovarășul Nlco- 
lac Rozorea. secretarul co
mitetului orășenesc de 
partid, primarul orașului 
Predeal — este un act 
grav, cu consecințe păgu
bitoare atit pentru unitate, 
cit si pentru economia na
țională. De altfel, condu
cerea oficiului județean de 
turism depozitează de ani 
d? zile. In condiții cu to
tul necorespunzâtoare, o

parte din cărbunii desti
nați pentru încălzire. 
Mi-aduc aminte că și anul 
trecut am avut discuții cu 
privire la o cantitate de 
cărbuni care a fost' arun
cată. Problema a fost dis
cutată in mai multe ședin
țe de comitet executiv. 
Noi am aplicat, potrivit 
competenței noastre. a- 
menzi și am solicitat orga
nelor ierarhice superioare 
oficiului sancționarea ad
ministrativă și discipli
nară a celor vinovați. Con
sider că unele persoane cu 
funcții de conducere din 
cadrul oficiului de turism 
nu dau dovadă de sufi
cient spirit gospodăresc in 
păstrarea și dezvoltarea 
bunurilor unității, deși — 
prin natura funcției — au 
obligații exprese in acest 
sens Fac o astfel de afir
mație intrucit, dintr-o a- 
naliză efectuată recent de 
către consiliul popular, a 
reieșit că datorită negli
jentei și proastei gospodă
riri a bunurilor, la oficiul 
județean de turism s-au 
înregistrat, de la începutul 
anului și pină in prezent, 
pierderi de aproape 400 000 
lei, pierderi in care intră, 
bineînțeles, și cărbunii a- 
runcati la groaoa do gunoi.

Așa stind lucrurile, con
siderăm necesară Inter
venția energică și imedia
tă a forului ierarhic supe
rior in vederea stabilirii 
răspunderii celor vinovați 
și luării unor măsuri efi
ciente. dc natură să înlă
ture orice act de risipă, de 
neglijență in păstrarea și 
gospodărirea bunurilor În
credințate. Aceasta cu atit 
mai mult, cu cit recentul 
Decret al Consiliului de 
Stat cu privire la măsurile 
de dezvoltare a bazei 
energetice și de folosire 
rnai judicioasă a combusti
bililor și energiei stabileș
te obligații și răspunderi 
concrete pentru toate con
ducerile de unități, pentru 
toți cetățenii.
Alexandru BOGHIU

Diferite organisme de «peclalitate, 
membrii echipelor de control ob
ștesc, constataseră — iar sesizările 
și reclamațille cetățenilor demon
strau — persistența unor deficiențe 
in comerțul din municipiul Suceava. 
Si pentru că micile dereglări in a- 
provizionarca unui cartier sau „ner
vii" unui vlnzâtor se repetau de 
prea multă vreme, fără să aibă nici 
o cauză obiectivă, comitetul execu
tiv municipal. împreună cu comisia 
permanentă pentru comerț, coope
rație și fond central au hotărit da 
comun acord să pună lucrurile Ja 
punct. Dar nu elaborind planuri de 
măsuri sau studii îndelungate, însă 
inaplicabile, nici plerzindu-și timpul 
cu aflarea soluțiilor In Interminabile 
ședințe, ori întocmind dosare. Pri
mul lucru pe care l-au făcut a fost 
un control. Sistematic, amănunțit, 
•ever chiar. Au participat la această 
acțiune — de la primar. deputați, 
controlori obștești, inspectori comer
ciali și pînă la membri ai comitete
lor de cetățeni — toți cei care pu
teau contribui la succesul ei. Pină 
acum totul pare comun, obișnuit. Ur
marea însă constituie un salt vi
zibil în abordarea și mai ales în 
maniera soluționării lipsurilor con
statate. De ce spunem asta ? Pentru 
că măsurile administrative cu care 
se încheiau, pină atunci, astfel de 
acțiuni au fost înlocuite cu o dezba
tere, largă, cu cetățenii, cu deputății, 
cu cadrele din comerț, cu autoritățile 
locale.

— Nu a fost o muștruluială — ne 
•punea tovarășul Ion Siminiceanu, 
primarul municipiului — ci o con
sfătuire largă, in care, punînd față 
în fată- pe producători și pe orga
nizatorii comerțului, pe lucratorii 
din comerț și pe cetățeni, invitin- 
du-i la un dialog deschis, sincer, și 
prin aceasta constructiv, am sperat 
să găsim terapia cea mai potrivită 
unei maladii care, netratată la timp, 
putea să devină cronică.

Prin presa locală, prin „fluturași!" 
răspindiți in tot orașul — in spațiile 
de afișaj, în autobuze, în magazine, 
la gazetele de perete — prin stații
le de radioamplificare din Întreprin
deri, timp de o săptâmină făcusem 
o veritabilă mobilizare generală. In- 
tilnirea a avut loc la casa de cul
tură. Tematica era precisă : reparti
zarea rețelei comerciale pe supra
fața orașului ; aprovizionarea, pre
zentarea și conservarea mărfurilor ; 
atitudinea cadrelor din comerț. Cei 
care n-au putut participa ne-au tri
mis observațiile și propunerile lor 
in scris. Din partea comisiei perma

nente de resort și a comitetului exe
cutiv s-a ținut un scurt referat. Au 
fost prezentate dale bllanțiere, con
cluzii reieșite din controale, propu
neri concrete de remediere. Foarte 
pe scurt. Nu acest punct, de pe or
dinea de zi era cel mai important. 
Ne interesau, in primul rind, opi
niile cetățenilor. Au urmat discu
țiile. Speranțele ne-au fost pur și 
simplu depășite. Exigența, spiritul 
de observație și acuitatea observa
ției, simțul de organizare, respon
sabilitatea cu care cetățenii au abor
dat problemele' puse în discuție au 
fost Impresionante. Pe rind, toți ce! i 
care răspundeau de un sector «au 
altul au fost interpelați. De comun 
acord, am stabilit ca răspunsurile să 
se dea In următoarele eăptămlnl, 
prin presă. Nu am dorit răspunsuri 
de dragul replicii, pripite, superfi
ciale. Problemele ridicate erau sus
ceptibile de o analiză temeinică, care 
s-a și făcut. Pentru abateri mai 
grave s-au luat măsuri severe, care 
au mers pină la destituire ; este ca
zul directorului fabricii de piine. O 
parte din propuneri și observații au 
fost imediat valorificate. Altele sînt 
în studiu, urmînd să se treacă pe 
parcurs la realizarea lor — sint pro- • 
bleme care vizează programul de in
vestiții și bugetul local. In orice caz 
nimic nu va rămine literă moartă pe 
hirtie.

La fel s-au desfășurat și consfă
tuirile de analiză in sectorul trans
port public și cea despre sănătate. 
De acum înainte, asemenea acțiuni 
vor face parte, fără nici o discuție, 
din practica muncii noastre curente. 
Ciștigurile sint enorme de ambele 
părți ; atit pentru noi ca administra
tori, cit și pentru cetățeni și, in pri
mul rind, pentru eL

...Relatindu-vă în citeva rlnduri 
acțiunea întreprinsă la Suceava, spe
răm că am reușit să demonstrăm 
necesitatea caracterului permanent 
ai activităților ce trebuie desfășura
te, sub îndrumarea directă a repre
zentanților cetățenilor — deputății. 
Eficiența depinzind direct de di
versitatea formelor și metodelor de 
lucru ale deputaților, de concretețea 
abordărilor, de caracterul tot mai 
larg și democrație al dezbaterilor, 
de măsura atragerii unor mase tot 
mai mari de cetățeni, de promptitu
dinea valorificării concluziilor și so
luțiilor lor. In acest sens, experien
ța sucevenilor este pe deplin pozi
tivă. Deci demnă de urmat.

Florin CIOBANESCU

Dimineața, la prînz și seara
în cantinele-restaurant din Neamț

Aria de investigație a echipelor de control obștesc 
din județul Neamț se lărgește continuu, iar mem
brii acestora nu mai sint niște simpli constatatori 
ai unor fapte — așa cum se întîmpla în perioada 
de început — ci iși valorifică pe deplin calitățile 
de buni gospodari. Conferințele F.U.S. și adunările 
sindicale care au avut loc pînă acum au reliefat 
cu pregnanță că, acționând pe bază de tematici 
impuse de cerințele de moment și de perspectivă 
ale unui sector sau altuia de activitate — incepînd 
de la aprovizionarea și funcționarea unei mercerii, 
să zicem, și pină la marile unități cu profil de 
servire complexă a populației — aceste colective 
obștești analizează, cu multă răspundere cetățe
nească. fiecare caz in parte și vin cu propuneri bine 
chibzuite pentru remedierea neajunsurilor consta
tate.

— După opinia dv., în 
care sector de activitate 
s-a făcut mai mult sim
țită prin fapte contribu
ția echipelor de control 
obștesc ? il întrebăm pe 
tovarășul VASILE MER- 
LUȘCA, vicepreședinte al 
consiliului județean al 
F.U.S.

— Pentru un răspuns 
mai concret, simt nevoia 
să mă întorc cu peste 
un an in urmă, atunci cind 
registrele unice de con
trol și condicile de su
gestii și reclamații ale 
majorității cantinelor din 
județ erau pline de ne
mulțumiri. De fapt, șl 
aceste consemnări consti
tuie tot o formă a exer
citării controlului ob
ștesc. Sesizările din a- 
ceste condici au consti
tuit punctul de plecare in 
scopul întocmirii unei 
tematici de mare actua
litate pentru controlul 
obștesc. în fond, era vor
ba de neajunsuri ma! 
vochi privind slaba apro
vizionare a cantinelor, 
lipsa unor meniuri con
sistente, variate șl acce
sibile ca preț, servirea sub 
orice critică și multe al
tele care se manifestau 
la cantinele din sectorul 
forestier, la cele de pe 
platforma chimică Săvi
nești, din orașele Piatra 
Neamț, Roman și Bicaz. 
S-a stabilit ca toate a- 
ceste aspecte să fie în
credințate spre analiză fi 
Rprofundare echipelor de 
control obștesc, care să 
le sistematizeze și să 
vină cu soluțiile respec-

tive de remediere. Nu era 
o cerință de campanie, ci 
una cu caracter perma
nent, iar acolo unde po
sibilitățile de Investigare 
ale controlului obștesc 
erau mici s-a trecut la 
întărirea acestor forma
ții cu cadre de speciali
tate din rindul inspecto
rilor comerciali și acti
viștilor de sindicat, de la 
consiliile populare. Si 
încă un amănunt : am 
mers pe linia ca, în ce 
privește urmărirea acti
vității cantinelor din în
treprinderi, aceasta să fie 
încredințată unor echipe 
de control obștesc con
stituite chiar din rindul 
salariaților de aici, cărora 
li s-a dat astfel posibili
tatea să aibă continui
tate In acțiune și să ri
dice problemele consta
tate și in adunările or
ganizațiilor de partid, a- 
dunările sindicale și ala 
oamenilor muncii o‘.c. 
Și roadele n-au întârziat.

— Am dori să nomina
lizați citeva din proble
mele mari ale cantinelor, 
care au fost rezolvate ca 
urmare a sugestiilor și 
propunerilor venito din 
partea echipelor de con
trol obștesc.

— tn primul rind. aș 
aminti operativitatea cu 
care au fost preluate și 
rezolvate aceste propu
neri de către conducerile 
unor întreprinderi și or
ganizații comerciale, fapt 
ce a condus la constitui
rea a trei cantino-restau- 
rant model la Uzina de 
fire și fibre chimice Să

vinești, Combinatul pen
tru îngrășăminte chimice 
din Roznov și Fabrica de 
ciment din Bicaz. Dar 
perseverența echipelor de 
control obștesc nu a slă
bit pină cind toate pro
blemele nu și-au găsit 
rezolvarea cuvenită. S-a 
urmărit, de pildă, nu nu
mai să avem cantine-rcs- 
taurant, ci și să creăm in 
acestea un cadru organi
zatoric de aprovizionare 
și servire corespunzător. 
Așa s-a ajuns ca toate 
cele 3 cantine-restaurant 
amintite să dispună acum 
de puternice gospodării 
anexe, crelndu-se astfel 
posibilitatea întocmirii 
unor meniuri consistente, 
variate și la un preț de 
cost redus. Astfel, in 
prezent, un kg de carne 
pentru aceste cantine se 
obține cu numai 7—8 lei, 
iar numărul meniurilor 
utilizate a ajuns la 60—80. 
In plus, s-a trecut la or
ganizarea de tonete vo
lante prin care, numai la 
Uzina de fire si fibre chi
mice din Săvinești, se 
distribuie zilnic, direct la 
locurile de muncă, circa 
800 de pachete cu prepa
rate. îmi este foarte 
greu să fac vreo nomi
nalizare a echipelor care 
și-au adus o contribuție ■ 
deosebită la aceste îm
bunătățiri, pentru că re
zultatele amintite sint 
rodul muncii a sute și 
sute de oameni, activita
tea lor transformindu-se 
intr-un adevărat control 
obștesc de masă.

— Dar, după cite știm, 
în județul Neamț există 
vreo 11 cantine-restau
rant. Care este situația 
tn cele despre care nu 
ne-ați spus nimic pină 
acum ?

— Și în restul cantine
lor-restaurant echipele de 
control obștesc au inves
tigat o sumedenie de as
pecte privind buna apro
vizionare și servire. Din 
păcate, receptivitatea con
ducerilor unor unităti 
economice și organizații 
comerciale pentru rezol
varea acestor propuneri 
se lasă încă așteptată.

Mă refer. îndeosebi la 
cantinele de pe Platfor
ma forestieră din Piatra 
Neamț, de la întreprin
derea mecanică și Uzina 
de țevi din Roman, de la 
fabricile de cherestea 
Tarcău, Tazlău ș.a. Cu 
toate insistențele echipe
lor de control obștesc, la 
aceste cantine meniurile 
continuă să rămină 
„stas" și la un preț de 
cost ridicat, iar servirea 
abonaților lasă de dorit, 
îndeosebi la fabricile de 
cherestea, aprovizionarea 
cantinelor se rezumă la 
ceea ce se găsește în ma
gazinele alimentare, iar 
preocuparea peni ni dez
voltarea unor baze pro
prii de aprovizionare este 
ca și inexistentă. Deși 
echipele de control ob
ștesc au solicitat in re
petate rinduri organiza
ției comerciale din mu
nicipiul Roman, de pildă, 
să dea o mină de ajutor 
in rezolvarea acestor 
probleme, aceasta se face 
că nu aude. De asemenea, 
echipele de control ob
ștesc din Piatra Neamț 
au propus în repetate 
rinduri ca In acest oraș 
să ia ființă o cantină 
comună pentru mun
citorii de la fabricile 
„3 Martie", „Reconstruc
ția" și „Comuna din Pa
ris". Dar rezolvarea pro- ’ 
punerii se tergiversează 
in mod nejustificat, fiind 
„pasată" de la centrale la 
ministerele respective și 
invers...

...Sint fapte care ple
dează pentru o mai mare 
receptivitate din ț partea 
forurilor comoetente, che
mate să aplice in viață, 
cu bune rezultate, preve
derile legii nr. 9 pri
vind organizarea, apro
vizionarea și servirea in 
cantinele-restaurant. Pro
punerile venite in acest 
scop din partea echipelor 
de control obștesc trebuie 
să-și găsească peste tot 
in județul Neamț o re
zolvare urgentă.
Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii*

rinduri.lv
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în ansamblul marilor unități, cu 

sarcini deosebite la export, care rea
lizează produse solicitate pe piața 
externă, cu grad înalt de prelucrare. 

?' $i CENTRALA INDUSTRIA- 
’ \ DE ELECTRONICA SI AUTO
MATIZĂRI DIN BUCUREȘTI, O do
vadă cA asemenea produse sint 
căutate, precum și a eforturilor de
puse de colectivele de muncitori, 
tehnicieni și ingineri pentru fabri
carea de mărfuri competitive constă 
in faptul că întreprinderile centralei 
au rcallzaț in acest an un volum 
de export de peste trei ori mai 
mare decit in 1971. Este. deci, 
pe deplin justificată o analiză a 
modului in care unitățile centralei r- 
Sigurâ, an de an, fondul de marfă 
destinat livrărilor pe piața externă.

Produsele realizate în Întreprin
deri ca aceea de calculatoare electro
nice, ..Electromagnetica". „Electro- 
aparataj", de cinescoape, de piese 
radio șl semiconductoare din Bucu
rești. „Steaua electrică" din Ficni s.a. 
sint exportale in multe țări ale lu
mii. O scurtă retrospectivă arată că 
aceste unități și-au realizat planul 
de export, preliminind depășirea 
sarcinilor anuale. Este firesc, dacă 
precizăm că ele au acordat atenție 
unor asemenea probleme. c3 : 
prospectarea atentă a pieței ex
terne, asimilarea și diversificarea 
produselor pe baza cunoașterii cerin
țelor clienților, pentru a satisface 
exigențele acestora, Îngrijindu-Se de 
livrarea ritmică, la termen $1 la ca
litatea prevăzută, a produselor, con
form contractelor externe Încheiate.

Ială insă că. deși s-au obținut a- 
semenea rezultate meritorii, totuși, 
pe ansamblul centralei nu s-a rea
lizat integral planul de export pe 
11 luni. Nu s-a realizat pentru că 
în unele din unitățile sale princi
pale (întreprinderile „Electronica*1. 
..Automatica". ..Electrotehnica" din 
București, „Romlux** din Tirgoviște, 
„Ferite** din Urzicenl, aparate elec
trice de măsură din Timișoara ș.a.) 
nu s-au depus toate eforturile, nu au 
fost valorificate in întregime rezer
vele interne ale producției. între
prinderea de aparate electrice de 
măsură, de pildă, a înregistrat mari 
restanțe la export, întrucit nici pir.ă 
in prezent nu a organizat in mod 
corespunzător producția respectivă,

Invenție apreciată în străinătate
Este o certitudine că. în ultimii ani. nu numai mărfurile ..made in

Romania" sint tot mai apreciate ne piața mondială, ci și creațiile 
gindirii tehnice românești — invențiile. Referitor la acest capitol al 
exportului de inteligentă tehnică românească, am avut o scurtă con
vorbire cu dr. ing. DINU MORARU, de la Institutul de cercetări in 
construcții și economia construcțiilor (ÎNCERC) din București, au
tor al mai multor invenții distinse cu medalii de aur la diverse ma
nifestări internaționale de prestigiu și solicitate in străinătate.

— Sintefi autorul Invenției 
„Metode Si electrozi pentru 
combaterea umidității in con
strucții" — care a fost premiată 
cu patru medalii de aur : știm, 
de asemenea, că o mare firmă 
britanică a cumpărat, acum doi 
ani, brevetul acestei invenții în 
scopul asanării clădirilor prin 
clectrodrenare. Recenta dv. că
lătorie in Anglia a fost in le
gătură cu această tranzacție ?

— Potrivit contractului încheiat cu 
firma britanică, institutul nostru are 
obligația de a-i asigura asistentă teh
nică timp de 15 ani și. ca atare, ne 
onorăm obligațiile. Dar acesta a fost 
numai unul din obiectivele călăto
riei mele ; am avut in vedere si sta- 
bilirea condițiilor pentru extinderea 
«-□licării metodelor noastre de pro- 

fare a construcțiilor nu numai in 
Anglia, ci și in alte țâri. Concret : 
in Italia, la Veneția 

deși a preluat fabricația acesteia de 
la „Electromagnetica" din București 
de peste 11 luni. în celelalte uni
tăți, cauzele sint mai mult sau mai 
puțin asemănă toane. Ca atare, 
in esență, vom concentra Investiga
țiile asupra a doua probleme : 
1. Ce sc întreprinde, în prezent, iu

CE IOC DM EKPDHTUl
N PREOCUPĂRILE CENIRA1EI MWSISME?
Rezultate care obligă la reevaluarea posibilităților, la mai buna 

organizare a întregii activități productive
scopul diminuării restanțelor ? 2. 
întrucit anul *74 bate la ușă, cun» 
se acționează pentru asigurarea 
fondului de marfă destinat exportu
lui ?

Pentru a asigura realizarea in 
cit mai mare măsură a sarcinilor 
la export, in aceste ultime zile ale 
anului, specialiștii centralei, condu
cerile de întreprinderi își îndreaptă 
atenția asupra a două mari Drobleme; 
îmbunătățirea activității de produc
ție, prin utilizarea la randamente su
perioare a mijloacelor tehnice, orga
nizarea mal bună a muncii in așa 
fel incit să se asigure un fond de 
marfă cit mai mare in unitățile care 
au contracte externe ; încheierea de 
contracte externe suplimentare de 
către întreprinderile care au posibi
lități de sporire a livrărilor.

Răspunsul la cea de-a doua între
bare este ceva mai complex. Sarcinile 
la export ce revin centralei in anul 
viitor se cunosc : volumul mărfurilor 
care vor fl exportate este cp circa 
126 milioane de Ici valută mai marc

— Ca țară participantă la a- 
plicarea proiectului UNESCO 
pentru salvarea Veneției ?

— Exact. Țară participantă este 
cuvintul potrivit, pentru câ. de a- 
ceastă dată, este vorba de o coope
rare. lucrarea urmind a se realiza 
in. comun de firma britanică șl 
ÎNCERC. Aș vrea să adaug că, în 
ultimul timp, am reușit să punem 
la punct noi cercetări care vin in 
completarea invenției de bază, cea 
mai importantă fiind „metoda de 
impermeabilizare a construcțiilor, 
după electrodrenare". Partenerii en
glezi s-au arătat interesați si neu
tru achiziționarea tehnologiei pri
vind această metodă, ca si a breve
telor invențiilor de combatere a bio- 
deteriorârii betoanelor in apă de 
mare si. respectiv, desalinizării zi
durilor. invenții cu care s-au fina
lizat importante cercetări între
prinse In cadrul ÎNCERC.

D. M. 

decit tn 1973. Cum se acționează In 
unitățile producătoare și exportatoa
re ale centralei pentru asigurarea 
îndeplinirii integrale a planului, pen
tru înlăturarea deficiențelor înre
gistrate anul acesta ?

— Noi urmărim realizarea unul 
portofoliu de comenzi cit mai bogat

— ne spune tov. Tudorel Mates, di
rectorul I.C.E. „Electronum". La a- 
ceasta contribuie faptul că peste 30 
Ia sută din planul de export se a- 
coperă prin contractele de lungă du
rată existente. Contractele ferme în
cheiate pină in prezent ridică pro
porția respectivă la circa 75 la sută, 
asigurind acoperirea integrală a li
vrărilor trimestrului I. Aceasta 
pe total, Întrucit la multe pro
duse dispunem de comenzi mal 
mari decit capacitățile de pro
ducție- în orice caz, sin tem in plină 
desfășurare a contractărilor, pină la 
sfirșitul anului urmind să asigurăm 
contracte aproape la nivelul planului.

Aceasta este situația pe ansamblul 
centralei. Dar in întreprinderile com
ponente cum se prezintă lucrurile ? 
întreprinderea „Automatica", de pil
dă, dispune de comenzi pentru în
treg anul viitor, in condițiile in ca
re sarcinile sint mai mari față de 
acest an cu 75 la sută. Ar fi de pre
supus că pregătirea judicioasă a 
producției — in a?a fel incit fabri
carea mărfurilor să înceapă incă din

Un documentar 
utih actual
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prima zl a anului viitor — ae află 
Intr-un stadiu avansat, că acum se 
încheie contracte cu furnizorii de 
materii primo șl semifabricate. Din 
discuția avută cu directorul între
prinderii, ing. Ion Gcambașu, a reie
șit că produsele destinate exportului 
se proiectează, că «-a luat legă

tura cu furnizorii. E bine, de
sigur, că s-au reținut capacități la 
furnizorii unității. Avind insă in ve
dere intervalul mic de timp rămas 
pină la sfirșitul anului, se impune 
Intensificarea eforturilor în toate 
unitățile pentru definitivarea necesa
rului de materii prime, materiale Și 
subansamble, încheierea unor con
tracte ferme cu furnizorii, pentru 
demararea aprovizionării, realizarea 
sculelor, dispozitivelor șl verifica
toarelor, pregătirea tehnologiei de 
fabricație.

Asigurarea, pentru anul viitor, a 
unui fond de marfă corespunzător, 
atît ca volum, cit și ca structură, 
presupune înlăturarea neajunsurilor 
manifestate in producția din acest 
an. La întreprinderea „Romlux" din 
Tirgoviște. de pildă, se prelimină 
neindeplinirca unui volum important 
din planul de export pe anul curent. 
Cauza ? „Un complex de neajunsuri 
— apreciază directorul comercial al 
unității — care au dus la nerealiza- 
rea producției". Iată, deci, că aici, ca 
și in alte unități, nu este înfăptuită 

Însăși condiția sine qua non a reali
zării exportului ; asigurarea fondului 
do marfă.

„Lipsa fondului de marfă" — un 
argument mult prea des invocat pen
tru justificarea restanțelor — este in 
realitate nu o cauză, ci un efect al 
deficiențelor organizatorice din ac
tivitatea unor unități. Că lucrurile 
stau așa, ne confirma tov. Nicolac 
Papagheorghe, directorul comercial 

zul Centralei industriale d' electro
nică șj automatizări, care ne-a rela
tat :

— Dificultățile tehnologice șl de 
fabricație, mal ales în întreprinderile 
noi (IAEM — Timișoara. „Romlux" 
— Tirgoviște ș.a.), neatingerea para
metrilor proiectați, pregătirea Insu
ficientă a cadrelor, neajunsurile or
ganizatorice sint principalele cau
ze ale neîndeplinirii sarcinilor de 
producție și de export pe acest an. 
Pornind de la aceste deficiențe, pe 
baza unor judicioase analize, centra
la noastră a stabilit o serie de masuri 
tehnico-organizatorice — cu termene 
și responsabilități concrete — pentru 
realizarea indicatorilor economici de 
fiecare întreprindere in parte și asi
gurarea, pe această bază, a premi
selor formării fondului de marfă. 
Iată cîteva dintre ele: a) detașarea 
unor cadre de conducere și execuție 
de la unități cu rezultate bune in 
cele restanțierc ; b) întocmirea de 
normative de lucrări științific fun
damentate pentru fiecare loc de.mun
că și, îndeosebi, pentru operațiunile 
do întreținere, reglare, executare 
S.D.V. .ș.a. ; c) terminarea lucrărilor 
de investiții ; d) cursuri de calificare ; 
e) îmbunătățirea aprovizionării teh- 
nlco-matcriale, prin întocmirea amă
nunțită a unor grafice judicioase 
de contractări de materii prime și 
materiale ; asigurarea unui portofo
liu de contracte cu derulare pe ter
men lung, care să garanteze îndepli
nirea exemplară a planului de ex
port ș.a.

Rămine, deci, ca prin asemenea 
măsuri să se asigure realizarea in
tegrală și ritmică a fondului de mar
fă destinat exportului in anul viitor, 
bază sigură pentru îndeplinirea pla
nului in condiții de eficiență eco
nomică superioară de către unități
le centralei.

George POPESCU

Largă participare 
a tîrguri și expoziții 

internaționale
In paginile ziarului am prezentat, în cursul acestui an, numeroase 

Informații privind participarea țării noastre la tîrguri șl expoziții eco
nomice internaționale. Acest ansamblu de imagini’ar putea alcătui un 
admirabil film despre dezvoltarea impetuoasă a economiei. despre 
creșterea și diversificarea relațiilor de colaborare a României cu ce
lelalte state ale lumii, despre prestigiul de care se bucura peste hotare 
munca și hărnicia poporului.

— Intr-adevăr, așa stau lucurile — 
aprecia ing. CICERONE GORU- 
NESCU, secretar general al Came
rei de Comerț și Industrie, In epo
ca noastră, de dezvoltare rapida a 
.științei și tehnicii, de uriașe trans
formări in domeniul producției ma
teriale, rolul tîrgurilor și expoziții
lor in viața economică internațională 
a crescut considerabil. Este semni
ficativ. in acest sens, că numărul 
tîrgurilor șl expozițiilor desfășurate 
in întreaga lume a sporit continuu, 
pină la circa 1 600 de ediții in fie
care an, majoritatea țărilor organi
zed asemenea manifestări importan
te pentru promovarea comerțului cu 
străinătatea. Demnă de remarcat 
este și tendința de specializare a 
tîrgurilor și expozițiilor, acestea fi
ind profilate, in proporție de 90 la 
sută, pe ramuri și subramurl ale 
industriilor moderne : mașini-unelte, 
mecanică fină, electronică, electro
tehnică. chimie ș.a.

Circumscriindu-se acestor tendințe 
majore, România participă tot mal 
intens la tîrguri și expoziții interna
ționale. Aceasta răspunde dorinței 
de extindere a comerțului nostru cu 
celelalte state, slujește intereselor 
naționale, devenind un element in
trinsec al activității economice și 
comerciale externe. Prezența la tîr
guri trebuie înțeleasă ca o necesi
tate imperioasă pentru promovarea 
exportului nostru, ca o modalitate 
de a deschide noi căi pentru tran
zacții comerciale, intr-o viziune de 
perspectivă. Nu intimplător. dacă in 
perioada 1950—1959, prin Camera de 
Comerț și Industrie, țara noastră a 
participat doar la 95 expoziții colec
tive peste hotare, intre 1960—1969, 
numărul acestora a fost de 390, pen
tru ca numai în intervalul 1970—1973 
să 6e atingă cifra de 198.

— Cum s-a concretizat pre
zenta României la tîrguri și ex
poziții internaționale in acest 
an ?

— Anul acesta, prin Camera de 
Comdrț si Industrie s-au organizat 
peste hotare și sint in curs de rea
lizare 59 de expoziții colective : in 
aceri fel, dacă la acestea adăugăm 
numărul participărilor directe ale 
diverselor firme de comerț exterior, 
putem consemna peste 200 de prezen
țe românești la tîrguri și expoziții 
internaționale. In cadrul participării 
sub egida Camerei de Comerț și In
dustrie. 49 de expoziții colective au 
fost prilejuite de edițiile anuale aie 
tîrgurilor din alle țări, iar restul au 
fost expoziții proprii organizate la 
Hamburg. Beirut, Karachi, Bangkok, 
Manila, Kuweit, Bangui, Khartum, 
Brazzaville, Lusaka, Ciudad de 
Mexico.

Participarea din acest an a Româ
niei la tirguri .și expoziții interna
ționale a nus încă o dată in lumină 
consecvența politicii externe a par
tidului și statului nostru de lărgire 
și diversificare continuă a relațiilor 
de colaborare economică cu celelalte 
țări ale globului. După cum se știe, 

România Întreține legături econo
mice cu 110 state, punind in centrul 
politicii sale dezvoltarea cooperării 
cu țările socialiste, a relațiilor cu 
țările care au pășit pe calea inde
pendenței, precum șl cu celelalte 
state, indiferent de regimul lor so
cial-politic. In acest spirit, România 
a luat parte la edițiile din anul a- 
ccsta ale unor tirguri internaționale, 
unde participarea noastră a devenit 
tradițională, cum ar fi : Leipzig (a 
42-a oară) ; Zagreb (a 19-a oara) ; 
Poznan (a 18-a oară) ; Budapesta, 
Brno și Plovdiv (a 16-a oară) ; 
Frankfurt pe Main (a 22-a oară) ; 
Viena (a 19-a oară) : Milano (a 18-a 
oară) ; Salonic și Izmir (a 18-a oară) 
ș.a. Totodată, consemnăm prezența 
românească in „premieră** la tîrgu- 
ri’e de la Detroit. New York (chi
mie). Dallas, la cel din Guatemala. 
Anul 1973 a marcat o participare 
masivă — 26 de expoziții românești — 
in capitale ale unor țări din Africa. 
America Latină și Asia, potrivit po
liticii României de intensificare a 
relațiilor de colaborare cu țările In 
curs de dezvoltare. Peste două treimi 
din numărul expozițiilor colective 
au avut loc Ia tîrguri specializate și 
sectorizate, în scopul promovării ex
porturilor noastre de produse cu un 
grad ridicat de prelucrare.

— In ce mod au fost apreciat» 
mărfurile noastre in cursul a- 
cestui lung turneu pe toate con
tinentele lumii ?

— In general, aș vrea să subliniez 
că participarea țării noastre la tir- 
gurile și expozițiile din acest an s-a 
bucurat de bune aprecieri. O dovadă 
elocventă o constituie numeroasele 
premii și distincții obținute. Bună
oară, la tirgurile de la Cairo și de 
la Bagdad, pavilioanele României au 
primit medalia de aur, iar la Izmir 
— ^diploma de.orvoar'e pentru pârtiei- 
cipare. La „Foire de Paris-1973‘, pa
vilionul nostru a primit diploma și 
medalia comemorativă a tirgului. 
distincții ce marchează, la fiecare 
ediție, cea mai importantă partici
pare. La Alger am ciștigat medalia 
de argint pentru stand, iar la Dar- 
Es-Salaam — premiul II. De aseme
nea, au obținut medalii de aur insta
lația de foraj tip F-320 3 DH, la 
Brno ; aparatul pentru înregistrarea 
activității in centralele telefonice, la 
tirgul de la Plovdiv ș.a.

— Ați putea estima eficiența 
activității de propagandă co
mercială desfășurată anul aces
ta in cadrul tîrgurilor și expo
zițiilor internaționale ?

— Firește, eficiența participării 
țării noastre la tirguri și expoziții 
s-a concretizat in volumul tranzac
țiilor încheiate cu aceste prilejuri. 
Experiența proprie, ca și cea mon
dială, arată că, în această estimare, 
trebuie avută in vedere și valoarea 
contractelor încheiate într-o perioa
dă ulterioară de trei și chiar patru 
ani. ca rezultat direct al populari
zării produselor pe piața internațio
nală.

Ridicarea stăruitoare a eficienței exportului repre
zintă un imperativ economic major, subliniat in re
petate rinduri de conducerea partidului și statului 
nostru. Ce rezultate au obținut in acest sens unită
țile județului Bihor și cum va evolua in anul viitor 
eficiența mărfurilor livrate pe piața externă ? Iată 
unele opinii exprimate ■ ■ ...in jurul mesei rotunde :

Ing. Ion Ciucn, secretar 
al Comitetului județean 
Bihor al P.C.R. : Acordăm 
o atenție deosebită efici
enței exportului. De alt
fel. am considerat necesar 
să constituim o comisie 
județeană pentru eficiența 
exportului realizat de toa
te întreprinderile bihore- 
ne. Apoi, s-au organizat 
colective care s-au depla
sat in toate unitățile cu 
activități de comerț exte
rior și au analizat fiecare 
produs in parte.

Red. : Asemenea analize 
— bune ca metodă practi
că de lucru — trebuie să 
permită conturarea unei 
imagini precise asupra 
faptului daLă exportul se 
efectuează în condiții de 
eficiență ; adică contrava
loarea valutei încasate, 
transformată in lei, să a- 
gigure recuperarea cheltu
ielilor la mărfurile desti
nate pieței externe Și be
neficiul prevăzut.

Tiberiu Revi, responsa
bilul compartimentului de 
export al consiliului jude
țean de control muncito
resc : Scopul analizelor 
întreprinse a fost tocmai 
acesta și, pentru cazurile 
in care s-a constatat că 
nu erie îndeplinită condi
ția de eficiență normală, 
s-au stabilit măsun con
crete, in așa fel incit, in 
anul viitor, la toate produ
sele exportate să se asigu
re recuperarea cheltuieli
lor $1 obținerea de benefi
cii sporite.

Rod. : Analizele întocmi
te arată că la unele 
produsele si grupele 
produse, realizate de 
47 de întreprinderi 
rene cu activitate de 
port, nu se asigură 
ciența necesară. Care sint 
cauzele acestei situații ? In

Întreprinderi, care sint 
modalitățile, căile directe 
pentru sporirea eficien
ței ?

Ing. Vladimir Oros, di
rectorul combinatului de 
prelucrare a lemnului ; In 
ceea ce ne privește am

nul) nu stimulează, ci, 
d.mpotrivă, împiedică uti
lizarea acestora.

Ing. Adalbert Cotuna, 
directorul fabricii de blă
nuri .,1 Mai" ; Noi. pe ba
za analizelor întreprinse, 
avem in vedere croirea 
combinată a materiilor 
prime, in urma căreia reu
șim să obținem o reduce
re substanțială a pierderi
lor și deșeurilor, ceea ce 
se transformă, bineînțeles, 
in beneficii suplimentare.

Red. ; Cum se explică

Dumitru Stoian, director 
adjunct al întreprinderii 
de încălțăminte „Solidari
tatea** : La asemenea pro
duse, in urma analizei a- 
mănunțite întreprinse, am 
trecut la recalcularea co
telor de beneficii prevăzu
te și la diminuarea lor 
pină la 10 la sută. Se im
pune insă ca, pentru anul 
viitor, și centralele indus
triale să asigure o corela
ție judicioasă intre planul 
dc beneficii și structura 
producției, pentru a se e-

Eficacitatea vînzărilor
pe piața externă

problemă complexă în dezbaterea mesei rotunde 
organizate de „Scînteia" la Oradea

obținut la mărfurile ex
portate un curs de reveni
re cu 7 la sută mal hun 
decit ce! planificat pentru 
acest an. Avem puține 
produse cu rentabilitate 
scăzută. Si totuși, este loc 
pentru mai bine. Ca atare, 
pentru anul viitor, am re
văzut toate costurile la fie
care produs și am luat mă
suri In scopul reducerii 
consumurilor specifice, re
organizării unor fluxuri 
tehnologice șl transporturi
lor interne ș.a. O soluție 
este folosirea pe scară largă 
a înlocuitorilor. Dar numai 
teoretic, deoarece, practic, 
stabilirea (anormală) a 
unor prețuri mal mari la 
înlocuitori (mase plastice, 
sticlă ș.a.) decit la mate
ria primă de bază (lem-

faptul că dincolo de efor
turile — să le zicem teh
nologice — întreprinse 
pentru creșterea eficienței 
exportului se mențin une
le anomalii de ordin eco
nomic in stabilirea (a se 
citi umflarea) 
terne. care 
rentabilitatea 
duselor ?

Tiberiu Revi : Intr-ade
văr, la numeroase produse 
s-au inclus, in calculul 

intern, beneficii

preturilor in- 
denatureazfi 

reală a pro-

prețului
de 20—47 la sută, fată de 
maximum 10 Ia sută cit ar 
fi normal. De pildă. „Soli
daritatea" și „Crișul" au 
livrat Încălțăminte de co
pii, cizme pentru femei 
ș.a. cu rentabilități cu to
tul exagerate.

vita nașterea unor tendin
țe de umflare artificială a 
prețurilor interne.

Ing. constantin lonescu, 
director al Întreprinderii 
„înfrățirea" : $i la noi, 
anumi'e prețuri interne 
apar oarecum deformate 
din cauza unor adaosuri 
anormale. însă nu numai 
acesta este motivul exis
tenței unor produse cu e- 
ficiență redusă. Mal sint 
și alte cauze : a) prin mo
dernizarea unor 
se realizează 
mai scumpe 
vechi ; b) atit 
întreprinderile 
exterior nu

produse 
sortimente 

decit cele 
noi. cit și 
de comerț 

asigurăm o 
propagandă corespunzătoa
re ; pătrundem timid pe 
noi piețe cu produse care

au un bun aport valutar, 
fără un program atent de 
promovare, ceea ce duce 
la obținerea unui preț ex
trem de mic : c) prețurile 
pieselor și subansamblelor 
realizate prin cooperări 
Interuzinale au o tendință 
nejustificată de creștere.

R.'d. : în cazul întreprin
derii „înfrățirea" nu mai 
este nimic de făcut pentru 
a înlătura situația actuală, 
cind din 10 produse expor
tate 7 au o eficiență scă
zută ?

Ing. Constantin lonescu : 
p, nlru lichidarea unor’ a- 
semenea anomalii punem 
accentul pe creșterea pro
ductivității muncii, îmbu
nătățirea calității și diver
sificarea produselor. Repro- 
iectarea, fabricarea unor 
produse de tehnicitate ri
dicată — iată calea pe 
care o urmăm, pentru li
vrarea la export a unor 
produse cu eficiență ridi
cată.

Ing. Ion Ciucu ; Sint 
create condiții pentru ca 
la această Întreprindere, 
ca și in alte unități, să 
sporească competitivitatea 
produselor, precum șt efi
ciența exportului. Planul 
de măsuri întocmit pen
tru liecarc intreprindere 
și produs in parte consti
tuie o bazâ sigură in rea
lizarea scopului pe care 
ni l-am propus — crește
rea eficienței produselor 
livrate la export. De ace
ea, am trecut imediat la 
acțiune, mobilizând toate 
colectivele de lucrători 
din întreprinderi pentru a 
contribui la înlăturarea 
deficiențelor pe plan lo
cal. Nu trebuie uitat 
insa că aceasta depinde 
— așa cum se știe — și de 
uiți factori din afara Ju
dețului, care trebuie să 
acționeze prompt alături 
de noi, In vederea ampli
ficării eficienței exportu
lui.

Radu HORIA 
Dumitru GAȚA

Tranzacții
co tehnici nucleare

O serie de tehnici 
nucleare realizate de 
Institutul de fizică a- 
tomică din București 
constituie in prezent 
obiectul unor tranzac
ții de servicii și li
vrări externe. Astfel, 
in baza unui contract 
încheiat cu firma ita
liană „Italsider", se 
execută marcarea cu 
surse radioactive n 
căptușelii unui furnal 
de la Combinatul si
derurgic Taranto. In
stitutul livrează si in
stalațiile necesare su
pravegherii in timp a

gradului de uzură a 
căptușelii furnalului. 
Există perspective ca 
această metodă folosi
tă de mulți ani cu re
zultate deosebite in 
siderurgia românească 
să fie pusă la dispo
ziția și a altor benefi
ciari de peste hotare. 
De o apreciere deose
bi <â se bucură și in
stalația de alimentare 
cu curent stabilizat, 
realizat potrivit stan
dardului internațio
nal „Nuclear instru
ment Modules", ale 
cărei calități au fost

confirmate și de ve
rificările efectuate in 
laboratoarele firmei 
franceze „Intertehnic". 
Acest tip de instalație 
a fost livrată in R.F. 
Germania și Austria. 
Au început să fie. de 
asemenea, expediați 
peste hotare și unii ra- 
dioizotopi produși de 
reactorul institutului 
bucureștean. Printre 
beneficiari figurează 
centre de cercetări din 
Albania. R.F. Germa
nia, Italia și Republi
ca Arabă Egipt.

De la Pitești a fost livrat recent un nou lot de autoturisme „Dacia- 
1300" cu destinația Iugoslavia. Numărul automobilelor de oraș ex
pediate de la începutul anului și pină acum unor firme din Algeria. 
Cehoslovacia, Columbia, R. D. Gerrnanâ, Grecia, Polonia, Ungaria și 
alle țâri a ajuns la 20 500. (în imagine: „Dacia-1300" la Helsinki)

— In încheiere, v-am ruga si 
prezentați cîteva direcții ale ac
tivității viitoare in acest do
meniu.

— In planul elaborat pe perioada 
1971—1975, Camera de Comerț și In
dustrie își propune să asigure parti
ciparea cu expoziții colective, dc 
mare anvergură, la circa 70—80 de 
tirguri .și expoziții internaționale. De
sigur, pe lingă prezența tradițională 
la o serie de manifestări de acest 
gen, avem in vedere și cîteva parti
cipări in premieră, cum ar fi, bună
oară. la tirgurile de la Malmoe. Chi
cago. Dakar. Totodată, vom organiza 
și două expoziții proprii, larg repre
zentative. in 1974 — în Republica 
Bangladesh și în Republica Populară 
Chineză, iar în 1975 — la Moscova.

Aș vrea să amintesc, de asemenea, 
că in cursul anului 1974 va avea loc 
oca de-a treia ediție a Tirgului In
ternațional de Ia București, profilat, 
după cum se știe, pe subramurile 
de virf ale industriilor electromeca
nice și. tot în Capitală, va debuta 
Tirgul internațional al bunurilor de 
consum. Așadar, noi prilejuri pen
tru popularizarea $i afirmarea pro
duselor fabricate in țara noastră, 
pentru promovarea comerțului șl 
cooperării economice și tehnlco-ști- 
ințifice intre România și celelalte 
state.

Convorbire realizată de
Viorel POPESCU

0
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Trupa

Naționalului 

iși inaugurează 

reprezentațiile 

în monumentalul 

edificiu din inima 

Capitalei

Artă nouă în casă nouă
Tn inima Capitalei. jub privirile 

Încărcate de o nobilă mindrie ale 
bucureștenilor, s-a inftJir.t un nou 
si impunător edificiu — monumen
tala clădire a Teatrului Național, o 
puternică $i elocventă dovadă a 
atenției permanente pe care parti
dul si .statul nostru le acordă artei 
și culturii.

Cea mai Însemnată ctitorie des
tinata artei scenice — Naționalul 
bucureștean. operă a unui grup de 
arhitecți de la „Proiect-București" 
conduși de prof. dr. arh. Hor ia 
Maieu, coordonatorul ansamblului, 
si cohf. arh. Romeo Belea, șef de 
proiect complex pentru teatru — 
se adaugă altor două edificii 
cu aceeași destinație, a căror 
..premieră absolută" a avut ioc 
la Începutul actualei stagiuni — 
Teatrul Național din Craiova fi 
Teatrul de stat din Tirgu-Mure? — 
clădiri impunătoare, dotate după 
ultimul cuvint al tehnicii. Sini 
aceste noi lăcașuri ale Thaliei, 
ca și frumoasele clădiri noi 
ale unor case de cultură (cum ar 
f; cele din Suceava, Baia Mare, 
Petroșani și Ploiești) sau ale unor 
spațioase și primitoare cluburi 
muncitorești (precum cel de la 
Cimpulung. al întreprinderii meca
nice). date in folosință in ultima 
vreme, impresionante mărturii. Ele 
vorbesc elocvent despre Înalta pre
țuire ce se acordă, in țara noastră, 
culturii, despre marile investiții fă
cute in acest domeniu, despre efor
turile susținute ale partidului și sta
tului nostru in direcția dezvoltării 
artei prin consolidarea și lărgirea 
cadrului, a bazei ei materiale.

Clădirea acestui for spiritual a1 
Capitalei — situat parcă simbolic 
In inima ei — in care s-a desfășu
rat pină acum doar febra repetiții
lor și a finisărilor. va fremăta 
de viața adevăratelor spectacole, 
animate de participarea iubitorilor 
artei teatrale.

Mai intii, spectatorii vor admira 
monumentalitatea volumelor arhi
tectonice ale teatrului, anticipind 
cu ..ochii minții- decorația interi
oară (tapiserii) și pe cea exterioa
ră (fresca), in curs de realizare. Vor 
pași pe treptele de marmură dinain
tea intrării, vor pătrunde — după 
tăierea panglicii inaugurale — prin 
ușile de sticlă. Vor fi impresionați 
de focurile splendidelor candelabre, 
adevărate coloane de lumină (înalte, 
unele de 11 metri), care au În
ceput să-și trimită razele in foaie
rele scăldate in culori calde, peste 
elegantele scări spiralate de mar
mură albă. După ultima bătaie a 

gongului inaugural, armoniosul am
fiteatru al Sălii mari n teatrului 
(4 000 mp. in care se includ și foa
ierele) cu 940 de locuri va dez
vălui generos privirii o scenă pre
văzută cu cele mai diverse mijloa
ce de modificare automată a spa
țiului de joc. în general, se poate 
spune că utilajele prevăzute pentru 
noul teatru concurează prin mul
titudine și diversitate cu cele ale 
unei uzine dintre cele mai moder
ne. Să menționăm citeva date teh
nice, privitoare la această sală, așa 
cum ne-au fost ele furnizate de 
specialiști. Scena la care ne refe
rim are o suprafață de 1 480 mp. 
înălțimea ..turnului" ei este do 46 m 
(adică egală cu cea a unui bloc de 
15 etaje), spectacolele montate aici 
vor beneficia de modeme trape si 
platforme — care vor funcționa fie 
independent, fie in grup (tolerând 
o sarcină de 100 tone) și de o scenă 
turnantă cu un diametru de 14 m, 
cu viteze reglabile. Sistemul după 
care sint concepute aceste dispozi
tive (sistem acționat dc o instalație 
electronică automată) va permite 
realizarea unor modificări rapide a 
spațiului de joc existent — in plan 
înclinat, relief in trepte sau scenă 
etajată.

Oglinda scenei mari va putea fi 
modificată (cu ajutorul arlechini- 
lor mobili), așa incit să varieze in
tre 16X0 m și 10'.4 m. 40 de secun
de sint suficiente pen’ru o schim
bare rapidă a decorului. Ilumina
rea scenei mari se asigură prin 240 
de reflectoare de cele mai diverse 
tipuri.

Orga de lumini a Sălii mari este 
prevăzută cu ..memorie electroni
că". Scenele d-' lumină se înregis
trează la repetiții, iar la spectacol 
modificările de iluminare sint rea
lizate prin comenzile dat^ reflec
toarelor de memoria electronică.

Efectele sonore ale spectacolelor 
sint comandate de la pupitrul cern 
trai, prevăzut cu sisteme de prelu
crare a sunetului mono și stereo, 
disc-lectori și magnetofoane profe
sionale tc-lecomandate. dispozitive 
de reverberație, sunet rotitor in 
6ală ele. Prin prelucrări complexe, 
un efect sonor poate fi transmis in 
aproximativ 300 de variante.

Ce vor mai putea incă înregistra 
spectatorii înainte de ridicarea cor
tinei, in acest modem lăcaș de artă? 
înainte de începerea spectacolului, 
vor putea vizita celelalte două 
săli mai mici ale teatrului, 
S31a studio și Sala experimen
tală, intirziind poate ceva mai mult 

în Sala studio (a doua ca impor
tanță și ca mărime — 450—598 de 
locuri) care, printr-o ingenioasă so
luție originală, „se pliază", se des
compune și se recompune in func
ție de genul spectacolului, puțind 
deveni, automat, prin citeva apă
sări dc buton ; arenă romană, tea
tru elisabetan ori sală italiană. De 
reținut, deci, că suprafața construi
tă pe care se desfășoară noua clă
dire a ..Teatrului Național" este de 
circa 10 000 mp. că teatrul dispune 
de 2 000 de locuri in cele trei săli 
ale sale. Vom avea astfel imaginea 
monumentalității acestui nou lăcaș 
al Thaliei.

Demn de un deosebit interes, 
muzeul teatrului cuprinde docu
mente de preț, legate de istoria 
spirituală a București ului. Sint pre
zentate aici, prin mărturii impre
sionante, momentele cruciale ale 
evoluției artei in strinsă osmoză cu 
afirmarea unei dramaturgii origi
nale, puternic legate de idealurile 
sociale și politice, de dimensiunile 
sufletești ale poporului nostru.

Prima ridicare de cortină va 
dezvălui lumea celebrei lucrări 
a lui Barbu Ștefănescu Dcla- 
vrancea ; „Apus dc soare", ope
ră de tulburătoare evocare a 
personalității domnitorului Ste
fan cel Mare. Ideea reluării a- 
cvstei piese istorice reprezintă un 
excelent omagiu adus istoriei tea
trului românesc și interpreților lui, 
frumusețea ei literară rămînind 
nedezmințită, valoarea ei educativă 
necontestată. Vom vedea, deci, pe 
noua, monumentala scenă a Națio
nalului, ..Apus de soare", interpre
tat de ..echipa sa de aur", aleasă 
cu ani in urmă de unul din marii 
noștri regizori, Sică Alexandrescu. 
revenită astăzi pe noua scenă; 
în distribuție, deci, George Calbo- 
reanu. Elvira Godeanu, Ion Fin- 
teșteanu. Radu Boligan. Alexandru 

, Giugaru. Nicolae Brancomir și mulți 
alții care reiau aceleași roluri, con
duși acum regizoral de Marietta Sa
dova. iar alături de ei mulți din
tre interpreții mai tineri.

Iar ca o replică prin vreme — 
la o istorie seculară — a faptelor 
unei istorii foarte aproape de zilele 
noastre, dar în egală măsură de 
glorioasă, va fi prezentată. în con
tinuare. piesa „Simfonia patetică" 
de Aurel Baranga (in regia autoru
lui și cu contribuția unor actori 
de prestigiu ca Marcela Rusu, 
Radu Beligan, Irina Răchițeanu, 
Toma Caragiu. George Mottoi) ; 
spectacol ce va contura problema

tica gravă a unui timp (perioada 
din preajma insurecției armate și a 
evenimentului crucial de la 23 Au
gust 1944). va evoca împrejurările 
aspro a.lc luptei revoluționare, chi
purile luminoase și destinele eroico 
ale unor luptători comuniști, va re
flecta uriașa forță de atracție exer
citată de ideile, de cuvint-ul parti
dului. la acel Început de drum, 
asupra maselor proletare, țărănești, 
asupra intelectualilor de bună cre
dință. Patetic „memento", „Simfo
nia patetică" va prilejui o retrăire 
a istoriei ultimelor trei decenii, va 
constitui un îndemn la meditație cu 
privire la excepționala evoluție a 
societății noastre pe drumul socia
lismului.

Multipli, auguriî favorabili ai 
stagiunii obligă la o majoră respon
sabilitate. Noul templu al Thaliei 
îndeamnă la o reflecție șl mai 
atentă asupra temeiniciei opțiuni
lor repertoriale, la o regîndire a 
afișului în funcție de necesitățile 
spirituale crescinde, favorizate de 
noile condiții artistice și tehnice. 
„Noua casă" este un îndemn la 
atingerea unor noi dimensiuni spi
rituale și la un necontenit progres 
artistic.

Cea dinții stagiune în clădirea 
noului Teatru Național din Capita
lă coincide cu anul unor evenimen
te social-politice de deosebită im
portanță pentru întregul nostru po
por. Nu no îndoim că programul 
artistic al Naționalului bucureștean 
va fi pus in slujba idealului ridi
cării montărilor sale la nivelul 
unor adevărate „sărbători ale minții 
și sufletului".

Mindrie a Capitalei și a întregii 
țări, noul teatru constituie prin 
semnificațiile edificării salo un în
demn cătr.e prestigiosul colectiv al 
Naționalului bucureștean de a-și 
dfediea și măi eficace talentul, pa
siunea creatoare, toate strădaniile 
aducerii.-pe -scenă- a tot ce gin- 
direa dramaturgică a lumii a creat 
mai valoros, mai înălțător, a ace
lor opere ce se pot numi cu ade
vărat mesagerii nepieritori al idei
lor de frumos, de progres și uma
nitate, modelării conștiinței omu
lui nou. educării oamenilor muncii 
în spiritul ideologiei și eticii co
muniste. valorificării celor mii 
bune tradiții artistice naționale, 
propagării culturii socialiste, inspi
rate din trecutul glorios, din viața 
și munca eroică de azi ale poporu
lui nostru.

Natalia STANCU

1974 pe agenda de lucru 
a comitetelor județene 
de cultură și educație 

socialistă
Comitetele județene de cultură șl 

educație socialistă și-au definitivat 
planurile de activitate pe anul 1971. 
Ele cuprind numeroase acțiuni cul- 
tural-artisHce si științifice menite să 
pună în vaioare potentele spiritua
le ale tuturor localităților țării.

Se remarcă, în primul rind, acele 
acțiuni de amploare intrate in tra
diția vieții culturale din diverse 
centre județene, cum sint, de pildă, 
festivalurile cultural-artistlce „Co
morile Albei" și „Tulnicul Moților" 
(Alba), „Primăvara arădeană" 
(Arad), „Memoria Argeșului" (Ar
geș), „Mesaje dimbovițene în limp" 
(Dîmbovița), „Sarmls" (Hunedoara), 
„Toamna băimuneană" (Maramureș), 
„Cibinntm" (Sibiu), „Zilele culturii 
căUneseiene" (Bacău) și „Zilele Mi
hai Eminescu" (Botoșani), festiva
lurile folclorice „Hercules" (Caraș- 
Sevcrin), „Primăvara harghiteană" 
(Harghita), „Hora la Prislop" (Ma
ramureș), „Mindră floare-i Praho
va" (Prahova), „Cinț și joc popular 
vrincean" (Vrancea).

O deosebit de bogată și diversă 
gamă de manifestări este legată de 
punerea in valoare a creației popu
lare locale. Menționăm tradiționalul 
„Tirg de fete" de pe muntele Găina 
(Bihor), renumitele nedei „Sărbătoa
rea narciselor" și „Sărbătoarea lilia
cului" (Caraș-Severin), „Sărbătoarea 
bujorului" și „Sărbătoarea teiului" 
(Dolj), serbările păstorești „Urcatul 
oilor la munte" (Gorj) și „Sîmbra oi
lor" (Satu-Mare). Numeroase alte 
manifestări sint dedicate muzicii, li
teraturii, dansului, artelor plastice, 
cinematografiei; menționăm, între al
tele, concursul de muzică cultă și 
dans clasic „Darclăe" (Pitești), fes- 
tivalul-concurs de muzică cultă 
românească „Florica Cristoforeanu" 
(Rîmnicu Sărat) : festivalul-con
curs de operetă „N. Leonard" (Ga
lați) ; festivalul coral „D. G. Kiriac" 
(Pitești) ; festivalul-concurs de ro
manțe „Crizantema de aur" (Tîrgo- 
viște) ; festivalul dc muzică popu
lară „Maria Lătărcțu" (Tg. Jiu) : 
„Săptămîna dramaturgiei românești 
contemporane" și concursul de lite
ratură „Pagini despre România so
cialistă" (Botoșani).

O serie manifestări științifice 
vor marca, pe plan local, mo
mente importante legate de viața și 
activitatea unor personalități ale 
științei și culturii românești, de tre
cutul istoric și de luptă al patriei, 
sau vor reliefa preocupări majore 
privind probleme în care se confrun
tă viața cultural-artistică și științi
fică pe plan local. Iată citeva din
tre manifestările de acest gen : 
„Avram Iancu" — 150 de ani de la 
naștere" (Alba Iulia) ; „90 de ani de 
la nașterea lui Panait Istrati" (Brăi
la) : „Căi și mijloace nentru 
optimizarea activității cultural-e
ducative de masă" (Tg. Jiu) ; 
„Creația' artistică din Maramu
reș" (Baia Mare) ; „Probleme ale 
creației, circulației și valorificării 
cântecului popular nou" (Drobeta 
Turnu-Severin) ; „Tipologia cerami
cii populare In România" (Sibiu).

(Agerpres)

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba engleză. Lec
ția 70.

9,30 Curs de limba germană. Lec
ția 72.

10,00 Telex.

MlINE — ULTIMA ZI DE ȘCOALĂ

Un atractiv program 
de vacanță pentru elevi

și studenți
Pesto două zile va începe vacanța de lamă. în toate județele țării, 

la orașe și la sate, comandamentele pentru organizare* vacantelor 
s-au preocupat intens pentru a asigura pionierilor, școlarilor sl stu
denților un program bogat do manifestări sportive si cultural-artis
tice. Astăzi vă prezentăm o parte din pregătirile făcute în județul 
BRAȘOV, care va găzdui In stațiunile de odihnă sute de elevi si stu
denți din toate colțurile țării.
La taberele din Bran și Dimbu] 

Morii vor sosi peste 500 de elevi, 
iar alți 500 vor fi găzduiți la bazele 
turistice și internatele școlare. Pre
gătiri febrile s-au făcut șl pentru 
studenții din alte județe care-șl 
vor petrece vacanța de iarnă pe 
meleagurile brașovene. Din cele 
relatate de directorul O.J.T. Bra
șov, circa 1 y00 de studenți șt 
elevi sint așteptați să sosească 
in frumoasele stațiuni Predeal, 
Pirîul Rece, Timișul de Jos și 
in cabanele Diham, Piatra Mare, 
Girbova și Poiana Secuilor. Ma
joritatea iși vor petrece aici și 
revelionul. O.J.T. a luat măsuri 
pentru a crea condiții optime de 
odihnă și destindere. Spațiile da 
cazare au fost reamenajate și pre
gătite pentru a fi cit mai primi
toare. în acest sezon, mai mult de- 
cit in alți ani, celor veniți aici li 
se oferă condiții minunate pentru 
practicarea sporturilor de iarnă. 
Cele două pirtii de schi de pe Cio
plea și Clăbucet au fost amena
jate. Casa de cultură din Predeal 
și-a adaptat și ea programul pen
tru a satisface gusturile și cerin
țele studenților și elevilor sosiți 
aici.

Un program la fel de bogat este 
destinat și elevilor brașoveni. Așa 
după cum ne-a informat tovarășul 
Dumitru Calancca. prim-secretar 
al Comitetului județean U.T.C. Bra
șov. obiectivul central urmărit este 
asigurarea unei odihne active pen
tru școlari și pionieri, prin orga
nizarea unei game largi de activi
tăți sporlive-turistice, de mișcare 
în aer liber. Una din acțiunile im
portante care va răspunde acestui 
deziderat o constituie desfășura
rea ediției de iarnă a „Cupei tine
retului" la schi, patinaj viteză, te
nis de masă, competiție la care vor 
participa elevii diferitelor catego
rii de școli. Un punct atractiv va 
fi și concursul popular de schi ce 
se va desfășura pe distanta Rișnov- 
Bran. la care vor participa un 
mare număr de elevi din locali
tățile Tării Birsei. Mai amintim 
Carnavalul pe gheață, organizat 
pentru pionieri la Brașov, in 25 
decembrie, campionatul județean 
de patinaj, juniori, sare se va des
fășura in Poiana Brașov la 25 și 
26 decembrie. sau tradiționala 
competiție „Săniuța de argint", 
care va avea loc la 29 decem
brie pe vechiul drum al Po
ienii. O altă competiție importantă,

10,05 Avanpremieră.
10.10 Cărți șl idei.
10.30 Telecinemateca. Ciclul ,,G6- 

rarcl Philipe". „Jucătorul". 
Regia : Claude Autanț Lara.

12.00 Telejurnal.
16,00 — 17.60 Teleșcoală.
17.30 Emisiune în limba maghiară. 
IR.30 Telex.
18,35 Film documentar : Vietnamul 

de sud. O aniversare eroică.
18,45 1001 de seri.

In jurul orei 19, pe progra
mele I și II: transmisiune di
rectă a festivității de inau
gurare a noului edificiu âl 

„A 25-a aniversare a organizație! 
pionierilor", va atrage un mare nu
măr de pionieri. întrecerile se vor 
desfășura la Miercurea Ciuc la ho
chei pe gheață, patinaj și judo, la 
care vor participa șl mulți pio
nieri brașoveni.

Șirul manifestărilor sportive nu 
se oprește aici. Cu mult interes 
sint așteptate de copii „Concursul 
speranțelor", ca și competițiile 
„Cupa Brașovia" șl „Predealul", 
La probe alpine șl sărituri cu schiu- 
rile. Bineințoles, nu vor lipsi din 
programul vacanței plimbările șl 
drumețiile, întrecerile sportive din
tre elevii și pionierii diferitelor lo
calități și școli.

Unele școli, ca liceul nr. 1. liceul 
„Honterus" și liceul de prelucrare 
automată a datelor din Brașov, vor 
asigura tabere de schi, pe serii de 
cite 6 zile, la cabanele situate in 
împrejurimi. O atenție deosebită 
sp va acorda și organizării activi
tății sportive de sală, ca handbal, 
volei, baschet, tenis de masă etc. 
O altă acțiune de amploare o va 
constitui ștafeta de iarnă „Săgea
ta albastră", care va străbate 5 
trasee, incluzind aproape toate lo
calitățile județului, șl care se va 
încheia la 6 ianuarie 1974 In Po
iana Brașov.

Școlarii și pionierii vor participa 
și la numeroase manifestări eu 
caracter cultural-artistic și patrio- 
tic-educativ. Este vorba de festi
valul de teatru, de poezie patrio
tică și revoluționară „Partid, Ini
ma țării" sau de concursul cultu
ral-artistic „Țara mea de glorii". 

T_xar li se vor alătura concursul de 
fotografii artistice pe tema „Sub 
flamurile partidului, creștem odată 
cu țara", festivalul filmului pentru 
tineretul școlar, manifestările care 
vor avea loc in cinstea aniversării 
Zilei republicii.

Copii din Brașov și Făgăraș vor 
participa la serbările pomului de 
iarnă in cadrul orășelelor copiilor. 
Serbări ale pomului de iarnă vor 
fi organizate și In întreprinderi, 
instituții și unități agricole.

Programul vacanței se anunță, 
așadar, mai bogat ca oricînd altă
dată. O odihnă activă, binemeri
tată pentru toți elevii și studenții, 
cărora le urăm „Vacanță plăcută!",

Nicolae MOCANU ..
corespondentul „Scînteii*

Teatrului Național „Ion Luc* 
Caragiale" șl a spectacolului 
organizat cu acest prilej. In 
pauză : Telejurnal. în Înche
ierea programului ; Telex.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17.35 Film pentru tineret : „Cole

ga mea, vrăjitoarea”. O pro
ducție a studiourilor cinema
tografice cehoslovace.

18.45 Povestea unui cîntec. Vechi 
melodii vilcene.

NOTE DE LECTURĂ

AL PIHU: „VARIA“
Al doilea volum din seria „VA

RIA" continuă, ca structură, pe cel 
anterior, cuprinzind ..studii și ob
servații critice", consemnind apa
riții și inregistrlnd momente ale 
vieții literare contemporane. Pre
fața cărții (-în loc de prefață") e 
o teoretizare directă a activității de 
critic și istoric literar a autorului, 
o expunere a Ideilor sale despre 
artă, talent, critică și cultură. Fidel 
acestor idei. Al. Piru . discută Ia 
obiect probleme ca Periodizarea li
teraturii române. Reconsiderarea 
literaturii române vechi. Cărțile 
populare ale românilor. Direcții ac
tuale in romanul românesc etc. sau 
se ocupă de apariții recente. Cu al
te cuvinte. Varia e un jurnal de 
critică literară, aproape cotidiană.

AL Piru nu pune accentul pe co
mentarea operei, ci pe observațiile 
critice, rectificând erori, comple
tând informațiile, fâcind analogii și 
trimiteri. Observațiile sale critice 
sau controversele sint polemice in 
mod implicit, fără să devină pam
flete. Pe alt plan. Al. Piru nu face 
distincția scolastică între „critică 
și istorie literară", socotindu-le un 
singur domeniu și nici nu are pre
ferință p'-ntru un sector anume al 
literaturii. în acest sumar apar ar
ticole despre poezie (Tudor Ar- 
ghezL Ion Barbu. Al. Philippide, 
Al. O. Teodoreanu. Vladimir 
Streina. Gherghinescu Vania. Geor
ge Dumitrescu. Al. Claudian, 
Mircea Badea, Constant Tonegaru 
etc.), teatru (Al. Davilla. Anton 
Holban), estetică (Mihai Ral ea. Lu
cian Blaga, G. Câlinescu etc.), cri
tică, bibliografie, ediții etc. Nu s-ar 
putea spune că cele mai multe tex
te se referă la cărțile de sinteză. Ia 
studii ; sint discutate cele mal bune 
apariții în domeniul poeziei și smt 
implicate in discuția critică opere 
de proză contemporană. In privința 
criticii actualității literare. Ai- Pi
ru recomandă ieșirea din exclusi
vism, recunoașterea tuturor virate
lor. școlilor și procedeelor, ajungind 
la concluzia că înainte de a da ju
decăți de valoare „criticul trebuie 
sâ tindă la construcție". A’- Piru 
recomandă in literatură evitarea 
„șlagărelor" și pune accentul pe 
confruntarea cu fenomenele noas
tre specifice, fără trimiteri mime
tice la autori străini.

Conformindu-se acestor principii. 

autorul prezintă operele (citite cu 
fidelitate) in contexte istorico-1 ite
rate adecvate. Pentru încadrarea 
autorilor in ordinea cronologică a 
literaturii române, la cei mai puțin 
cunoscuți (cazul Mircea Badea) 
Al. Piru dă și informații biografice. 
Subliniem, cu alte cuvinte, aspec
tul is tori co-li te rar al studiilor și 
eseurilor din Varia (II).

Cele mai pamfletare din aceste 
studii, in care accentul polemic ca
de pe opere și nu pe autori, se re
feră la problemele literaturii in
terbelice Și in special la G. Căli- 
nescu. Observații, fără ton polemic, 
6e fac și in articolele de literatură 
română veche („Neculce, cronicar 
subiectiv „Cărțile populare ale 
românilor"). Un studiu despre 
Ion Creangă (in fond o micro
monografie) se încheie cu un 
comentariu metaforic ; ..în simfo
nia literaturii române, Neculce a 
fost andantele, Creangă e un scher
zo. Sadoveanu un rondo".

Printre contribuțiile de istorie li
terară reluate in acest volum 
trebuie citat articolul despre 
Percursorii lui Caragialc : deși ma
terialei*1 sint cunoscute de specia
liști, abia accentul pus de Al. Piru 
le face elocvente.

Privite in ansamblu „studiile și 
observațiile critice" din Varia II 
(ca și cele din primul volum) de- 
conspiră intenția autorului de a în
tocmi o istorie a literaturii româ
ne ; articolele evidențiate de noi ca 
având un pronunțat caracter istori- 
co-literar sint direct capitole din 
această posibilă lucrare d-- sinteză. 
I s-ar putea obiecta autorului fap
tul că a introdus in sumar și lu
cruri mărunte care dau cărții ° 
inegalitate structurală.

Critica lui AL Piru este a unui 
universitar cultivat fi *>bru. rare 
știe să fie ironic la modul obiectiv 
și care-și cenzurează, de cele mai 
multe ori, subiectivismele inerente.

Desigur, materialul din accrt vo
lum va fi reluat in sinteze, in lu
crările consacrate unor perioade 
i:te-arA • așa cum se prezintă arum 
e reacția de lectură a unui critic 
cu vocația asociațiilor de Idei, preo
cupat de estimarea lucidă, exacta a 
valorii artistice a operelor supuse 
investigației Ideologice și estet.ee.

Emil MÂNU

cinema
o Veronica se Întoarce : PATRIA
— 9; 11.15: 13.30: i6: 18.15; 20,30.
e Marele vals : LUCEAFĂRUL — 
8.36: 11; 13,30: 16: 18,30; 21, CA
PITOL — 8,30; 11: 13,30; 16;
18.3 J; 21.

Intiniplârl cu Cosa Nostra : 
SCALA — 9; 11,15: 13,30; 16.15;
18,45: 21. BUCUREȘTI — 8.’.5; 11; 
13.30; 16: 18,30: 21, FAVORIT — 
9.15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30.
o Fata din Istanbul : FESTIVAL
— 9: 11,15; 13,30: 16; 18,30: 20,45.
• Juliane : LUMINA — 9,30: 12; 
14.30; 17.30: 20.30.
a Morgiana : CENTRAL — 9.15; 
11,30; 13,45; IC; 18.15; 20,30.
O Petrecerea : VICTORIA — 8,45; 
11; 13.15; 15,45: 18,15; 20,45.
• Program de desene animate
pentru copii : DOINA — 11,30: 16. 
a Cortul roșu : DOINA — 8,45;
12,45; 17,15; 20.
o Torino negru : EXCELSIOR — 
&; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 20.30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
23.45, FLAMURA — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15: 20.30.

(Urmare din pag. I)

tice, in hotărire s-au inclus dispozi
ții privind interzicerea de a se solici
ta dc la unități alte date și informații 
clocit cele cuprinse In sistemul dă
rilor de seamă statistice aprobate, 
precum și sancțiunile ce se pot a- 
pîica acelora care încalcă aceste dis
poziții.

— Ce ne ptilefi spune despre 
criteriile avute in vedere la 
elaborarea actualei reglemen
tări ?

— în mod firesc, criteriile aflate 
in atenție cu prilejul acțiunii de ra
ționalizare și simplificare a sistemu
lui informațional statistic derivă din 
însăși obiectivele pe care ni le-am 
propus. Astfel, s-a urmărit ca siste
mul informațional statistic să aibă, 
in principal, următoarele caracteris
tic: : a) asigurarea informațiilor sta
tistice Decesare luării deciziilor la ni
velul întreprinderilor, centralelor, 
ministerelor, organelor teritoriale de 
conducere, conducerii do par'id și d' 
stat ; b) unitățile de la bază să ra
porteze dalele statistice o singură 
dată și intr-un număr cit mai restrins 
de indicatori : c) indicatorii rapor
tați să se bazeze pe evidența teh- 
nico-operativă existentă și in concor
danță cu s stem-’.e do evidentă apro
bate; 6) adaptarea dărilor de

• Evadarea : DACIA — 9; 11.15; 
13.30; 16: 13.15; 20.30.
• Generalul doarme In picioare :
GRI VITA — 9: 11.15; 13,30; 16;
18.15: 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13.30; 15.45: 18; 20.15.
• Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : VIITORUL — 
16; IR; 20.
O Monte Carlo : TIMPURI ’ NOI
— 9.15—20.15 in continuare.
0 In munți crește un brad verde : 
CIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
a Ultimele șase minute ; BUCEGI
— 15.30; 18: 20.15. LIRA — 15.30; 
18; 20.15, ARTA — 15.30; 18; 20.15.
0 Anatomia dragostei : PACEA
— 15,30; 17,45; 20.
o Misiunea secretă a maiorului 
Cook : BU7.EȘTI — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30. GLORIA — 9; 11.15; 
13,30; 15.45; 18,15; 20,30, MODERN
— 9; 11,1.5; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
a Vifornița : FLOREASCA —
15,30; 18; 20.15.

Cu cărțile pe față : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15.30; 
18; 20,15.
e 100 dc iei : COSMOS — 15.30; 
13; 20,15.
• Bună scara, doamnă Campbell : 
DRUMUL S.ARII — 15,30; 18; 20,15, 
COTROCENI — 15,30; 18; 20.16.
a Ancheta poștașilor : MUNCA
— 16: 18; 20.

seamă statistice la prelucrarea auto
matizată : e) asigurarea operativității, 
exactității și preciziei informațiilor ; 
f) adaptabilitatea sistemului la mo
dificările organizatorice și de struc
tură ale economiei naționale și altele.

— Practic, în ce se materiali
zează reducerea volumului de 

STATISTICA
informații ți date statistice pen
tru unități și economie ?

— Evident, toate aceste măsuri vor 
avea drept consecință pozitivă reali
zarea unui sistem Informațional sta
tistic rațional și eficient, o reducere 
substanțială a volumului de muncă 
necesar pentru completarea dărilor 
de seamă in unitățile raportoare, 
pentru transmiterea datelor și prelu
crarea lor și, ca atare, in practică, se 
vor realiza însemnate economii de 
materiale și mijloace bănești. Dacă 
ne referim numai la numărul dărilor

• Ultimul tren din Gun Hill : 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.
a Monolog : RAHOVA — 1.5,30;
18; 20 15.
0 Doi pe un balansoar : POPU
LAR — 15.30; 18; 20.15.
© Omul din La Mancha : VOLGA 
— 9,30; 12,15; 15; 17,45: 20,15.
a Love story : UNIREA — 15,30; 
18; 20,15.
• In arșița nopții : CRÎNGAȘJ — 
15,30; 13: 20,15.
• Omul de dincolo : VITAN — 
15,30; 17,45; 20.
a O floare și doi grădinari : MO
ȘILOR — 9; 12,30; 16; 19,30.
• O afacere pe cinste : PRO
GRESUL — 15,30: 18; 20,15.
• Vagabondul : FLACARA — 9; 
12,30; 16; 19,15.

teatre
a Opera Română : Studio de balet
— 19.
a Teatrul de operetă : Mătușa 
mea, Faustina — 19,30.
a Teatrul de comedie : Nicnic
— 20.

de seamă statistice, trebuie rctinut că 
Rcestea au scăzut cu peste 22 la sută, 
in cazul dărilor de seamă statistice 
de stat, iar al celor departamentale 
cu peăte 29 la sută. în acest fel, ca
dre de specialitate din întreprinderi, 
printre care și numeroase cadre teh
nice (ingineri, tehnicieni și alții), 
vor fi degrevate de sarcina comple

tării și transmiterii dărilor de seamă 
statistice, putindu-se astfel consacra 
activității din sectoarele direct pro
ductive. de concepție și proiectare.

— Ce măsuri se impun a fi 
luate in întreprinderi și la cele
lalte niveluri de conducere pen
tru a se beneficia din plin de 
avantajele amintite ?

— Fără îndoială, in afara metode
lor și procedeelor strict tehnice, in 
analiza cărora nu ne propunem să in
trăm, o importanță decisivă o au 

e Teatrul Național „Vasiie Alec- 
sandri” din Iași (In sala Comedia 
a Teatrului Național „I, L. Cara- 
giale-) : Petru Rareș — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Intre noi doi n-a fost 
decit tăcere — 20.
© Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea ! — 19,30.
Q Teatrul „C. T. Nottara" (sala 
Magheru) : B.ună scara, domnule 
Wlldc — 19.30.
a Teatrul Glulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 17, Nocturn — grup de 
dans contemporan — 21.30.
0 Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 19,30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne vezi 
discară — 19,30.
© Teatrul de revistă și comedie 
..Ion Vasilescu" : O fată imposi
bilă — premieră — 19,30.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
• Circul „București" : Gala acro
baților — 19,30.

competența și conștiinciozitatea ca
drelor angajate intr-un fel sau altul 
in procesul de culegere, vehiculare și 
prelucrare a informațiilor statistice, 
măsura in care acestea respectă pre
vederile legale, indicațiile și instruc
țiunile care reglementează sistemul 
informațional statistic. Raționalizarea 
și simplificarea sistemului informa
țional statistic impune trecerea la o 
valorificare maj intensă și aprofun
dată a datelor raportate prin dările 
de seamă. în acest sens, nu trebuie 
uitat nici un moment faptul că între 
cantitatea de informații existente și 
intensitatea valorificării lor este, de 
cele mai multe ori, o relație inversă; 
pe măsură ce crește cantitatea de 
informații scade gradul de valorifi
care a acestora, deoarece în acest 
mod se provoacă o aglomerare a ca
nalelor de circulație și a punctelor 
de recepție a informației, îngreunîn- 
du-se, totodată, posibilitatea selec
ționării Informației cu adevărat sem
nificative, analizării ei aprofundate 
și adoptării, pe această bază, in mod 
operativ, a deciziilor care se impun. 
Nu intimplător ne propunem să tre
cem Ia o exploatare cu mult mal In
tensă și aprofundată a informațiilor 
pe care le culegem, prin utilizarea 
mai largă a metodelor și procedeelor 
moderne de culegere, transmitere, 
prelucrare și, mai ales, de analiză a 
informației statistico-economice.

Rezultatele 
concursului 

anual de debut 
în volum 

al editurii 
Eminescu

La concursul anual de debut tn 
volum lansat de editura Eminescu 
au fost primite 1 300 manuscrise. Ju
riul — format din : Constantin Chl- 
riță, Ov. S. Crohmălniccanu, Șt. Aug. 
Doinaș, Nicolae Drago?, Laurențiu 
Fulga, George Ivașcu, Ion Hobana, 
Mircea Iorgulescu, Nicolae Manoles- 
cu. Aurel Martin, Al. ‘ Piru, Virgil 
Teodorescu, Drago? Vrânceană — a 
decernat următoarele premii :

ROMAN — NUVELA — POVESTIRE

Premiul I : DORU DAVIDOVICI 
— ofițer de aviație — București, 
pentru manuscrisul Caii dc la Voro- 
neț : Premiul II : DUMITRU BUZ
NEA — ziarist — Piatra Neamț, 
pentru manuscrisul Noi și pămintul; 
Premiul III : MATIIE ȘTEFAN — 
asistent medical — Sibiu, pentru 
manuscrisul Colivia ; Mențiune : 
FLORIN BANESCU — medic — 
Arad, pentru manuscrisul Să arunci 
cu pietre in soare.

POEZIE

Premiul I : MIRCEA FLORIN 
ȘANDRU — redactor — București, 
pentru manuscrisul Elegie pentru 
puterea orașului ; CAROLINA ILI- 
CA — studentă — București, pentru 
manuscrisul Neimblinzită ca o stea 
lactee ; Premiul II : DINU ADAM 
— student — București, pentru ma
nuscrisul Patria ; Premiul III : 
GEORGE FLORIN COSMA — stu
dent — București, pentru manuscri
sul Oglinzi In rouă.

REPORTAJ

Premiul III : DAN BIȚICA — 
ziarist — Pitești, pentru manuscrisul 
Pe Argeș in sus ; Mențiune : PA
VEL PERFIL — ziarist — București, 
pentru manuscrisul Cu fața gpre 
lume.

estet.ee


SCANT El A — joi 20 decembrie 1973 PAGINA 5

b|hor. „Chemăm la întrecere
i'

Constituirea Comisiei interguvernamentale 
româno-mongole de colaborare economică

Cronica zilei Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud

si tehnico1

sarcinilor din 1074 II

După cum s-a anunțat, la 18 de
cembrie. la Oradea a avut loc se
siunea Consiliului popular al ju
dețului Bihor in cadrul căreia a 
fost adresată o chemare la între
cere către toate consiliile populare 
județene. La încheierea lucrărilor, 
pa: ticipanții la sesiune au transm s 
•o telegramă C.C. al ~ 
râșnlui Nicolae 
Ceaușescu, in 
care se spune, 
printre altele : în 
atmosfera plină 
de entuziasm in 
care poporul nos
tru înfăptuiește 
cu spirit de ab
negație măreț 
sarcini care-i 
vin din istoric 
documente adt, 
t-nte d? Congresul 
al X-lca și Con
ferința Naționnlă 
alo Partidului Co
munist Român, oamenii muncii din 
județul Bihor, români, maghiari și 
de alte naționalități, se simt anga
jați cu deplinătatea puterilor lor la 
efortul întregii noastre națiuni, pen
tru înfăptuirea mobilizatoarelor o- 
bioctive de ridicare a patriei pc noi 
culmi alo progresului $i civilizației.

Dind glas sentimentelor dc atașa- 
meni profund ale tuturor locuitori- 

P .or do pe aceste plaiuri ale Româ
niei socialiste față dc politica in
ternă și externă, profund științifică 
a partidului și statului nostru. Con
siliul popular județean Bihor ra
portează conducerii partidului si 
statului, dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii bihoreni, partici- 
pind la marea întrecere națională, 
animali de o inaltâ conștiință pa
triotică, au îndeplinit planul pro
ducției industriale pc primii trei

P.C.R., Iova-

ani ai cincinalului cu 48 de zile mai 
devreme,

în telegramă sînt relevate, do a- 
semenea, realizările obținute de lu
crătorii din economia locală, dc oa
menii muncii do la sate, in crește
rea producției agricole, iu realiza
rea planului de 
ții, precum și

ic

Telegramă adresată
C.C. al P.C.R., 

tovarășului
Nicolae Ceaușescu

investiții-construc- 
in domeniul edi
li tar-gospodăresc. 

însuflețiți de 
e.c"ste rezultate, 
dispunind de oa
meni harnici, ta- 
lentați, cu o va
loroasă experien
ță. devotați trup 
și suflet cauzei 
socialismului, în
zestrați cu o ba
ză tehnico-mate- 
rială corespun
zătoare, oamenii 
muncii bihoreni 
sint hotăriți să 
dea, viață sarci

nilor ce le revin din documentele 
r 'centei Plenare comune a C.C. al 
P.C.R. si Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economico și Sociale.

In acest, context, am hotărit ca, 
in cinstea celei de-a 30-a aniversări 
a sărbătorii noastre naționale și a 
Congresului al XI-lea al partidului, 
să cli' măm la întrecere toate con
siliile populare județene pentru u- 
nirea eforturilor in îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor prevăzute pe Li
nul 1974.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, se spune in 
încheiere, câ sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid ne 
vom mobiliza întreaga capacitate de 
muncă, entuziasmul și inițiativa de 
care dispunem, pentru realizarea si 
depășirea actualului plan cincinal, 
aducindu-ne prin aceasta contribu
ția la înflorirea României socialiste.

Miercuri s-a încheiat la București 
Acordul ini re guvernele Republ oii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Mongole privind constitui
rea Comisiei interguvernamentale 
romă no-mongole de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică.

Documentul a fost semnat de Ja
nos Fazckas. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, preșecVntole 
părții române in comisie, și de 
D. Gombojav, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții mongole in comisie.

Comisia înterguvemamentală con
stituită are ca sarcină examinarea 
posibilităților dc lărgire și diversi
ficare a relațiilor economice și ioh- 
nlco-științifice româno-mongole. con
venirea și finalizarea acțiunilor do 
colaborare și cooperare economică, 
reciproc avantajoase.

In cursul tratativelor care au av»it 
loc între delegațiile guvernnmen'ate 
ale celor două țâri, a fo<l examinat 
modul de desfășurare a schimburilor 
reciproce de mărfuri, evidențiindil- 
so faptul că acestea cunosc o ev<»- 
luție ascendentă. Prevederile acoi*- 
ciului comercial de lungă durată a» 
fost depășite pe perioada 1971—197l 
cu pc-Me 60 la sută, iar volumul -li
vrărilor reciproce de mărfuri, con
venit prin protocolul comercial pc 
anul 1974, prevede o creștere cu 
peste 20 la sută față de realizările 
preliminate pe anul 1973. Dc aseme
nea. cele două delegeții guvernamen
tale au apreciat pozitiv rezultatele 
obținute pină in prezent de organele 
centrale de planificare în activitatea 
dc coordonare a planurilor de dez
voltare a economiilor naționale pe 
perioada 1976—1980.» stabilind pro
gramul de lucru in vederea extin
derii in continuare a colaborării și 
cooperării economice și tehnico-ști- 
ințifiee dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Mongolă. Totodată, s-au definitivat 
contractele privind dezvoltarea și 
modernizarea, in colaborare cu 
România, a unei secții de tricotaje 
în orașul Ulan Bator, preciim și 
acordarea de către partea română a

Asistenței tehnice pentru montarea 
și exploatarea acestui obiectiv.

Tratative1© s-au desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească, de înțelegere 
reciprocă.

în cinstea delegației guvernamen
tale mongole, Janos Fazekas a ofe
rii o masă, iar Glambyn J. Niamrta, 
ambasadorul R.P. Mongole la Bucu
rești. un dineu.

In Iimpui șederii în țara noastră, 
delegația mongolă a vizitai unele 
obiective economice și social-cultu- 
rale.

I i cursul zilei do miercuri, pe- 
n< ralul de armată Nikola Liubicici, 
secretar federal pentru apărarea 
națională a Republicii Socialiste Fe
deral ive , Iugoslavia a făcut o scurtă 
vizită de lucru in țara noastră, la 
invitația generalului de armată Ion 
Ioniță, ministrul apărării naționale 
al Republicii Sociali s e România.

Cu acest prilej, la....................
părărLi Naționale au 
unele probleme de 
privind colaborarea 
celor două țări.

Ministerul A- 
fosf, discutate 

interes comun 
dintre armatele

(Agerpres)

La 19 decembrie a părăsit Capitala 
Aii Zakana al Ansari, ambasadorul 
Kuweitului la Moscova, reprezentant 
al soicului Sabah al Salem al Sabfih, 
emirul statului Kuweit.

(Agerpres)

încheierea sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale româno - cehoslovace

în zilele de 17 — 19 decembrie au 
avut loc. la București, lucrările ce
lei de-a Vll-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-ce- 
hoslovace de colaborare Economică 
și tehnico-științifică.

In cadrul lucrărilor s-a examinat 
activitatea desfășurată in perioada de 
după sesiunea anterioară a comisiei, 
relevîndu-se faptul că organele și 
organizațiile economico din cele două 
țări au Încheiat unele contracte și 
alte înțelegeri de colaborare și coope
rare economică și telmico-științifică, 
îndeosebi in industriile construcțiilor 
de mașini, construcțiilor industriale, 
minelor și geologiei.

în scopul dezvoltării în continuare 
a relațiilor economice și tehnico-ști- 
ințifice româno-cehoslovace, comi
sia a convenit măsuri corespunză
toare în vederea finalizării de noi 
acțiuni dc colaborare și cooperare 
în domeniile construcțiilor de ma
șini, electrotehnicii, metalurgiei, chi
miei. industriei ușoare, precum și in 
alte sectoare de interes reciproc.

O atenție sporită a fost acordată

aniversează azi 13 ani de activitate

și luptă patriotică

COMITETULUI CENTRAL
AL FRONTULUI NATIONAL DE ELIBERARE 

DIN VIETNAMUL DE SUD
Frontului Național 
prilej plăcut de a

de Elibe- 
vă adresa 
calde fe-

întoarcerea din R. P. Polonă
a delegației Marii Adunări Naționale

Plecarea ministrului afacerilor
externe al României în R. P. Polona

Miercuri după-amiazâ s-a înapoiat 
în Capitală delegația Marii Adunări 
Naționale, condusă de 
Murgulescu. vicepreședinte 
care, la invitația Seimului 
Populare Polone, a făcut o 
cială in aceasta țară.

Din delegație au făcut 
putații Nicolae Giosan, n. ___
Consiliului de Stat, președintei Ac. - 
demiei de Științe Agricole și Silvice, 
Constanța Ciontu, membru al Consi
liului de Stat, vicepreședinte al 
Consiliului popular al municipiului 
Craiova, HI» Rădulescu. vicepre
ședinte al Comisiei pentru po-litică 
externă a M.A.X.. director in Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
Nicolae Morariu, prim-vicepreșcdinte 
al Consiliului popular al județului 
Suceava, Gheorghe Goi na. Erou al 
Muncii Socialiste, președintele Coo
perativei agricole de producție Sin- 
tana, județul Arad, Colom an Kele-

acad. Lie 
al M.A.N., 
Republicii 
vizită ofi-

men. tehnician la întreprinderea 
„Elcctropreclzia“-Săcele.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intimpinată de Ște
fan Voitec, președintele Marii Adu
nări Naționale, Maria Groza, vice
președinte al M.A.N., Aurel Vijoli, 
Dumitru Coliu și Alexandru Senco- 
vici. președinți de comisii 
nonte ale M.A.N.. de alte 
oficiale.

A fost prezent Edward 
însărcinat cu afaceri a.i., 
Polone la București. ,

perma- 
persoane
Rokicki. 
al R. P.

1.3 nlecarea din Varșovia, . 
portul Okencie, delegația Mai 
nări Naționale a fost : 
Andrzej Benesz, vicemareșal al Sei
mului, deputați și alte persoane ofi- 
c;c’.e. poloneze.

Au fost de față Aurel Duca, amba
sadorul României la Varșovia, și 
membri ai ambasadei.

pe aero- 
iriî Adu- 

condusă de

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a plecat miercuri dimi
neața in Republica Populară Polonă, 
intr-o vizită oficială, Ia invitația mi
nistrului afacerilor externe al aces
tei țări, Stefan Olszowski.

La plecare, pe aeroportul Otopcni, 
George Macovescu a fost salutat de 
Vasile Gliga și Cornel Pacoste, ad
junct i ai ministrului afacerilor ex
terne, precum și de Edward Rokicki. 
însărcinat cu afaceri a.i. al R.P. Po
lone la București.

A fost, de asemenea, prezent Fe-

rene Martin, ambasadorul R.P. Un
gare in țara noastră.

In aceeași zi, ministrul afacerilor 
externe al României a sosit la Var
șovia. Oaspetele român a fost in- 
timpinat dc Stefan Olszowski, minis
trul afacerilor externe al Poloniei, 
S. Trempczynski, adjunct al minis
trului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Aurel Duca, ambasadorul României 
in Polonia, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

A apărut nr. 52 
al revistei „LUMEA"
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Fruntașii sportului românesc HOCHEI PE GHEAȚA

Miercuri au continuat la Bucureș'i 
lucrările Comitetului Executiv al 
F.M.T.D. Au luat cuvîntul reprezen
tanți ai Tinerelului Progresist din 
Guyana, Ligii Tineretului Democrat 
din Finlanda, Tineretului Comunist 
din Republica Dominicană. 
Socialiste a Tineretului din 
slovacia. Tineretului Socialist 
Japonia, Tineretului Comunist 
Mexic, Tineretului Congresului 
țional African din Africa de 
Tinerelului Patriotic ai Muncii

ai anului 1573
In urma tradiționalei anchete ini

țiate de ziarul „Sportul" in rindul 
cititorilor săi și al iubitorilor de 
sport din țara noastră, titlul de cel 

•f-îȘti bun sportiv al anului 1973 a 
fost atribuit tenismanului T,!_ 
Năstase, învingător în 17 
cursuri internaționale, „Marele pre
miu F.I.L.T." și în „Turneul campio
nilor". Pe locurile următoare s-au

clasat canoistul Ivan 
boxerul Simion Cuțov.

Patzaichin și

în sala Pala-

II k 
con

Astăzi după-amiazâ ... __
tuiui Republicii Socialiste România 
va avea loc festivitatea decernării 
trofeelor celor mai buni 10 sportivi 
români pe anul 1973, la cele 40 de 
discipline practicate in țara noastră. 
Festivitatea. urmată de un spectacol 
muzical-distractiv, incepe la ora 
17,30.

In c î t e v a rî nduri

Aseară, la Miercurea Ciuc 
selecționata divizionară — 

Slezan Opava 3—3
Aseară. la Miercurea Ciuc, a avut 

loc a doua intilnire internațională de 
hochei pe gheață dintre selecționata 
divizionară și formația cehoslovacă 
Slezan Opava. Jocul a lust sflrșit 
cu un rezultat dc egalitate : 3—3. în 
prima intilnire hocheiștil români 
obținuseră victoria cu scorul de 4—3.

ȘAH

« în meci retur pentru prelimi
nariile campionatului mondial dc 
fotbal, miercuri la 
Iugoslaviei a învins 
selecționata Greciei, 
primul loc in grupă se afU 
litate. echipele Iugoslaviei . 
mei, între acestea urmează să se 
dispute un meci de baraj.

mondial
Atena, echi 

cu 4—2 (2—2).
Deoarece pe 

la ega- 
și Spa-

mula I. al cărui căpitan 
ț ran ui Clay Regazzor.i.

a fost elve-

hochei pe 
susținut un

c Reprezentativa de 
gheață a Bulgariei a 
mecl de verificare la Sofia în com- 
pania formației S. C. Miercurea Ciuc. 
Gszdcle au terminat învingătoare cu 
scorul de 13—1 (5—0, 3—0. 5—1).

In meciul de baraj 
Gheorghiu — Ciocîltea 

din nou remiză

dezvol tării în continuare a schim
burilor de mărfuri dintre cele două 
țâri și au fost convenite măsuri care 
să ducă la creșterea și diversifica
rea acestora.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
inlr-o atmosferă cordială, prieteneas
ca și de înțelegere reciprocă.

Protocolul sesiunii 
guvernamentale a 
miercuri dimineața 
celor două părți in comisie 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, și Jan Gregor, vicepre* 
ș dinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste Cehoslovace.

In alocuțiunile rostite cu acest pri
lej președinții celor două părți și-au 
exprimat convingerea că protocolul 
încheiat creează un cadru favorabil 
lărgirii in continuare a cooperării 
româno-cehoslovace.

La semnarea documentului au fost 
de față Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
Miroslav Sulek. ambasadorul R.S. 
Cehoslovace la București.

★

In perioada lucrărilor sesiunii, pre
ședintele părții cehoslovace in co
misie a vizitat întreprinderea „23 Au
gust" și Fabrica de mașini-unelte și 
agregate din Capitală.

comisiei mixte 
fost semnat 
de președinții 

Ion

a R. S. Cehoslovace

Miercuri după-amiazâ, delegația 
guvernamentală a Republicii Socia
liste Cehoslovace, condusă de tova
rășul Jan Gregor, a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovară
șul Ion Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, de alte per
soane oficiale.

A fost prezent 
ambasadorul R. S. 
București.

Miroșiav Sulek, 
Cehoslovace la

Cea de-a Xîll-a aniversare a creării 
rare din Vietnamul de sud constituie un 
dumneavoastră și eroicei populații sud-vietnameze cele mai 
licitări șl salutul nostru de solidaritate frățească.

Constituirea, în urmă cu 13 ani. a Frontului Național 
rare — expresie a voinței și aspirațiilor profunde ale populației sud- 
vietnameze — a marcat o nouă etapă, superioară. în lupta pentru 
salvgardarea intereselor naționale și realizarea deplină a năzuințe
lor sale.

Lupta eroică și plină de sacrificii a poporului vietnamez, victoria 
istorică obținută prin semnarea Acordului de încetare a războiului și 
restabilire a păcii in Vietnam sînt o dovadă ca in zilele noastre forța 
armată nu poate infringe voința unei națiuni de a-și hotărî singură des
tinele. de a trăi în libertate și independență.

Frontul Unității Socialiste și întregul popor român își reafirmă și 
cu această ocazie solidaritatea și sprijinul față de eforturile glorioasei 
populații sud-vietnameze în vindecarea rănilor războiului, pentru dez
voltarea sa economică și socială de sine stătătoare pe calea progresului 
și prosperității.

Ne exprimăm convingerea ca relațiile de slrînsă prietenie dintre 
Republica Socialistă România și Republica Vietnamului de Sud se vor 
dezvolta continuu. în folosul celor două popoare, al unității forțelor’ 
antiimperialiste, al cauzei păcii și colaborării in lume.

CONSILIUL NAȚIONAL
AL FRONTULUI

DIN REPUBLICA

UNITĂȚII SOCIALISTE
SOCIALISTĂ ROMÂNIA

* *

Cu prilejul celei de-a XIII-a ani
versări a creării Frontului de Elibe
rare din Vietnamul de sud. Uniunea 
Generală a Sindicatelor din Româ
nia, Uniunea Tineretului Corhunist 
și Uniunea Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii, Con-

siliul Național al Femeilor, Comite
tul național de solidaritate cu 'lupta 
poporului vietnamez și Liga română 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa au adresat telegrame de 
felicitare organizațiilor similare din 
Republica Vietnamului de Sud.

Solidaritate și sprijin
cauzei drepte

Se împlinesc astăzi 13 ani de 
întemeierea Frontului Național 
Eliberare din Vietnamul

• Prima ediție a campionatului 
mondial de box pc-utru amatori (in
dividual) va avea loc. după cum se 
știe, la Havana, la 25 august 197-’. 
în urma unei ședințe a comitetului 
director de pe lingă forul internațio
nal, au fost desemnați arbitrii- 
citări ce vor oficia la aceste 
pionaie. Printre ei figurează : 
stantin Chir.ac (România). 
(Bulgaria), Mascot 
(Olanda). Comerț 
(R. D. Germană), 
ria) etc.

• „Cupa Mondială" la schi a nro- 
gramat la Zoii am See (Austria) o 
cursă masculină de coborire. m care 
vkroria a revenit austriacului Karl 
Cordm (25 de ani). învingătorul a 
fost cronometrat pr- pirt.a in lung,- 
me de 2 670 m (diferență de -1 
763 m) cu timpul de 1.47.'
find urmat, 'a 34 de sutimi, ae ei.-- 
țtanul Roland Collombin.

• l'n nou record mondial la hal
tere. După o întrerupere de patru 
arJ. fostul campion olimpic Leonid 
Jabotinski fi-a făcut cu succes rein
trarea in concursurile color mai va
loroși halterofili sovietici, stabilind 
un nou record mondial la stilul
.smuls" (categ. supsrgrea) : 18-3.300

kg. Vechiul record (183 kg.) fusese 
realizat recent de vest-germanul Ru
dolf Mang.

- jude
cam- 
Con- 

Zeoev 
Brill 
Wolf

’igw
(Româr 

(Franța). 
(Turcia),

Kelemen (Unga-

• Peste 200 de sportivi, din 7 țări, 
pmtiripă la Praga la un mare con

ns internațional de înot In proba 
f- mir. nâ de 200 m spate victoria a 
revenit olandezei Enith Erighlta 
(2'24” 5/10). La 200 m mixt masculin, 
primul s-a clasat sovieticul Serghei 
/dharov (2'14' 5/10), iar ia proua 

ilinâ d? 490 m liber, compatrio
tul său Vladimir Mikeev (4T5"’9/10).

în Capitală a continuat ieri me
ciul de baraj dintre Florin 
ghiu și Victor Ciocîltea, 
desemnarea noului campion național 
de șah. Ca și in prima zi, cei doi 
șahiști au convenit asupra remize'.. 
Scorul meciului este deci egal : 1—1. 
Astăzi este zi de odihnă. Vineri se 
va desfășura cea de-a treia partidă.

Gheor- 
pentru

vremea
mas<

o In turneul internațional de ho
chei pe cheală dotat cu Premiul zia
rului ..Izvestia" conduce reprezenta
tiva U.R.S.S.. cu 4 puncte (golaveraj 
18—4). urmată de selecționatele Ce- 
hgslovacioi — 4 puncte (16—2), Fin
landei — 2 puncte. Suediei — 0
puncte (5—13) si Poloniei — 0 punc
te (2—19). In ultimul meci al etapei 
a doua : Cehoslovacia—Polonia 9—1.

• în urma unei anchete organiza
te de ziarul „Sport" din Katowice 
in riadul c<-lor 16 antrenori ai echi
pelor diviziei A a campionatu’.’.ii po
lonez de fotbal, cel mai bun fotba- 
list polonez al anului a fost desem
nat cunoscutul internațional Kazi- 
m--j Deina. (Legia Varșovia). Porta
rul Jan Tomaszewski, eroul meciu
lui. Anglia—Polonia din preliminarii
le campionatului mondial, a ocupat 
1-ocul 7 In acest clasament.

9 t’n original meci de fotbal 
avut loc la Bologna : s-au int-ecut 
două echipe alcătuit? d n automob.- 
1 sti de performantă. Echipa piloni
lor de raliuri, in frunte cu italianul 
Sandro i - cu seorm
de 3—1 formația piloților de for-

• Raliul automobilistic internațio
nal „Iarna ruseasca", desfășurat pe 
un tra-eu in lungime de 3 500 km. 
5-a încheiat 
echipajului 
Kiro Kirov 
naulri). 
clasat 
„Motskvici-412“,

la Minsk cu victoria 
bulgar Ilia Ciubrikov— 
(pe un automobil „Re- 

, Pe locurile doi și trei s-au 
echipaje sovietice, pe mașini

Ieri in tară: Vremea a fost fru
moasă in toate regiunile.

Cerul a fost mai mult 
ceptind zonele de munte 
Transilvaniei, unde ceața 
au persistat și, izolat, a 
S-a mai semnalat local ceată . 
tul Bărăganului și Dobrogea. Vintul 
a suflat slab pină la potrivit, cu in
tensificări locale in zona de munte, 
unde a spulberat zăpada. Temperatura 
aerului, la ora 14. oscila intre minus 
8 grade la Sărmaș și plus H grade 
la Moldova Veche și Oravlța. în 
București: Vremea a fost frumoasă, 
cu cerul mai inul’ senin. Vintul a su
flat In general slab. Temoeratura 
maximă a fost de plus 6 grade.

Timpul probabil pentru zilele dc 
21, 22 și 23 decembrie. în țară:
După o încălzire de scurtă durată 
la Începutul intervalului. vremea se 
’.’a răci. Cerul va fi temporar noros. 
Se vor semnala precipitații locale. 
Vint slab pină la potrivit. Temnera- 
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 3 și plus 2 grade, mai cobo- 
rite in a doua parte a Int-'-r’^lubil, 
iar maximele intre minus 3 și plus 
7 grade. Ceață slabă dimineața Și 
seara. în București: După o încăl
zire la incen.'-u! inlervabilu’. vre
mea se va răci. Cerul va fi schimbă
tor. favorabil precipitat iilor slab? in 
a doua parte a intervalului. Vint slab 
pină la moderat. Ceață dimineața și 
seara.

senin, cx- 
și Podișul 
și chiciura 
nins slab, 

in es-

Uniunii 
Ceha- 

din 
din 

Na- 
S-Jd.

__ _____ _____ din 
Guatemala. Tineretului Comunist din 
Brazilia. Tineretului Freedom Party 
din Shri Lanka, Tineretului Comu
nist din Uruguay. Federației Tinere
tului Comunist și .Progresist din Shvi 
Lanka, Tineretului Comunist din 
Peru, Organizației Tineretului De
mocrat Unit din Cipru. Tineretului 
Comunist din Venezuela. Uniunii In
ternationale a Studenților. Federa
ției Democratice a Tineretului din 
Irak, Ligii Tinerilor Muncitori pen
tru Eliberare din S.U.A., Tineretului 
Popular din Iran, Mișcării Tineretu
lui Comunist Francez, Ligii Națio
nale de Tineret a Congresului Na
țional al Poporului din Sierra Leone, 
Uniunii Tineretului Sudanez. Uniu
nii Tineretului din Somalia, Consi
liului Național al Tineretului din Re
publica Populară Ungară, Uniunii 
Tineretului Socialist din R.P. Congo.

Luind cuvîntul in cadrul dezbate
rilor. Vasile N.icolcioiu, conducătorul 
delegației Uniunii Tineretului Co
munist la lucrările Comitetului Exe
cutiv al F.M.T.D.. a subliniat că în
treaga activitate a organizației revo
luționare dc tineret din România se 
desfășoară pe baza și in spiritul po
liticii consecvente a partidului și sta
tului nostru, pătrunsă de înalta res-

ponsabilitate și principialitate față 
de îmbinarea îndatoririlor interne 
cu cele internaționale, politică pusă 
in slujba cauzei socialismului, a pă
cii și colaborării internaționale. în 
continuare, vorbitorul a prezentat pc 
larg contribuția activă a Uniunii Ti- 
e rutului Comunist la intârirea so
lidarității forțelor revoluționare, pro
gresiste și democratice ale tinerei 
generații de pretutindeni in lupta 
împotriva imperialismului. colonia
lismului și neocolonialism ului, pen
tru statornicirea unor noi raporturi 
Intre state, bazate pe principiile 
dreptului international, pen'ru pro
movarea procesului de destindere, a 
cauzei nobile a păcii, libertății, coo
perării și înțelegerii intre popoare, 
a bunăstării si progresului social.

Lucrările Comitetului Executiv al 
F.M.T.D. continuă.

•k
Miercuri, la sediul Consiliului Na

țional al Organizației Pionierilor 
clin București, s-au deschis lucrări
le sesiunii Prezidiului C.l.M.E.A. — 
Comit-tul Internațional al Mișcărilor 
de Copii și Adolescenți,’ de pe lin
gă F.M.T.D. — la care participă re
prezentanți ai organizațiilor de co
pii și tineret din Cipru. Cuba. Fran
ța. Finlanda, Mongolia, Polonia, 
România, Sudan. Ungaria și U.R.S.S.

Sesiunea dezbate activitatea 
C.l.M.E.A. in cel de-al XV-lea an 
de la crearea sa și propunerile de 
activități pentru 1974.

Participant la sesiune au fost sa
lutai! de Virgiliu Radulian. preșe
dintele C.N.O.P., adjunct al minis
trului educației și invățămintului.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

la
__ de 

_ .... ........ ...... de sud,
eveniment de o deosebită însemnăta
te pentru mișcarea de eliberare na
țională a populației sud-vietnameze. 
încă de la crearea sa, F.N.E. s-a 
afirmat cq o puternică forță politică 
in stare sâ mobilizeze masele largi 
ale poporului la lupta pentru apăra
rea libertății si ființei naționale, îm
potriva agresiunii imperialiste, pen
tru înfăptuirea unor transformări în
noitoare.

Frontul Național de Eliberare a 
organizat și condus lupta plină de 
sacrificii a patrioților din Vietnamul 
de sud, stringind laolaltă toate for
ttie patriotico naționale, animate de 
idealurile triumfului cauzei drepte a 
libertății poporului. Sub conducerea 
F.N.E., mișcarea patriotică a dat pu
ternice lovituri trupelor americane 
și saigoneze, a eliberat vaste zone 
din teritoriul țării. în prezent. Fron
tul Național de Eliberare și Guver
nul Revoluționar Provizoriu contro
lează patru cincimi din 
Vietnamului de sud, unde 
milioane de locuitori. în „ 
eliberate, viața economică si socială 
se consolidează și se dezvoltă. Dato
rită eforturilor pline de abnegație 
ale populației, activității desfășu
rate de organele centrale și locale 
ale F.N.E. și ale G.R.P., au fost 
obținute succese de seamă în opera 
de reconstrucție economică, in ex
tinderea suprafețelor de pămint cul
tivate. in lărgirea continuă a rețe
lei de școli și spitale, in creșterea 
nivelului general de trai.

Cea de a 13-a aniversare a creării 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul, de sud are loc in condi
țiile in care au trecut mai inulte 
luni de la semnarea Acordului pri
vind încetarea războiului și resta
bilirea păcii in Vietnam. Eveniment 
cu profunde rezonanțe în viata in
ternațională, incheierea acordului a 
constituit o victorie istorică a po
porului vietnamez, a luptei sale vi
tejești pentru libertate, o victorie a 
forțelor antiimperialiste din întreaga 
lume. S-a demonstrat incă o dată că 
nu noato fi îngenuncheat un Dooor 
hotărit să-si apere, cu orice sacrifi
cii, independența, ființa 
dreptul de a fi stăpinul 
sale destine, chiar dacă 
lui este trimisă o uri: 
militară. încheierea acordului a do-

suprafața 
trăiesc 12 
regiunile

națională, 
propriilor 
împotriva 
Kă forfă

(Urmare din pag. I)

de a 
tndi-

De
vedesc că nu exi3tă obișnuința 
se analiza periodic principalii 
catori economici ai producției, 
aceea, nu se pot lua măsurile nece
sare nentru stăvilirea risipei, a chel
tuielilor neeconomice. Pentru ca ge
neralizarea calculării prețului de cost 
să reprezinte un pas incinte si sa 
ajute efectiv acțiunea generală de 
sporire a rentabilității producției in 
cooperativele agricole, este necesar 
ca organele agricole județene să 
sprijine conducerile cooperativelor să 
pună ordine in evidența contabilă, să 
asigure înregistrarea cheltuielilor 
odată cu efectuarea lor. Calcularea 
și .analiza prețului de cod la sfirșitul 
anului nu dau posibilitatea decit să se 
constate cum s-a muncit pină atunci. 
Or, măsurile pentru reducerea 
cheltuielilor trebuie luate in timpul 
anului, atunci cind procesul de pro
ducție este in plină desfășurare.

Preocuparea pentru creșterea ren- 
tab:' tatii producției in cooperativele 
agricole e=te ta fel de importantă ca 
și in celelalte unități economice. De 
aici si necesitatea de a se urmări șj 
măsura permanent cheltuielile efec
tuate. de a se acționa sistematic 
pentru reducerea lor — aceasta fi
ind o cale sigure de creștere a ve
niturilor unităților cooperatiste din 
agricultură. Odată cu dezvolta
rea bazei tehnico-materiale a co
operativelor agricole trebuie depu
se eforturi pentru reducerea ponde
rii cheltuielilor materiale in valoarea

Raportul dintre 
și cheltuielile 

un indice con
tată de ce 

cost, care pre- 
efectiiate 

produs, are mari 
cooperativele a- 
dc aceea tre- 

măs urile ne.ee-

producției globale, 
rezultatele obținute 
efectuate constituie 
ciudent al rentabilității, 
calcularea prețului dt 
zintă sintetic cheltuielile 
pe unitatea de 
avantaje pentru 
gri cole. Tocmai 
buie să se ia toate ...... - ...
sare pentru ca generalizarea calcu
lării prețului de coci să determine, 
pretutindeni îmbunătățirea rezulta
telor economico-financiare.

Evident, pentru generalizarea cal
culării prețului dc cost este necesar 
să fie rezolvată și problema calcu
lării amortizării mijloacelor fixe din 
cooperativele agricole. Anul acesta, 
in 12 cooperative agricole din jude
țele Timiș, Dolj. Satu-Mare, Con
stanța, Sibiu și Iași s-a făcut reeva
luarea mijloacelor fixe. Se știe că in 
fiecare unitate există fonduri fixe 
cu grad de uzură foarte diferit, unele 
avind o durată de funcționare, de 
peste 20 de ani, ceea ce imprimă un 
caracter deosebit de complex aceste) 
acțiuni. De aceea, este necesar ca, 
pe baza concluziilor desprinse din a- 
naliza amintită, să se stabilească 
modalități cit mai simple de calcul 
și să sc treacă nelntîrzial la reeva
luarea mijloacelor fixe in toate coo
perativele agricole.

Anul viitor prețul de cost se va 
calcula, pentru prima dată, in circa 
3 000 de cooperative agricole. Chiar 
și in unitățile care au urmărit pină

acum acest indicator' sini unele pro
bleme nerezolvate. lată de ' ce 
instructajele care s-au făcut pină 
acum sînt. desigur, bine venite, dar 
nu pot fi considerate in nici un caz 
suficiente. Organele agricole jude
țene au datoria ca, in această pe
rioadă, să urmărească in fiecare uni
tate cum s-au înțeles elementele 
noi de evidență, cerințele specifice 
unei operații cum este calcularea 
prețului de cost. Cele mai eficiente 
instructaje se pot face prin aplicații 
practice in cooperativele agricole 
care au o bună experiență în calcu
larea prețului de cost. De aseme
nea. invățâmintul agrozootehnic din 
această iarnă trebuie să cuprindă si 
lecții speciale privind metodolog-'a 
de calcul și analiză a prețului de 
cost.

Prin generalizarea calculării pre
țului de cost crește rolul economiști
lor din cooperativele agricole, ei de
venind factori activi de analiză și 
decizie. în întreaga lor activitate, e- 
conomiștii trebuie să colaboreze 
strlns cu ceilalți specialiști șl mem
brii consiliului '■dc conducere. în 
felul acesta vor putea fi luate cele 
mal judicioase decizii pentru orien
tarea prodticției, organizarea muncii, 
folosirea cit mai eficientă a bazei 
tehnico-materiale și exploatarea ra
țională a pămîntului. iar calcularea 
prețului de cost va contribui efectiv 
la ridicarea pe o treaptă superioară 
a întregii activități economice a coo
perativelor agricoie.

vedit că singura cale de rezolvare a 
oricăror probleme, orieit de spinoase 
ar fi ele, este calea pașnică, a trata
tivelor dintre părțile interesate, por- * 
nindu-se de la respectarea interese- 
lor fundamentale ale popoarelor |i > 
ale păcii generale.

Din păcate insă, deși de la semna
rea .acordului s-a.,șcurs o bună bu
cată de' timp, sițti^ția din Vietna
mul de s\id se menține incă incor- o 
dată. In timp ce Frontul National dc 

, Eliberare-,-și -Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud respectă cu strictețe prevede
rile acordului, administrația de la 
Saigon le incalcă in mod repetat, 
frinind procesul de destindere din a- 
ceastă zonă a lumii. Datorită pozi
ției obstrucționiste a administrației 
saigoneze, consultările dintre cele 
două părți sud-vietnameze ca și lu
crările comisiei mixte militare bi- 
oartite au intrat in impas. în fata a- 
cestei situații, F.N.E. și G.R.P. au 
propus o serie de măsuri concrete 
pentru a se pune capăt situației in- » 
cordate și a se evita agravarea ei pe 
mai departe, propuneri izvorite din 
dorința sinceră dc reconciliere na
țională corespunzător spiritului și 
literei acordului de la Paris. Aceste ’ 
propuneri raționale continuă să fie 
ignorate dc partea saigoneză. Actuala 
situație din Vietnamul de sud recla-= - 
mă cu stringență luarea neintirziată 
de măsuri pentru îndeplinirea strictă 
de către toate părțile a obligațiilor 
ce decurg din prevederile acordului, 
pentru ca pacea să fie restabilită 
imediat și definitiv in această parte 
a lumii.

Poporul român a nutrit din primul 
moment profundă simpatie față dc 
lupta dreaptă a poporului vietnamez, 
și-a manifestat, in permanență, soli
daritatea militantă cu cauza sa justă, 
acordind Vietnamului luptător între
gul său- sprijin și ajutor material, 
militar, moral și politico-diplomatic, 
a militat cu consecvență pentru în
cetarea agresiunii și soluționarea pe 
cale politică a conflictului din Viet
nam. România socialistă — care a 
fost printre primele state care au re
cunoscut Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, stabilind cu acesta relații 
diplomatice — sprijină activitatea 
G.R.P.. se pronunță pentru respecta
rea întocmai a prevederilor acordu
lui de la Paris privind Vietnamul 
și condamnă actele provocatoare ale 
administrației de la Saigon, acte care 
contravin aspirațiilor fundamentale 
ale poporului vietnamez.

Cea de-a 13-a aniversare a creării 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud prilejuiește reîn
noirea sentimentelor de solidaritate 
militantă și sprijin deplin al Româ
niei față de lupta populației sud- 
vietnameze pentru construirea unui 
Vietnam de sud pașnic, independent, 
democratic, neutru și prosper. Toto
dată, ziua de 20 decembrie consti
tuie pentru poporul român o nouă 
ocazie de a transmite populației sud- 
vietnameze. întregului popor vietna
mez cele mai călduroase felicitări, 
un cordial salut prietenesc și urarea 
de succes deplin in eforturile depu
se pentru lecuirea rănilor războiului, 
pentru împlinirea aspirațiilor salt 
legitime potrivit propriei voințe, 
fură amestec din afară, pentru fău
rirea unui viitor ue pace Și buna
stare.

Eugen IONESCU

PRONOEXPRES
NLMEllELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 19 DECEMBRIE 
1973 ;

FOND GENERAL DE 
I Iau ouJ lei, 
KEt'Odr.

Extragerea

Extragerea

din care :

l : 34 40 19

PREMII :
2zu uoo lei

12 17 35.

a H-a : 44 7 20 37 2.



viața internațională
Cea de-a 28-a sesiune 

a Adunării Generale a O.N.U. 
și-a suspendat lucrările

• Largă apreciere propunerilor și inițiativelor României

XAIIlMir IMTF 19 (Agerprrsl. - Dup» trei luni rte derb.i- 
' marii ir,. ,1c. SP.|,lnf » VIunSril Generale a Oreani.aiirl 

.^nunilor l mic și-a suspendat lucrările. Președintele sesiunii. L. Be- 
",,c' a anunțat eâ aceasta Ne suspendată și nu încheiată, pentru a 
r nude rxamlnana situației din Orientul Apropiat, dacă se va apre- 

ca circumstanțele sini favorabile examinării acestei probleme. După 
cum sr știe, deși această problemă a fost înscrisă pe ordinea de zl. 
adunarea a hotârit. anterior, aminarca discutării ci.

Bilanțul desfășurării plenarei, al 
lucrărilor celor șapte comitete princi
pale și ale celorlalte organe ale 
O N.l . consemnează succese reale în
registrate in majoritatea probleme
lor abordate, cuprinse in cele peste 
19(1*de puncte dc pe agenda sesiunii.

Rezoluțiile si documentele adop
tate indică preocuparea statelor 
membre dc a rezolva problemele 
care confruntă comunitatea interna
ționala. in respectul principiilor și 
obiectivelor care au stat la baza in-

Președintele ales 
al Venezuelei despre politica

ființării organizației : menținerea 
păcii si securității, promovarea unei 
cooperări internaționale multilate
rale.

Prezentă pentru a 18-a oară la se
siunile O.N.U., România și-a mani
festat si dc această dată participa
rea activă, concretizată in supunerea 
a I proiecte de rezoluții proprii și 
alăturarea, in calitate dc coautoare, 
la alte 30. Tara noastră și-a manifes
tat constant preocuparea pentru pro- 
movarea unor acțiuni de natură să 
asigure participarea sporită a tutu
ror statelor, fără deosebire de orin- 
duirc si dimensiuni, la soluționarea 
problemelor internaționale. Această 
atitudine consecventă și principială 
i-a atras o largă apreciere interna
țională, de numeroase ori fiind sub- 
linia'c caracterul si conținutul pro
punerilor făcute, spiritul de coope
rare și înțelegere reciprocă.

CARACAS 19 (Agerpres). - Car
los Xndrcs Pcrcz, președintele ales 
al X enczuclci. s-a pronunțat pentru 
întărirea si diversificarea relațiilor, 
pe multiple planuri, cu țările socia
liste. Politica viitorului guvern — a 
afirmat el intr-un interviu acordat 
revistei ..Elite-' — se va baza pe 
respectarea principiilor egalității și 
colaborării internaționale, a drep- 
tului popoarelor la autodeterminare, 
mililind pentru soluționarea conflic- 
teior pe cale pașnică. Această politi
că externă va fi o politică de inde
pendență. îndreptată împotriva subor
donării intereselor naționale ale 
țării in favoarea altor state. Totoda 
tă. Carlos Andres Perez a menționat 
că Venezuela va stabili relații mai 
strinse cu toate țările din America 
Latină, indiferent de sistemul lor 
social-politic.

DANEMARCA:

REUNIUNEA MINIȘTRILOR 
DE EXTERNE AI ȚĂRILOR 

PIEȚEI COMUNE 
FRANCE PRESSE :

DEZACORD TOTAL
IN PROBLEMA „FONDULUI

EUROPEAN REGIONAL"
BRUXELLES. După două zile de 

negocieri intense desfășurate luni și 
marți in capitala Belgiei, reuniunea 
miniștrilor de externe ai țărilor Pie
ței comune, care trebuia să stabileas
că modalitățile de punere in apli
care a deciziilor luate la conferința 
la nivel inalt de la Copenhaga, s-a 
terminat, așa după cum transmite 
agenția France Presse, printr-o „to
tală lipsă de acord".

..La trei zile după conferința de 
la Copenhaga, care era menită să 
determine Europa celor ..nouă" să 
vorbească cu un singur glas. C.E.E. 
se găsește in plină criză", comentea
ză agenția.

France Presse relatează in conti
nuare :

..După întilnirea de la Copenhaga, 
șefii diplomației celor ..nouă" tre
buiau să adopte hotăriri in următoa
rele trei probleme:

a. Instituirea unui fond european 
regional care să furnizeze, cu înce
pere de la 1 ianuarie 1974, ajutor co- 
muni’ar regiunilor mai puțin dezvol- 
tate din țările Pieței comune și să le 
permită, astfel, un progres mai 
rapid.

b. Stabilirea unei politici energeti
ce comune, a cărei necesitate este 
■ilustrată din plin de criza cărbune
lui.

c. Trecerea Uniunii Economice și 
Monetare a Europei intr-o nouă fază 
de consolidare, care să permită, in 
ciuda in’irzierilor. realizarea sa com- 
pietă. Dină in 1980. așa cum este pre
văzut.

Nici unul din aceste obiective nu 
« fost atir,' in timpul celor două 
- le de dezbateri furtunoase ale 
Consiliului ministerial al C.E.E.

în c:uda mandatului imperativ pri
mit deja din partea conferinței la 
nivel înalt de la Pari', din octom
brie 1972. si confirmat la reuniunea 
de Ia Copenhaga din 14 și 15 decem
brie 1973. fondul european regional 
r.u va intra in funcțiune la 1 ianua
rie 1974.

R.F.G. consideră că a plătit de pe 
acum prea mult pentru politica a- 
gricolă comunitară. Ea refuză să a- 
copere contribuția ce i se cere pen
tru acest fond, care favorizează mai 
ales Marea Britanie. Italia și Irlan
da. După ce au militat cu ardoare 
pentru intrarea Marii Britanii în 
Piaia comună, vest-germanii isl dau 
seama. în cele din urmă, că ei sint 
cei chemați să plătească cheltuielile 
crestei aderări exact in momentul 
cind recesiunea se profilează și la 
orizontul R.F.G.

în cercurile delegației vest-germa- 
ne. la Bruxelles s-au putut auzi re
flecții amare in legătură cu faptul 
că englezii reclamă ajutorul C.E.E. 
pentru regiunile lor slab dezvoltate, 
în momentul in care investitorii 
britanici invadează continentul eu
ropean. cumpără terenuri la Bru
xelles. podgorii în Franța, uzine in 
Italia și intreprinderi industriale în 
R.F.G....

Situația se complică și mai mult 
prin faptul că englezii au opus un 
veritabil veto continuării discuțiilor 
asupra politicii energetice comune, 
înainte de instituirea fondului regio
nal european.

Ministrul francez de externe. Mi
chel Jobert. n-a reușit să-și con
vingă colegii de a se reintîlnl înain
te d* finele anului pentru a respecta 
scadenta de la 1 ianuarie 1974“ - 
încheie France Presse.

ORIENTUL APROPIAT
• La Palatul Națiunilor din Geneva - ultimele pregătiri în 
vederea deschiderii conferinței de pace • Declarații ale 
unor miniștri de externe participant! • Scrisorile adresate 
de U.R.S.S. și S.U.A. către secretarul general al O.N.U.

GENEVA 19 (Agerpres). — Pe mă
sură ce se apropie momentul des
chiderii conferinței de pace In pro
blema Orientului Apropiat — vineri, 
21 decembrie, ora 10.30 (ora Gene
vei) — la Palatul Națiunilor se 
desfășoară, in ritm susținui, activi
tățile pregătitoare, menile să asigu
re buna desfășurare a lucrărilor.

In cursul zilei de miercuri, pe ae
roportul „Cointrin" au început să so
sească primele delegații ale state
lor participante. ..Am venit la Ge
neva ca răspuns la invitația secre
tarului general al O.N.U.. cu inten
ția formă de a conlucra in vederea 
realizării unei păci drepte și du a- 
bile in Orientul Apropiat — a de
clarai la sosire. Ismail Fahmy, mi
nistrul afacerilor externe al Egiptului, 
încetarea focului este încă fragilă, iar 
lumea așteaptă cu nerăbdare ca a- 
ceastă conferință să nu piardă timpul, 
pentru a se ajunge la rezultate tangi
bile. care să fie la înălțimea spe
ranțelor Investite in aceasta reu
niune".

Ministrul egiptean de externe a 
făcut cunoscută decizia delegației 
țării sale ..de a lupta cu hotărire 
pentru a obține retragerea totală a 
trupelor i.s-aelicne din teritoriile a- 
rabe ocupate și pentru restabilirc-a

drepturilor naționale ale palestine- 
nîlor".

„Această conferință — a declarat, 
de asemenea, șeful diplomației e- 
giptene — reprezintă fructul efor
turilor a numeroase țări care dogesc 
o soluționare echitabilă" a conflic
tului din Orientul Apropiat.

Răcind, la rindul său. o declara
ție, cu prilejul sosirii la Geneva a 
delegației sovietice. Andrei Gromi- 
ko, ministrul afacerilor externe al 
U.R S.S., a spus : „însuși faptul că 
această conferință se întrunește 
constituie un eveniment de o mare 
importanță internațională. Aceasta 
demonstrează succesul forțelor care 
se pronunță pentru o reglementare 
echitabilă in Orientul Apropiat".

„Ne pronunțăm, In mod consec
vent. in favoarea soluționării pro
blemei Orientului Apropiat pe baza 
aplicării hotâririlor corespunzătoare 
ale O.N.U.".

0 NOUĂ FORMULĂ GUVERNAMENTALĂ
Criza de guvern 

din Danemarca. de
clanșată ca urmare a 
rezultatelor alegerilor 
parlamentare antici
pate. a fost soluționa
tă pe baza unui com
promis : șeful parti
dului liberal-agrarian. 
Poul Hartling. a for
mat un cabinet mino
ritar. alcătuit in ex
clusivitate din membri 
ai partidului său. 
Hartling a deținut 
portofoliul externelor 
in 1968 ca membru al 
cabinetului de coaliție 
format din liberali, 
radicali si conserva
tori și înlocuit, după 
alegerile din 1971. de 
guvernul social-demo
crat.

Liberalii dispun in 
Folketing de numai 
22 mandate din tota
lul de 179 (cu 8 mai 
puține decit înaintea 
scrutinului), insă ei 
contează pe sprijinul 
partidelor conserva
tor. radical, creștin- 
popular și al ..centru
lui democratic", ceea 
ce înseamnă un total 
de 79 voturi. Știri de 
presă arată că noul 
premier a ajuns la un 
acord și cu alte gru
pări politice, in sen
sul evitării unui front 
ostil al opoziției ma
joritare. care să în
cerce răsturnarea gu
vernului.

După cum se .știe, 
înaintea anunțării noii 
formule guvernamen
tale. fostul premier 
Anker Joergensen, li
derul partidului so
cial-democrat. anga
jase convorbiri explo
ratorii. încheiate in^ă

fără rezultat. Deși a 
pierdut 24 de locuri 
in parlament, P.S.D. 
constituie, in conti
nuare. cu cele 46 de 
mandate, cea mai im
portantă grupare po
litică a țării. Rămine 
do văzut ce raporturi 
se vor stabili in par
lament. unde alegerile 
recente au generat o 
dispersare a pozițiilor 
și o reîmpărțire a 
mandatelor intre 10 
partide in loc de cinci. 
Dacă P.S.D.. ca și 
partidul socialist- 
popular au cedat 
locuri, reprezentanții 
partidului oomunist 
au dobindit 6 manda
te șl au revenit in 
Folketing. Pierderi, 
grele au suferit parti
dele din fostul bloc 
al opoziției : conser
vatorii au rămas cu 
16 din cele 31 manda
te. liberalii cu 22 din 
30. radicalii cu 20 din 
27.

Rezultatele alege
rilor au favorizat în
deosebi două grupări 
nou înființate : parti
dul ..progresului" al 
a'-oca tul ui Mogens 
Glistrup. care a do
bindit 28 de mandate, 
și „centrul democra
tic". ciștigător a 14 
mandate. (Această 
formație a fost Iniția
tă de E. Iacobsen. 
desprins din P.S.D.). 
„Oamenii momentului
— scrie ..DIE WELT"
— sint politicieni fără 
program, fără ideolo
gie și strategie dc 
lungă durată. care-si 
datorează victoria u- 
nicului fapt că au 
reușit să devină cata

lizatori ai nemulțu
mirii populației față 
de anumite stări de 
lucruri".

Așa. de pildă, in 
preajma alegerilor 
presa daneză arăta că 
balanța comerțului 
exterior a înregistrat 
un deficit de 4 mi
liarde coroane. iar 
datoria de stat ex
ternă a atins 23 mi
liarde coroane. La di
ficultățile economice 
s-a» adăugat și per
spectivele unei ierni 
„aspre". sub toate ra
porturile. datorită pe- 
nuriei de carburanți.

Din acest punct de 
vedere, nu este lipsi
tă de semnificație 
creșterea în Folketipg 
a numărului deputați- 
lor adversari ai ader 
rării la C.E.E. „După 
11 luni de apartenen
ță la Piața comună 
— constată A.F.P. — 
danezii consideră că 
rezultatele nu sint 
pozitive, fiind de pă
rere că aceasta a con
tribuit. in parte, la 
creșterea prețurilor".

în condițiile difici
le ale momentului ac
tual. multi comenta
tori consideră că so
luția de compromis 
intervenită — crearea 
unui cabinet minori
tar monocolor. bucu- 
rindu-se de atitudi
nea dacă nu binevoi
toare cel puțin neutră 
a opoziției — are un 
caracter provizoria, 
nefiind deloc exclu
să eventualitatea unor 
noi alegeri in viitorul 
apropiat.

P. STANCESCU

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Reprezentanții permanenți la 
O.N.U. ai U.R.S.S. și S.U.A. au remis 
secretarului general al Națiunilor 
Unite scrisori separate, dar cu con
ținut identic, in legătură cu Con
ferința de pace de la Geneva, din 
21 decembrie a.c., privind Orientul 
/Xpropiat. In text se arată că. in 
baza rezoluției 338 din 22 octombrie 
1973 a Consiliului de Securitate. Sta
tele Unite și Uniunea Sovietică au 
fost informate de părțile interesate 
că acestea sint gata să participe la 
conferința de pace, care va începe 
la Geneva, la 21 decembrie. Părțile 
au acceptat desfășurarea conferinței 
«ub conresedintia Statelor Unite și a 
Uniunii Sovietice, urmind ca pro
blema altor participants din regiunea 
Orientului Apropiat să fie discutată 
in timpul primei etape a reuniunii. 
Guvernele interesate vor fi repre
zentate la conferință de miniștrii 
afacerilor externe, iar. ulterior, de 
un reprezentant special desemnat, cu 
rang de amba-ador. în scrisori 
menționează că ■-err'1 tarul general 
putea trimite Ia cenfer; i'ă un
prezentant a) său car? et urma se-1 
informeze asupra desfășurării lucră
rilor.

U.R S.S. și S.UA. au ad-esa’ t >t- 
oda'.ă -•cerciacului e' n.’ral al O.N.U. 
rugămintea convoace conferința 
și să o prez’d""* ’n ’’aza inaugurală. 
De asonv.’--«c - -j' generai este
rugat să transmită textul scrisorilor 
U.R.S.S. și S.U.A. președintelui pe 
luna in curs și statelor membre ale 
Consiliului de Securitate, pentru ini
țierea unor consultări neoficiale in
tre membrii cohsiliului, în vederea 
realizării unui consens favorabil în 
acest ,organism. Un purtător de 
cuvint al O.N.U. a anunțat că secre
tarul general a precizat că a con
vocat Conferința de pace privind 
Orientul Apropiat pentru vineri, 21 
decembrie, ora 10,30 (ora locală), la 
Palatul Națiunilor din Geneva.

se
va

Sesiunea
Camerei Populare
a R. D. Germane

BERLIN 19 (Corespondență de la 
C. Varvara). — Miercuri a avut loc 
la Berlin cea de-a 11-a sesiune a 
Camerei Populare a R. D. Germane. 
Au fost aprobate planul economiei 
naționale și bugetul de stat pe 1974.

Deputății au adoptat, totodată, o 
lege care prevede vinzarea către 
populație a unui număr de locuințe 
din proprietatea statului.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
Congresul extraordinar al Partidului Socialist Francez

Clarificări pe calea întăririi 
unității forțelor de stingă

Convocat in urmă cu 
o lună, congresul ex
traordinar al partidu
lui socialist a avut 
loc simbătă si dumi
nică la Bagnolet, su
burbia Parisului. Dea
supra tribunei, un larg 
tablou expunea tema 
ți sensul congresului : 
..Europa pentru socia
lism. socialism pentru 
Europa". Intr-adevăr, 
dezbaterile au avut ca 
subiect principal de
finirea poziției socia
liștilor francezi fată 
de situația politică, e- 
conomlcă ți socială din 
țările Europei occi
dentale.

După cum apreciază 
numeroși observatori, 
congresul de la Bag-, 
nolet a reușit să cla
rifice in bună măsură 
atitudinea socialiștilor 
francezi fața de pro
blemele europene,
concentrlnd ji uni.fi- 
cind unele deosebiri de 
vederi exprimate cu 
citeva săptămini și 
luni in urmă. Jn a- 
ceastă privință, co
mentatorul ziarului 
..Le Figaro" conside
ra că primarul Mar- 
siliei. Gaston Defferre. 
secretar național, a 
definii această poziție 
atunci cind a afirmat 
In cursul dezbaterilor: 
„O Europă occidenta
lă care refuză atlan-

tismul, deschisă către 
Răsărit, îndreptată 
spre tarile în curs de 
dezvoltare, indepen
dentă și pașnică, va 
putea să asigure pacea 
internă și să contri
buie la pacea interna
țională".

Intr-un amplu discurs 
rostit in 'încheierea 
dezbaterilor, Frangois 
Mitterrand, prim-se- 
cretar al partidului 
socialist, s-a referit 
pe larg la rolul pe 
care il au de jucat 
socialiștii atit in Fran
ța, cit și in celelalte 
țâri ale Pieței comune 
in lupta împotriva 
marelui capital, a fir
melor multinaționale, 
pentru drepturile de
mocratice ale munci
torilor. Evocipd infla
ția ți perspectiva șo
majului, liderul socia
list a arătat că lupta 
trebuie dusă pe planul 
întregii Europe occi
dentale, fără a fi omi
să acțiunea politică sl 
socială pe plan intern. 
In acest sens, Frangois 
Mitterrand a încheiat 
subliniind necesitatea 
unirii comuniștilor, so
cialiștilor șl radicalilor 
de stingă într-o forță 
capabilă să înfrunte 
clasele aflate la pu
tere.

La sfirșitul lucrări
lor, cei 500 de delegați,

reprezentind federa
țiile partidului din în
treaga (ară, au votat 
in unanimitate rezo
luția intitulată „ Pen
tru o Europă in mers 
spre socialism", in 
care sint definite o se
rie de obiective, prin
tre care : lupta împo
triva inflației, crearea 
unui nou sistem mo
netar, planificarea e- 
conomică, controlul 
muncitoresc asupra in
stituțiilor democratice. 
In vederea realizării 
acestor obiective, re
zoluția propune o ac
țiune comună a for
țelor de stingă din 
Europa occidentală.

Congresul de la Bag
nolet este considerat 
de majoritatea comen
tatorilor ca un succes 
remarcabil, partidul 
socialist oferind cu a- 
cest prilej, după cum 
scrie ziarul „Combat", 
o imagine a coeziunii 
sale. De asemenea, 
reafirmarea unității 
stingii și a eforturilor 
pentru realizarea pro
gramului comun a fost 
salutată cu satisfacție 
de reprezentanții ce
lorlalte forțe ale stin- 
gii franceze.

Paul 
DIACONESCU

Paris. 19

Cu prilejul împlinirii 
a 25 de ani de la stabilirea

relațiilor diplomatice 
dintre România și India
DELHI 19 (Corespondență de la 

1. Puținolu). — Ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Delhi, 
Petre Tănăsie, a oferit, marți seara, 
in localul ambasadei un cocteil cu 
prilejul împlinirii a 25 de ani de la 
stabilirea dc relații diplomatice între 
România și India.

Au participat Swaran Singh, mi
nistrul dc externe al Indiei, G. S. 
Dhillon, președintele Camerei Popu
lare a Parlamentului indian, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și alte instituții cen
trale, membri ai Asociației de prie
tenie India-România, personalități 
ale vieții publice, precum și repre
zentanți ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Delhi. Cocteilul s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordială, 
prietenească.

Manifestări consacrate 
aniversării republicii

BRASILIA 19 (Agcrpre.»). — 
în cadrul manifestărilor prile
juite de aniversarea proclamă
rii republicii în România, la 
Universitatea din capitala Bra
ziliei a avut loc vernisajul ex
poziției de reproduceri după 
frescele mînăstirilor din nordul 
Moldovei. Expoziția s-a bucu
rat. dc la început, de un deo
sebit interes din partea specia
liștilor. a cadrelor didactice și 
studenților, din partea tuturor 
vizitatorilor.

CONSFĂTUIRE A SECRETAU COMITETELOR 
CENTRALE AIE PARTIDELOR COMUNISTE 

SI MUNCITOREȘTI PIN UNELE ȚĂRI SOCIALISTE
La 18 și 19 decembrie a.c. la Mos

cova a avut loc o consfătuire a se
cretarilor comitetelor centrale ale 
partidelor comuniste șl muncitorești 
din unele tari socialiste, la care au 
participat reprezentanți ai : Parti
dului Comunist Bulgar. Partidului 
Comunist din Cehoslovacia. Partidu
lui Comunist din Cuba, Partidului 
Socialist Unit din Germania. Parti
dului Popular Revoluționar Mongol, 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Partidului Comunist Român, Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice.

Consfătuirea a fost deschisă prin- 
tr-o cuvintare introductivă de către 
M.A. Suslov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S.

La consfătuire au luat cuvlntul : 
din partea P.C.B. — A. Lilov ; din 
partea P.C. din Cehoslovacia — V. 
Bilak : din partea P.C. din Cuba —
A. Perez : din partea P.S.U.G. — K. 
Hager ; din partea P.P.R.M. — D. 
Cimidorj ; din partea P.M.U.P. — J. 
Szydlak : din partea P.C.R. — Cor
nel Burtică : din partea P.M.S.U. — 
G. Aczel ; din partea P.C.U.S. —
B. N. Ponomariov.

Participant» la consfătuire au făcut 
un schimb de experiență privind ac
tivitatea partidelor lor în domeniul 
ideologic și au discutat probleme ac
tuale ale adincirii continue a cola
borării ideologice dintre partidele 
frătesti in condițiile contemporane.

Pornind de la linia principială a 
politicii externe a statelor socialiste, 
spre întărirea păcii generale, parti
cipants la consfătuire au subliniat

necesitatea de a contribui prin țoale 
mijloacele ideologice la procesul do 
adincire șl lărgire a destinderii In
ternationale, la afirmarea în viată a 
principiilor coexistentei pașnice a 
statelor cu orinduiri sociale deose
bite.

La consfătuire s-a subliniat hotă
rî rea de a dezvolta colaborarea bi și 
multilaterală dintre partidele fră
țești. îndreptată spre coeziunea con
tinuă a țărilor comunității socialiste, 
spre întărirea prieteniei frățești din
tre popoarele acestor țâri, spre edu
carea oamenilor muncii în spiritul 
patriotismului socialist șl internațio
nalismului proletar.

Printre problemele actuale ale lup
tei ideologice, la consfătuire au fost 
menționate susținerea și răspindirea 
ideilor socialismului și păcii, riposta 
hotărită dată anticomunismului, ideo
logiei reacționare a imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismulul. 
diversiunilor lor ideologice împotriva 
Uniunii Sovietice și a celorlalte țări 
socialiste. încercărilor cercurilor im
perialiste agresive de a zădărnici 
procesul de destindere internațională, 
de a împiedica lupta dreaptă a po
poarelor pentru libertate, indepen
dență și progres social.

Consfătuirea s-a desfășurat într- 
atmosferă tovărășească de lucru. 
Participant» și-au exprimat încre
derea că dezvoltarea colaborării din
tre partidele frățești in domeniul 
ideologiei va servi întăririi continue 
a coeziunii lor. pe baza marxism- 
leninismului, a internaționalismului 
socialist.

CONVORBIRI ROMANO-POLONE
VARȘOVIA 19 (Corespondență de 

la Gh. Ciobanu). — Miercuri au 
început la Varșovia convorbirile 
oficiale Intre ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia. George Macovescu, și ministrul 
ala cerilor externe ~ 
SleTin Olszowski. 
f-y t Dcezenți, din 
Aurel Duca. ;

!a Var jo
in r 
iar

al R. P. Polone. 
La convorbiri au 

partea română, 
ambasadorul țarii noas- 

>v:a. lor. Ciubotaru. di- 
Ministerul Afacerilor Ex- 

din partea oo-lonă — S. 
îi. adjunct a.l ministrului

rector
terne,
Trepczym ___
afacerilor externe, șl J. Rozak, di
rector în M.A.E.

*
ministrul afacerilor 
Polone. Stefan 01- 
un dineu In onoa-

Miercuri seara, 
externe al R. P. 
szowski, a -oferit __ _ ... _____
rea ministrului afacerilor externe al 
Republicii. Socialiste. România. George 
Macovescu. în timpul dineului, care 
s-a desfășurat intr-o atmosferă cor
dială, cei doi miniștri au rostit toas
turi.

După ce a salutat cordial tw» mi-

Reuniunea Adunării
de Stat a R. P. Ungare

BUDAPESTA 19 (Corespondență 
de la Aurel Pop). — Miercuri dimi
neața, in prezența lui Jânos Kâdâr 
și a altor conducători de partid și 
de stat au început lucrările sesiu
nii de iarnă a Adunării de Stat a 
R.P. Ungare.

Jănos Peter a fost ales vicepre
ședinte al Adunării de Stat. Falu- 
vegi Lajos, ministrul finanțelor, a 
prezentat apoi proiectul bugetului 
de stat pe anul 1974.

Lucrările Adunării de Stat con
tinuă.

■ ■ a o n s ■
AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:

La Kremlin , au lnch’lat. 
miercuri, convorbirile dintre Nikolai 
Podgornii, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Nguyen Huu Tho, pre
ședintele Prezidiului C.C. al F.N.E. 
din Vietnamul de sud, președintele 
Consiliului Consultativ al Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud.

Tratatul dintre guvernele 
Cubei și Krgentinei privind 
stabilirea unui trafic comercial ma
ritim regulat între cețe două țări 
a fost semnat la Buenos Aires — 
informează agenția Prensa Latina.

Reprezentantul special al 
guvernului R, D. Vietnam, 
Le Duc Tho. a avut, la Paris, o în
trevedere cu Nguyen Van Hieu, con
ducătorul delegației Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud la conferința 
consultativă a celor două păcți sud- 
vietnameze.

Gustav Husak, secrfti,r ’ - 
neral al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, a primit delegații) militară 
sovietică, condusă de mareșalul A. A. 
Greciko. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., ministrul apără
rii al U.R.S.S., care face o vizită tn 
Cehoslovacia.

Guvernele R. P. Mongole 
și Ciprului aj hotăr|' sS s,ab;- 
lească relații diplomatice la nivel de 
ambasadă, s-a anunțat oficial la Ulan 
Bator.

La Panmunjon a avut loc' 
miercuri, o întîlnire a locțiitorilor 
copreședinților Comitetului de coor
donare Nord-Sud. Participant» au 
făcut un schimb de păreri in proble
ma reorganizării comitetului.

Consiliul de Miniștri al 
FrQIîtCi a st-abillt coordonatele u- 
nei, „politici globale" în domeniul 
energiei. A fost anunțată numirea 
unui delegat general pentru proble
mele energiei, care va acționa 6ub 
autoritatea primului ministru și care 
va aviza toate cererile de aprovizio
nare ca energie ale ministerelor in
teresate.

Consiliul General al
(Congresul SindicatelorT.U.C.

Britanice), s-a întrunit, miercuri, 
pentru a discuta situația economică 
și politică actuală, apreciată ca fiind 
„cea mai gravă pe timp de pace 
cunoscută In întreaga istorie a An
gliei". Liderii T.U.C., în frunte cu 
secretarul general, Len Murray, s-au 
intîlnit cu primul ministru Edward 
Heath, căruia i-au cerut să renunțe' 
la intenția de a impune, după 1 ia
nuarie 1974, reducerea săptămînli de 
lucru la 3 zile.

PEKIN 19 (Agerpres). — R. P. 
Chineză a rezolvat cu succes pro
blema aprovizionării cu alimente a 
populației, bazindu-se pe producția 
proprie — se arată intr-o informa
ție transmisă de agenția China 
Nouă. Ca rezultat al eforturilor de
puse de întregul popor chinez și al 
traducerii în practică a politicii sta
tului in direcția sporirii producției 
agricole, populația țării are asigu
rată hrana In ultimii ani chiar și 
in condițiile în care unele zone ale 
țârii au fost calamitate. La aceasta

a contribuit, lntr-o măsură însem
nată, atenția permanentă acordată 
constituirii rezervelor de stat, pre
cum și rezervele de cereale create 
in cadrul brigăzilor de producție și 
chiar al familiilor țărănești.

în acest context, agenția mențio
nează că, în ciuda condițiilor natu
rale nefavorabile, In 1973 6-a obți
nut o producție record de cereale, 
aceasta reprezentind mal mult de
cit dublul producției din 1949 — a- 
nul eliberării.

nistrul român, Stefan Olszowski a a- 
preciat vizita ca o expresie a legă
turilor de prietenie și colaborare _ ce 
unesc Polonia și România. Relevînd 
dezvoltarea atmosferei de destindere 
și colaborare pașnică între țările 
continentului european. ministrul 
polonez a arătat că Polonia este vital 
interesată în crearea unui sistem de 
securitate colectivă in Europa. în 
dezvoltarea colaborării cu toate sta
tele.

Subliniind că atit Polonia, cit și 
România se află intr-o perioadă de 
dezvoltare dinamică, multilaterală, și 
dind o înaltă apreciere realizărilor 
obținute de țara noastră, in diverse 
domenii dc activitate, vorbitorul a 
exprimat satisfacția față de întărirea 
și adincirea continuă a relațiilor de 
prietenie intre cple două țări, rele
vînd, totodată, largile posibilități e- 
xistente pentru extinderea acestor 
relații in diferite domenii, în intere
sul păcii și progresului in lume.

Mulțumind pentru invitația de • 
vizita Polonia. George Macovescu a 
exprimat speranța că actualele con
vorbiri se vor înscrie ca parte inte
grantă în procesul de adincire con
tinuă a relațiilor de colaborare și 
cooperare pe multiple planuri dintre 
partidele și popoarele noastre. în 
conformitate cu Tratatul de priete
nie, colaborare și asistentă mutuală 
dintre România și Polonia. Ministrul 
român a evidențiat, in context, im
portanța deosebită a contactelor di
recte și a convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Edward 
Gicrek care au adus de fiecare dată 
o contribuție determinantă la conti
nua dezvoltare și consolidare a prie
teniei și colaborării multilaterale 
dintre țările noastre.

Vorbitorul a subliniat simpatia cu 
care poporul român urmărește acti
vitatea depusă de oamenii muncii 
din Polonia in direcția îndeplinirii 
hotâririlor Congresului al Vl-lea și 
ale Conferinței , Naționale ale 
P.M.U.P. Totodată, ministrul român 
a relevat hotărirca României de a 
dezvolta în continuare relațiile de 
prietenie și colaborare cu Polonia.

Referindu-se, in continuare. la 
probleme internaționale, George 
Macovescu a subliniat importantele, 
schimbări in viața internațională și 
necesitatea creării de condiții pentru 
ca fiecare stat, îndeosebi cele mici 
și mijlocii, să poată să-și aducă o 
contribuție activă la rezolvarea pro
blemelor care frămîntă azi omenirea.

BUDAPESTA 19 (De la corespon
dentul nostru). — în drum spre Var
șovia, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a făcut, miercuri 
dimineața, o escală la Budapesta.

La aeroportul Ferihegy, George 
Macovescu a fost salutat de Marjai 
Jozsef, secretar de stat la M.A.E., și 
de alți funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe al R.P. 
Ungare.

Au fost de față loan Cotoț, amba
sadorul României la Budapesta, șl 
membri ai ambasadei române.

partidelor comuniste

ROMA 19 (Agerpres). — în zilele 
de 17 și 18 decembrie, reprezentan
ții partidelor comuniste din țările 
capitaliste din Europa s-au întilnit 
la Roma cu scopul de a pregăti Con
ferința partidelor comuniste din Eu
ropa occidentală, conferință care ur
mează să se desfășoare la Bruxelles 
între 26 și 28 ianuarie 1974. Partici
pant» Ia reuniune au fost de acord să 
transmită respectivelor comitete cen
trale materialele pregătitoare și pro
punerile pe care le-au elaborat In 
vederea conferinței.

PLENARA C. C. AL P. C.
ITALIAN

ROMA 19 (Corespondență de Ia 
R. Bogdan). — La Roma s-a încheiat 
plenara Comitetului Central al Par
ti ciul ui Comunist Italian. In cursul 
dezbaterilor, secretarul general al 
P.C.I., Enrico Berlinguer, a rostit o 
amplă cuvintare. AnaJizind situația 
politică, economică și socială din 
Italia, el a subliniat că singura cale 
pentru a face față crizei de fond 
constă intr-o profundă reînnoire a 
economiei și societății italiene. Se
cretarul general al P.C.I. a lansat un 
apel la unitatea întregului popor 
muncitor și la convergenta tuturor 
forțelor populare și antifasciste, pen
tru a garanta pacea, destinderea in
ternațională. salvgardarea democra
ției și pentru a iniția in mod con
cret un nou model de dezvoltare.

Plenara a aprobat in unanimity 
raportul introductiv și cuvîntarea -£ . 
craterului general. Au fost adoptate 
un amplu document politic asupra 
problemelor agrare și un document 
in legătură cu a 50-a aniversare a 
ziarului „TUnită".

PLENARA C. C. AL P. C
DIN AUSTRIA

VIENA 19 (Agerpres). — Ziarul 
„Volkstimme" informează că la Vie- 
na a avut Ioc o plenară a C.C. al 
P.C. din Austria, în cadrul căreia au 
fost discutate o serie de aspecte le
gate de convocarea celui de-al 
XXII-lea Congres al partidului. Pre
ședintele P.C. din Austria, Franz 
MuhfL, a prezentat elementele de 
bază ale raportului C.C. al P.C. din 
Austria, care urmează să fie prezen
tat la congres.

Plenara a adoptat programul de 
activitate al partidului pe următo
rul an.

„Soiuz-13“ pe „orbita“
unor noi investigații științifice

19 (A-
Referin-

MOSCOVA 
gerpres). — 
du-se la nava cosmică 
„Soiuz-13“, lansată la 
18 decembrie in Uniu
nea Sovietică, acad. 
Boris Petrov, conducă
torul Consiliului Na
țional al Academiei de 
Știinte a U.R.S.S. pen
tru problemele colabo
rării internaționale in 
explorarea spațiului 
cosmic, a relevat că 
nava poartă la bord 
un observator astro- 
fizic complex. Aceas
ta va permite efec
tuarea unor explorări 
dincolo de atmosfera 
terestră care îngreu
nează, iar uneori face 
chiar imposibilă, obți
nerea unor informații 
obiective referitoare la

diferite obiective din 
Univers.

Principalul instru
ment al observatorului 
astrotizlc de pe orbită 
este un telescop de 
tip „Orion". Specto- 
grafierea stelelor și a 
altor obiective cosmice 
in diapazonul ultra
violet — a declarat 
Boris Petrov — este 
importantă nu numai 
pentru astrofizică, ci 
și pentru perfecțio
narea metodelor de 
orientare a navelor 
cosmice In spațiul in
terstelar. Echipajul lui 
„Soiuz-13" va efectua, 
de asemenea, fotogra
fieri spectrozonale pri
vind unele porțiuni 
ale Pămîntului, ceea 
ce prezintă o mare

importanță pentru 
descoperirea de noi 
resurse minerale și 
pentru perfecționarea 
elaborării prognozelor 
meteorologice pe ter
men lung.

Navele cosmice da 
tip „Soiuz" sint con
cepute ca aparate or
bitale universale care 
pot servi la rezolvarea 
unui cerc larg de pro
bleme științifice șl 
tehnice. Cu ajutorul 
unor asemenea nave 
— a amintit Petrov — 
a fost realizată prima 
cuplare a unor nave 
cosmice pe orbită, a 
fost efectuată sudu
ra unor metale in cos
mos, s-au realizat ex
periențe biologice.
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