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Recomandări 
și mijloace de acțiune 

pentru 
CREȘTEREA 

PRODUCȚIEI CU 
2,5 MI1I0ANE TONE 
SFECLĂ DE ZAHĂR

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe președintele - director 
general al societății „Interagra“

din Franța

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNA CD ALTICONOUCĂTORI DE PARTID,

prilej de amplă analiză a căilor dezvoltării si modernizării producției,

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit în după-amiaza zilei de 10 
ianuarie, la Predeal, pe Jean Bap
tiste Doumeng, președinte-director 
general al societății „Interagra" 
din Franța, care face o vizită în 
țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu oaspetele asupra 
unor probleme privind intensifi
carea cooperării economice și

schimburilor comerciale între în
treprinderi românești de comerț 
exterior și societatea „Interagra".

In timpul convorbirii au fost e- 
vidențiate interesul comun și po
sibilitățile reale existente pentru 
realizarea unei cooperări largi, 
reciproc avantajoase, în cadrul 
relațiilor multilaterale dintre Ro
mânia și Franța.

întrevederea s-a desfășurat fn- 
tr-o atmosferă cordială.

Corespondenții 
noștri... se repetă: 

transmit tot 
vesti bune

a problemelor realizării riimice a planului pe IBM LA TELECONFERINJA DE AZI: • BRĂILA : Cargoul „Cod- 
lea" a pornit să intîlneascâ marea... • GORJ : Primele 
salve la noul tunel de aducțiune • PETROȘANI: Foreza 
de suitori pentru minele Văii Jiului • IAȘI: Deși fabrica nu 
s-a construit... produce I • CLUJ: Produsele „Tehno- 
frig"-ului pregătite pentru drum lung • BAIA MARE : O 
noutate cu... pui • VASLUI, RM. V1LCEA, SIBIU și din nou 
CLUJUL : „La capitolul nivel de trai ne înscriem fiecare I"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general ai 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat, a făcut, în cursul zilei de joi, 10 ianuarie, o 
vizită de lucru în unele din marile întreprinderi ale 
Brașovului.

In vizita întreprinsă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit de tovarășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Constantin Drâgan, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Brașov al P.C.R., Gheorghe 
Oprea, vicepreședinte al Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a României.

Această primă Intîlnire pe care o 
are în 1974 conducătorul partidului 
și statului nostru cu făuritorii bunu
rilor materiale dobindește o semni
ficație aparte prin faptul că ne aflăm 
la începutul unui an cu profunde re
zonanțe în conștiința poporului și a 
țării întregi. Este anul In care se vor 
sărbători trei decenii de la eliberarea 
patriei de sub jugul fascist și în care 
vor avea loc lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al partidului. Este 
anul care se înscrie ca o etapă im
portantă în realizarea angajamentu
lui național — „Cincinalul înainte de 
termen“. însuflețiți de aceste obiec
tive majore, mobilizatoare, oamenii 
muncii au pășit în 1974 cu hotărîrea 
de a obține încă din primele decade, 
din primele luni, succese care să ga
ranteze îndeplinirea exemplară și 
depășirea planului în acest an al 
eficienței economice și calității.

Desfășurată în această atmosferă 
laborioasă, creatoare, vizita a avut 
drept scop examinarea, la fața locu
lui, a posibilităților existente pentru 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
atît pe 1974, cit și pînă la finele cin
cinalului, pentru ridicarea întregii 
activități economice la un nivel cali
tativ superior, cerut de edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

în centrul analizei au stat proble
mele eficienței și calității întregii ac
tivități, folosirea mai deplină a po
sibilităților existente în direcția mo
dernizării producției și realizării de 
rx>l utilaje cu înalte perfor
manțe, obținerea de rezultate 
superioare în condițiile valorificării 
tot mai intense a capacității crea
toare a muncitorilor și specialiștilor, 
a instalațiilor și spațiilor industriale 
existente, obiective definitorii pentru 
căile principale ale dezvoltării țării 
noastre în acest an.

...Este o dimineață însorită de iar
nă. Coloana de mașini oprește Ia 
porțile orașului Brașov, unde tova
rășul Nicolae Ceaușescu este salutat 
de Constantin Cirțină, prim-secretar 
al Comitetului municipal Brașov al 

Dialog de lucru la uzina „Eiectroprecizia" Sdcele și la întreprinderea de autocamioane din Brașov

P.C.R., de membri ai Biroului comi
tetului județean de partid, de alți 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, de numeroși bra
șoveni. Secretarul general al parti
dului este intimpinat cu onoruri mi
litare. Cu caldă dragoste și ospitali
tate, locuitorii municipiului și jude
țului Brașov îi adresează din inimă, 
la acest început de an, sănătate și 
viață lungă, spre binele țării și feri
cirea poporului nostru.

La uzina 
„Electroprecizia" 

din Săcele
Primul obiectiv al vizitei — uzina 

„Electroprecizia" din Săcele. Ea se 
prezintă cu un frumos bilanț de rea
lizări. Semnificativă coincidență. 
Această întreprindere a mai fost vi
zitată de secretarul general al parti
dului în primele ore ale bătăliei 
pentru îndeplinirea actualului cin
cinal. Era în ianuarie 1971. De atunci, 
colectivul de aici s-a aflat mereu 
în cele dinții rînduri pentru realiza
rea prevederilor planului pe care 
s-a angajat să le înfăptuiască în 
trei ani și nouă luni — la producția 
de motoare electrice, iar în 4 ani 
și jumătate la producția de echipa
mente electrice auto. Prima discuție 
are loc la intrarea în uzină, unde 
se află o expoziție ce oferă o ima
gine cuprinzătoare a hărniciei și 
priceperii colectivului întreprinderii. 
Sînt de față Ion Pușcaș, prim-secre
tar al Comitetului orășenesc de par
tid Săcele, Cornel Mihulecea, adjunct 
al ministrului industriei construc
țiilor de mașini-unelte și electroteh

Un salut cald, o urare de bun venit

nicii, Gheorghe Bucerzan, directorul 
întreprinderii, specialiști și munci
tori. Convorbirea se axează pe pro
bleme care se află în centrul aten
ției ministerului de resort, al uzi
nei. Gazdele arată cu satisfacție că 
recomandările făcute de secretarul 
general al partidului cu prilejul vi
zitei anterioare au fost transpuse cu 
succes in viață, înreglstrîndu-se o 
creștere considerabilă a producției, 
a calității și diversificării ei. Sînt 
prezentate, în acest sens, date suges
tive. Din cele relatate, reiese că pla
nul pe 1974 este, la producția globa
lă, da 2,8 ori mai mare față de cel 

din 1970, Iar în 1975 va crește de 
peste 3 ori, ceea ce corespunde pe 
deplin nevoilor economiei națio
nale. Uzina din Săcele satisfa
ce în prezent necesitățile de 
echipament electric ale industriei 
noastre constructoare de autovehicu
le și tractoare. Au fost alocate, în 
primii trei ani ai cincinalului, pen
tru crearea unor noi spații de pro
ducție și dotarea cu mijloace tehni
ce moderne, circa 117 milioane lei.

Discuția continuă în cîteva sectoa
re principale ale uzinei — Ia secția 
de echipament electric auto și la sec
ția da sculărie, care se remarcă 

printr-un ridicat grad de mecanizare 
și automatizare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se in
teresează de măsurile care s-au luat 
sau se au în vedere în ceea ce pri
vește dezvoltarea și perfecționarea 
producției, folosirea mai eficientă a 
capacităților și utilajelor, diminuarea 
consumurilor de materiale, energie 
electrică și combustibil, reducerea 
gabaritelor motoarelor electrice.

Membri ai conducerii ministerului 
de resort, directorul întreprinderii, 
specialiștii relevă grija constantă

(Continuare in pag. a IlI-a)

Pentru Început, legătura cu Vale- 
riu Stoiu, care ne comunică din 
Brăila :

— Cargoul „Codlea", primul din 
seria vaselor de 4 500 tdw. construite 
la șantierul naval, a pornit în întîiul 
său voiaj de probă. L-am văzut des- 
prinzîndu-se de dană, apoi făcînd o 
voltă elegantă în mijlocul Dunării. 
După aceasta a pornit în plină vite
ză să întîlnească valurile Mării Ne
gre. într-un stadiu avansat de con
strucție se află și al doilea cargou de 
același tonaj. Este vorba de „Azuga". 
In curînd va începe aici asamblarea 
primelor două cargouri din seria ce
lor de 7 500 tdw.

— Și eu am asistat la un moment 
deosebit, solicită atenția din Gorj, 
Mihai Dumitrescu. Mă refer la intro
ducerea în găurile săpate în stîncă 
a primelor cartușe de dinamită. Ex
ploziile au vestit începerea lucrări
lor de străpungere a muntelui Go- 
deanu, în cadrul Complexului hidro
tehnic și energetic Cerna—Motru— 
Tismana.

— Emoționante salve. Poți să ne 
dai și alte amănunte 7

— De ce nu 7 Notați : Tunelul de 
aducțiune va avea o lungime de 
peste 5 000 m și va capta apele rîu- 
rilor Craiova, Olanul, Stîrmina și 
Balmezu, dirijîndu-le către oglinda 
lacului de acumulare ce se va forma 
de-a lungul albiei Cernei, pe o dis
tanță de aproape zece kilometri.

— Băile Herculane nu vor avea de 
suferit de pe urma acestor lucrări 7

— Am prevăzut această întrebare și 
m-am interesat. Așa că am un răs
puns documentat : din cei cinci metri 
cubi de apă pe secundă, cît este debi
tul actual al Cernei, nu va fi reținut 
decit un metru cub. Dar și acesta va 
fi suplinit prin captarea unor torenți 
din munți. Așa că cei care vor veni 
în viitor la băile lui Hercules nu vor 
duce lipsă de apa sănătății.

— Mulțumim, Mihai Dumitrescu. 
Să dăm cuvîntul și altora...

— Mai solicit cîteva secunde, pen
tru o singură precizare s lucrările la 
galeria de captare a celor patru rluri 
au început cu aproape trei luni mai 
devreme față de prevederile din gra
fic, iar constructorii sînt hotărîți să 
sporească acest avans.

— Au trecut secundele. Te ascul
tăm, Sabin Ionescu. Ce mai noutăți 
pe la Hunedoara 7

— De data asta este vorba de Pe

troșani. Mai precis de Întreprinde
rea de utilaj minier. Aici a fost pusă 
în fabricație o foreză pentru săpat 
suitori, cu caracteristici adecvate 
condițiilor zăcămintului de cărbuni 
din Valea Jiului, care va mecaniza 
lucrările de pregătire a extracției 
cărbunelui. Asta e prima noutate. 
Dar nu singura. Odată cu primele 
zile ale noului an, aici s-a trecut la 
executarea unei comenzi de 300 bu
căți de grinzi hidraulice pășitoare 
destinate mecanizării susținerii in 
abatajele frontale din stratul III, 
grinzi concepute în cadrul întreprin
derii și experimentate anul trecut, 
cu bune rezultate, la mina Dîlja. 
Mai mult de jumătate din comandă 
va fi livrată abatajelor din Valea 
Jiului Încă In primul trimestru al 
anului Început. Am mai aflat, de ase
menea, că tot zilele acestea a fost 
livrat Combinatului minier din Ora
dea primul lot de stîlpi hidraulici de 
un profil nou, corespunzător condi
țiilor zăcămintului de lignit din ba
zinul carbonifer al Oradei, iar minei 
Rovinari — primele piese de schimb 
pentru excavatoare, piese ce se im
portau pînă acum.

— Mă ascultați și pe mine 7
— Să auzim, Manole Corcacl.
— Fabrica de aparate de radio, 

instalații de televiziune industrială 
și echipamente de radio-comunicațli 
profesionale din Iași nu există încă. 
Abia se află în construcție. Planifi
cată să intre în funcțiune în septem
brie anul acesta, ea a realizat totuși 
primele 3 000 de aparate de radio.

— Cum adică 7 Și mai.ales unde ? 
ca să nu mai adăugăm : cu cine 7

— într-o secție găzduită provizo
riu de întreprinderea de prelucrare 
a maselor plastice. Cu cei 60 de ab
solvenți ai școlii profesionale de spe
cialitate, cu cei 250 de elevi de la 
școala profesională, care vor constitui 
nucleul colectivului viitoarei fabrici. 
„Zilele acestea, ne-a spus inginerul 

_____________ Silviu PODINA 
(Continuare in pag. a II-a)
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iFAPTUL 
jDiVERS
| Oameni,
| căprioare
I si lupi
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I Manechinul 
din vitrină

Căderile masive de zăpadă 
au creat mari greutăți vinatu- 
lui de pe meleagurile maramu
reșene. in afară de pericolul 
răpitoarelor, multe din căile de 
acces spre locurile unde era 
depozitată hrana pentru cerbi 
și căprioare au fost blocate. 15 
căprioare, hărțuite de o haită 
de lupi, au alergat spre comu
na Poenile de sub Munte. Vă- 
zindu-le cit erau de flăminde 
?i speriate, Paul Turcin, N. Zi- 
țac, I. Benca, D. Bondea și alți 
săteni le-au deschis, ospitalieri, 
porfile ogrăzilor, le-au adăpos
tit la căldură, le-au dat hrană 
și le-au adăpat. După ce lupii 
au fost hăituit! de vînători și 
cărările au fost deszăpezite de 
oameni, cele 15 căprioare au 
fost redate pădurii. Numai 
de n-ar intilni niscai braconieri. 
Că ăștia n-au suflet...

Căciula
cu bucluc

De cum a descins Ia Alba Iu- 
lia, venit „într-o vizită". Petru 
Costea din comuna Ighiu s-a și 
gîndit să-și „amortizeze" costul 
drumului. Prilejul i s-a ivit pe 
o stradă din cartierul Cetate, 
unde l-a zărit pe Ion Vălean, 
care dormea, beat, lingă un 
gard. Expeditiv din fire, Petru 
Costea i-a luat acestuia ceasul 
de la mină și a dispărut, 
prea mare grabă însă 1 
și-a uitat, la locul faptei, 
ciula. Care căciulă, depusă 
miliție, de cum și-a găsit 
pinul, i-a dat mare bătaie 
cap 1

Din 
P.C. 
că- 

la 
stă- 

i de

Graba
si zăbava 
unui șofer

dinȘoferul Alexandru Rtzea 
Pitești transporta cu autosani
tara 31-AG-4340 doi copii și un 
insofitor de la sanatoriul „1 
Mai" din Oradea. In Turda și 
Aiud a mai luat cite un pasa
ger ocazional. Apoi, intre lo
calitățile Galda de Jos și Sin- 
timbru, din județul Alba, supă
rat foc că un autocamion din 
fa(ă mergea prea încet. _ A.R. 
s-a angajat riscant in depășirea 
acestuia. Cum din față venea, 
regulamentar, un alt camion, și 
cum nu se vedea, din cauza 
ceței, autosanitara a fost lovită 
și patru persoane dinăuntru au 
suferit fracturi grave. Pornit 
cu graba, șoferul A.R. s-a in- 
tilnit cu zăbava și... cu ce-l mai 
așteaptă.

Noapte, ora 3 și 20 de minu
te. Trecînd prin dreptul maga
zinului de confecții de pe bu
levardul 30 Decembrie din Ti
mișoara, un lucrător de miliție 
a observat o 
în vitrină — 
manechin — 
ghe Șerpoi, 
Mic (Timiș). — ■_ —
timplare — a bîiguit el — și-am 
vrut să văd ce noutăți mai sint, 
dar nu știu cum de m-am tre
zit în vitrină", 
magazin erau 
Dovadă : Gh.Ș. 
doi saci, plus 
38 500 lei bani

ferat la locul cuvenit

vitrină spartă și, 
încremenit ca un 

un individ : Gheor- 
din Becicherecul 
..Treceam din în-

într-adevăr, in 
multe noutăți, 

își burdușise 
buzunarele cu 
gheață. „Mane

chinul din vitrină" a fost trans- 
- - - -*ț : tot în-
,vitrină", dar cu... gratii.

I
I
I
I
I
I
I
I
| Cum „gestio- | 
j nați“... |
| gestionarii? |

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Organele de miliție din jude
țul Arad au inițiat o acțiune 
asupra modului în care sint 
respectate normele legale pri
vind încadrarea gestionarilor in 
unele unități agricole și de in
dustrie alimentară. Rezultatul: 
2 gestionari aveau antecedente 
penale, 4 persoane erau înca
drate fictiv pe alte posturi, dar 
în realitate îndeplineau funcția 
de gestionari, iar 246 (două sute 
patruzeci și șase !) erau înca
drați pe posturi de gestionari 
fără ca nimeni din conducerile 
unităților respective să catadic
sească să se intereseze de si
tuația cazierelor acestora. S-ar 
putea ca toți cei 246 (două sute 
patruzeci și șase) să fie oameni 
cinstiți și la locul lor, după 
cum tot atit de bine s-ar putea 
ca unul sau unii dintre ei să 
mai fi avut de-a face și cu al
te... gestiuni. Și cu asta nu cc 
glumește !

se

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii

Rezervele agriculturii socialiste —

integral și gospodărește valorificate

CREȘTEREA PRODUCȚIEI 
CU 2,5 MILIOANE TONE SFECIĂ DE ZAHĂR

în Hotărîrea Plenarei comune a 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice șl 
Sociale din noiembrie anul trecut 
se prevede că, în 1974, să se îm
bunătățească simțitor structura cul
turilor, mărindu-se ponderea plan
telor tehnice, între care un loc im
portant îl ocupă sfecla de zahăr. 
Extinderea culturii plantelor teh
nice și creșterea randamentelor la 
hectar prezintă o mare însemnăta
te economică. în primul rînd, se 
asigură cantități sporite de materii 
prime necesare industriei alimen
tare și ușoare, iar în al doilea — 
se adîncește procesul de dezvoltare 
intensivă a agriculturii, întrucît de 
pe aceeași suprafață se obțin 
producții cu valori mai mari, 
în aceste zile, cind In unitățile a- 
gricole se dezbat și se aprobă, 
în adunări generale, planurile de 
producție, este momentul cel mai 
potrivit pentru analizarea amănun
țită a măsurilor ce trebuie între
prinse în vederea îndeplinirii sar
cinilor trasate de conducerea parti
dului privind extinderea cultivării 
plantelor tehnice.

Sub aspectul veniturilor pe care 
le aduce, cultura sfeclei de zahăr 
este deosebit de avantajoasă pen
tru unitățile agricole. La o pro
ducție de 40 000 kg la hectar, 
cît realizează de obicei unită
țile agricole fruntașe, se obțin 
aproape 17 000 de lei, din care ve
nitul net ajunge la 8 000—9 000
lei. Anul trecut, numeroase coope
rative agricole au realizat produc
ții medii la hectar și mai mari : 
Cămin, județul Satu-Mare — 47 000 
kg pe 100 hectare ; Salonta, jude
țul Bihor — 46 000 kg pe 450 ha, 
Dorohoi, județul Suceava — 41 000 
kg. Numeroase alte cooperative a- 
gricole — Păuliș, județul Arad, 
Ianca șl Traian-Sat, județul Brăila, 
au obținut cîte 40 000 kg la hec
tar. Pe lingă faptul că aceste uni
tăți agricole au încasat din valori
ficarea sfeclei de zahăr sume im
portante de bani, coletele și frun
zele obținute, precum și cantitățile 
însemnate de tăiței de sfeclă, 
primiți de la fabricile de zahăr, 
le-au permis să dezvolte efectivele 
și să sporească producția zootehni
că. Dacă de mulți ani coope
rativa agricolă din Salonta este 
fruntașă pe țară in creșterea ani
malelor, aceasta se datorește în 
mare măsură și faptului că, anual, 
cultivă 450 ha cu sfeclă de zahăr, 

V ________

de unde realizează mari cantități 
de furaje.

Cea mai Importantă problemă le
gată de cultivarea sfeclei de zahăr 
o constituie creșterea randamentu
lui la hectar. In 1973 nu s-a reali
zat producția prevăzută de sfeclă 
de zahăr deoarece multe cooperati
ve agricole, chiar dintre cele cu 
tradiție în cultivarea acestei plante, 
obțin recolte mici la hectar, cu mult 
sub posibilitățile oferite de solurile 
fertile de care dispun, de baza ma
terială în continuă dezvoltare. In 
aceleași condiții naturale și econo
mice cu unitățile fruntașe de care 
am amintit, cooperative agricole, 
cum sînt cele din Paleu-Bihor, Co- 
șula-Suceava, Vultureni-Brăila, 
Pișcari-Satu-Mare și altele au ob
ținut în jur de 10 000 kg sfeclă de 
zahăr la hectar. Analizele efectua
te de organele de specialitate au 
scos în evidență faptul că randa
mentele mici la hectar se datoresc 
deficiențelor în aplicarea tehnolo
giilor la această cultură, cu urmări 
negative asupra recoltelor medii la 
hectar.

în 1974, pentru a se asigura ma
teria primă necesară industriei za
hărului, trebuie să se obțină cu 2,5 
milioane tone mai multă sfeclă de 
zahăr decît in anul trecut. A- 
ceasta presupune luarea unor mă
suri ferme care să permită creș
terea randamentului la hectar în 
toate unitățile agricole. La indica
ția conducerii partidului, Ministe
rul Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor a întocmit un pro
gram special privind cultivarea 
sfeclei de zahăr in 1974, astfel incit 
să se asigure, in mod ferm, canti
tățile necesare fabricilor de za
hăr. Potrivit programului amin
tit, in acest an urmează să se 
cultive 60 000 ha cu sfeclă de zahăr 
in condiții de irigare. Din această 
suprafață, 20 000 de hectare vor fi 
cultivate in condiții speciale spre a 
se obține 50 000 kg sfeclă de 
zahăr la hectar. Pentru reali
zarea producțiilor prevăzute, se 
va asigura întreaga bază mate
rială necesară : îngrășăminte chi
mice, insectofungicide, sămînță cu 
germinația ridicată și tratată îm
potriva bolilor și dăunătorilor, uti
laje pentru pregătirea terenului și 
executarea lucrărilor de întreținere 
și recoltat. Institutul de cercetări 
pentru cultura cartofului și sfeclei 
de zahăr a elaborat tehnologii spe
ciale, ce urmează să constituie o-

biectul unor Instruiri și consfă
tuiri. La toate acestea se adau
gă și măsurile de stimulare a coo
perativelor agricole care obțin re
colte mari la hectar, constînd în 
acordarea de premii de 10 000 lei, 
5 000 lei și 3 000 lei, premii ce 
vor fi atribuite pe baza unui punc
taj unităților ce vor obține cele mal 
mari producții.

De la Centrala organizării pro
ducției șl industrializării sfeclei de 
zahăr am fost informați că cele 
20 000 de hectare prevăzute a se cul- 
ti.va cu sfeclă în regim special au 
fost repartizate pe județe, iar în ca
drul acestora, cooperativelor agrico
le care au terenuri amenajate pen
tru irigat și care au experiență în 
cultivarea acestei plante. în județul 
Dolj se vor cultiva 3 200 hectare, 
Ialomița — 3 500 ha, Teleorman — 
1 700 ha, Brăila — 1 300 ha, Arad 
— 1 200 ha etc. In cele mai multe 
locuri au fost definitivate fermele 
specializate, s-au stabilit terenurile 
și se desfășoară intens lucrările de 
fertilizare. Pentru obținerea rezul
tatelor scontate este necesar ca uni
tățile agricole care vor cultiva sfe
clă de zahăr, în regim special, ca 
de altfel și celelalte cooperative 
agricole, cultivatoare de sfeclă, să 
beneficieze de un ajutor și o în
drumare tehnică mai calificate din 
partea specialiștilor din cadrul fa
bricilor de zahăr, aceste unități 
avind sarcina să se ocupe atît de 
organizarea producției de sfeclă de 
zahăr, cît și de prelucrarea aces
teia. Specialiștii respectivi răspund 
direct de contractarea suprafețelor 
și a cantităților de sfeclă ce urmea
ză să se obțină în acest an, iar îm
preună cu inginerii agronomi din 
cooperativele agricole, de am
plasarea culturilor pe cele mal po
trivite terenuri. Întrucît a crescut 
gradul de mecanizare a lucrărilor 
și au fost extinse suprafețele ame
najate pentru Irigat, s-au creat 
condiții necesare pentru concentra
rea suprafețelor în zonele cele mai 
favorabile, pentru specializarea fer
melor și chiar a unor cooperative 
agricole. Acest proces de concentra
re și specializare trebuie condus de 
către fabricile de zahăr în strînsă 
conlucrare cu consiliile intercoope- 
ratiste, care au ca sarcină să se ocu
pe, între altele, și de zonarea cul
turilor.

întrucît ne aflăm în perioada cînd 
în cooperativele agricole se defi
nitivează planurile de producție pe

1974 șl cînd are loc dezbaterea lor 
în adunările generale, e necesar ca 
organizațiile de partid și consiliile 
de conducere să acorde cea mai 
mare atenție rezolvării tuturor 
problemelor legate de sporirea pro
ducției la culturile tehnice și în
deosebi la sfecla de zahăr. Im
portant este ca în adunările 
generale să se adopte programe de 
măsuri clare privind acțiunile ce 
se vor desfășura în această direc
ție. O atenție deosebită trebuie a- 
cordată organizării temeinice a apli
cării acordului global, stabilindu-se 
terenul pe formații de lucru pentru 
a se putea desfășura, fără întârzie
re, lucrările de fertilizare. Din 
toamnă au fost executate arături a- 
dînci pe toate cele 230 000 ha des
tinate acestei culturi. Nu s-a în
cheiat însă fertilizarea, lucrare ca 
trebuie să continue în aceste zile. 
Nu trebuie uitat că sfecla de zahăr 
se însămînțează primăvara printre 
primele culturi și, de aceea, toate 
pregătirile trebuie să fie încheiate 
din vreme.

Obținerea rezultatelor scontate în 
cultivarea sfeclei de zahăr in re
gim special impune și rezolvarea 
unor probleme de aprovizionare a 
unităților agricole cu îngrășămin
te, insectofungicide și utilaje. Pen
tru fiecare hectar cultivat cu sfe
clă de zahăr s-au asigurat, în me
die, cîte 160 kg de îngrășăminte 
chimice, socotite în substanță acti
vă, față de 120 Ițg în 1973. Trebuie 
urmărit cu atenție ca acestea să fie 
administrate acestei culturi și mai 
ales să fie repartizate cantități mai 
mari unităților agricole care au 
sarcina să cultive sfeclă de zahăr 
în condiții de irigare. De ase
menea, e necesar să fie re
zolvată problema insectofungicide- 
lor. După cum se știe, în unele 
zone, producția de sfeclă de zahăr 
este serios dijmuită datorită ata
cului unei boli denumită „cerco- 
spora".

Nici un efort nu trebuie precupe
țit în unitățile cultivatoare pentru 
aplicarea măsurilor preconizate, 
pentru folosirea tuturor posibilită
ților de care depinde realizarea în 
acest an a sarcinii trasate de con
ducerea partidului, de a obține o 
producție maximă de sfeclă de 
zahăr, aceasta fiind atît în intere
sul unităților agricole, cît și al eco
nomiei naționale.

Hotelul Sarmis din Deva
Foto : M. Andreescu

Vesti no
(Urmare din pag. I)

Emil Păvăleanu, directorul „Tehno- 
ton“-ului (așa se va numi fabrica), 
vom încadra încă 170 de muncitori 
ce urmează să se califice la locul de 
muncă, tot în secția amintită. Pină 
la intrarea în producție a fabricii 
vrem să-i pregătim astfel pe toți 
muncitorii viitoarei unități indus
triale".

— De la Cluj, Alexandru Mureșan 
vrea să vă spună că abia s-a întors 
de la întreprinderea constructoare de 
mașini pentru industria alimentară 
„Tehnofrig".

— Și ce ai văzut acolo 7
— în curtea întreprinderii stau, 

„îmbrăcate" în ambalaje de drum 
lung, o sută de separatoare de lapte 
cu o capacitate de cîte 400 litri fie
care, destinate exportului. Inginerul 
Alexandru Cucu, directorul între
prinderii, ne-a precizat că este pri
mul lor export pentru o îndepărtată 
țară de pe continentul american.

— Alo, Baia Mare. Ce noutate vrei 
să ne comunici, Gheorghe Susa 7

— Una cu... pui. Notați, mai întîl, 
o cifră : 48 000. Reprezintă numărul 
de păsări cu care a început popularea 
celei de-a doua ferme de reproducție 
din cadrul complexului „Avicola", 
aflat în construcție aici. Spre sfîrși- 
tul acestei luni va fi dată în exploa
tare și cea de-a treia fermă cu o ca
pacitate de 320 000 de pui pentru 
carne. Cînd va funcționa cu întreaga 
sa capacitate, complexul va livra 
anual băimărenilor 7 000 tone de 
carne de pasăre.

— M-aș înscrie șl eu la acest ca
pitol al obiectivelor destinate ridi
cării continue a nivelului de trai al 
populației, intervine Vasile Iancu.

— Ascultăm.
— La Vaslui, de două zile produce 

o modernă fabrică de piine. Ea va

i și bune
satisface pe deplin cerințele de con
sum ale orașului, aflat în plină dez
voltare. Capacitatea fabricii este de 
30 tone, într-un sortiment variat, în 
24 de ore.

— Din Km. Vilcea notați o noutate 
balneară, ne spune Ion Stanciu.

— Să auzim.
— Stațiunea balneară Govora își 

va completa zestrea cu un bazin pen
tru băi (tratamente în ape minerale, 
cu mișcare). Bazinul va fi dat în fo
losință în ajunul deschiderii sezonu
lui estival.

De la celălalt capăt al firului In
sistă Nicolae Brujan.

— Zilele acestea, în trei cartiere 
noi de locuințe din Sibiu și anume : 
„Hipodrom", „Țiglari" și „Terezia- 
num" au fost deschise, simultan, trei 
șantiere pentru construcția, din fon
duri de stat, a trei creșe cu cîte o 
sută de locuri fiecare. Termen de 
dare în folosință — trimestrul III al 
acestui an.

Alexandru Mureșan revine î
— La capitolul : nivel de trai, 

servire, ne înscriem cu toții. Iată, de 
pildă : la Cluj s-a deschis o casă de 
comenzi care prestează o gamă largă 
de servicii pentru populație — repară 
instalațiile de apă, canal, gaz, elec
trice, lenjerie și haine, trimite îngri
jitoare la copii și pentru bolnavi. 
Casa are și un serviciu de comisio
nari care poate procura bilete de că
lătorie sau de spectacole, poate asi
gura transportul și înmînarea cadou
rilor, achitarea diferitelor taxe, exe
cutarea unor comenzi de cumpărături 
la domiciliu. în viitorul apropiat va 
fi în măsură să recomande publicu
lui specialiști pentru decorarea lo
cuințelor, surori medicale pentru in
jecții etc. După cite cunoaștem noi, 
în momentul de față, asemenea casă 
ar fi singura din țară.

— Nu te grăbi. Vom vedea la te- 
leconferințeîe viitoare.

CURIER juridic

Schimbul de locuințe 
in condițiile noii legislații 

locative
în ultima perioadă, 

la redacție am pri
mit mai multe scrisori 
în care cetățenii pun 
întrebări în legătură 
cu condițiile legale ce 
se cer îndeplinite pen
tru a se putea efectua 
schimbul de locuințe. 
La solicitarea noastră, 
tov. loan Hatmanu, 
consilier în Ministerul 
Justiției, face urmă
toarele precizări :

Articolul 26 din Le
gea nr. 5/1973 privind 
administrarea fondului 
locativ și reglementa
rea raporturilor dintre 
proprietari și chiriași 
menține, în continua
re, dreptul locatarilor 
principali de a face 
între ei schimb de lo
cuințe, cu aprobarea 
unităților socialiste în 
a căror administrare 
se află spațiul locativ 
pe care îl ocupă. A- 
ceste unități, prevăzu
te de art. 1 din lege, 
sînt întreprinderile 
specializate, subordo
nate comitetelor exe
cutive ale consiliilor 
populare, alte între
prinderi de stat, între
prinderile și organi
zațiile economice de 
stat, organizațiile coo
peratiste sau alte or
ganizații obștești care 
au construit locuințe 
din fonduri proprii.

Pentru aprobarea 
schimbului este nece
sar, în primul rind, 
consimțămintul scris al 
locatarilor principali 
intre care se efectuea
ză schimbul. Din pre
vederile noii legislații 
locative rezultă că nu 
mai este necesar și 
consimțămintul celor
lalți locatari princi
pali, în cazul schim
bului de locuințe efec
tuat în cadrul unui a- 
partament deținut de 
mai multe familii titu
lare de contract. Tre
buie însă să existe, în 
mod obligatoriu, acor
dul tuturor membrilor

majori ai familiilor 
respective. O altă con
diție ce se cere pen
tru aprobarea schim
bului este aceea a res
pectării dispozițiilor 
legale privind norma
rea suprafețelor loca
tive. în această pri
vință, art. 6 și 7 din 
Legea nr. 5/1973 preve
de că norma locativă 
pentru locuințele din 
fondul locativ de stat 
este de 10 m p supra
față locuibilă pentru 
fiecare persoană, în 
loc de 8 m p, cît pre
vedea vechea legisla
ție locativă. Legat de 
aceasta, precizăm că 
au dreptul la o came
ră în plus, cu majora
rea corespunzătoare a 
chiriei legale, persoa
nele care — prin na
tura activității ce o 
desfășoară sau datori
tă sănătății ori stării 
fizice — au nevoie de 
un spațiu suplimentar.

Din interpretarea 
prevederilor Legii nr. 
4/1973 privind dezvol
tarea construcției de 
locuințe, vînzarea de 
locuințe din fondul de 
stat către populație și 
construirea de case de 
odihnă proprietate 
personală, rezultă că 
schimbul poate fi ad
mis și motivat de 
cumpărarea locuinței, 
chiar dacă se depă
șește norma locativă 
prevăzută de art. 6 și 
7 din Legea nr. 5/1973, 
dar cu respectarea li
mitelor prevăzute de 
art. 60 din aceeași lege 
(cîte o cameră pentru 
fiecare membru al fa
miliei și. deosebit de 
aceasta, pentru toată 
familia. încă cel mult 
două camere). în a- 
ceastă situație, apro
barea schimbului se 
tace numai după ce so
licitantul prin schimb 
al unui spațiu locativ 
ce depășește norma lo
cativă legală dovedeș

te că a depus la 
C.E.C. avansul minim 
pentru cumpărarea lo
cuinței respective.

Alte condiții cerute 
pentru aprobarea
schimbului de locuin
țe : solicitanții să aibă 
domiciliul în localita
tea unde sînt situate 
spațiile locative res
pective sau să aibă 
dreptul să-și stabi
lească acolo domici
liul ; să nu aibă de
bite restante din chi
rii sau majorări ; să 
prezinte confirmarea 
asociației de locatari, 
în sensul că cei ce 
urmează să efectueze 
schimbul au achitat la 
zi cheltuielile comune 
de întreținere ; să facă 
dovada că locuințele 
ce se schimbă sînt lă
sate în stare de folo
sință corespunzătoare. 
Atunci cînd există e- 
lemente din care să 
se poată trage conclu
zia că, prin cererea de 
schimb, se urmărește 
specula sub diferite 
forme sau eludarea al
tor dispoziții legale, 
cei îndreptățiți să a- 
probe schimbul pot să 
refuze avizul.

în ceea ce privește 
locuințele proprietate 
personală, art. 63 din 
Legea nr. 5'1973 pre
vede posibilitatea pen
tru proprietarii care 
nu locuiesc în ele de 
a oferi în schimb ce
lor care le ocupă, lo
cuințele din fondul lo
cativ de stat ce le de
țin, cu respectarea 
dispozițiilor legale pri
vind normarea supra
fețelor locative.

Este de relevat că 
litigiile ce decurg atit 
din refuzul aprobării 
schimbului de locuin
țe proiectat, cît și din 
neacordarea consimță- 
mîntului la schimb 
pot fi soluționate nu
mai în fața instanțe
lor judecătorești.
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La Combinatul siderurgic de la Galati: O NOUĂ CAPACITATE DE PRODUCȚIE
GALAȚI (Corespondentul „Scîn

teii", T. Oancea). — Constructorii 
Combinatului siderurgic de la Ga
lați au terminat lucrările, pentru 
a intra în funcțiune, la laminorul 
Slebing, o nouă și importantă ca
pacitate de producție pentru spo
rirea zestrei de metal a patriei.

— Noua capacitate de producție 
— ne declară inginerul Ion Aurel 
Moldovan, șeful secției Slebing — 
cuprinde două cuptoare adinei cu 
4 celule, în care se vor realiza 
360 000 tone lingouri încălzite pe 
an. Intrarea In funcțiune a noii 
capacități va aduce laminorului 
Slebing un spor de producție de 
peste 10 la sută, asigurîndu-se In 
acest fel o cantitate de sleburi su
plimentare pentru laminoarele fi- 
nisoare.
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în redacția ziarului „Via
ța combinatului" intră în 
grabă muncitorii I.S. și 
I. H.

— Poate ne dați o mînă 
de ajutor, începe primul 
dintre ei. Că așa nu e de 
trăit.

— Am încercat în tot fe
lul, continuă cel de-al doi
lea, dar nu-i chip să te în
țelegi cu el.

— Nu-i apropiat de co
lectiv ; unii vor să și ple
ce...

— Să-1 criticați în ziar. 
Poate se îndreaptă...

Constantin Radu, redac
torul ziarului Combinatului 
pentru prelucrarea lemnu
lui din Pitești, căută să-și 
amintească tot ce știa des
pre omul de care se plin- 
geau cei doi. Era vorba des
pre Gheorghe Ene. Venise 
recent, prin transfer, de la 
Tg. Jiu. Ocupase postul de 
maistru prin concurs. Ar- 
geșean de fel, de la Băl- 
cești. de pe Topolog. Și- 
cam atit. De ce această sta
re de nemulțumire împotri
va lui 7

★
...In prima sa zi de lucru 

maistrul Gheorghe Ene nu 
observase nimic deosebit la 
fabrica de făină de lemn. 
Făcuse cunoștință cu mun
citorii — vreo 18 la nu
măr — trecuse în revistă 
instalațiile, toate noi, auto
matizate.

A doua zi decurse la fel 
de normal ca și prima. 
Apoi... Apoi cineva veni cu 
o propunere : „Meștere, nu 
bei azi o bere cu băieții?" 
„Dar ce e azi 7 E ziua cui
va" 7 „Ei, la noi așa e obi
ceiul. Nici-o grijă însă, că 
nu mergem în oraș. O adu
cem aici, în fabrl..."

Dar vocea i se frinse

brusc, retezată de privirea 
severă a maistrului.

...Noaptea, către ora 2, 
maistrul face un control 
inopinat în fabrică. Instala
țiile funcționau în plin. 
„Cîți prezenți, cîți ab
senți?" se interesează în 
treacăt. „Toți cinci sînt pre
zenți", raportează șeful de 
tură. „Care cinci, că văd 
numai trei ?“ „Dacă le ți-

— A, știu unde „bateți". 
Dar nu-i chiar așa. Că 
maistrul nu putea face ni
mic de unul singur. Tot cu 
noi, colectivul, a reușit S-o 
scoată la capăt. La început, 
cînd l-am văzut așa tinăr 
(32 de ani — n.n.) am cre
zut că o să-i dăm „lecții". 
Cînd colo... Ei, ne-a luat 
tare de tot.

— în ce fel ?

Ia situația să fim fabrică 
fruntașă pe combinat, cu 
trei luni avans în cincinal. 
Asta, pe de o parte. Pe de 
altă parte, cîștigurile noas
tre au crescut cu cinci-șase 
sute de lei lunar. In plus, 
inainle, la fiecare sfîrșit de 
lună sau de trimestru nu 
mai știam ce-i o duminică 
liberă. Lucram continuu, ca 
să ne realizăm normele.

Merită să „strici" 
armonia, pentru adevăr

nem noi locul, nu contea
ză că sînt aici sau nu“. „Ba 
contează ! Să-i puneți ab
senți 1“

Drept „ripostă", cei vi
zați de atitudinea intransi
gentă a maistrului față de 
actele de indisciplină au 
început sâ-i facă tot felul de 
șicane, să-i demonstreze că 
„e musai s-o lase mai 
moale" cu exigențele.

★
Stăm de vorbă cu comu

nistul Ion Simigiu, șef de 
tură, unul dintre cei care, 
la început, îl reclamaseră 
pe maistrul Ene. Nu-i pla
ce să-și amintească.

— Ce-a fost a fost. Ce 
rost mai are să scormonim 
trecutul ?

— Sînteți unul dintre 
fruntașii fabricii de făină 
de lemn. Cum...

— Știți, înainte noi a- 
veam o vorbă : „oameni 
sîntem..." Asta vrea să spu
nă că fabrica e mare, să nu 
ne punem mintea cu ea. 
Adică să facem și noi ce-om 
putea și, în rest, să ne în
țelegem, că toate or să 
meargă bine. A venit însă 
Ene și ■ schimbat... maca
zul.

— A stricat... „înțelege
rea". cum s-ar spune.

— Ce, mai era vorba de 
Înțelegere ? Cîteva luni de 
zile am avut discuții mari. 
„Ce vrea ăsta, măi frate ? 
ne ziceam. Crede că o să-i 
ridice statuie fn combinat ? 
De ce atîtea pretenții ?“

— Pînă la urmă ?
— Pînă la urmă — Inter

vine în discuție Eugenia 
Moga, organizatoarea gru
pei sindicala — am ajuns

Acum, munca fiind bine 
organizată, punînd capăt 
chiulului, absențelor, indis
ciplinei etc. ne vine mult 
mai ușor. Ce vreau eu să 
spun ? Ceea ce a înțeles 
pină la urmă toată lumea : 
că maistrul Ene nu se fră- 
mînta, nu se zbuciuma nici 
ca să 1 se ridice statuie, și 
nici numai șl numai pentru 
fabrică, ci și pentru fieca
re dintre noi. Cînd am în
țeles asta...

★
...26 decembrie ’73. Sala In 

care sînt adunați toți 
maiștrii din cadrul Combi
natului pentru prelucrarea 
lemnului Pitești are un aer 
festiv, specific momentelor 
de bilanț. Se încheie un an 
rodnic, se stabilesc măsuri 
mobilizatoare pentru anul 
’74. Directorul Ion Pietră-

reanu vorbește pe larg des
pre factorii care conferă 
autoritate conducătorului 
din economie, despre cali
tățile pe care trebuie să le 
îndeplinească un maistru. 
Pentru că maistrul joacă și 
trebuie să joace un rol tot 
mai important în organiza
rea locului de muncă, în 
realizarea sarcinilor ce re
vin fiecărui colectiv. Ple
doaria este susținută cu 
exemple. De pildă : „Pină 
acum cîtăva vreme aveam 
mari probleme la fabrica de 
făină de lemn. Astăzi, co
lectivul de aici este foarte 
unit și, practic, își rezolvă 
singur tot ce se ivește a- 
colo. La aceasta a contribuit 
mult activitatea maistrului 
Gheorghe Ene, care a lucrat 
și lucrează ou multă fer
mitate, dăruire, pasiune și 
atașament față de colec
tiv..."

Recent, cunoscînd meri
tele incontestabile ale mais
trului Gh. Ene, aduna
rea generală a salariați- 
lor pe combinat l-a ales 
secretar al comitetului sin
dicatului.

Se spune că pînă la urmă 
adevărul iese singur la 
iveală și se impune. Fără 
îndoială, la fabrica de 
făină de lemn din cadrul 
C.P.L-.Pitești, de o bucată 
de vreme ordinea firească a 
lucrurilor a fost reîntrona- 
tă. Dar nu de la sine, 
ci printr-o atitudine comu
nistă fermă și intransigen
tă față de neajunsurile de 
orice fel. Pentru că adevă
rul — și toate valorile mo
rale, In general — se im
pun întotdeauna pe calea 
confruntărilor vii de opinii, 
de mentalități, prin activi
tatea practică, de zi cu zi.

Ion POPA
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VIZITA DE LOCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESC

Sînt prezentate realizările colectivului întreprinderii „Rulmentul" din Brașov

(Urmare din pag. I)

manifestată față de diversificarea 
producției — care, la finele cincina
lului, va fi In proporție de 95 la sută 
înnoită și modernizată — de ridica
rea performanțelor produselor fa
bricate. prin tranzistorizarea echipa
mentului electric auto și tractor, de 
autodotare și aplicarea unor procedee 
și tehnologii avansate, de atingerea 
parametrilor la noile obiective, mic
șorarea greutății motoarelor electrice 
asincrone.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu a- 
preciază rezultatele obținute și In
dică, totodată, ea și în viitor să se ia 
măsuri pentru dezvoltarea și moder
nizarea continuă a producției, îm
bunătățirea calității concomitent cu 
reducerea prețului de cost, pentru 
ca planul pe acest an să fie înde
plinit în cele mai bune condiții.

La plecare, secretarul general a a- 
dresat vii felicitări colectivului 
treprinderii pentru îndeplinirea și 
depășirea tuturor Indicatorilor 
plan pe 1973, și-a exprimat convin
gerea că în acest an uzina va avea 
rezultate și mai bune și a urat mun 
citorilor, inginerilor, .................
succese tot mai mari In activitatea 
pe care o desfășoară 
angajamentului ce și l-au luat de a 
înfăptui cincinalul cu mult înainte 
da termen.

în

de

tehnicienilor

în realizarea

în mijlocul 
constructorilor

de autocamioane
Următorul obiectiv al vizitei de 

lucru a secretarului general al par
tidului l-a constituit întreprinderea 
de autocamioane din Brașov — uni
tate care în ultimul sfert de veac și-a 
cîștigat un binemeritat renume atît 
în țară, cît și peste hotare. Pină a- 
cum, pe porțile ei au ieșit 330 160 de 
autocamioane de diferite tipuri și 
mărimi.

întîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu colectivul acestei în
treprinderi brașovene a fost, din 
primul moment, consacrată dezbate
rii, la fața locului, cu cadrele de 
conducere ale ministerului de resort, 
centralei industriale și cu specialiștii 
din industria de autocamioane, a mă
surilor luate, cît și a celor ce se mai 
impun în vederea asigurării înde
plinirii exemplare, la toți indicatorii, 
a sarcinilor de plan pe 1974, ale în
tregului cincinal. Directorul între
prinderii, ing. Călin Valentin, infor
mează pe secretarul general al parti
dului despre acțiunile întreprinse de 
comuniști, de întregul colectiv, în 
scopul înfăptuirii indicațiilor date 
cu prilejul vizitei anterioare, reco
mandări care au stat la baza dezvol
tării șl diversificării producției de 
autocamioane, ridicării calității aces
tora, a eficienței întregii activități. 
El arată că muncitorii de aici, hotă- 
rîțl să-și onoreze înainte de termen 
sarcinile mobilizatoare ce le revin în 
1974, au înregistrat din primele zile 
un bun demaraj în toate sectoarele 
de activitate.

In secțiile vizitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază efortu
rile și rezultatele obținute de spe
cialiștii și muncitorii întreprinderii 
în domeniul elaborării și extinderii 
unor procedee moderne de înaltă 
eficiență, unele din ele brevetate și 
peste hotare, care, concomitent cu 
reducerea consumului de metal, per
mit obținerea unor piese și ansam- 
ble de mare complexitate din com
ponența noilor tipuri de autocami
oane și care în trecut erau impor
tate. Din seria de noi tehnologii, ex
trem de moderne, reține în mod deo
sebit atenția procedeul de realizare 
prin metoda turnării in matrițe spe
ciale a arborelui cotit dintr-o sin
gură bucată, piesă deosebit de com
plexă care necesita înainte mai mul
te operațiuni de prelucrare.

Pe o platformă în aer liber, unde 
sînt prezentate o parte din produ
sele realizate aici și în alte unități 
din Centrala de autocamioane și tu
risme, secretarul general al partidu
lui este informat asupra modului în 
care au fost îndeplinite sarcinile tra
sate în domeniul producției de auto
camioane și autobasculante grele, de 
diverse tipuri, destinate lucrărilor pe 
șantierele de construcții, în sectorul 
minier, pentru Canalul Dunărc-Ma- 
rea Neagră, relevîndu-se soluțiile 
constructive ce permit realizarea a- 
cestor veritabile agregate de trans
port cu motoare, echipamente și 
ansamble ce se fabrică deja în țară.

Sînt expuse, de asemenea, autovehi
cule pentru transportul de combus
tibil, de mărfuri perisabile, mașini 
utilitare etc. Potrivit programului, 
din cele 13 tipuri de autocamioane 
cu motor Diesel s-au realizat pînă 
în prezent 8 tipuri, într-un număr 
sporit de variante, potrivit cerințe
lor beneficiarilor interni și externi.

Ministrul industriei construcțiilor 
de mașini-grele, Ioan Avram, pre
zent la vizită, menționează că în 
cursul anului se va încheia progra
mul de 
cerea

prin introdu-asimilare
în fabricație a unor auto

camioane cu dublă și triplă trac
țiune, echipate cu motor Diesel de 
215 CP, precum și a basculantelor 
grele, de mare capacitate.

în contextul măsurilor luate 
conducerea de partid și de stat pri
vind reducerea consumului de com
bustibil și energie, specialiștii din 
cadrul centralei, cu sprijinul minis
terului, al organizației de partid, au 
întocmit un program care prevede 
extinderea producției de autocamioa
ne dotate cu motoare Diesel. Astfel, 
în acest an se va dubla producția 
de autocamioane Diesel ; totodată, 
s-a trecut la echiparea cu motoare 
Diesel a unui număr important de 
autocamioane Carpați și Bucegi.

Secretarul general al partidului a- 
preciază inițiativa constructorilor de 
autocamioane în domeniul dezvoltării 
producției de autovehicule prevăzute 
cu motoare Diesel și recomandă ex
tinderea în continuare a producției 
de autocamioane care utilizează drept 
combustibil motorina.

Conducerea întreprinderii arată că 
una din sarcinile trasate de către to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu prile
jul vizitei anterioare de lucru, a con
stituit-o realizarea cu forțe proprii a 
unui număr sporit de mașini-agregat 
și linii automate pentru tehnologiile 
specifice acestei ramuri. Zeci de uti
laje de acest gen prezentate secreta
rului general al partidului confirmă 
talentul, capacitatea creatoare a celor 
care lucrează aici, hotărîrea lor de 
a ridica pe noi trepte, superioare, ca
litatea produselor, productivitatea 

. muncii, eficiența întreprinderii. Re
prezentativă în acest sens este linia 
complexă pentru prelucrarea grinzi
lor autocamioanelor, concepută și 
executată în întregime cu forțe pro
prii. Directorul întreprinderii arată 
că aceste grinzi se livrează în pre
zent și firmei „M.A.N." din Republica 
Federală Germania în compensarea 
plății licenței autocamionului.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu remarcă existența 
unor spații ce nu sînt folosite co
respunzător și cere ca ele să fie do
tate cu mașini și utilaje în vederea 
sporirii în continuare a producției, 
în același timp, secretarul general 
al partidului insistă asupra necesi
tății introducerii de standuri de 
probe pe operații și fluxuri tehno
logice în vederea asigurării calității 
pieselor, ansamblelor și produselor 
finite la nivelul celor mai înalte 
exigențe.

în prezent, 
centrale ale 
cialiștilor, ale 
rată directorul 
îmbunătățirea performanțelor 
tocamioanelor românești, 
scop, conducerea 
triale, a întreprinderii, cu sprijinul 
comitetului de partid, a celor mai 
destoinici ingineri, tehnicieni și 
muncitori, au elaborat un program 
special de măsuri care vizează în
cheierea acțiunii de omologare a tu
turor reperelor pentru autocamioa
ne aflate în fabricație de serie. în 
același program este prevăzută în
locuirea unor utilaje cu mașini-a
gregat speciale, de mare producti
vitate și precizie. îmbunătățirea 
muncii politico-educative în rîndul 
tuturor salariaților, reorganizarea și 
întărirea serviciilor de control teh
nic al calității cu cadre cu bogată 
experiență și înaltă calificare se 
află, de asemenea, în atenția colec
tivului de conducere al întreprinde
rii, a organizației de partid.

în hala de montaj general, ultimul 
obiectiv vizitat aici, înzestrată cu un 
conveier, conceput și realizat, de a- 
semenea, de specialiștii întreprinderii, 
ce asigură montajul tuturor tipurilor 
de autocamioane ce se fabrică acum, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu urmă
rește procesul de asamblare, solicită 
explicații gazdelor în legătură cu or
ganizarea producției, cu productivi
tatea instalației.

în încheierea vizitei, secretarul ge
neral al partidului se întreține cu 
conducerea ministerului de resort, a 
centralei industriale și a întreprin
derii referitor la posibilitățile de 
dezvoltare într-un ritm mai rapid a 
producției de autocamioane și a a-

similărli întregii game de asemenea 
autovehicule, atît pentru nevoile e- 
conomiei naționale, cît și pentru ex
port.

Inginerul Viorel Husea, directorul 
Centralei industriale de autocamioa
ne și turisme, asigură pe secretarul 
general al partidului că toți cei ca- 
re-și desfășoară activitatea în acest 
domeniu vor depune întreaga lor 
putere de muncă pentru a înfăptui 
exemplar sarcinile ce le revin, în
deplinind întocmai indicațiile secre
tarului general al partidului. La rîn- 
dul său, Alexandru Oros, secretarul 
comitetului de partid al întreprinde
rii de autocamioane Brașov, a ex
primat mulțumiri pentru sprijinul 
dat întregului colectiv prin eviden
țierea și criticarea unor lipsuri ma
nifestate în activitatea uzinei, cu 
prilejul consfătuirii de lucru cu pre
mii secretari ai comitetelor județene 
de partid, și a exprimat, în numele 
comuniștilor, al tuturor muncitorilor, 
angajamentul lor de a fi la înălți
mea cerințelor, de a onora prin 
fapte încrederea pusă în ei.

— Aveți capacitatea de a îndeplini 
în bune condiții sarcinile ce vă revin 
— a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Trebuie șă vă gîndiți insă 
să folosiți mai bine posibilitățile de 
care dispuneți pentru sporirea pro
ducției de autocamioane. Aici există 
un 
partid 
aceste 
multă 
făcut, 
bune, 
toarele de muncă, dar trebuie întărit 
controlul ' producției pe fiecare fază 
și agregat, pe întreaga bandă de 
producție.

Realizările obținute au demonstrat 
că puteți rezolva toate problemele. 
Doresc să transmiteți tuturor felici
tări, urări de noi succese, sănătate 
și fericire. Am toată încrederea că 
sarcinile ce vă revin le veți rezolva 
în bune condiții.

colectiv bun, o organizație de 
puternică, și puteți realiza 
obiective manifestînd mai 
exigență și disciplină. S-au 
într-adevăr, multe lucruri 

s-au organizat mai bine sec-

La întreprinderea
„Rulmentul"

Despre întreprinderea „Rulmen
tul", ultimul obiectiv al vizitei tova
rășului Nicolae Ceaușescu în muni
cipiul Brașov, se poate spune că 
reprezintă un etalon din punctul de 
vedere al calității și eficienței pro
ducției, atît pentru industria orașu
lui, cît și pentru numeroase alte uzi

tară. Cîteva cifre sînt deose- 
semnificative în acest sens, 

la un

lui, cit 
ne din 
bit de
Astfel, în actualul cincinal,
spor de producție de 54 la sută, 
productivitatea muncii a crescut cu

46 de procente. Un alt Indicator de 
mare însemnătate în orice activitate 
productivă : cheltuielile pe mia de 
lei producție-marfă au marcat o re
ducere de 144 lei, în timp ce benefi
ciile s-au ridicat în această perioadă 
la 438 milioane lei.

Respectînd indicațiile date de se
cretarul general al partidului cu 
prilejul unor vizite anterioare aici, 
s-a trecut la o diversificare fără pre
cedent a producției de rulmenți, 
uzina fabricînd astăzi peste 300 de 
repere, din care 60 au fost asimilate 
anul trecut, ceea ce a condus la o 
eficiență economică deosebită.

Spiritul gospodăresc, Investiția de 
inteligență de aici s-au făcut re
marcate și prin lansarea cunoscu
tei inițiative „Micronul, gramul, se
cunda", care s-a materializat prin 
importante economii de metal.

Prezentînd aceste date ce reflectă 
eforturile deosebite ale colectivului 
brașovean în vederea realizării cin
cinalului înainte de termen, direc
torul general al Centralei industria
le de rulmenți, Gheorghe Badea, a 
invitat pe secretarul general să vi
ziteze unele sectoare ale întreprin
derii. Se intră la început în hala 
monobloc, în care se află secțiile de 
bază ale uzinei, unde se apreciază 
modul cum sînt folosite spațiile 
producție, încărcarea mașinilor 
capacitățile maxime.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
informat că, respectîndu-se indica
țiile pe care le-a dat în cursul vizi
telor anterioare, s-au luat măsuri or
ganizatorice ce au făcut posibil ca 
astăzi utilizarea mașinilor să arate 
un indice de 94 la sută — unul din 
cele mai mari nu numai din țară, 
dar șl pe plan mondial. De aseme
nea, coeficientul schimburilor pe 
mașini a ajuns și el la un procent 
de 2,7, fiind unul din cele mai bune 
din țară.

Secretarul general apreciază modul 
în care colectivul de aici a înțeles 
să-și organizeze procesul de fabri
cație, să folosească la parametrii ma
ximi utilajele din dotare, factori 
care garantează succesele de astăzi 
ale întreprinderii.

Reține, de asemenea, atenția rezol
varea prin forțe proprii a necesită
ților de utilaje și linii mecanizate 
de fabricație, creațiile muncitorilor 
și specialiștilor de la „Rulmentul", 
fiind în prezent integrate într-o pro
ducție permanentă care, în cei trei 
ani ai cincinalului, s-a ridicat la o 
valoare de 43 milioane lei, contri
buind nu numai la reducerea impor
tului, dar și la îmbogățirea dotării 
tehnice a întreprinderii, precum și 
a altor unități cu profil similar din 
țară. De altfel, pe aceeași cale, au 
fost realizate aici peste 150 de uti
laje pentru noua fabrică de rulmenți 
de la Alexandria.

Apreciind eforturile colectivului în 
această direcție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă conducerii mi
nisterului și centralei să extindă 
sectorul de utilare cu mașini specia
lizate, atît pentru uzina proprie, cît 
și pentru fabricile de la Alexandria 
și Bîrlad. în acest context, secreta
rul general a arătat că Ministerul 
Construcțiilor de Mașini Grele tre
buie să realizeze linii complete de 
producere a unor asemenea utilaje 
care vor putea fi, de asemenea, ex
portate.

în cadrul discuției se ridică și pro
blema asigurării întregii game de 
sortimente de metal și aliate necesa
re producției de rulmenți, asimila
rea lor fiind indicată de secretarul 
general al partidului ca o sarcină de 
maximă importanță ce stă în fața 
industriei siderurgice, cu atît mai 
mult cu cît trebuie să realizăm o 
dezvoltare intensivă a producției de 
rulmenți în unitățile existente. De 
asemenea — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — ne propunem să creăm 
o nouă uzină, astfel îneît să ajungem 
la o producție anuală de 280—300 
milioane de rulmenți, care să asigure 
necesarul intern și cerințele expor
tului.

în continuare, interesîndu-se de 
activitatea de producție în noile ca
pacități de la Alexandria și Bîrlad, 
secretarul general a arătat că cen
trala va trebui să le acorde sprijin 
cu specialiști, să le asigure cadre ca
lificate, să le doteze corespunzător, 
încit întreprinderile respective să 
funcționeze la parametrii maximi.

„Vă felicit pentru rezultatele obți
nute și vă doresc noi succese" — a 
spus secretarul general al partidului.

în cadrul vizitei au fost, de ase
menea, prezentate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu două tipuri de tractoare 
— ultimele creații ale colectivului 
întreprinderii „Tractorul". Este vor
ba de modelele S 180 CP pe șenile 
și de tractorul de 80 CP, ce vor pu
tea fi folosite pe șantiere de con
strucții, în lucrări industriale și în 
hidroameliorații. Ele constituie o su
gestivă dovadă a eforturilor colec
tivului cunoscutei uzine brașovene 
de a ridica la un nivel superior pro
ducția fabricii, de a diversifica gama

tractoarelor, pentru a răspunde ne
cesităților sporite ale economiei 
noastre, exigențelor crescînde ale 
pieței externe.

Perspective ale
„Industriei 

turismului1'

la producția de ciment 
rezultatele pozitive inițiale 

se cer „turnate în beton armat"

de 
la

este

Alături de puternica industrie a 
construcțiilor de mașini, de cea chi
mică, ușoară, alimentară etc., „In
dustria turismului" ocupă o pondere 
însemnată în economia județului 
Brașov — una din principalele zone 
turistice ale țării. Cunoscutele sta
țiuni Predeal și Poiana, pitoreștile 
așezări de pe Valea Timișului, Bra- 
nul, Rîșnovul, sînt numai cîteva din 
renumitele stațiuni climaterice și tu
ristice din acest județ.

Cu prilejul vizitei făcute la Bra
șov, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut o întîlnire și cu edilii județu
lui, la care a participat și ministrul 
turismului, Ion Cosma. Cu acest pri
lej au fost dezbătute o serie de pro
bleme legate de dezvoltarea stațiu
nilor montane, pentru a se asigura 
o promovare largă a turismului.

în timpul discuțiilor s-a acordat 
o atenție deosebită studiilor de sis
tematizare și dezvoltare în perspecti
vă a stațiunilor Poiana Brașov și 
Predeal.

Se arată că la Poiana, pe baza 
sondării opiniei turiștilor, proiectele 
au în vedere evitarea unui număr 
exagerat de construcții, pentru a nu 
știrbi din farmecul cadrului natural. 
S-a ajuns astfel la concluzia că di
mensionarea optimă a stațiunii este 
de 4 300 locuri. în acest sens s-a 
prevăzut construcția a încă 10 hote
luri, amplasate în zone liniștite, a 
unui centru al stațiunii, cu puncte 
comerciale, amenajarea unor noi 
pîrtii pentru sporturi de iarnă, pre
cum și a unor noi teleferice, 
dintre noile hoteluri — cu 
tate de aproape 1 000 de 
sînt în construcție, urmînd 
pînă în 1975.

Și în stațiunea Predeal a 
văzută 
teluri — unul dintre ele, pe Culmea 
Cioplea, fiind chiar început.

Sînt, de asemenea, în studiu 
amenajări turistice, dintre care 
pîrtii de schi, crearea unui parc 
tural etc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de gradul de valorificare 
a construcțiilor hoteliere și vilelor 
existente din județul Brașov, de ce
rințele turiștilor. Discuțiile capătă 
apoi un caracter mai larg, cu referiri 
la valorificarea superioară a patri
moniului turistic. Secretarul general 
al partidului recomandă conducerii 
Ministerului Turismului ca, în ca
drul programului de dezvoltare a 
stațiunilor montane, să acorde o a- 
tenție deosebită celor climaterice și 
de tratament. Sînt menționate în 
acest context stațiuni ca Băile Felix, 
Herculane, cele de pe Valea Oltului, 
care în viitor vor trebui să capete 
o mai mare amploare.

în încheierea convorbirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază preocu
pările edililor județului Brașov pen
tru îmbogățirea bazelor turistice, 
subliniind necesitatea unei cît mai 
bune valorificări a acestei frumoase 
zone a țării.

unor pro- 
lună de 

greutăți 
datorită 

contrac-

Trei 
o capaci- 
locuri — 
a fi gata

fost pre- 
construcția a încă două ho-

noi 
noi 
na-

★
de lucru a tovarășului 

Ceaușescu făcută în între- 
brașovene cu o însemnată 
în producția materială a 

acum, la începutul acestui

Vizita 
Nicolae 
prinderi 
pondere 
țării — 
an jubiliar — se înscrie ca un mo
ment de seamă în viața colectivelor 
de la întreprinderile „Electropreci- 
zia", de autocamioane și „Rulmen
tul", a industriei noastre socialiste, 
ea punînd în atenția oamenilor mun
cii probleme de o deosebită impor
tanță și actualitate privind bunul 
mers al activității în toate dome
niile construcției socialiste, îndepli
nirea cincinalului înainte de termen, 
înaintarea accelerată a României pe 
drumul progresului și al bunăstării.

Aprecierile și indicațiile secretaru
lui general al partidului au găsit — 
și de această dată — un larg și pu
ternic ecou, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii reafirmîndu-și angaja
mentul de a fi și in viitor la înăl
țimea tradițiilor de hărnicie, compe
tență și dăruire ale muncitorimii 
brașovene, de a-și aduce contribuția 
activă, împreună cu întregul popor, 

“"'I*'— .• obiective
stabilite de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale Partidului.

la înfăptuirea mărețelor

Reportai realizat de:
Adrian IONESCU 
Nicolae VAMVU 
Mircea IONESCU 
Petre UILACAN 
Iosii SOCACIU

Fotografii de : Petre Dumitrescu 
Radu Cristescu

una din preocupările 
comuniștilor, ale spe- 
întregului colectiv, a- 

întreprinderii, este 
au- 

In acest 
centralei indus-

De mai multe ori, ziarul nostru a 
publicat anul trecut în paginile sale 
„semnale critice" la adresa 
ducători de ciment care, 
lună, provocau serioase 
șantierelor de construcții 
nerespectării prevederilor
tuale privind livrarea la termen și 
integral a cantităților de ciment so
licitate. De fiecare dată, factorii de 
răspundere din 
cimentului sau 
s-au angajat că 
forturile pentru 
lui restanțelor, că vor recupera pînă 
la sfîrșitul anului cea mai mare 
parte din acestea. Cu toate aceste 
asigurări însă, fără a contesta stră
daniile depuse de numeroase colec
tive de oameni ai muncii dintr-o se
rie de combinate pentru suplimen
tarea producției, trebuie spus că, la 
sfîrșitul anului care a trecut, volu
mul restantelor s-a menținut la un 
nivel destul de ridicait. O situație 
anormală, ce trebuia lichidată cu 
hotărîre în acest an. Și, într-adevăr, 
începutul pe acest an s-a dovedit 
bun. Planul la producția de ciment 
pe primele 9 zile ale anului a fost 
realizat în proporție de 101 la sută. 
Cantitățile de ciment obținute peste 
plan se ridică la aproape 2 200 tone. 
Toate fabricile producătoare de ci
ment și-au îndeplinit sarcinile pre
văzute. Iată cîteva din măsurile de 
ordin tehnic și organizatoric care au 
stat la baza succeselor înregistrate 
în acest început de an :

conducerea centralei 
ai unor combinate 
vor depune toate e- 
diminuarea vodumu-

• Intrarea în funcțiune 
de ciment nr. 4 și 5 de la 
tul de lianți și azbociment 
pulung și începerea probelor tehno
logice la linia nr. 6 din aceeași uni
tate, precum și la linia nr. 7 de la 
Combinatul pentru lianți și azboci
ment din Tg. Jiu • Crearea din timp 
a stocurilor de materii prime la baza 
carierelor și în fabrici, în vederea 
desfășurării ritmice a producției pe 
timp de iarnă • îmbunătățirea acti
vității de întreținere și reparații ale 
mașinilor și utilajelor, prin întărirea 
echipelor proprii de întreținere ala 
fabricilor cu specialiști din întreprin
derea organizată la nivelul centralei, 
întreprindere profilată pe efectuarea 
reparațiilor și acordarea asistenței 
tehnice • întărirea disciplinei teh
nologice și ridicarea nivelului pregă
tirii profesionale, prin organizarea 
de cursuri permanente de ridicare a 
calificării cu toți salariații și elabo
rarea de instrucțiuni tehnologice șl 
regulamente de exploatare a utilaje
lor pe principalele meserii specifice.

a liniilor 
Combima- 
din Cîm-

Aplicarea acestor măsuri s-a 
dovedit extrem de utilă pentru 
fiecare fabrică producătoare de ci
ment, dar mai ales în mod eu totul 
deosebit pentru acelea care anul 
trecut, lună de lună au înregistrat 
rămîneri în urmă. Combinate cum 
ar fi, bunăoară, cele de la Cîmpu- 
lung, Aleșd și chiar Tg. Jiu se pre
zintă în aceste prime zile ale anului 
cu un bilanț pozitiv la producția de 
ciment, existînd garanții ferme că 
acest ritm înalt de producție va fi 
menținut în decadele și lunile urmă
toare, Desigur, aceasta nu înseamnă 
că într-una sau alta dintre fabricile 
de ciment nu mai sînt de rezolvat o 
serie de probleme importante pentru 
bunul mers al producției. Iată ce ne 
relatează, în acest sens, directorii u- 
nor combinate de lianți și azbociment 
din țară.

Ing. Gheorghe Bulinschi, directorul 
Combinatului pentru lianți și azbo
ciment diin Aleșd : „în prezent, efor
turile specialiștilor noștri sînt în
dreptate asupra punerii în funcțiune 
a instalației de cenușă — în vederea 
utilizării cenușei de termocentrală ca 
adaos la obținerea cimentului — și 
a experimentării unui tip îmbună
tățit de injector la cuptoarele de 
clincher, în scopul reducerii consumu
lui de combustibil. Problemele ce se 
impun a fi soluționate în cursul a- 
cestei luni se referă la livrarea ele
mentelor de etanșare cap rece pen
tru cuptoarele de clincher și a angre
najelor finale pinion coroană pentru 
acționarea morilor de ciment de că
tre întreprinderea „23 August" din 
București, precum și a reductoarelor 
restante din 1973, de către „Progre
sul" din Brăila. Față de cele 350 
tone ciment realizate în plus în pri
mele 9 zile ale anului, pînă la sfîr
șitul primei decade a lunii ianuarie 
ne propunem să obținem, peste sar
cinile de plan, 500 tone ciment".

Ing. Paul Băltănoiu, directorul

Combinatului pentru lianți și azboci
ment din Tg. Jiu : „Dacă pe liniile 
vechi ale fabricii de ciment se preli
mina realizarea, pînă la finele acestei 
decade, a unei producții suplimentare 
de aproape 3 000 tone ciment, nu a- 
celași lucru se poate spune și despre 
liniile noi care trebuiau puse în func
țiune încă din anul trecut. Iată de ce 
facem un nou apel către constructorii 
din cadrul T.C.I.-Craiova de a asi
gura o puternică mobilizare a forțe
lor, astfel ca Ia cele 3 linii de ciment 
care au mai rămas de pus în func
țiune să poată începe probele teh
nologice conform graficului propus 
pentru lunile ianuarie, februarie și 
martie. După cum, aceeași cerere de 
urgentare a livrării unor utilaje — 
mori de făină, cuptoare — o adre
săm și întreprinderii „23 August" din 
București".

Ing. Vasile Manolache, directorul 
Combinatului pentru lianți și azboci
ment din Bicaz : „Singura problemă 
cu care se confruntă fabrica noastră 
în aceste zile este lipsa unor piese de 
schimb, în SDeță pinionul de atac 
produs de „23 August" din București, 
și o coroană intermediară pentru re- 
ductorul D.V. 99 produsă de „Pro
gresul" din Brăila. Celor 700 tone 
ciment, producție suplimentară în 
nouă zile, li se vor adăuga, pînă la 
finele primei decade a lunii ianuarie, 
alte 100 tone".

Ing. Ion Grecu, directorul Combi
natului pentru lianți din Cîmpulung : 
„Cu toate că la linia a 6-a de ci
ment care trebuia să intre în func
țiune încă de anul trecut lucrările 
sînt rămase în urmă, datorită efor
turilor depuse pe celelalte linii, co
lectivul nostru a reușit să depășeas
că, pînă în prezent, planul la ciment, 
pe ansamblul combinatului, cu pes
te 1 000 tone. Sîntem hotăriți să su
plimentăm și în continuare produc
ția de ciment cu condiția ca și din 
partea constructorilor, din cadrul 
T.C.I. Pitești, să se manifeste un 
mal mare interes pentru finalizarea 
în cel mai scurt timp a lucrărilor 
restante la linia a 6-a de ciment".

Ing. Constantin Savidis, directorul 
Combinatului pentru lianți și azbo
ciment Medgidia : „Nu există defi
ciențe de natură să perturbe buna 
desfășurare a producției. Vom rea
liza suplimentar, pînă la sfîrșitul 
primei decade a lunii ianuarie, pes
te 300 tone de ciment. Dorim ca în
treaga cantitate de ciment produsă 
de noi să ajungă cît mai repede cu 
putință la beneficiari".

Se înțelege că rezolvarea cît mai 
repede cu putință a problemelor ri
dicate, alături de desfășurarea In 
continuare în cadrul fiecărei între
prinderi de ciment a unor ample 
acțiuni de identificare a no! resur
se de sporire a producției, vor fi 
de natură să permită asigurarea în 
acest an. ritmică și integrală, a tu
turor cantităților de ciment necesare 
realizării amplului program de in
vestiții. Iată, de altfel, ce ne-a de
clarat, referitor la preocupările din 
acest an ale cimentiștilor, ing. SIL
VIU OPRIȘ, adjunct al ministrului 
economiei forestiere și materialelor 
de construcții :

— La baza realizării sarcinilor de 
plan pe 1974 stă un amplu program 
de măsuri elaborat la nivelul cen
tralei cimentului, care cuprinde ma
rile obiective ce trebuie înfăptuite 
In cursul acestui an. Pe lingă acesta, 
fiecare fabrică de ciment dispune de 
planuri proprii de acțiuni, detaliate, 
vlzînd soluționarea unor probleme 
concrete de ordin tehnic și organiza
toric. Aplicarea cu rigurozitate a a- 
cestui ansamblu de măsuri va per
mite ca planul pe 1974 la producția 
de ciment să fie nu numai îndeplinit, 
ci și depășit, hotărâre exprimată de 
altfel cu toată fermitatea de lucră
torii, din. fabricile de ciment, cu pri
lejul dezbaterii cifrelor de plan In 
comitetele oamenilor muncii. Toate 
eforturile pe care le depunem pen
tru înfăptuirea acestui deziderat ma
jor al activității noastre vor trebui 
Insă susținute și de unitățile din 
subordinea Ministerului Construc
țiilor Industriale și Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
Grele, în sensul urgentării executării 
lucrărilor de investiții rămase res
tante și, respectiv, livrării ritmice și 
integrale a utilajelor necesare pune
rilor în funcțiune. Numai așa, ritmul 
înalt al producției de ciment din a- 
ceste zile va putea fi menținut și con
solidat pe întregul parcurs al anului.

Constantin DUMITRU

Sînt examinate proiectele dezvoltării zonei turistice Poiana Brașov Pretutindeni, o primire călduroasă, entuziastă
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Obișnuim să spunem că 

tineretul reprezintă 
blicul nostru 
Propozițiunea, 
vent utilizată uc unica, 
nu reprezintă, deocamdată, 
pentru o parte din in
stituțiile noastre teatrale, 
decit o pură relație critică, 
datorită căreia se împli
nesc „indicatorii de plan" 
și se prelungește în chip 
artificial viața unor spec
tacole. Dar sălile pline cu 
elevi nu trebuie să ne 
bucure decit în măsura în 
care obligația se transfor
mă ta pasiune. Adică a- 
tunci cînd adolescentul ca
pătă obișnuința socială și 
simte necesitatea spiritua
lă de a merge la teatru. 
Pentru a realiza acest de
ziderat spiritual, instituția 
teatrală trebuie să afle a- 
cele modalități specifice 
pentru ca noțiunile pe 
care elevul le-a asimilat 
în sala de curs despre dra
maturgia națională sau 
universală să se metamor
fozeze în valorile emoțio
nale pe care doar scena le 
poate conferi textului, iar 
spectacolul să nu rămină 
doar o entitate, ci să se 
înscrie într-un univers 
coerent de realități sociale 
și de valori estetice. De 
aceea mi s-a părut cu deo
sebire interesantă inițiati
va Teatrului Național din 
Timișoara de a organiza 
ciclul „Teatrul și catedra", 
în cadrul căruia, ta aceas
tă stagiune, a fost prezen
tată una din 
anului teatral, 
NU-ȚI FACI 
CU SCARA" 
Barbu, care a 
bilitatea unor discuții am
ple.

Spectacolul de mare și, 
pînă acum, de nedezmințit 
succes al Naționalului 
bucureștean (ta regia San
dei Mânu) alinia o echipă 
actoricească care a fructi
ficat atmosfera piesei mai 
ales în direcția unui comic 
gras. Dar neîndoielnic, a- 
cest „amurg al zeilor" ma
halalei, consumat ridicol șl 
abominabil, fără nici o 
undă de măreție și pate
tism, constituie una din 
cele mai reprezentative și 
autentice drame contem
porane. Regizorul specta
colului timișorean, Emil 
Reus, și scenograful Virgil 
Miloia, în acest sens au și 
Înțeles piesa lui Eugen 
Barbu, construind un decor 
care să dea senzație unei 
lumi închise ce se macină 
între pereții muceziți — a 
căror igrasie începuse să 
roadă ca o pecingine din 
trupurile oamenilor — și în 
aburii alcoolului ce otră
viseră și abrutizaseră înseși 
conștiințele. O lume închi
să, dar peste care năvălesc 
zvonurile neliniștitoare din 
afară, o lume care simte 
din ce în ce mai mult cum 
tot ce i se părea trainic se 
destramă într-o cavalcadă 
tragi-comică — iată ceea 

. ce spectacolul timișorean 
a pus în evidență folosind, 
pentru ambele extreme, 
bunai măsură și, nu odată, 
sugestia. Spectacolul s-a 
bucurat de o interpre
tare omogenă, din care se 
impun atenției Elena Si
mionescu, în rolul Elenei 
Domnișor, stăpîna clanului, v ___

„pu- 
de mîine". 

deși frec- 
de critică,

premierele 
piesa „SA 
PRĂVĂLIE 
de Eugen 

oferit posi-

care are farmecul analfa
bet, dar și fiorul presimți
rii sfîrșitului ; cuplul Du
mitru și Vasile Domnișor 
și-a aflat în Gheorghe Pa
tru și, respectiv, Vladimir 
Jurăscu ecuația reală care 
a așezat piesa pe dimen
siunile unui conflict ce 
mergea spre deznodămîn- 
tul său tragic. Rolul Silviei 
a beneficiat de o interpre
tare elevată : al Mihaelei 
Murgu — jocul său răs- 
frîngind 
rătăcită 

. codului
tească 
abject al domnului Ionică 
Pară, cam greoi și puțin 
nuanțat în versiunea iui

raza de lumină 
în băltoacele al
din casa părta

și ale crailîcului

a Începe să se rodeze, 
mergea pe linia unei so
brietăți ce respingea em
faza și patetismul unor in
terpretări mai vechi, avan- 
sînd însă mai greu către 
acea înfruntare, pe care 
Perpessicius o socotea mo
ment culminant al piesei 
— dintre Andrei și boierul 
Matei. Confruntarea în 
spectacol este mai degrabă 
interioară, interpreta Ioa
nei — Lucia Doroftei — im- 
primind această notă do
minantă partenerilor săi. 
Austeritatea personajului 
nu s-a transformat în us
căciune livrescă. Lucia 
Doroftei a restituit, cred, 
chipul adevărat al Ioanei

lui Aurel Ardeleanu „Co
roană pentru Doja" a În
trunit elogii meritate, la 
începutul acestei stagiuni 
Sergiu Levin, cunoscut 
pînă acum ca publicist și 
critic, și-a făcut debutul 
în dramaturgie cu piesa 
de factură polițistă „Poate 
acesta e secretul"... Piesa 
este scrisă cu onestitate, 
fără pretenția de a revo
luționa genul și cu conști
ința că nu trebuie să ră- 
mîi prizonierul unor clișee 
uzate. Autorul a folosit in
triga polițistă pentru a 
pune în valoare o idee 
morală și anume necesita
tea privirii cu seriozitate 
a fiecărui act al vieții

DIALOG VIU
CU PUBLICUL

la cel mai tinăr Teatru
National al țării

Însemnări despre spectacolele timișorene

con- 
cere 
ritm

Ștefan Mării, avînd totuși 
meritul de a nu fi șarjat. 
Un spectacol solid 
struit căruia i s-ar 
insă pe alocuri un
mai alert. „Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară", așa 
cum a fost înțeleasă de co
lectivul talentat al Națio
nalului timișorean, se do
vedește o piesă ce își ve
rifică valoarea în fața 
timpului și a spectatorilor, 
înscriindu-se in marele 
repertoriu românesc, spre 
care o instituție de artă, 
cu atît de grele răspun
deri, situate într-un cen
tru social și cultural cu o 
pondere atît de mare cum 
este Timișoara, năzuie cu 
rodnice împliniri.

Și dacă unele eclipse 
evidente nu numai aici 
duc la înscrierea în reper
toriu a unei piese neizbu
tite (precum „FETELE 
DIDINEI" a mult regreta
tului Victor Eftimiu, pe 
cind creații reprezentative 
ale sale sînt omise inexpli
cabil de toate teatrele 
noastre), nu poate să 
ne bucure punerea 
scenă (regia I. Taub) 
uneia din lucrările
mare valoare a dramatur
giei românești, „SUFLETE 
TARI" de Camil Petrescu, 
piesă care ocupă în ierar
hia valorilor dramaturgice 
românești un loc în prima 
linie — ceea ce ar îndrep
tăți înscrierea ei în reper
toriul teatrelor bucufeștene 
de unde lipsește nemoti
vat. Spectacolul (direcția 
de scenă Ion Taub), pe 
care l-am văzut înainte de

nu 
în 
a 

de

șl interpretarea el rămine 
unul din momentele mar
cante ale spectacolului. 
Andrei, așa cum l-a înțeles 
Ion Cocieru, a avut o ati
tudine aproape monahală, 
dar a gradat cu finețe și 
naturalețe evoluția zigza
gată a acestui personaj ce 
nu este un refulat, ci un 
tinăr ce își depășește con
diția morală printr-un su
perb act de voință. Ștefan 
Iordănescu a conturat 
imaginea unui boier care 
își apără casta nu cu îndîr- 
jire declarativă, ci cu un 
calm neted — prea neted 
uneori, ce nu cunoaște ex
plozii — dar nu admite în
să nici un compromis. Dis
tribuția omogenă, la nivel 
superior, a reunit pe Horia 
Georgescu, Radu 
Viorica Cernucan, 
Netea — care, toți, 
în lumină această 
de viață socială și spiri
tuală cu finețe și cu pă
trundere psihologică. Spec
tacolul care s-a bucurat 
de decorurile de bun gust 
ale Emiliei Jivanov cred 
că merită o viață lungă și 
prezentarea lui în acest 
colț de țară românească 
constituie un fericit prilej 
de reintroducere a uneia 
din cele mai de seamă 
opere ale dramaturgiei ro
mânești în circuitul public, 

încurajarea talentelor ti
mișorene este o datorie a 
teatrului de care acesta se 
adhită în fletare stagiune 
nu cu conștiinciozitate in
diferentă, ci cu pasiune. 
După ce în stagiunea tre
cută un spectacol cu piesa

Avram, 
Miron 

au pus 
pagină

cinema
• Capcana t PATRIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, CAPITOL — 
9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45,
• Cidul (panoramic — color — 
ambele serii) : SALA PALATU
LUI — 16 (seria de bilete — 
4918) ; 20 (seria de bilete — 4919).
• Veronica se întoarce : CEN 
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15 
20,30, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30 
16; 18,15; 20,30.
• Marele vals : LUCEAFĂRUL - 
9; 12,30; 16; 19,30, MELODIA — 9 
12,30; 16; 19,30, FAVORIT — 9,30 
12,30; 16; 19.
• „Vila" noastră do vacanță :
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16
18,30; 20,45.
a Fapt divers In prima pagină 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16
18,30; 20,45, EXCELSIOR — 9: 1L15 
13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Joe Kidd : SCALA — 9; 11,15 
13,30; 16; 18,30; 21, MODERN — 9 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, BUCU 
REȘTI — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
16,45; 19; 21.
a Juliane : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 18; 20,15.
a Vacanță la Roma : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
a Fata care vinde flori : TIM
PURI NOI — 9,15; 12; 14,45; 17,30; 
20,15.
a Z : VIITORUL — 15,30; 18.
a umbrele strămoșilor uitați > 
VIITORUL — 20.
a Intlmplări cu Cosa Nostra : 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Dragoste neîmplinită — 14,30, 
Dumnezeul a ales Parisul — 16,30, 
De-aș ti Harap Alb — 18,45, 
Doamnele din Hois de Boulogne
— 20,45 ; CINEMATECA — (sala 
Union).
a O noapte furtunoasă : DOINA
— 9; 12,30; 14,30; 18; 20.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 11; 16,30. 
a Anatomia dragostei : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Torino Negru : ARTA — 15,30; 
18; 20,15, BUCEGI — 15,30; 18;
20.15.a vifornița i PACEA — 16: 18;
20
a Generalul doarme In picioare : 
UNIREA — 15,30; 18; 20,15.
a Dragostea începe vineri : FE
RENTARI — 16; 18; 20.
a Pe aripile vintulul : DRUMUL 
SĂRII — 14,30; 19.
a Evadarea: COTROCENI — 15,30, 
18; 20,15.a Fata din Istanbul : LIRA 
13,30; 18; 20,15, MOȘILOR — 
11,15; 13,30; 16; 18; 20,15.
a Morgiana : POPULAR — 15,30; 

«’Misiunea secretă a maiorului 
Cook: CIULEȘTI - 15.30; 18;
20.15, VOLGA — 9; 11,15; 13,30.
15,45; 18; 20,15, FLACARA — 9,15, 
11 30* 13,45; 16; 13,15; 20,30,
a Tick„: Tick... Tick: munca
— 10; 16.
a 100 de lei : MUNCA - 18; 20.
" Ce se tntimplă, doctore 7 : 
CRINGAȘI — 16; 18; 20. .
- Mult zgomot pentru nimic . 
COSMOS - 15.30; 18; 20.15.
a Bună seara, doamnă Campbell: 
FLOREASCA - 15.30: 18: 20 15.
PROGRESUL — 15,30: 18: 20.15 
a Uimitoarele aventuri ale Iul 
Robinson Crusoe : RAHOVA —
15,30; 18: 20.15.
a Ultimele șase minute : VITAN
— 15,30: 17,45: 20.
a Vagabondul : AURORA —
12,30; 16; 19,30.

ști — 9; 11,15; 13,:
20,30, GLORIA — 9

noastre, Înțelegerii respon
sabile a tot ceea ce încon
joară și a respingerii ușu
rinței în raporturile dintre 
oameni și generații. Tonul 
nu e moralizator, ci dim
potrivă, ideile despre care 
vorbim sînt puse în 
dență 
ralețe 
multe 
bună 
bine 
trebui

evi- 
cu degajare și natu- 
într-un

replici de duh de 
calitate, 
scrise.

o
funzime în explicarea reac
țiilor psihologice ale eroi
lor deoarece „luminarea" 
lor se produce cam instan
taneu și nu suficient moti
vat. Dar Teatrul Național 
din Timișoara a procedat . 
bine încurajînd acest de
but cu o piesă despre ti
neret și pentru tineret, 
care, chiar dacă nu atinge 
deocamdată cotele înalte 
ale măiestriei denotă o 
privire perspicace, o înțe
legere acută a probleme
lor acestei vîrste, reale ca
lități dramaturgice, calități 
ce sperăm că se vor îm
plini artistic și mai bine 
în lucrări viitoare.

Spectacolul regizat de 
Emil Reus, într-o sceno
grafie vioaie, semnată de 
Doina Almășan Popa, s-a 

bucurat de una din cele 
mai bune formații actori
cești ale teatrului, așa cum 
se cuvine atunci cînd vrem 
să încurajăm în chip efec
tiv un debut. Gheorghe 
Leahu a conferit prestigiul 
talentului și al experienței 
sale, verificate în atitea iz- 
bînzi artistice, unui rol 
care putea să fie didactic

conflict cu

cu scene 
Piesei i-ar 

mai mare pro-

dacă atît autorul, cît și In
terpretul nu-i urmăreau 
complexitatea psihologică; 
bogăția interioară a celui 
menit să curme răul fără 
duritate și să îndrepte pe 
cel care a apucat-o, din 
prea mare ușurință, pe o 
cale ce poate să-i fie fata
lă. Un alt actor cu preg
nantă personalitate, Vladi
mir Jurăscu, a construit 
rolul unui părinte care tră 
iește revelația unei greșite 
îndrumări a fiului — aces
ta fiind interpretat de 
Traian Buzoianu cu natu
ralețe, firesc chiar și acolo 
(în partea a doua mai 
ales) unde textul nu-1 a- 
juta. în roluri de mai mici 
dimensiuni, Mihaela Mur
gu, Marietta Gaspar, f' 
fan Iordănescu, Elena 
mionescu au conturat 
luete ce au contribuit 
definirea spectacolului.

Ca orice teatru din 
râ și Naționalul timișo
rean își desfășoară o bună 
parte din activitatea sa și 
dincolo de eleganta sală 
din centrul orașului. Am 
avut într-o sîmbătă după- 
amiaza curiozitatea să în
soțesc un colectiv al tea
trului într-un turneu în 
comuna Sacălaz. Se înse
rase și totuși am admirat 
frumusețea acestui sat atît 
de curat și de îngrijit, cu 
buni edili, cu directori de 
școală și de cămin cultu
ral ce nu-și precupețesc 
nici timpul și nici energia 
pentru dezvoltarea spiri
tuală a comunei. Datorită 
lor sala în care se desfă
șura spectacolul era curată 
și încălzită. Și totuși... în 
sală erau un număr prea 
mare de elevi mici și chiar 
foarte mici, care vorbeau 
și se .tălăzuiau ca apele 
unei mări bîntuite de va
luri. Dar 
diei lui 
„Tache, 
au jucat 
ceeași dăruire, pasiune, ca 
și în sala de la centru. 
Piesa, în interpretarea deo
sebită a lui George Leahu, 
care a înscris prin Tache 
și o versiune de referință 
a acestui rol, construit de 
el cu 
zime

Ște- 
Si- 
si- 

; la

ța-

interprețil come- 
Victor Ion Popa 

Ianke și Cadîr" 
spectacolul cu a-

i inteligență, profun- 
și vervă, „ține afi- 

la Timișoara, din 
ajungînd în seara 

am văzut-o la 250 de 
Alături de

cînd 
reprezentații.
el, actorii Eugen Tănase, 
Victor Odillo Cimbru, Ro- 
dica Popa, Viorel 
Elena Simionescu, 
(a Bejan 
moașă și 
artistică, 
un nivel 
textul.

Această sumară privire 
asupra începutului de sta
giune la Naționalul timi
șorean ne îndreptățește 
concluzii cît se poate de 
pozitive asupra orientării 
repertoriale, a ținutei spec
tacolului, a interpretărilor 
actoricești. Dar teatrului îi 
spune Național și, spre 
ceea ce ar trebui să se nă
zuiască în momentul de 
față, este marele spectacol, 
care să unească forțele de 
care dispune acum institu
ția (,țțțțr!Ț>91,,y:iz.țține regizo
rală pe măsura lor.

Iliescu, 
Garofi- 

au dovedit o fru- 
nobilă conștiință 
interpretînd ia 

demn de laudă

Carnet cultural
Expoziții PRIETENII FILMULUI

IAȘI (Corespondentul „Scînteii", 
Manoie Corcaci). — CARTEA ȘTI
INȚIFICĂ ȘI TEHNICA FRANCE
ZA. Institutul politehnic din Iași a 
organizat ieri o expoziție de carte 
științifică și tehnică franceză în 
care predomină cartea cu noutăți 
in domeniile matematicii, chimiei, 
fizicii, Informaticii, construc
țiilor etc.

La deschiderea expoziției au fost 
de față Francis Levasseur, ambasa
dorul Franței la București, și alți 
funcționari ai ambasadei. Cuvîntul 
de deschidere a fost rostit de acad. 
Cristofor Simionescu, rectorul in
stitutului politehnic ieșean. Expo
ziția va fi deschisă timp de 10 zile.

PIATRA NEAMȚ (Coresponden
tul „Scînteii", Ion Manea). — „PA
TRIA ȘI PARTIDUL ÎN GRAFICA 
NOASTRĂ CONTEMPORANA". 
Printre manifestările politico-ideo- 
logice și cultural-educative de ma
să organizate de către Comitetul 
județean de partid Neamț în cin
stea celor două mari evenimente ale

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

— Cum a fost în vacanță ?
— Mersi, bine I

ROMÂNIA-FILM" prezintă

Molter Kăroly — „Termitele" 
(Ed. Kriterion).

Valeria RÂPEANU

* Ultima aventură a legendarului căpitan Nemo. Regia : Juan Antonio Bardem și Henri 
Colpi

PROGRAMUL I
IC.00-17.00 Teleșcoală.
16,00 Medalioane istorice : Goleștll, 

Mureșenii, Văcăreștil.
16.30 Album științific : Laureat! al 

Premiului Nobel in domeniul 
științei.

17.30 Emisiune în limba germană.
19.10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri : „Aventurile Iul 

Zajko".

Emil Copăceanu, George Po- 
tra — „Voievodul" (Ed. Car
tea Românească).

Stendhal — „Romane și nu
vele" (vol. I, II — Ed. Uni
vers).

Dimitrie Cantemir — „Opere 
complete" (vol. IV — Ed. 
Academiei).

pe Omar Sharif în coproducția franco-italo-spaniolă

INSULA MISTERIOASĂ
după JULES VERNE

9;

9;

Planul Editurii didactice și pe
dagogice pe anul 1974, după cum 
ne informează directorul său, conf. 
univ. dr. Ion _
peste 1000 de titluri, dintre i 
823 sint manuale școlare și 
cursuri pentru studenți, într-un 
răj de peste 25 MILIOANE 
exemplare. Manualele școlare 
cuprinzind aproape 400 de titluri 
pentru școala generală, circa 260 
pentru licee și aproximativ 170 
pentru invățămîntul profesional — 
includ 132 titluri noi, originale, și 
180 lucrări revizuite, elaborate 
lumina hotărîrii Plenarei C.C. 
P.C.R. din iunie 1973 cu privire la 
dezvoltarea și perfecționarea învă- 
țămîntului. Ca și în trecut, și în a- 
cest an toți elevii cursurilor de zi 
vor primi gratuit întregul set de 
manuale școlare, iar in conformi
tate cu reglementările în vigoare o 
parte din aceste manuale se vor 
transmite pentru viitorul an șco
lar.

în mod deosebit, manualele vor 
fi perfecționate sub raportul con
ținutului, in așa fel incit acesta să 
fie mai accesibil elevilor cărora li 
se adresează, să se remarce prin
tr-un grad mai înalt de sistemati
zare a cunoștințelor, iar ilustra
țiile să sprijine îndeaproape proce
sul de asimilare a noțiunilor. îm
bunătățiri substanțiale li se vor a- 
duce cărților de școală și sub as
pect metodic, pentru ca ele să con
tribuie în mai mare' măsură la rea
lizarea unui învățămînt capabil să 
stimuleze activitatea personală a 
elevilor. Procesul de revizuire a ce
lor 130 de titluri a avut în vedere 
accesibilizarea și resistematizarea 
cunoștințelor potrivit logicii știin
ței respective.

Dintre manualele noi amintim : 
Cartea de citire pentru clasa a 
Vl-a, realizată printr-o atentă se-

Stanciu, cuprinde 
care 

115 
ti
de

in 
al

Azi, în

lecție a unor texte cu autentică va
loare artistică, capabile să 
ze gustul elevilor pentru 
comentariile pe marginea 
subliniază nuanțat ideile 
literar, ajutîndu-i pe elevi 
leagă noțiunile de teorie a litera
turii. Sensibil Îmbunătățită se pre
zintă Fizica pentru clasa a Vl-a, 
accentul punîndu-se pe observații 
și experiențe. Pentru clasa a 
VIII-a se va elabora un nou ma-

stimule- 
lectură ; 
acestora 
textului 
să înțe-

Materiale nucleare, Tehnica mă
surării radiațiilor, Tehnica vidului 
ș.a. Manualele noi, ca și cele revi
zuite, se caracterizează 
conținut aplicativ mai bogat 
printr-o prezentare mai accesibilă 
a cunoștințelor.

Ca și în alți ani, editura tipărește 
manuale pentru elevii care învață 
în limbile naționalităților conlocui
toare. Astfel, se vor revizui ma
nualele de citire pentru clasa a

printr-un

de o tehnoredactare deosebită pen
tru un număr mai mare de manua
le decit în trecut, ca și tipărirea in 
două culori a multora dintre ele.

Pentru invățămîntul superior sînt 
prevăzute în plan 115 titluri, dintre 
care 60 pentru invățămîntul tehnic, 
agronomic, economic. Manualele 
sînt elaborate de cadre didactice 
din aproape toate centrele univer
sitare. Unele dintre ele se adresea
ză secțiilor de subingineri. Din nu-

NOUTĂȚI DIN ÎNVĂȚĂMÎNT

nual de Anatomie, fiziologie și 
igienă, accentul fiind pus pe cu
noașterea principalelor structuri a- 
natomice și a funcțiilor acestora, în 
urma reintroducerii în planurile de 
învățămînt a celei de-a doua limbi 
străine, editura are în planul său 
133 de manuale pentru predarea 
limbilor rusă, engleză, franceză, 
germană, italiană și spaniolă. Din
tre acestea, 27 vor fi manuale re
vizuite și 31 noi, originale. Toate a- 
ceste manuale pun accentul pe stu
diul limbii vorbite și oferă elevilor 
exerciții care, prin varietatea lor, 
îi ajută la 
gramaticii, 
cialitate și 
elaborează 
cum sînt:

însușirea lexicului și a 
Pentru liceele de spe- 
școlile profesionale se 

numeroase manuale noi, 
Calculatoare electronice,

ucraineană, slovacă, 
a V-a bulgară și pen- 
Vl-a sîrbă. în fiecare 
manuale se introduc 
o mai mare valoare e- 

îmbogățesc ilustra-

III-a sîrbă, 
pentru clasa 
tru clasa a 
din aceste 
texte noi cu 
ducativă, se _ .
țiile. Pentru liceele cu predare în 
limba maghiară se va tipări un ma
nual de literatură maghiară pentru 
anul al III-lea, iar pentru liceele cu 
predare în limba germană manua
lul de literatură germană pentru 
anul al III-lea. Ambele manuale 
vor avea ca anexă o culegere de 
texte literare din literatura seco
lului al XX-lea.

Ținuta grafică și estetică a vi
itoarelor cărți școlare va fi mult 
îmbunătățită in comparație cu anii 
precedenți. în acest sens se preve-

mărul relativ mare In acest an de 
manuale și tratate universitare a- 
mintim : Mecanica, elaborată de un 
colectiv al Institutului politehnic 
bucureștean ; Construcții hidro
tehnice, elaborat la Institutul de 
construcții ; Tratat de chimia com
pușilor macromoleculari, volumul 
al II-lea. elaborat de profesori ai 
Institutului politehnic din Iași ; 
pentru invățămîntul universitar a- 
mintim manualul de Biologie gene
rală și volumul I al Tratatului lim
bii române contemporane.

Editura și-a propus un plan com
plex de tipărire a mai multor 
hărți istorice și geografice ; se vor 
tipări, de asemenea, planșe pentru 
predarea limbilor germană, maghia
ră, se va continua editarea discu-

anului 1974 — cea de-a XXX-a ani
versare a insurecției naționale ar
mate antifasciste și a celui de-al 
XI-lea congres al partidului — care 
se desfășoară sub genericul „Oma
giu anului XXX" se înscrie și ex
poziția „PATRIA ȘI PARTIDUL ÎN 
GRAFICA NOASTRĂ CONTEM
PORANA", al cărei vernisaj a avut 
loc ieri. Deschisă în sălile colecției 
de artă ale Muzeului de istorie din 
Piatra Neamț, expoziția reunește 
peste 50 de lucrări de grafică mili
tantă aparținînd unor artiști repre
zentativi.

VASLUI (Corespondentul „Scîn
teii", Vasile Iancu). — „PICTURA 
ȘI GRAFICA CONTEMPORANA 
EGIPTEANA". In sala complexului 
muzeistic din orașul Vaslui s-a 
deschis expoziția „Pictura și gra
fica contemporană egipteană". Ex
poziția cuprinde 46 de lucrări da 
pictură ți grafică realizate în teh
nici diverse, cu teme din viața so- 
cial-economică a Republicii Arabe 
Egipt, peisaje, portrete. Numărul 
mare de vizitatori certifică succe
sul acestei interesante expoziții, 
care va fi deschisă pînă la 25 ia
nuarie a.c.

BISTRIȚA (Corespondentul „Scîn
teii", Ion Anghel). — ARTIȘTI 
CLUJENI LA BISTRIȚA. Casa oră
șenească de cultură din Bistrița 
găzduiește o expoziție de pictură 
și sculptură organizată de filiala 
din Cluj a Uniunii artiștilor plas
tici. Sînt prezenți in expoziție, cu 
lucrări reprezentative, Gheorghe 
Apostu, Teodor Botiș, Cornel Bru- 
dașcu. Dumitru Ivan, Miklosy Ga
bor, Mihai Nemeș, Mircea Vremir 
și alțl numeroși plasticleni clujeni.

CRAIOVA (Corespondentul 
„Scînteii", Nistor Țuicu). — OMA
GIU LUI EMINESCU. Cu prilejul 
aniversării nașterii lui Eminescu, 
în sălile Centrului județean de în
drumare a creației populare și a 
mișcării artistice Dolj din locali
tate a avut loc vernisajul unei ex
poziții de grafică și pictură intitu
lată „Omagiu lui Eminescu". Gra
ficianul amator Dănuț Petrică, sa
lariat la „Electroputere" Craiova, a 
prezentat o serie de lucrări de 
grafică inspirate din lirica mare
lui poet. De asemenea. Florica 
Buldur, învățătoare pensionară, a 
expus peisaje și natură statică.

librării
• N. Z. Lupu — „Planul de Ia 

Geneva" (Ed. Politică).

* * _ „Dreptul personalității 
umane" (Ed. Academiei).

* * — „Vîrsteie primăverii' 
(Ed. Ion Creangă).

* • — „Glumele din Gabrovo" 
(Ed. Univers).

19.30 Telejurnal • La cotele anu
lui XXX,

20,00 Reflector.
20,25 Film artistic : ..Detectivul 

satului" — producție a stu
diourilor cinematografice so
vietice. Premieră pe tară.

21,50 Autografe muzicale.
22,15 24 de ore.
22.30 Tirana — capitala R.P. Al

bania.
PROGRAMUL II

Telex.
Film pentru copil : „Gullver 
in țara piticilor". 
Muzică distractivă.
Film documentar : „Unda

17,30
17,35

18,30
18,45

rilor pentru predarea limbii româ
ne in clasele primare și gimnaziale, 
precum și pentru predarea limbilor 
străine, a portretelor unor mari 
oameni de știință români și străini, 
mult solicitate în școli. Ca și în 
alți ani, se vor tipări culegeri de 
probleme de fizică și de matema
tică.

Literatura pedagogică cuprinde 
mai multe lucrări, care abordează 
probleme de mare actualitate : 
Teoria educației și instrucției, O- 
rientarea profesională, Defectologie, 
Istoria pedagogiei. Teoria și prac
tica educației moral-politice a tine
retului, Raportul dintre hazard și 
necesitate in gindirea copilului ș.a. 
Sistemul de educare a adulților este 
titlul unei alte lucrări care va răs
punde multor cerințe în direcția e- 
ducării permanente. Continuînd se
ria traducerilor din limbile străine, 
redacția de pedagogie va oferi și in 
acest an cititorilor unele din lucră
rile cele mai apreciate din acest 
domeniu, apărute peste hotare.

Lucrătorii editurii depun — cum 
am fost asigurați de tovarășul conf. 
univ. dr. Ion Stanciu — eforturi 
deosebite pentru ca manualele, în 
totalitatea lor, să apară pînă în ju
rul zilei de 15 august, în așa fel incit 
elevii să poată avea din prima zi 
de școală setul de cărți pe pupitru. 
Tocmai de aceea, o seamă de ma
nuale destinate elevilor școlii gene
rale au apărut pînă la data de 1 ia
nuarie, alte circa 300 se află in ti
pografii într-un stadiu avansat de 
lucru, iar un alt set de manuscrise 
urmează să plece din editură peste 
numai cîteva săptămîni, în așa fel 
îneît pînă la 31 martie să poată fi 
încheiată activitatea de redactare 
a cărților necesare anului școlar 
1974—1975.

Mihai IORDĂNESCU

REȘIȚA (Cores
pondentul „Scîn
teii", Nicolae Că- 
tană). — Prima 
zi de școală, după 
frumoasa vacanță 
de iarnă, a în
semnat la Reșița 
și un bilanț cu 
profunde semni

ficații pentru ceea ce numim „vră
jitorul modern" — cinematograful : 
aproape 5 000 de elevi ai bătrînei 
cetăți a focului au fost spectatori 
la cele 21 de filme oferite de 
festivalul filmului pentru elevi. 
Lucrătorii întreprinderii cinemato
grafice din județ ne-au făcut cu
noscut și un alt amănunt : încheind 
recent concursul organizat pe plan 
local, sub genericul „Un sfert de 
veac de cinematografie socialistă", 
sorții au ales drept cîștigători un 
alt număr important din rîndul mi
cilor spectatori din Reșița și din 
celelalte localități caraș-severinene.

„CINTÂM FRUNTAȘII 
NOȘTRI"

DEVA (Cores
pondentul „Scin- 
teii", Sabin Io- 
nescu). — An
samblul folcloric 
„Ilațegana" al 
Consiliului jude
țean al sindicate
lor Hunedoara 
poposește dese- 

colectivelor de 
muncă din întreprinderi. Ieri, la 
sfirșitul primului schimb de lucru, 
ansamblul a dat un reușit spec
tacol intitulat „Cînlăm fruntașii 
noștri", în sala de apel a exploa
tării miniere Teliuc.

ori in mijlocul

MICROMONOGRAFIE
Sub egida Centrului județean de 

îndrumare a creației populare și 
a mișcării artistice de masă Me
hedinți, a ieșit de sub tipar micro
monografia „Teatrul severinean de 
amatori". Evenimentul editorial a 
fost prilejuit de împlinirea unui 
veac de activitate teatrală de a- 
matori și a 10 ani de la înființarea 
teatrului popular.

ÎNTÎLNIRE CU CITITORII

T I M I Ș O A- 
R A (Corespon
dentul „Scînteii", 
Cezar Ioana). — 
în organizarea 
Centrului de li
brării Timișoara, 
joi, la librăria 
„Mihai Eminescu" 
a avut loc o in-

tîlnire a scriitorului Ion Grecea, 
șef de redacție la Editura milita
ră, cu cititorii din localitate, prile
juită de apariția ultimei sale cărți : 
„Fața Morgana". S-au purtat, de 
aâbmenea, discuții asupra planului 
de apariții al redacției de litera
tură beletristică din cadrul Editurii 
militare.

CONCERTE
Grupul coral american „Macal'es- 

ter College Choir", care întreprin
de un turneu în țara noastră, a 
susținut, joi după-amiază, in sala 
Casei de cultură a studenților din 
Cluj, un concert care a cuprins 
lucrări din creația muzicală con
temporană și clasică. „Ambasadorii 
prieteniei" au fost îndelung aplau
dați.

(Agerpres)

Inversă" — producție a stu
dioului cinematografic „AI. 
Sahia".

19,00 Albania de la nord la sud 
— reportaj.

19,20 1CO1 de seri : „Aventurile lui 
Zajko".

19.30 Telejurnal • La cotele anu
lui XXX.

20,00 O viață pentru o idee : Gh. 
K. Constantlnescu.

20.30 Pagini muzicale de mare 
popularitate Interpretate de 
Eduard Tumageanlan.

20,55 Bucureștiul, azi.
21,10 Portativ ’74.
21.30 Teatru scurt : „Omul de ca

tifea" de Adrian Munțlu. 
Premieră pe țară.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic — Dirijor : 
Louis de Froment (Luxemburg). 
Solist : Varujan Cozighian — 20.
• Opera Română : Carmen — 19.
• Teatrul de operetă : Mătușa 
mea, Faustina — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giaie" (sala mare din bd. N Băl- 
cescu nr. 2) : Apus de soare —
19.30, (sala Comedia) : Dona Dia
na — 20.
• Teatrul de comedie : Dispari
ția Iul Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce și Lena — 20.
• Teatrul Mic : După cădere —
19.30.
• Teatru! „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit G. Wa
shington — 19.30, (sala Studio) : 
Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Gluleștl : Lioia — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Lumea... cit o II — 20.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne vezi 
deseară — 19.30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Mitică Popescu
— 19.30.
• Ansamblul artistic .„Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței
— 19,30.
• Circul „București" ; Spectacol 
prezentat de Circul Busch-Roland
— 16; 19,30.
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Excelenței Sale Domnului
N’GARTA TOMBALBAYE

Președintele Republicii Ciad
N’DJAMENA

Cu ocazia celei de-a XIII-a aniversări a proclamării independenței 
Republicii Ciad, transmit Excelenței Voastre călduroase felicitări, urări 
de fericire personală, de noi succese poporului ciadian în eforturile sale 
pe linia dezvoltării economice și sociale.

îmi exprim speranța că relațiile de prietenie dintre țările noastre 
vor cunoaște o dezvoltare multilaterală în folosul popoarelor român și 
ciadian, al păcii și cooperării internaționale.

Cu cea mai înaltă considerație,

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Plecarea ministrului comerțului
exterior la Moscova

Deschiderea lucrărilor seminarului internațional

STUDENȚII Șl SECURITATEA EUROPEANĂ
Joi, în aula Universității din Bucu

rești s-au deschis lucrările semina
rului internațional „Studenții și secu
ritatea europeană", organizat de Con
siliul Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști și rectoratul Universității 
din București, cu sprijinul Consiliu
lui Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România.

La seminar participă studenți de 
la universitățile din țările europene, 
precum și din S.U.A. și Canada, re
prezentanți ai unor organizații stu
dențești și de tineret.

Seminarul a fost deschis de Tudor 
Mohora, președintele Consiliului U- 
niunii Asociațiilor Studenților Comu
niști de la Universitatea din Bucu
rești. Participanții la seminar au 
fost salutați de către prof. dr. do
cent George Ciucu, rectorul Univer
sității din București. în numele Con-

H w

ti

siliului U.A.S.C.R. a luat cuvîntul 
Nicu Ceaușescu, vicepreședinte al 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, care 
a adresat un călduros salut partici- 
panților la seminar, exprimînd con
vingerea că această manifestare va 
reprezenta o însemnată contribuție a 
tinerei generații universitare la fău
rirea unui sistem trainic de securita
te și cooperare în Europa și în lume, 

în continuare, președintele Consi
liului Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști de la Universitatea 
din București a prezentat raportul 
cu tema : „Studenții și «ecuritatea 
turopeană".

în cursul după-amlezii au început 
dezbaterile în comisii.

Lucrările seminarului continuă.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Ciad, Djlraibaye 
Doralta, cu ocazia zilei naționale a 
acestei țări.

R. P. ALBANIA

Vocații industriale 
în „cetatea griului11

Joi dimineața, tovarășul Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului exte
rior, a plecat la Moscova.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Emil Drăgănescu, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul transporturilor și tele
comunicațiilor, Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, precum și alte persoane 
atici ale.

A fost de 
ambasadorul 
București.

față V. I. Drozdenko, 
Uniunii Sovietice la

★
Joi după-amiază, tovarășul Ion 

Pățan a avut o întrevedere la Mos
cova cu N. S. Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al Uniunii So
vietice, cu privire la schimburile 
comerciale dintre cele două țări în 
1973 și încheierea protocolului co
mercial pe anul 1974.

Ședința Comisiei pentru industrie, construcții
și transporturi a Marii Adunări Naționale

în ziua de 10 ianuarie 1974 a aVut 
loc ședința Comisiei pentru industrie, 
construcții și transporturi a Marii 
Adunări Naționale, condusă de to
varășul Alexandru Sencovici, pre
ședintele comisiei.

în cadrul ședinței s-au luat în 
dezbatere rezultatele analizei efec
tuate în semestrul II al anului tre
cut, în sectoarele de transporturi 
auto șl reparații auto, sectoare coor
donate Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor.

La ședință au participat reprezen
tanți ai Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, reprezentanți ai 
conducerii ministerului și centralelor 
analizate, precum și ai organelor 
centrale de sinteză și ai principale
lor ministere beneficiare.

Cu acest prilej s-a făcut remar
cată preocuparea lucrătorilor din ca
drul acestor sectoare de activitate 
de a conlucra operativ cu colecti
vele celorlalte ramuri ale economiei 
pentru realizarea marilor obiective 
industriale și pentru desfășurarea 
proceselor de producție.

Analiza și dezbaterile au scos în

evidență o serie de neajunsuri în 
domeniul organizării activității de 
transport, a diversificării serviciilor 
în funcție de natura mărfurilor și 
a calității reparațiilor autovehicule
lor, neajunsuri care au diminuat e- 
ficlența economică a activității de 
transport auto. De asemenea, s-a 
subliniat necesitatea perfecționării 
proceselor tehnologice de recondițio- 
nare și reparații capitale ale autove
hiculelor, în vederea creșterii duratei 
de exploatare și a siguranței în cir
culație. în discuții s-a subliniat ne
cesitatea ajutorului pe care trebuie 
să-1 primească aceste sectoare de 
activitate din partea Industriei con
strucțiilor de mașini grele pentru 
diversificarea tipurilor de autovehi
cule și asimilarea celor de mare to
naj, precum și asigurarea pieselor de 
schimb necesare.

în vederea perfecționării muncii, 
a înlăturării lipsurilor și greutăților 
constatate, s-au elaborat propuneri 
de măsuri care, împreună cu conclu
ziile comisiei, urmează să fie înain
tate Consiliului de Stat.

(Agerpres)

Consfătuirea crescătorilor de oi
CONSTANȚA (Corespondentul 

„Scînteii", G. Mihăescu). — Joi, 10 
ianuarie, la Constanța a avut loc o 
consfătuire de lucru cu crescătorii de 
oi din unitățile agricole ale județu
lui, în cadrul căreia au fost anali
zate rezultatele obținute în ultimii 
ani în acest sector al agriculturii și 
a fost dezbătut și aprobat programul 
de dezvoltare a producției de lină, 
lapte și carne de oaie, pînă la sfîr
șitul actualului cincinal și în perspec
tiva anilor 1980—1990. Din referatul 
prezentat a reieșit că, In 1973, uni
tățile agricole au realizat, In medie,

(Agerpres)

Eugen IONESCU

aicl s-a ame- 
tabără pe li- 
Mării Adria-

de oaie de la un 
900 000 oi. In baza 
și a numeroase-

cu- 
fa- 
fa- 

alta 
de

*

*

*

I

*

*

*

*

interlocutorii 
al

fabricii funcționea- 
o cantină și un

originar din 
inginerul-șef

în nre-
70. Circa 
din an- 

producției 
- ‘ di-

pas pe meleagurile

LOCALA A*

*

*

*

i.

3,7 kg lină pe cap 
efectiv de aproape 
măsurilor stabilite 
lor propuneri făcute de participanții 
Ia discuții, la sfîrșitul actualului cin
cinal producția medie va ajunge la 
5 kg lină, 110 miei la 100 de oi, de
pășind efectivul planificat.

în încheiere, participanții la con
sfătuire au adresat o telegramă to
varășului Nicolae Ceaușescu, prin 
care își exprimă hotărîrea de a da 
viață programului stabilit de partid 
pentru dezvoltarea zootehniei.

NOI PRETURI DE CONTRACTARE LA TUTUN «
Prin Decret al Consiliului de 

Stat, începînd cu recolta anului 
1974, se aduc unele îmbunătățiri 
la prețurile de contractare pen
tru producția de tutun. Astfel, 
prețul mediu de contractare se 
majorează, față de vechile pre
țuri, cu circa 2 500 lei pe tona 
de tutun. Majorarea prețurilor 
de contractare este diferențiată 
pe soiuri, în funcție de valoa
rea acestora, astfel îneît să se 
acopere cheltuielile materiale și 
celelalte cheltuieli de produc
ție, iar cooperatorilor și produ
cătorilor individuali să li se 
asigure o retribuire stimulativă. 
Prin îmbunătățirea prețurilor 
de contractare, la recolta de tu
tun planificată pe anul 1974,

producătorii vor primi în plus 
suma de circa 164 milioane lei. 
Odată cu această măsură de 
sporire a cointeresării materiale 
a producătorilor, pentru reali
zarea programului de creștere 
a recoltei de tutun trebuie să 
se întreprindă și o serie de ac
țiuni tehnico-organizatorice. în 
acest sens, este necesar să se 
tacă o amplasare mai judicioa
să a culturilor de tutun, în 
ipecial pe terenurile amenajate 
pentru irigații, să se extindă 
mecanizarea plantării răsaduri
lor și a lucrărilor de întreținere, 
să se introducă noi soiuri mai 
productive și cu însușiri calita
tive superioare.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

12, 13 și 14 ianuarie. In țară : Cerul 
va fi mai mult acoperii. Vor cădea 
ninsori temporare, mai frecvente în 
jumătatea de sud a țării, unde pe

alocuri vor fi viscolite, în prima 
parte a intervalului. Vîntul va pre
zenta intensificări din sectorul es
tic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 12 și minus 2 gra
de, mai coborîte în estul Transilva
niei și nordul Moldovei, iar maxime
le între minus 8 și plus 2 grade.

ALE COOPERAȚIEI 
DE CONSUM BUZOIENE

Cooperația de consum din Ju
dețul Buzău a încheiat anul 
1973 cu importante depășiri in 
domeniul achizițiilor de produ
se, cele mai substanțiale înre- 
gistrindu-se la păsări (14,8 1b 
sută), ovine (15 la sută), porci
ne (70,5 la sută), cereale (72,2 
la sută) etc. Rezultatele cele 
mai bune au fost obținute de 
cooperativele de consum zonale 
Neholu, Pătîrlagele, Pîrscov și 
Rm. Sărat. Completarea fondu
lui de marfă prin achiziții ■ 
permis unităților de alimentație 
publică tă diversifice și să spo
rească ponderea preparatelor 
culinare din producția proprie, 
înregistrînd o creștere a desfa
cerilor, la acest capitol, cu 34 
la sută mai mare în 1973 decît 
în anul precedent. O bună parte 
din produsele achiziționate prin 
cooperativele de consum din 
Județul Buzău au luat drumul 
prelucrării semiindustriale in 
unitățile proprii specializate. 
Astfel, în anul precedent au 
fost prelucrate 272 tone fructe 
și 98 tone legume, realizîndu-se 
o gamă largă de sucuri, pulpe 
de fructe, conserve de legume 
și altele. în același timp, coope
rația de consum buzoiană și-a 
organizat un centru de valorifi
care a plantelor medicinale din 
flora spontană, realizînd un vo
lum de preluare in valoare de 
571 000 lei. în baza activității de 
achiziții, sectorul zootehnic pro
priu al cooperației de consum 
a cunoscut, an de an, o dezvol
tare tot piai accentuată, furnl- 
zînd sectoarelor de prelucrare 
importante cantități de materii 
prime animaliere.

— Sistemul achiziționărilor — 
ne spune tovarășul Clement 
Șerbănică, președintele U.J.C.C. 
Buzău — uzează de două moda
lități în preluarea produselor 
de la populație : prin convenții 
și prin contractări. încheierea 
contractelor cu producătorii le 
conferă acestora o serie de a- 
vantaje, printre care acordarea 
unui avans de 40 la sută din 
valoarea produselor contractate 
și prețuri mai mari decît 
achizițiile obișnuite.

Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteli
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Tragerea la sorți in campionatul Victorie la scor

Echipa României, probabilă cap de serie

a
in

Politehnicii București
„Cupa campionilor

DIVERSIFICAREA PRODUSELOR IN INDUSTRIA 
JUDEȚULUI OLT

SLATINA (Corespondentul 
„Scînteii", Emilian Rouă). — 
Numărul produselor ce se fa
brică în unitățile din industria 
locală a județului Olt crește de 
la an la an. Pe lingă articolele 
de strictă necesitate pentru 
consumatori, aici se produc și 
repere necesare industriei re
publicane. In 1973, de pildă, în 
cadrul întreprinderii județene 
Olt de industrie locală s-au a- 
similat peste 30 de noi produ
se. Rețin atenția, îndeosebi,

noile tipuri de mobilier, repe
rele fabricate pentru întreprin
derea de aluminiu Slatina și 
corpul de Iluminat antiexploziv 
denumit „F.G.-3", care se folo
sește în unitățile miniere și pe
troliere.

— Și In 1974 — ne spune to
varășul Marin Sandu, inginerul 
șef al întreprinderii — ne pre
ocupăm de asimilarea unor noi 
produse necesare atît populației, 
cît și industriei republicane.

Poporul albanez marchează astăzi cea de-a 28-a aniversare a pro
clamării Republicii Populare Albania. Eveniment memorabil in istoria 
țârii, proclamarea republicii, survenită la scurt timp de Ia eliberarea 
de sub jugul fascist, a deschis în fața poporului perspectivele unor 
ample transformări pe tărim politic, economic și social. Desfășurin- 
du-și activitatea constructivă sub conducerea Partidului Muncii, harni
cul popor albanez a obținut succese de seamă in edificarea societății 
socialiste. Aceste realizări pot fi remarcate la orice 
Albaniei noi.

...înainte de a pleca 
din București spre Ti
rana, despre localita
tea Kavaje nu cunoș
team prea multe lu
cruri. Pe hartă figura 
ca o localitate mică, 
situată în sudul orașu
lui Durres, într-o zonă 
a cîmpiei Myzeqe, grî- 
narul Albaniei. Ade
văratele dimensiuni 
ale acestei localități 
aveam să le descope
rim într-o frumoasă zi 
de vară, cînd am po
posit în mijlocul locui
torilor ei.

— Denumirea Kava
je este menționată 
pentru prima oară în 
Secolul al XVI-lea — 
«pun '______
noștri. în secolul 
XVIII-lea, marile fa
milii da feudali au 
jucat un rol preponde
rent tn viața așezării 
care număra, pe 
tunci, doar 
mult de 400 
De-a lungul 
lor, Kavaje 
cunoscută 
prin contribuția adu
să la producția de ce
reale a țării.

Profundele transfor
mări înnoitoare înre
gistrate în Albania în 
anii socialismului și-au 
imprimat din plin pe
cetea și asupra acestei 
„cetăți a griului". 
Blocurile noi de locu
ințe, înșirate de-a Iun- secțiile de sticlărie și 
gul unor străzi asfalta
te, stîlpii rețelei elec
trice, dar mai ales co
șurile întreprinderilor 
industriale, au schim
bat cu desăvîrșire pei
sajul, ilustrînd faptul 
că la Kavaje pulsează 
astăzi din plin o viață 
nouă, căreia nu i se

a- 
ceva mai 
de case, 

timpuri- 
s-a făcut 
Îndeosebi

pot găsi termeni de 
comparație în trecut. 
Este un oraș modern, 
cu 25 000 de locuitori, 
dornici să-și aducă în
treaga contribuție la 
edificarea socialismu
lui.

...Fabrica de sticlă 
din Kavaje se înalță 
pe locul unde, pe vre
muri, se întindea mo
șia unui mare latifun
diar. Intrată în ex
ploatare în anul 1970, 
întreprinderea a re
prezentat unul din
tre cele mai im
portante obiective ale 
cincinalului 1966—1970. 
Vizităm modernele sec
ții ale fabricii, în care 
pot fi văzuți la lucru 
foarte mulți tineri. 
„Fabrică nouă, oa
meni noi" — ne spune 
Spahiu Petrit, ingine
rul-șef, adăugind că 
în secțiile ei lucrează 
900 de muncitori — 
dintre care 90 la sută 
sub 20 de ani — 12 in
gineri șl 25 de tehni
cieni. Pe lîngă între
prindere funcționea
ză o școală medie teh
nică, iar 15 muncitori 
urmează cursurile sec
ției tehnice a Univer
sității din Durres.

Sîntem informați că 
producția fabricii a 
început chiar în timpul 
montării diverselor u- 
tilaje, mai întîi în

apoi în cea de gea
muri. în 1970, aici se 
produceau 40 de sor
timente, iar 
zent peste 
30 la sută 
samblul
este exportată în 
verse țări, printre care 
și România. în incin-

ta 
ză 
club muncitoresc. Iar 
pentru copiii muncito
rilor de 
najat o 
toralul 
tice.

Deși
Durres, 
ne vorbește cu multă 
însuflețire despre dez
voltarea orașului Ka
vaje. „M-am legat 
mult de aceste locuri. 
Aici am găsit sensul 
întregii mele existen
țe". — ni se destăinuie 
el. De aceea, este în
tru totul firească mîn- 
dria cu care relatează 
despre cele 2 300 de a- 
partamente construite 
aci în ultimii ani, 
despre frumoasa casă 
de cultură a orașului, 
despre cochetul edifi
ciu al teatrului, des
pre ansamblul folclo
ric, cunoscut în în
treaga Albanie, des
pre zona industria
lă a orașului, care 
prinde, alături de 
brica de sticlă, o 
brică de hîrtie, o 
de șuruburi, una 
covoare etc.

Am părăsit Kavaje, 
purtînd amintiri fru
moase despre harnicii 
săi locuitori, care nu-și 
precupețesc eforturi
le în munca dedica
tă îmbogățirii patrimo
niului de valori mate
riale și spirituale ale 
orașului, a cărui dez
voltare constituie o 
parte integrantă a suc
ceselor dobîndite de 
oamenii muncii de pe 
tot cuprinsul Albaniei 
populare.

Astăzi este sârbâtoarea naționala a Republicii Ciad. Preocupat 
de valorificarea bogățiilor naționale, poporul tinerei republici depune 
eforturi susținute pentru dezvoltarea economics și progres social.

în scopul unei mai bune cunoașteri și promovării colaborării reci
proce, România și Ciadul au stabilit, cu patru ani în urmă, relații 
diplomatice. Semnarea, de către guvernele celor două țări, a unui 
acord de cooperare economică și tehnică, a permis dezvoltarea rela
țiilor economice, in avantajul ambelor părți.

in fotografie: construcții noi ridicate la N'djamena, capitala țării.

Comentariile pe marginea recentei 
trageri la sorți pentru turneul final 
al campionatului mondial continuă 
să fie de actualitate. Iată însă că 
miercurea viitoare, 16 ianuarie. o 
altă tragere la sorți va stîrni inte
resul amatorilor de fotbal. E vorba 
despre desemnarea grupelor preli
minare din cea de-a doua competi
ție fotbalistică de amploare interna
țională : campionatul european. Pen
tru amănuntele desfășurării tragerii 
la sorți, ne-am adresat tov. Gheor- 
ghe Popescu, membru al comisiei 
U.E.F.A. de organizare a campiona
tului european internațiuni, cam
pionat dotat cu „Cupa Henri Delau
nay". Iată ce ne-a spus domnia sa : 

„Ședința comisiei U.E.F.A. pentru 
cea de-a cincea ediție a campiona
tului european internațiuni (1974— 
1976) va începe marțea viitoare la 
Paris cu stabilirea principiilor șl a 
criteriilor tragerii la sorți de a doua 
zi. Sînt înscrise 32 de echipe națio
nale reprezentînd 32 de f" ‘ 
continentului nostru. Ca 
acum, ele vor fi împărțite 
grupe, fiecare a cîte patru 
Cu multă probabilitate, 
care au jucat în sferturile

țări ale 
și pînă 

! in opt 
, echipe, 

echipele 
de fina-

lă ale ediției precedente 
de serie la cîte o grupă, 
chipa României va fi în 
tuație, în teorie, foarte 
Tragerea la sorți propriu-zisă va 
avea loc a doua zi, miercuri, la ora 
12, în cadru festiv la primăria Pa
risului.

Menționez ca interesantă și dezba
terea ce va avea loc la aceeași șe
dință a comisiei U.E.F.A. cu privi
re la campionatul european pentru 
echipele de tineret, întrecere la care 
s-au înscris 23 de reprezentative. Se 
intenționează să nu se mai limite
ze vîrsta participanților la 23 de 
ani, ci să se introducă altfel de cri
terii, fotbalistice. De pildă, are mari 
șanse de a fi adoptată propunerea 
de a limita participarea tinerilor 
jucători abia după ce au jucat de 
cel puțin cinci ori în echipele re
prezentative A. Pînă în prezent, 
fotbalistul care juca fie și un sin
gur meci în echipa A a țării sale 
era automat descalificat pentru 
campionatul de tineret. După opinia 
mea, această măsură aducea daune 
creșterii și promovării tinerilor ju
cători cu perspective internaționale".

vor fi cap 
Deci, și e- 
această si- 
avantajată.

europeni4*

în cîteva rînduri
BASCHET. — ECHIPA I.E.F.S. A 

CÎȘTIGAT DETAȘAT. La Tel Aviv, 
în cadrul optimilor de finală ale 
„Cupei cupelor" la baschet feminin, 
echipa I.E.F.S. București a învins cu 
scorul de 83—64 (44—27) formația 
locală Hapoel.

Partida retur este programată la 
16 ianuarie, la București.

nationala 
să întil- 

Frankfurt 
meciul

HANDBAL. — Peste 5 000 de spec
tatori au urmărit la GSteborg me
ciul internațional de handbal dintre 
echipa Suediei și formația Iugosla
viei, campioană olimpică. Handba- 
liștii iugoslavi au terminat învingă
tori cu scorul de 21—20 (10—10). 
Lavrnici și Popovici au fost cei mai 
buni jucători ai oaspeților, fiecare 
marcind cite 5 puncte. • Turneul 
internațional masculin de handbal, 
disputat în localitatea vest-germană 

■ Felnsburg, a fost cîștigat de forma
ția cehoslovacă Skoda Plsen. Pe 
locurile următoare s-au situat Med- 
vesciak Zagreb, selecționata orașului 
Flensburg și echipa daneză Stern 
Odense.

echipe sînt selecționați în 
Iugoslaviei care urmează 
nească la 1,3 februarie la 
pe Main echipa Spaniei in 
de baraj pentru preliminariile cam
pionatului mondial • Celebrul jucă
tor de fotbal Giinther Nctzer, legi
timat în prezent în formația Real 
Madrid, s-a accidentat în ultimul 
meci de campionat susținut de echi
pa sa în compania formației Gijon. 
Netzer are o ruptură musculară, fiind 
indisponibil pentru o perioadă de 
trei săptămîni.

„CUPA NAȚIUNILOR", 
internațională pentru 

persoane „Cupa

BOB. —
Competiția 
boburile de două . ...
națiunilor", desfășurată la Koenig
see (R.F. Germania), a fost ciștigată 
de echipajul R.F. Germania, alcătuit 
din Floth și Eril. In cele 4 manșe 
echipajul vest-german a realizat 
timpul total de 2’50’’55/100.

de hochei 
aflată în 
cu ecnlpa 
pe care a

FOTBAL. — Federația argentinea- 
nă de fotbal l-a numit pe Roberto 
Porta antrenorul echipei naționale a 
Argentinei care va evolua în turneul 
final al campionatului mondial din 
R.F. Germania. Porta, un fost inter
național, a jucat în mai multe echi
pe de club din Argentina și Italia, 
în ultimul timp, el a activat în Ame
rica de Sud ca antrenor la Cerro • 
Cîștigătoarea „Cupei Iugoslaviei" la 
fotbal, Hajduk Split, și-a contraman
dat turneul care urma să-l între
prindă, timp de 45 de zile, în S.U.A. 
și Mexic. Cîțiva jucători ai acestei

HOCHEI. — Selecționata 
pe gheață a Iugoslaviei, 
turneu în Canada, a jucat 
„Corner Brook Royals", . 
învins-o cu scorul de 8—3 (3—1, 2—1, 
3—1). Punctele formației iugoslave 
au fost înscrise de Smolej (3), Fetac 
(2), Kosir (2) și Fipan.

Turneul internațional de hochei 
pe gheață pentru „Star Cup", ale 
cărui meciuri s-au disputat timp de 
două săptămîni in mai multe orașe 
din Suedia, a fost cîștigat de forma
ția Himik Voskresensk. hocheiștii 
sovietici fiind urmați în clasament 
de echipele Vastra Froelunda (Sue
dia) — 6 puncte, H. Z. Litvinov
(Cehoslovacia) — 6 puncte, Brynaes 
(Suedia) — 6 puncte etc.

în 
cursa 
campionilor 
listele de la Politehnica 
au început aseară jocul 
obțină victoria în fața 
Ungariei, M.T.K. Budapesta. O În
cercare ce se anunța dificilă chiar 
dacă era vorba de un meci susținut 
pe terenul propriu, în sala Floreasca 
din Capitală. Publicul a încercat la 
rîndu-i — în felul său, bineînțeles 
— să ușureze misiunea sportive
lor bucureștene, încurajîndu-le tot 
timpul partidei.

Spre plăcuta surpriză a spectatori
lor, campioanele noastre, întrecînd 
am spune chiar și cele mai optimiste 
pronosticuri, au dominat partida de 
la început și pînă la sfîrșit. Scorul 
a început de fapt să ia proporții din 
minutul 14 cînd Politehnica avea 
de acum un avans de 10 puncte 
(27—17). Important desigur este 
faptul că cele mai multe coșuri s-au 
înscris din acțiune, 
Savu, Szabados, Pruncu 
Apărarea „om la om" pe 
a incomodat vădit jocul 
listelor maghiare, acestei 
nereușind să-i facă față. 
Politehnica București avea un 
taj substanțial : 47—26.

Meciul și-a păstrat aceleași 
teristici și după pauză. Foarte acti
ve, luptînd fără răgaz și în apărare 
și în atac, încercînd și reușind o se
rie de intercepții decisive, baschet
balistele noastre n-au lăsat nici o 
speranță adversarelor lor. Ba, mai 
mult, și-au mărit permanent avanta
jul. Sînt momente numeroase cînd 
sala răsună de puternice aplauze, ca 
urmare a reușitelor echipei Politeh
nica. Timpul se scurge evident în 
favoarea baschetbalistelor bucureș- 
tence. în minutul 32 ele aveau un 
avantaj de 35 puncte (71—36 !) după 
faze de toată frumusețea ! Cîteva 
acțiuni precise ale echipei maghiare, 
facilitate oarecum șl de oboseala ce 
o resimt sportivele noastre, reduc 
întrucîtva din handicap. Dar, nu-i 
nici un pericol, căci revenindu-și 
Politehnica se detașează din nou, do
rind să-și asigure un avantaj cu care 
să evite surprizele neplăcute, pentru 
partida retur — la 17 ianuarie 
la Budapesta. Și, în final, reușesc o 
foarte frumoasă victorie la o dife
rență categorică : 26 de puncte (84— 
58) ! Cele mai eficace jucătoare ale 
Politehnicii au fost Ecaterina Savu 
(23 p.) și Suzana Szabados (17 p.). De 
la oaspete s-au distins „pivotul" Ka- 
rosz (17 p.) precum și Borbely (12 p.). 
Foarte bun arbitrajul cuplului Bru- 
men 
ria).

tentativa lor de 
către faza finală 

europeni”.

a continua 
a „Cupei 
baschetba- 
București 

I decise să 
campioanei

remarcîndu-se 
și Ciocan, 

tot terenul 
baschetba- 
tactici ele 
La pauză

avan-

carac-

(Iugoslavia) — Siskov (Bulga-

I. D

La
nilor 
gava 
formația italiană Standa Milano.

Riga, în cadrul „Cupei campio- 
europeni", echipa locală Dau- 

a întrecut cu 94—35 (53—19)

Unitatea tutn forțelor interne democratice, promovarea
raporturilor internaționaliste hi mișcarea comuniste

OBIECTIVE PRIORITARE ALE P. C. DIN JAPONIA
După cum am mai informat, recent s-au desfășurat la Tokio lucră

rile celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist din Japonia. 
Făcind o amplă trecere tn revistă a situației Interne și internaționale, 

a mutațiilor ce au survenit în cei trei ani care au trecut de la prece
dentul congres, recentul forum al comuniștilor japonezi a stabilit prin
cipalele obiective și direcții de acțiune pentru activitatea de viitor a 
partidului. Principalul document adoptat ii constituie „Rezoluția celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist din Japonia", din care 
publicăm mai jos extrase.

Referindu-se la semnificația hotă- 
rîrilor adoptate de cel de-al XI-lea 
Congres al partidului, rezoluția a- 
preciază : „Evoluția situației interne 
și externe, progresele înregistrate de 
lupta poporului japonez și, îndeo
sebi, succesele obținute de Partidul 
Comunist din Japonia in ultimii trei 
ani au demonstrat pe deplin justețea 
hotărîrilor congresului".

Relevînd importantele succese ob
ținute de forțele antiimperialiste, 
documentul subliniază întărirea ro
lului jucat de partidele comuniste și 
forțele progresiste într-un șir de țări 
capitaliste dezvoltate. „Este caracte
ristic îndeosebi faptul că pe plan 
internațional se constată o orientare 
spre formarea de fronturi unite pro
gresiste și guverne de coaliție demo
cratică, cum ar fi cea promovată de 
Partidul Comunist din Japonia și 
coaliția de stingă realizată in cursul 
alegerilor generale din Franța".

O mare parte a rezoluției este con
sacrată analizei situației interne din 
Japonia, schimbărilor ce au survenit 
in viața politică, economică și socia
lă din această țară. „în contrast cu 
profiturile fabuloase ale marilor în
treprinderi, nivelul de trai al oame
nilor muncii este profund afectat. 
Atît prețurile de consum, cît și pre
țurile cu ridicata au cunoscut cel 
mai înalt nivel, cu excepția perioa
dei imediat următoare postbelice. 
Speculațiile cu pămîntul, făcute de 
marile întreprinderi, au determinat o 
creștere rapidă a prețului pămintu- 
lui, al chiriilor și al vînzărilor de 
case. Criza locuințelor a ajuns ast
fel în Japonia la un Stadiu deosebit 
de acut. Extinderea poluării cu 
mercur și vapori fotochimici a agra
vat deteriorarea mediului înconju
rător. Sectorul agricol se află, de 
asemenea, într-o criză acută, fiind 
afectat în special de afluxul de pro
duse agricole străine, de politica de 
reducere a terenului afectat culturi
lor de orez, precum și de pătrunde
rea din ce în ce mai accentuată a ca
pitalului monopolist în agricultură..."

Referitor la schimbările impor
tante ce s-au produs în ultimii trei

ani în viața politică din Japonia, 
documentul relevă creșterea tot mai 
rapidă a rolului partidului comunist, 
în urma alegerilor din 1972, el a 
reușit să se situeze „Înaintea parti
dului Komeito și a Partidului So
cialist Democratic, ajungind în pos
tura de cel de-al doilea partid în ca
drul forțelor opoziției. Numărul vo
turilor obținute de partid a fost de 
5,7 milioane, in comparație cu 3,2 mi
lioane de voturi cucerite în cadrul 
alegerilor generale din 1969. Acest 
succes rapid reprezintă înainte de 
toate o victorie a programului parti
dului și a liniei adoptate de cel de-al
XI- lea Congres al său.

Datorită eforturilor susținute 
puse, în prezent P.C.J. a 
venit o forță capabilă să 
cite o puternică influență 
tică. Cea mai importantă 
tivă deschisă de progresele 
înregistrate de partidul nostru o re
prezintă faptul că formarea unui 
front unit al tuturor forțelor progre
siste care urmărește instaurarea unui 
guvern de coaliție democratică se va 
putea înfăptui încă in cursul acestui 
deceniu. In ceea ce privește cele 
trei obiective progresiste prezentate 
de partidul nostru pentru formarea 
unui front unit, s-a ajuns la un 
acord intre majoritatea forțelor pro
gresiste".

Subliniind rolul deosebit pe care îl 
joacă P.C. din Japonia ca forță con
ducătoare a luptei maselor pentru 
apărarea intereselor fundamentale 
ale națiunii, pentru profunde refor
me politice, documentul apreciază : 
„La nivelul administrației naționale, 
problema frontului unit progresist și 
a administrației de coaliție, progre
sistă, a devenit punctul central in 
viața politică, asupra căreia este con
centrată atenția întregului popor’1.

Un capitol important a! rezoluției 
se referă la propunerea P.C. din Ja
ponia asupra programului unui gu
vern de coaliție democratică, propu
nere ce formează obiectul 
cument separat, adoptat la
XII- lea Congres. Așa cum 
in rezoluție, guvernul de

de- 
de- 

exer- 
poli-

perspec- 
rapide

unui do- 
cel de-al 
se arată 

coaliție

democratică „nu reprezintă un 
vern socialist, ci un guvern ce , 
supune acordul forțelor democratice, 
înfăptuirea reformelor democratice și 
transformări democratice pentru a- 
părarea intereselor poporului". „In 
Japonia cucerirea majorității în Die
tă de către frontul unit progresist 
reprezintă o premisă indispensabilă 
pentru instaurarea unui astfel de 
guvern".

în ultimul capitol al rezoluției, cel 
referitor la activitatea internațională 
a P.C. din Japonia, se arată, printre 
altele :

Partidul nostru consideră ca o da
torie fundamentală, în contextul ac
tivității internaționale, să acționeze 
tn direcția dezvoltării relațiilor din
tre partidele frățești și să promoveze 
lupta comună împotriva dușmanului 
comun pe baza înțelegerii interveni
te între ele, astfel ca nici un partid 
să hu intervină în treburile interne 
ale partidului nostru și să nu se 
dedea la atacuri împotriva sa sau 
a mișcării democratice din Japonia, 
chiar dacă există deosebiri de ve
deri asupra unor probleme impor
tante din cadrul mișcării 
internaționale.

Pe baza acestei poziții, 
trei ani partidul nostru a 
rle de convorbiri cu un 
partide. în cursul anului 
gațla partidului nostru, în frunte cu 
președintele Prezidiului, K. Miya
moto, a vizitat patru țări — Viet
nam, România, Uniunea Sovietică și 
Italia — și a avut convorbiri cu re
prezentanți a cinci partide, inclusiv 
P.C. din Spania. în cursul lunii au
gust, o delegație a partidului nostru 
a vizitat Franța. Toate aceste vizite 
și convorbiri au avut o semnificație 
importantă.

Cu prilejul acestor vizite și con
vorbiri — arată în continuare rezo
luția — s-a confirmat justețea liniei 
internaționale a partidului nostru, 
confirmindu-se în același timp acor
dul fundamental existent între par
tidul nostru și multe alte partide, pe 
baza principiului suveranității și 
independenței fiecărui partid comu
nist, a Unității mișcării comuniste 
internaționale șl a direcțiilor reface
rii unității ei în condițiile existenței 
deosebirilor de opinii. In special în 
cadrul convorbirilor avute cu repre
zentanții Partidului Comunist Român 
și cu Partidul Comunist din Spania, 
s-a confirmat că o premisă impor
tantă pentru unitatea mișcării co
muniste internaționale este de a 
pune capăt oricărei ingerințe In tre-

gu- 
pre-

comuniste

In ultimii 
avut o se- 
număr de 
1971, dele-

burile altui partid, inclusiv cultivă
rii și sprijinirii fracțiunilor antipar
tinice, fapt ce a fost declarat în mod 
ferm în textul comunicatelor co
mune respective. Aceasta a repre
zentat o prețioasă contribuție la cau
za unității și coeziunii internațio
nale...

Simultan cu eforturile pentru dez
voltarea relațiilor cu partidele fră
țești, partidul nostru a continuat să 
ducă o luptă principială împotriva 
intervențiilor nejustificate de mare 
putere în afacerile partidului nostru 
și a mișcării democratice din Japo
nia. Cea mai importantă obligație a 
P.C.J., care poartă deplina responsa
bilitate pentru mișcarea revoluționară 
din Japonia, este de a depune efor
turi permanente pentru desfășurarea 
cu succes a revoluției din Japonia, 
pentru îndepărtarea din Asia a ba
zelor de agresiune ale imperialismu
lui american, pentru bararea căilor 
renașterii militarismului japonez, 
pentru pace și progres în Asia și în 
lume.

în situația actuală — se arată în 
document — cînd nu există condiții 
pentru restabilirea unității și coeziu
nii mișcării comuniste internaționale 
prin ținerea unei conferințe interna
ționale pentru soluționarea proble
melor controversate, este important 
să punem accentul pe schimbul de 
opinii și informații de la partid la 
partid, în vederea împărtășirii expe
rienței acumulate și a punctelor de 
vedere asupra problemelor impor
tante. Pentru unitatea mișcării co
muniste internaționale, fiecare partid 
comunist are obligația internaționa
lă de a nu sprijini și susține existen
ța și lupta unei fracțiuni dintr-un alt 
partid, de a nu permite intervenția în 
treburile interne ale altor partide, 
sub nici o formă, deoarece mișcarea 
comunistă internațională nu are ne
voie de nici un centru conducător

în încheiere, rezoluția celui de-al 
XII-lea Congres al P.C. din Japo
nia arată :

Pe baza liniei programului nos
tru, partidul trebuie să-și îndepli
nească obligația istorică de a pro
mova pe plan intern cauza reforme
lor politice, pentru victoria luptei 
poporului japonez, iar pe plan in
ternațional trebuie să depună toate 
eforturile posibile pentru a răspun
de obligațiilor ce revin partidului și 
poporului janonez, pentru aderarea 
fermă la pozițiile suveranității și in
dependenței care unesc internaționa
lismul proletar și adevăratul patrio
tism.



ORIENTUL APROPIAT
® Schimb de mesaje între președinții Richard Nixon și 
Anwar Sadat • Yasser Arafat l-a primit pe reprezentantul 

personal al președintelui Sudanului
CAIRO 10 (Agerpres). — Președin

ții Richard Nixon și Anwar Sadat au 
procedat, în cursul acestei săptă- 
mîni, la un schimb de mesaje — in
formează agenția M.E.N.

Cei doi șefi de stat și-au exprimat 
speranța că, în anul 1974, se va a- 
junge la instaurarea unei păci juste 
și permanente pentru toate națiunile 
din Orientul Apropiat.

★
BEIRUT 10 (Agerpres). — Pre

ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa

PIAȚA COMUNĂ

Impasul in problema fondului 

dezvoltării regionale persistă
BONN 10 (Agerpres) — Piața co

mună nu va putea, probabil, să de
pășească impasul în legătură cu fon
durile destinate dezvoltării regio
nale, la sesiunea de lunea viitoare a 
Consiliului ministerial al C.E.E. — a 
declarat un purtător de cuvînt ofi
cial al guvernului R.F.G., preluat de 
agenția Reuter. Ministrul de exter
ne al Luxemburgului, Gaston Thorn, 
și-a exprimat, de asemenea, pesi
mismul în această problemă, la în
cheierea convorbirilor pe care le-a 
avut, miercuri, cu ministrul de ex
terne vest-german, Walter Scheel.

Gaston Thorn, care a făcut o scur
tă vizită la Bonn, a declarat agen
ției citate că „soluția în problema 
fondurilor pentru dezvoltarea regio
nală este mult mai departe decît se 
crede".

Oficialitățile vest-germane, scrie 
agenția Reuter, au declarat miercuri 
că divergențele cu Marea Britanie și

PREOCUPĂRI PENTRU 
RESURSELE ENERGETICE

REACȚII LA PROPUNEREA 
PREȘEDINTELUI N1XON 
PENTRU EXAMINAREA 

PROBLEMELOR GENERATE 
DE CRIZA DE ENERGIE

La Paris

Propunerea președintelui R. Nixon 
privind întrunirea unei conferințe 
care urmează să dezbată problema 
penuriei de energie nu a determinat 
pentru moment nici o reacție ofi
cială în Franța. Oficialități fran
ceze, citate de agenția Reuter, afir
mă totuși că guvernul de la Paris 
se află intr-un stadiu avansat în 
ceea ce privește încheierea de con
tracte de la stat la stat cu o serie 
de țări arabe producătoare de pe
trol.

Pe de altă parte, evocînd, într-o 
alocuțiune, „dificultățile serioase" pe 
care Franța le va întîmpina in acest 
an ca urmare a crizei de energie, 
președintele Georges Pompidou a 
lansat populației franceze apelul de 
a economisi pe toate căile combus
tibilul. „Țările industrializate, a spus 
el, își dau în prezent seama că era 
consumului nediscriminatoriu este 
depășită".

La Londra

Primul ministru britanic, Edward 
Heath, a declarat că Anglia îi va 
consulta de urgență pe partenerii 
săi din Piața comună în legătură cu 
propunerea președintelui S.U.A., Ri
chard Nixon, privind organizarea, la 
11 februarie, la Washington, a unei 
reuniuni internaționale care să ana
lizeze ansamblul problemelor gene
rate de actuala criză petrolieră mon
dială. Totodată, Heath a relevat că 
guvernul britanic a furnizat Admi
nistrației americane „anumite idei" 
în legătură cu inițiativa secretarului 
de stat al S.U.A., Henry Kissinger, 
vizînd crearea unui „Comitet de ac
țiune al energiei" în care să fie re
prezentate principalele țări occiden
tale consumatoare de petrol.

Japonia in iavoarea 
unei conferințe in problema 

petrolului a țărilor 
industrializate

Vicepremierul japonez Takeo 
Miki. care se află într-o vizită ofi
cială în Statele Unite, a conferit, 
miercuri după-amiază, cu secretarul 
de stat, Henry Kissinger, asupra 
conflictului din Orientul Apropiat și 
a actualei crize de energie.

Abordînd chestiunea penuriei de 
produse petroliere, vicepremierul 
Takeo Miki a arătat că țara sa con
sideră acceptabilă propunerea ame
ricană privind convocarea unei con
ferințe în problema petrolului a ță
rilor industrializate, cu condiția ca 
ea să fie urmată de o altă întrunire, 
care să analizeze cooperarea între 
țările producătoare și cele consuma
toare.

Încheierea conferințe! 
ministeriale a țărilor membre 

ale O.P.E.C.
Conferința ministerială a Organi

zației țărilor exportatoare de petrol 
(O.P.E.C.) a dat publicității un co
municat care informează că reuniu
nea a însărcinat Comisia economuă 
a O.P.E.C. să întreprindă studii în 
vederea elaborării unui sistem de 
stabilire a prețului petrolului brut 
pe termen lung, pe baza unor prin
cipii adoptate ca elemente de refe
rință. Conferința a cerut comisiei sa 
întocmească recomandările asupra 
nivelului prețului afișat al petrolu
lui, care urmează să fie aplicat de 
la 1 aprilie a.c. 

lestinei, Yasser Arafat, l-a primit pe 
Al Rașed Al Taher, reprezentant 
personal al președintelui Sudanului, 
Gaffar Numeiri — a anunțat, la Bei
rut, agenția palestineană de infor
mații „Wafa“.

Al Taher, precizează agenția, l-a 
remis lui Arafat un mesaj din par
tea președintelui Numeiri referitor 
la convorbirile avute de acesta cu 
Papa Paul al VI-lea în legătură cu 
viitorul Ierusalimului, în lumina ac
tualelor eforturi de soluționare a si
tuației din Orientul Apropiat.

Italia privind mărimea fondului ar 
putea fi rapid depășite dacă Franța 
ar fi de acord să plătească mai mult 
decît reclamă din fondul respectiv.

★
Hans Apel, secretar de stat parla

mentar la Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.F.G., a continuat, 
miercuri, convorbirile în vederea 
realizării unui compromis în ce pri
vește instituirea preconizatului fond 
de dezvoltare regională al C.E.E. în 
acest scop, Apel a conferit la Bonn 
cu ministrul afacerilor externe al 
Luxemburgului, Gaston Thorn.

Aceeași problemă a fost abordată 
de Apel, luni, cu Olivier Guichard, 
ministrul francez al amenajării teri
toriului, echipamentului, locuințelor 
și turismului, iar marți — cu Carlo 
Donat-Cattin, ministrul italian în
sărcinat cu problemele dezvoltării 
regiunii meridionale a Italiei.

în legătură cu această problemă, 
conferința a exprimat speranța că 
țările industrializate vor lua măsuri 
pentru limitarea tendințelor infla
ționiste în creștere și pentru contro
larea modului în care companiile 
sporesc prețul produselor petroliere.

Conductă de paze 
U.R.S.S. — finlanda

Darea în exploatare a conductei de 
gaze U.R.S.S.—Finlanda a prilejuit 
în localitatea Kouvola, din sud-estul 
Finlandei, organizarea unei festivi
tăți. Din partea țării gazdă au parti
cipat președintele Urho Kekkonen și 
alte înalte oficialități finlandeze, iar 
din partea sovietică — membrii unei 
delegații guvernamentale, condusă de 
S. A. Skacikov, președintele Comi
tetului de stat pentru relații econo
mice externe de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. In cuvîntă- 
rile rostite de reprezentanții celor 
două părți a fost relevată utilitatea 
colaborării economice și tehnico- 
științifice sovieto-finlandeze — rela
tează agenția T.A.S.S.

ROMA

DIFICULTĂTIIE ECONOMICE IN ATENUA• ’
„STATELOR MAJORE" ALE PARTIDELOR POLITICE
Deși parlamentul 

italian se află în va
canță, viața politică 
cunoaște momente de 
intensitate _ încă din 
primele zile ale anu
lui. Numai în această 
săptămînă sînt progra
mate o suită de reuni
uni guvernamentale cu 
participarea conducă
torilor principalelor 
ministere economice, 
în centrul atenției a- 
cestor reuniuni se află 
perspectivele evolu
ției economiei în 1974.

Situația economică, 
așa cum se prezintă la 
începutul noului an, 
constituie, fără îndo
ială, un motiv de vie 
preocupare. După pre
viziunile Ministerului 
Comerțului Exterior, 
balanța comercială ur
mează să se încheie cu 
un deficit de aproape 
3 000 miliarde de lire, 
un record care n-a 
mai fost atins în ulti
mii 10 ani. în ultimul 
an costul vieții a cres
cut cu 11 la sută, ceea 
ce după statisticile 
publicate la sediul 
Pieței comune repre
zintă cifra cea mai 
înaltă în cadrul țărilor 
C.E.E. în ciuda „blo
cării prețurilor", chiar 
în aceste zile s-au a- 
nunțat noi creșteri ale 
tarifelor la transpor
turile aeriene și pe 
autostrăzi, ale prețuri
lor la îngrășămintele 
chimice, la ciment etc.

„Statele majore" ale 
partidelor coaliției de 
centru-stinga au evi
dențiat în cadrul în- 
tîlnirii de la mijlocul 
lunii decembrie nece
sitatea unei schimbări 
în orientarea economi

că, stabilind priorități 
imediate de interven
ție in domenii cum ar 
fi transporturile pu
blice, construcțiile de 
locuințe, de scoli și 
spitale, sectoarele in
dustriei alimentare și 
agriculturii, energiei 
electrice etc., în acest 
sens guvernul pri
mind mandat să a- 
dopte măsuri concrete

DE LA CORES
PONDENTUL NOS

TRU

imediate pentru trans
punerea în fapt a noii 
linii de dezvoltare. 
Ampla dezbatere pe 
marginea actualei si
tuații economice, în 
cadrul căreia au inter
venit reprezentanții 
partidelor majorității, 
cit și cei ai opoziției 
de stingă, a scos în re
lief necesitatea unei 
schimbări a obiective
lor și direcției actua
lului curs de dezvol
tare care este un im
perativ.

în pofida nuanțelor 
adesea diferite, largi 
cercuri politice se în- 
tilnesc in aprecierea — 
pe care reprezentanții 
Partidului Comunist 
Italian au subli
niat-o din nou în 
aceste zile — că pro
blema principală este 
aceea a asigurării u- 
nei conduceri planific:, 
cate a dezvoltării eco
nomice, ..care să asi
gure o folosire rațio
nală a resurselor și să 
urmărească asigurarea

Vizita lui
Santiago Carrillo la Hanoi

HANOI 10 (Agerpres). — O dele
gație a P.C. din Spania, condusă de 
Santiago Carrillo, secretar general al 
partidului, a sosit la Hanoi, într-o 
vizită de prietenie, la invitația C.C. 
al Partidului celor re Muncesc din 
Vietnam — relatează agenția V.N.A. 
La aeroport, delegația a fost întîm- 
pinată de Le Duan, prim-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, și de alți conducători 
de partid vietnamezi.

Comitetul Central al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam a ofe
rit, în cinstea delegației P.C. din 
Spania, o recepție la care au luat 
parte Le Duan și alți conducători 
de partid ai R.D. Vietnam.

CAMBODGIA

Noi acțiuni ofensive 
ale forțelor patriotice 
PNOM PENH 10 (Agerpres). — 

Patrioții khmeri au atacat din nou, 
in cursul zilei de joi, o poziție a ar
tileriei trupelor lonnoliste, la șase 
kilometri vest de Pnom Penh, și au 
deschis focul asupra bazei militare 
de la aeroportul Pochentong. Potri
vit agenției U.P.I., mai mulți soldați 
lonnoliști au fost răniți, iar un avion 
„T-28“ a fost avariat.

agențiile de presă transmit-
Ambasadorul României 

în Nigeria, Octavian Cărare, a 
fost primit, Ia Ibadan — capitala sta
tului de vest — de generalul Olu- 
wole Rotimi, guvernatorul militar al 
statului. Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, în cadrul căreia au fost 
examinate probleme ale colaborării 
româno-nigeriene în direcția finali
zării și extinderii cooperării econo
mice și industriale între întreprin
deri românești și instituții din statul 
de vest.

Conducătorul delegației 
Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud la con_

continuei ocupări a 
forței de muncă".

De la semnalul de 
alarmă pe care l-au 
tras reprezentanții ce
lor patru partide de 
centru-stinga a trecut 
o lună de zile, dar si
tuația în loc să se îm
bunătățească se află în 
continuă deteriorare. 
Acordul încheiat în 
octombrie între guvern 
și sindicate pentru mă
rirea pensiilor și sala
riilor persoanelor cu 
veniturile cele mai 
scăzute, destinat să in
tre în vigoare la 1 ia
nuarie 1974, a rămas 
pentru moment doar 
pe hîrtie. Inflația se 
face tot mai mult sim
țită : s-au înmulțit fe
nomenele de speculă ; 
se așteaptă noi creșteri 
de prețuri la un șir 
de articole de uz cas
nic, textile etc.

Reuniunile din aces
te zile ale reprezen
tanților guvernului au 
drept scop să pună la 
punct „planul global" 
de investiții pentru 
1974, să stabilească 
măsurile concrete de 
intervenție în dome
niile apreciate de con
ducătorii partidelor 
coaliției ca fiind de 
importanță prioritară 
în actuala conjunctură. 
De modul în care re
prezentanții coaliției 
vor înțelege această 
necesitate vitală va 
depinde și acțiunea 
sindicatelor și a opo
ziției de stingă, hotă
rî te să lupte pentru a- 
părarea drepturilor 
maselor de oameni ai 
muncii.

Radu BOGDAN

Peru. Demonstrație la Lima In spri- 
|inul politicii măsurilor progresiste 
luate de guvernul condus de Ve

lasco Alvarado

Agricultura cehoslovacă 
in 1973

PRAGA 10 (Agerpres). — Pentru 
agricultura cehoslovacă anul 1973 a 
fost un an cu rezultate foarte impor
tante, atit in ce privește creșterea 
producției agricole, cit și pe linia 
perfecționării structurii acestei ra
muri a economiei. A fost îndeplinită 
cu succes una din sarcinile de bază 
puse în fața lucrătorilor agricoli, 
anume sporirea continuă a produc
ției de cereale, realizîndu-se o can
titate de 9,791 milioane tone de ce
reale, ceea ce reprezintă cu 900 000 
tone mai mult decît era prevăzut a 
se produce în anul 1975. Se remarcă 
faptul că, în ultimii trei ani, sporul 
mediu anual al producției agricole a 
fost de 3,7 la sută, depășindu-se ast
fel indicii planificați.

Pentru anul 1974 — subliniază a- 
genția C.T.K. — se preconizează 
continuarea adoptării de măsuri în 
direcția concentrării și specializării 
producției agricole, precum și atin
gerea unui volum global al produc
ției cu cel puțin 3,8 la sută mai mare 
decît se prevăzuse în planul pe 1973.

sultările dintre cele două părți sud- 
vietnameze asupra reglementării pro
blemelor interne ale Vietnamului de 
sud, din suburbia pariziană La Celle- 
Saint-Cloud, Nguyen Van Hieu, a 
părăsit joi capitala Franței, plecind 
spre patrie. în cercuri apropiate de 
delegația G.R.P. al R.V.S. se afirmă 
că, după consultări cu guvernul său, 
Nguyen Van Hieu va reveni la Paris.

Ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Ungare, Fri?yr-s 
Puja, și-a încheiat, joi, vizita oficia
lă de prietenie în Uniunea Sovietică, 
plecind spre patrie — transmite agen
ția T.A.S.S. El a avut convorbiri cu 
Andrei Gromiko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., în probleme pri
vind relațiile politice, economice și 
culturale dintre cele două țări.

Președintele Federației 
egiptene a munciiși mlnistrul 
forțelor de muncă, Salaheddin Gha- 
rib, a primit delegația Uniunii sindi
catelor din agricultură, industria ali
mentară și gospodărirea apelor din 
România, condusă de Constantin He- 
rescu, președintele uniunii. Cu aceas
tă ocazie a avut loc un schimb de 
vederi privind legăturile existente în
tre organizațiile sindicale din cele 
două țări, exprimîndu-se. totodată, 
satisfacția pentru dezvoltarea conti
nuă a relațiilor de .prietenie și coope
rare româno-egipteanâ.

Primul ministru al Japo
niei, Kakuei Tanaka,aflat ÎR 
vizită în Tailanda — a doua etapă a 
unui turneu pe care îl efectuează in 
cinci țări din sud-estul Asiei — s-a 
întâlnit joi cu primul ministru tai- 
landez, Sanya Thammasak. Au fost 
discutate multiple aspecte ale rela
țiilor comerciale bilaterale și ale 
situației internaționale.

Premierul desemnat al 
Turdei Naim Talu, a renunțat 
miercuri la mandatul încredințat de 
președintele Fahri Korutiirk, referi
tor la formarea unui guvern de coa
liție, în încercarea de a se pune ca
păt crizei ministeriale ce datează de 
aproape nouă săptămîni. Nairn Talu 
a prezentat șefului statului turc un 
raport asupra rezultatelor contactelor 
sale, informîndu-1 că nici una dintre 
diferitele formule ale unui guvern 
de coaliție nu a primit sprijinul ne
cesar din partea partidelor politice.

Circa 600 de persoane au 
manifestat, miercuri’ Ia Barcelona 
împotriva condamnării la moarte a 
militantului sindical spaniol Salva
dor Puig Antich. Manifestația a fost 
organizată la chemarea comitetului 
de coordonare a Comisiilor munci
torești din Barcelona și a secretaria
tului Comisiei permanente a adu
nării Cataloniei.

Fostul președinte boli
vian Pictor Paz Estenssoro, exilat 
recent în Paraguay, a declarat, la 
sosirea la Asuncion, că prin 
expulzarea sa din țară autoritățile 
din La Paz încearcă să împiedice 
convenția Mișcării Naționaliste Re
voluționare (M.N.R.) să ratifice, la

COMUNICAT
cu privire la conferința reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești pentru analiza activității 

revistei „Probleme ale păcii și socialismului"
între 7 și 9 ianuarie 1974, la Praga 

a avut loc conferința reprezentanți
lor partidelor comuniste și muncito
rești pentru analiza activității re
vistei „Probleme ale păcii și socia
lismului" în anii 1972—1973. La lu
crări au participat delegații ale par
tidelor comuniste și muncitorești : 
Partidul Avangarda Socialistă din 
Algeria, P.C. din Argentina, P.C. din 
Austria, P.C. din Bangladesh, P.C. 
din Belgia, Partidul Socialist Unit 
din Berlinul occidental, P.C. din Bo
livia, P.C. Brazilian, P.C. din Marea 
Britanie, P.C. Bulgar, P.C. din Ca
nada, P.C. din Cehoslovacia, P.C. din 
Chile, Partidul Progresist al Oame
nilor Muncii din Cipru, P.C. din Co
lumbia, Partidul Avangarda Poporu
lui din Costa Rica, P.C. din Cuba, 
P.C. din Danemarca, P.C. Finlandez, 
P.C. din Filipine, P.C. Francez, P.C. 
din Grecia, P.C. din Guadelupa, Par
tidul Muncii din Guatemala, Partidul 
Socialist Unit din Germania, Parti
dul Comunist German, Partidul Pro
gresist Popular din Guyana, Partidul 
Unit al Comuniștilor Haitieni, P.C. 
din India, P.C. din Indonezia, P.C. 
Irakian, Partidul Popular din Iran, 
P.C. din Irlanda, P.C. Italian, P.C. 
din Israel, P.C. Iordanian, P.C. din 
Japonia, P.C. Libanez, P.C. din Lu
xemburg, Partidul Eliberării și So
cialismului (Maroc), P.C. Mexican, 
Partidul Popular Revoluționar Mon
gol, Partidul Socialist din Nicaragua, 
P.C. din Norvegia, Partidul Socialist 
al Unității din Noua Zeelandă, Par
tidul Poporului din Panama, P.C. 
Paraguayan, P.C. Peruan, Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez, P.C. din 
Portorico, P.C. Portughez, Partidul 
Comunist Român, P.C. San Marinez, 
Partidul African al Independenței 
din Senegal, P.C. Sirian, P.C. din 
Spania, P.C. din Sri Lanka, P.C. Su
danez, P.C. Sud-African, Partidul de 
Stînga-comuniștii din Suedia, P.C. 
din S.U.A., P.C. din Turcia, Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar, P.C.U.S., 
P.C. din Uruguay, P.C. din Venezue
la și, de asemenea, un partid al că
rui nume nu a fost menționat, la ce
rerea sa.

în cadrul discuțiilor tovărășești, 
reprezentanții partidelor frățești 
și-au exprimat punctul de vedere a- 
supra activității revistei. Participan- 
ții la conferință au apreciat activi

8 februarie a.c., retragerea acestui 
partid din coaliția guvernamentală.

Președintele Republicii
Cuba, Osvaldo Dorticos Torrado, 
l-a primit pe ministrul de externe al 
Libanului, Fouad Naffah, aflat în vi
zită în Cuba. Ministrul libanez a ex
pus, cu acest prilej, poziția țării sa
le față de situația actuală din Orien
tul Apropiat. La convorbire a luat 
parte Râul Roa, ministrul de externe 
al Cubei.

Fondul Națiunilor Unite 
pentru copii <UNICEF> a lansat 
tuturor statelor lumii un apel pen
tru a sprijini combaterea foame
tei din Etiopia, provocată de seceta 
care a afectat mai multe state africa
ne în ultimii ani. în apel se mențio
nează că aproximativ 1,6 milioane de 
etiopieni suferă din cauza acestei ca

MOSCOVA 10 (A-
gerpres). — Stațiile 
interplanetare auto
mate sovietice „Mar- 
te-4“, „Marte-5“ „Mar- 
te-6“ și „Marte-7", 
lansate in spațiul cos
mic în lunile iulie și 
august 1973, au ajuns 
la distanțe de aproxi

MARGINALII
Simbolul pînzdor albe

într-o epocă in care 
omul a învins forța 
gravitațională a Pă- 
mîntului și a pășit pe 
Lună, strădania alpi
nistului incercînd să 
urce un pisc de clteva 
mii de metri înălțime 
poate părea unora ca 
desuetă și, oarecum, 
inutilă. De asemenea, 
cind nave moderne 
dotate cu motoare nu
cleare pot înconjura 
planeta fără escală, 
de ce niște naviga
tori solitari se avîn- 
tă in simple ambar
cațiuni cu pinze, a- 
devăratd „coji de nu
că" in imensitatea 
oceanelor ?

Dacă in secolul tre
cut Jules Verne a 
imaginat o călătorie 
in jurul lumii in 80 
de zile, astăzi, turbo- 
propulsoarele pot re
aliza aceeași perfor
mantă in mai puțin 
de 80 de ore. Și to
tuși, un tinăr francez 
a reușit recent o altă 
încercare : înconju
rul lumii cu numai 
cinci franci in buzu
nar. El a dovedit ast
fel că planeta, apar- 
ținind tuturor oame
nilor, poate fi cunos
cută nu numai de cei 

mativ 125 milioane de 
kilometri față de Pă- 
mînt.

Primele două dintre 
stațiile menționate vor 
ajunge în preajma 
planetei Marte în pri
ma jumătate a lunii 
viitoare, iar ultimele 
două — în prima ju
mătate a lunii martie.

bogați (în diverse îm
prejurări a trebuit să 
muncească in schim
bul transportului). Și 
s-a întors cu aceeași 
bancnotă de cinci 
franci, dar posesorul 
unei bogății incalcu
labile : cunoașterea
nemijlocită a seme
nilor săi, care, în ciu
da deosebirilor de 
limbă, de rasă, de 
tradiții, l-au înțeles 
și l-au ajutat. Pentru 
că fără solidaritatea 
oamenilor nu ar fi 
reușit să parcurgă 
nici măcar 100 kilo
metri.

Dar, revenind la e- 
fortul navigatorilor 
care fac ocolul plane
tei ajutați doar de 
forța vîntului, un nou 
exemplu de perseve
rență este relatat în 
aceste zile de agen
țiile de presă. Pentru 
a doua oară în aceeași 
cursă, ambarcațiunea 
francezului Eric Ta- 
barly a suferit ace
lași grav accident : 
ruperea catargului. 
Pierzind orice speran
ță de a ciștiga între
cerea, după ce în pri
mele etape ambarca
țiunea se dovedise 
cea mai rapidă din

tatea acesteia. Revista a tratat în 
paginile sale probleme de actualitate, 
a contribuit la dezbaterea aprofun
dată de către partidele frățești 
a problemelor teoriei marxist- 
leniniste, la schimbul de experiență 
în construcția socialismului și comu
nismului, in lupta revoluționară.

Conferința a subliniat importanța 
revistei ca publicație colectivă de 
teorie și informație a partidelor co
muniste și muncitorești și a făcut 
recomandări pentru îmbunătățirea 
activității acesteia. După părerea 
participanților la conferință, există 
condiții pentru creșterea contribuției 
revistei în lupta comuniștilor împo
triva dușmanului principal al po
poarelor — imperialismul, și mai cu 
seamă imperialismul american —, 
pentru pace, democrație, eliberare 
națională și socială, pentru socia
lism și comunism, pentru coeziunea 
mișcării comuniste internaționale pe 
baza principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului prole
tar, în conformitate cu normele uni
versal recunoscute în relațiile dintre 
partidele comuniste.

Conferința a adresat partidelor 
frățești apelul de a acorda o și mai 
mare atenție activității revistei „Pro
bleme ale păcii și socialismului" și 
difuzării ei.

Conferința a adoptat o declarație 
în care își exprimă solidaritatea cu 
democrații și patrioții chilieni, ce- 
rînd imediata eliberare a secretaru
lui general al P.C. din Chile, sena
torul Luis Corvalan, încetarea terorii 
sîngeroase a juntei fasciste, elibera
rea tuturor democraților și patrioți- 
lor chilieni aflați în închisori și în 
lagărele de concentrare. Participanții 
la conferință și-au exprimat, de ase
menea, protestul împotriva persecu
țiilor la care sînt supuși comuniștii, 
militanții pentru progres și dreptate 
socială din alte țări ale Americii 
Latine, din țări ale Asiei, Africii, 
Europei — și au adoptat, în legătură 
cu aceasta, o declarație.

Conferința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de colaborare frățească.

La încheierea lucrărilor conferin
ței a avut loc o adunare solemnă 
consacrată împlinirii a 15 ani de la 
apariția revistei „Probleme ale păcii 
și socialismului".

lamități naturale, jumătate din aceș
tia fiind copii sub 15 ani. Pe de altă 
parte, potrivit informațiilor agenției 
guvernamentale de presă kenyene 
(K.N.E.), seceta care s-a abătut asu
pra nordului Kenyei a distrus ju
mătate din șeptelul regiunii. 60 000 
de persoane suferă de pe urma se
cetei, iar 34 000 dintre acestea au 
nevoie de ajutor urgent.

480 000 de șomeriau fos‘ 
înregistrați, la Începutul acestui an, 
în R.F.G., a declarat presei minis
trul muncii al R.F. Germania, Wal
ter Arendt. 150 000 de muncitori sînt 
șomeri parțiali, iar numărul oferte
lor de lucru a ajuns, în prezent, Ia 
290 000, față de 400 000, la sfîrșitul 
lui noiembrie 1973.

Suedia își menține locul 
secund printre constructorii 
mondiali de nave,după Jap°- 
nia, relevă un raport oficial publi
cat la Stockholm. în cursul acestui 
an au fost semnate un număr de 
66 contracte noi pentru construirea 
unor nave cu un deplasament total 
de 9,5 milioane tone.

între punctele de 
control de pe Terra și 
stații au loc, frecvent, 
ședințe de legătură 
prin radio, în scopul 
determinării parame
trilor de deplasare, 
aprecierii funcționării 
sistemelor de bord și 
obținerii de informații 
științifice.

lume, din categoria 
sa, echipajul a hotă- 
rit, totuși, să conti
nue cursa. Cu noul 
catarg — al treilea — 
construit la Sydney, 
această barcă ușoară 
va reuși să depășeas
că a 40-a paralelă 
australă, supranumi
tă de navigatori „pa
ralela leilor" ? Va reu
și să atingă Capul 
Horn — spaima tutu
ror corăbierilor — și 
să treacă printre Țara 
de Foc și banchizele 
Antarcticii ?

Perfecționată, dar 
vulnerabilă, ca și fiin
ța umană, nava cu 
pinze a lui Tabarly 
aruncă o nouă sfidare 
oceanului, forțelor os
tile ale naturii. Și, 
printr-o asociație de 
idei, ne amintim de 
expresia poporului 
nostru „a merge pină 
in pinzele albe". Da, 
cind sînt pinzele albe 
ale perseverenței în 
afirmarea cutezanței 
și încrederii in forțe
le omului.

Paul
DIACONESCU

Paris

DE PRETUTINDENI
• COMPUTERELE IM- 

POTRIVA CRONOFA- 
GIEI. Suedia a fost pus la 
punct un aparat electronic nu
mit „Frekvensor", care permite 
determinarea randamentului și 
eficacității cadrelor de condu
cere și funcționarilor din între
prinderi — in cursul unei zile 
de lucru. De mai mult de 30 de 
ori pe zi aparatul emite sem
nale sonore și luminoase — la 
care persoana asupra căreia se 
efectuează testul trebuie să co
munice prin intermediul unul 
magnetofon în miniatură treaba 
cu care se îndeletnicește în acel 
moment și să completeze o fișă 
pentru computer.

La capătul unei săptămîni 
rezultatele sînt analizate de 
computer sub supravegherea 
unui specialist. Ca prim rezul
tat al acestei metode s-a sem
nalat o scădere substanțială a 
timpului pierdut sau folosit în 
mod necorespunzător în orele 
de serviciu.

• GRUPA DE SINGE 
„A LA MINUT". Pentru 
evitarea eventualelor erori în 
determinarea grupei sanguine, 
în Franța a fost realizat un a- 
parat care permite obținerea 
rapidă a unor fotografii pentru 
buletinele de identitate care au 
imprimate în partea inferioară 
indicativul grupei de singe a 
persoanei respective. Proba de 
sînge este prelevată după me
toda obișnuită, printr-o înțepă
tură de ac în vîrful degetului 
mijlociu. Restul „operației" de
curge automat. Durata totală : 
10 minute, la capătul cărora se 
înmînează solicitantului foto
grafia cu indicativul.

•VOR DISPARE... 
CHELIILE ? Specialiștii In
stitutului de chimie organică din 
Irkutsk au pus la punct un „eli
xir magic", care provoacă creș
terea unei blăni dese pe corpul 
cobailor ce suportau greu con
dițiilor climatice aspre ale re
giunii siberiene. Elixirul se află 
în prezent în fază de experi
mentare în diverse crescătorii 
de ovine și animale cu blană 
prețioasă. Specialiștii nutresc 
speranța ca loțiunea să contri
buie și la lupta pentru comba
terea alopeciei, una din formele 
de calviție la om.

• UN NOU TIP DE 
CASCA DE SUDOR 
este propus de specialiștii olan
dezi. Casca, complet etanșă, e 
confecționată din poliester întă
rit cu fibre de sticlă, material 
„impermeabil" față de bioxidul 
de carbon, gazul toxic atit de 
răspîndit în timpul operațiunii 
de sudură. în plus, printr-un 
tub racordat la un rezervor de 
aer comprimat, asupra căștii se 
pompează aer la joasă presiu
ne. în felul acesta se înlătură 
acțiunea nocivă a gazelor — 
manifestată sub formă de gre
țuri, dureri de cap, ochi lăcri
moși — în timpul sudării unor 
plăci de aluminiu, cupru, oțel 
inoxidabil, metal galvanizat etc.

• PENTRU CA TRADI
ȚIA SA FIE PĂSTRATĂ. 
Din cauza penuriei de energie, 
meciurile de fotbal din Anglia 
nu se mai joacă în orele de sea
ră, ci... la lumina zilei. Din ace
leași motive, asociația de fot
bal a luat o decizie fără prece
dent în analele engleze ale spor
tului cu balonul rotund — și 
anume a permis desfășurarea 
meciurilor nu sîmbăta, ca pînă 
acum, ci duminica. Dar o se
culară tradiție britanică, pînă 
acum riguros respectată, pretin
de că orice întîlnire sportivă 
duminicală să fie gratuită. Și 
atunci, pentru a nu incălca tra
diția și, totodată, pentru a nu 
se ruina, cluburile de fotbal au 
introdus programe pe care orice 
spectator este obligat să le cum
pere. Și, ca din intîmplare, pre
țul programelor are exact ace
eași contravaloare cu costul 
biletelor l

• URMA UNUI ME
TEORIT URIAȘ. Cercetători 
sovietici au descoperit într-o 
zonă din Ucraina urmele unei 
ciocniri de proporții gigantice 
între un meteorit uriaș și supra
fața terestră.

Descoperirea a fost făcută în 
urma studierii unor fotografii 
aeriene, pe care a fost obser
vată o întinsă „buză inelară", 
caracteristică acestui fel de im
pact, care înconjura un crater 
cu diametrul de circa patru ki
lometri. Cercetarea rocilor din 
zonă a dus Ia concluzia că oas
petele cosmic a ajuns pe Terra 
cu aproximativ o sută de mili
oane de ani în urmă și că lo
virea sa de sol a produs dega
jarea unei colosale cantități de 
energie, echivalente cu cea care 
ar rezulta din detonarea unei 
superbombe de 120 de megatone.

• DELINCVENTA LA 
ROMA. La fiecare trei mi
nute la Roma se produce un 
delict, ceea ce situează capitala 
Italiei la un nivel ridicat în ce 
privește delincventa in rîndul 
orașelor occidentale. Pe întreg 
anul 1973 au fost înregistrate 
280 522 de asemenea acte. Procu
rorul general al Curții de Apel 
a Italiei, care a dezvăluit aceste 
cifre, a precizat că. pe această 
„listă neagră", primul loc este 
deținut de furturi cu circa 10 
spargeri pe noapte, urmate de 
răniri, omucideri etc.
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