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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la întîlnirea cu participanții la seminarul
internațional „Studenții și securitatea europeană"Dragi tovarăși și prieteni,Aș dori, în primul rînd, să adresez un salut călduros tuturor celor prezenți aici, reprezentanți ai universităților din o serie de țări europene, din Statele Unite și Canada, și să exprim satisfacția mea, a Consiliului de Stat pentru această reuniune universitară consacrată securității europene. (Aplauze 
puternice).Reuniunea are loc în împrejurări deosebite nu numai pentru Europa, ci pentru întreaga lume. S-au obținut anumite rezultate în afirmarea unei politici noi, în direcția lichidării vechii politici de forță și dictat, în așezarea relațiilor dintre state și popoare pe baze noi, de egalitate, respect al independenței și suveranității, neamestec în treburile interne, pe o colaborare și conlucrare fructuoase, în scopul dezvoltării economico-sociale a fiecărei națiuni.In imprimarea noului curs spre destindere, rolul hotărîtor l-au avut masele largi, popoarele de pretutindeni. Trebuie să menționez că tineretul, tineretul universitar, a jucat și joacă un rol activ în imprimarea acestui nou curs în viața internațională.Fără îndoială că înfăptuirea securității în Europa corespunde năzuințelor spre colaborare ale tuturor popoarelor continentului, ale întregii lumi. S-au obținut în această privință o serie de rezultate : a început Conferința general- europeană, sînt în curs lucrările de la Geneva ce urmează să statueze principiile care să stea la baza relațiilor dintre statele continentului european, să pună bazele unor raporturi noi, de largă colaborare, între toate națiunile. După cît am fost informat, în cadrul acestei reuniuni s-au subliniat multe din aceste progrese — dar trebuie să avem în vedere că ceea ce s-a realizat pînă acum pe calea destinderii constituie numai un început. Mai sînt încă destule obstacole de învins, mai există încă forțe reacționare ce ar dori să o- prească acest curs nou, care renunță cu greu la vechea politică de forță, de dictat și amestec in treburile altor state. De aceea, accentuarea cursului destinderii, înfăptuirea securității europene impun mai mult ca oricînd unirea

Tovarășul Nicolae Ccaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, s-a întîlnit, luni la amiază, in sala de marmură a Casei de cultură din Sinaia, cu participanții la lucrările seminarului internațional „Studenții și securitatea europeană", care s-au desfășurat la București.La întrevedere au participat tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., Traian Ștefănescu, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, ministru pentru problemele tineretului, Nicu Ceaușescu, vicepreședinte al Con

tuturor forțelor progresiste, antiim- perialiste.Desigur, pot fi — și sînt — diverse păreri asupra căilor de înfăptuire a politicii noi. De altfel, nu numai în problemele internaționale sau în problemele științelor sociale sînt păreri deosebite ; în înseși științele naturii și tehnice, asupra unor probleme apar păreri sau soluții deosebite — și a- ceasta nu e cu nimic anormal. Dimpotrivă, este un lucru cît se poate de natural să fie așa ; numai atunci cînd asupra diferitelor probleme care preocupă omenirea se confruntă în mod liber părerile, fără prejudecăți, fără pretenția că cineva deține monopolul adevărului absolut, pomin- du-se deci de la înțelegerea necesității unui schimb liber de păreri și de idei, de căutări novatoare, se poate ajunge la găsirea celor mai potrivite soluții pentru organizarea mai bună a lumii, a conlucrării între popoare, a realizării păcii.Trebuie să vă declar deschis că pe noi nu ne jenează în nici un fel existența părerilor diferite. Pînă la urmă dacă am avea toți același fel de a gîndi, poate nici n-ar mai fi nevoie să ne întîlnim. Ne-ar fi ușor să ne punem de acord, prin- tr-o circulară sau mai știu eu cum, și toată lumea să ridice mîi- nile că e de acord și ne-am vedea de treabă. Or, atunci cînd există țări cu orînduiri sociale diferite, cînd există concepții filozofice și concepții religioase diferite, cînd sînt diferite moduri de a aborda organizarea lumii și a relațiilor dintre oameni este normal să apară și să existe păreri deosebite. Noi considerăm că tineretul, la fel ca toate popoarele — ca o parte a popoarelor lor — trebuie să abordeze cu curaj problemele pe care le ridică viața și dezvoltarea lumii de astăzi. Sînt, într-adevăr, probleme cruciale. Popoarele își pun întrebarea ce trebuie făcut pentru a lichida politica imperialistă, colonialistă, neocolonialistă, pentru a asigura fiecărei națiuni dreptul la o dezvoltare liberă, corespunzătoare năzuinței sale, fără nici un amestec din partea nimănui. Aceasta este problema care se pune astăzi în fața lumii ! 
(Aplauze puternice).

IERI, ÎN SALA DE MARMURĂ
A CASEI DE CULTURĂ DIN SINAIAsiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România.Erau, de asemenea, prezenți Ion Catrinescu, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., Constantin Neagu, primarul orașului Sinaia.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu vii și îndelungi aplauze Ia sosirea în mijlocul reprezentanților tineretului studios. Participanții la seminarul internațional, importantă reuniune universitară, și-au manifestat deplina satisfacție de a se întîlni cu președintele Consiliului de Stat, ex- primînd înalta lor stimă și considerație față de politica promovată cu consecvență de România socialistă, personal de conducătorul ei, pentru edificarea unei lumi mai

Care este locul tineretului universitar în această lume ? După părerea mea, locul său este alături de clasa muncitoare, alături de masele largi populare, să contribuie la unirea tuturor forțelor pentru a lichida definitiv vechea orientare în politica internațională, vechile practici în raporturile dintre state și pentru a așeza relațiile internaționale pe baze noi. Tineretul — atît cel muncitoresc, țărănesc, cît și intelectual, deci și tineretul de pe băncile universităților — este chemat să fie unul din factorii cei mai activi în realizarea acestei noi politici în viața internațională. Cei care astăzi se află pe băncile universităților se preocupă de însușirea științei și culturii — care, pînă la urmă, nu au granițe — și trebuie să facem totul ca întreaga omenire să aibă acces liber la toate cuceririle științei și civilizației moderne. Numai așa omenirea va putea să obțină noi progrese pe calea unei dezvoltări superioare.în aceste condiții* tineretul universitar, împreună cu întregul tineret, cu masele largi populare, este chemat să fie tot mai activ în această grandioasă luptă pentru o lume mai dreaptă și mai bună. Acestea sînt, după părerea mea, rolul și menirea tineretului universitar în zilele de astăzi. Oriunde în lume — în Europa, în America Latină, în Asia, în A- frica, pretutindeni — se pun probleme hotărîtoare pentru soarta multor popoare, a însăși omenirii. Trebuie să spun că mi-âu produs mare satisfacție întîlnirile recente pe care le-am avut cu studenții din cîteva țări din America Latină. Cu acest prilej am făcut constatarea plăcută că tineretul u- niversitar de pe acest continent este preocupat de a lichida dependența țărilor lor de monopolurile imperialiste, de a asigură ca bogățiile naționale ale fiecărui stat să fie stăpînite de propriul popor, pentru a-și asigura bunăstarea și fericirea. Tinerețul universitar se găsește în primele rînduri ale a- cesței lupte drepte și mărețe.în același spirit cred că trebuie să acționeze și tineretul din Europa. Desigur, Europa este un continent cu tradiții, cu istorie, cu o 

bune și mai drepte, o lume a păcii, înțelegerii și conlucrării fructuoase, în care fiecare națiune să se poată dezvolta in conformitate cu năzuințele sale legitime. pentru atenția deosebită acordată tinerei generații și rolului ei in soluționarea marilor probleme ale omenirii contemporane.Adresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, în numele reprezentanților studenților din Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, Ungaria și U.R.S.S. și ca reprezentant al Tineretului Liber German, Klaus Sommer, membru al C.C. al Tineretului Liber German (R.D.G.), a spus : Doresc să vă mulțumesc în modul cel mai cordial pentru posibilitatea oferită de a avea o lntilnire cu dumnea

veche civilizație, care are succese mari în dezvoltarea sa economică. Dar sînt multe lucruri de îmbunătățit, de schimbat și în Europa. în Europa sînt țări socialiste, sînt și țări capitaliste, și trebuie să înțelegem că securitatea europeană înseamnă a învăța să conlucrăm în mod liber, pe principiul egalității, și să realizăm realmente o nouă politică în Europa. Să facem ca Europa să devină un continent al păcii și colaborării, care să exercite o influență puternică în lume, să asigure triumful politicii noi, de egalitate între toate națiunile, al unei lumi a păcii și dreptății sociale. (Aplauze puternice).Știu că preocupările tuturor celor de pe băncile universităților sînt de a învăța, de a-și însuși prețioasele cuceriri ale științei și culturii universale ; dar în același timp nu putem șl nu trebuie să admitem ca tineretul universitar să rămînă în afara preocupărilor privind dezvoltarea societății omenești. Preocupîndu-vă de a vă însuși tot ce e mai înaintat în știința și cultura universală, trebuie să fiți, totodată, în primele rînduri ale luptei pentru afirmarea în lume a principiilor de egalitate, de umanism, de dreptate socială. în acest spirit am dori noi să se dezvolte conlucrarea între popoare, între țirțpret, între tineretul universitar din Europa și din întreaga lume. Și dacă într-o anumită măsură această reuniune din București a contribuit la aceasta, atunci într-adevăr putem spune că ea are rezultate pozitive.Aș dori să vă rog pe toți cei prezenți să adresați colegilor, prietenilor dv. din toate centrele universitare pe care le reprezentați urarea mea, a poporului român, de noi succese în întreaga activitate a studențimii și tineretului din țările respective, de întărire a colaborării și unității tineretului în lupta pentru dreptate socială, pace și colaborare, pentru o Europă a securității și a cooperării pașnice, pentru o lume mai bună, în care fiecare națiune să se poată dezvolta așa cum dorește.Vă doresc multă sănătate, succes deplin în activitatea dumneavoastră, multă fericire. (Aplauze puternice, prelungite).

voastră, tovarășe secretar general al Partidului Comunist Român.La reuniunea noastră din București am avut posibilitatea să discutăm cu reprezentanți ai diverselor universități probleme care ne preocupă adine, pe noi toți. Baza gîndirii și acțiunii noastre este faptul că tineretul lumii are nevoie de pace pentru un viitor fericit. Pentru aceasta este necesară o acțiune solidară a tuturor forțelor democratice, care luptă pentru progres și pace, împotriva forțelor imperialismului, împotriva colonialismului, rasismului și fascismului. Pentru epoca noastră sînt tipice mișcările largi de masă, populare. Destinderea, a subliniat vor- 
(Continuare In pag. * V-a)
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CONSTRUCȚIILE INDUSTRIALE________ ț

interlocutor: ministrul construcțiilor industriale, ing. Matei GHIGIU

— Anul trecut, ramura eon- 
strucțiilor a contribuit cu circa 
9 la sută la formarea venitului 
national. Cum definiți această 
importantă participare și prin 
ce modalități va fi sporită in 
anul 1974 ?— Precizind locul șl ponderea activității de construcții și montaje in structura venitului national, este un fapt cunoscut că ramura noastră ocupă, de mai mulți ani, locul al treilea după industrie — privită in ansamblul ei — și agricultură. Mai întii, sub un prim aspect, aportul ramurii construcțiilor la crearea și creșterea In ritm viguros a venitului național este strins legat de dezvoltarea si modernizarea celorlalte ramuri ale economiei, de înfăptuirea cu succes a mobilizatoarelor programe de investiții ale țării. Anual, unitățile ministerului nostru realizează peste 80 la sută din obiectivele productive ale econo

miei naționale. Tn acest fel. ministerul nostru contribuie, prin activitatea unităților sale, la creșterea venitului național in celelalte ramuri ale economiei, fiind principalul „produ

Fapte obișnuite, 
dintr-o zi 
obișnuită

LA TELECONFERINȚA DE AZI: • REȘIȚA : Bucurii 
pentru... vilceni • BAIA MARE : ...și un buchet de 
flori pentru vrednicia reșițenilor • SFlNTU-GHEOR- 
GHE: In așteptarea omologărilor • DROBETA 
TURNU-SEVERIN: Navele grăbite • GALAȚI: 
Oameni care taie „apetitul" de var al... oțelului 
• CALAFAT : Călătorii în trecutul și PREZENTUL 

vechiului port dunărean

Primele care se „înscriu" la cuvînt sînt faptele reșițenilor. Nicolae Catană, corespondentul nostru, își ordonă astfel argumentele de... metal :— Este cunoscută contribuția celor de pe malurile Bîrzavei la dezvoltarea hidroenergeticii românești. Ei bine, în aceste zile reșițenii, consecvenți cu ei înșiși, au terminat și au început livrarea subansamble- lor de la cel de-al . doilea > hidroagregat de 24 megawați destinat centralei de la Rimnicu-Vîlcea.— Frumoasă veste pentru... vilceni.— Bănuim că da.<__ 

Hidroagregatul are o greutate de 300 de tone și, după cum ne asigura ing. Roman Ursulcscu, se distinge prin multe caracteristici tehnice inedite.— Pentru asta, constructorii de mașini din Reșița ar merita din plin un buchet de flori de... Baia Mare.— Tu ești Gh. Susa?— Da, și vreau să spun că, deși aici, în nordul țării, temperatura a coborit mult sub zero grade, in serele > municipiului mîini harnice și pricepute pregătesc bucuriile florale ce vor împodobi orașul. Este vorba de 7 000 de trandafiri și arbuști

cător de capacități de producție" al țării.
— Cit privefte al doilea as

pect...— Acesta se referă la necesitatea creșterii eficienței economice a întregii activități de investiții, la valorificarea cit mai rațională a uriașelor eforturi materiale și financiare făcute de către stat, de întregul nostru popor, pentru obținerea cu rapiditate de pe urma noilor capacități industriale și agrozootehnice a unor sporuri maxime de producție. în a- cest context, nouă ne revine sarcina de mare răspundere de a ne axa in continuare întreaga activitate într-o direcție primordială de acțiune : asigurarea intrării in funcțiune la termen și chiar mai devreme a noilor capacități. Anul 1974, prin prevederile sale, angajează la un înalt nivel responsabilitatea și conștiința profesională a constructorilor ; potrivit planului, urmează să racordăm la circuitul economic 501 capacități și obiective productive. Este de relevat că, în industrie, pe seama noilor ca

ornamentali, 1 500 000 begonii, panseluțe, mușcate, irize și „nu mă uita"...— „Nu ne uitați* nici pe noi, il auzim din Sfintu-Gheorghe pe colegul nostru T3- mări Gcza.— Ce vești de neuitat ai 7— în urmă cu două săptămini informam cititorii că la Sfintu- Gheorghe a intrat în funcțiune întreprinderea de aparataj electric auto.— Așteptăm noutatea !
— Despre ele, că

Iile TANASACHE
(Continuare 
tn pag. a II-a) 

pacități care vor Intra in funcțiune urmează să se obțină mai mult de o treime din sporul de producție prevăzut pentru acest an. Majoritatea obiectivelor ce trebuie realizate sînt destinate dezvoltării și modernizării ramurilor industriale și, in special, a celor purtătoare de progres tehnic și care asigură prelucrarea superioară a resurselor, lucrări cu un grad deosebit de tehnicitate și complexitate in execuție, așa cum sînt cele din industriile chimică, metalurgia oțelurilor aliate, electrotehnica, construcția de mașini, prelucrarea petrolului și altele.Realizarea in condiții de eficiență sporită a investițiilor impune, in primul rînd, o temeinică pregătire a acestora, domeniu în care rămîneri- le în urmă se cer înlăturate în cel mai scurt timp de către toți ceilalți factori care concură la realizarea noilor obiective : beneficiari, proiectant
Convorbire realizata de
inq. Cristian ANTONESCU

(Continuare In pag. a IV-a)
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I miliția

tn restaurantul din Teiuș (Al
ba), ceferistul N.V. s-a oprit 
citeva minute să bea o bere. 
Nici n-a apucat bine să-și des
facă sticla, că de el s-a șl apro
piat o fetișcană, F.R., fără ocu
pație, din localitate : „Singur- 
singurel 7 — întreabă ea. Nu 
vrei să te ajut la bere 7 Dar 
țigări ai, frumosule ?“. Omul 
mormăie ceva nu tocmai „fru
mos", după care, la miliție, a 
avut loc un dialog pe tema „a- 
costării de persoane străine". 
De fapt, incă o varlatiune pe 
aceeași temă : in 1972, tot pen
tru asta, F.R. primise prima 
condamnare, tn 1973 a avut 
trei... tot pentru asta. Șl a căl
cat cu stingul și in 1974. Tot 
pentru asta. A devenit antolo
gică, prin părțile locului, o re
plică dată de F.R. : „Vai. tu, and 
să cuceresc și eu un bărbat, mă 
răpește miliția I"

DIVERS
Multă
sănătate
doctoriței!Un eveniment care n-a putut trece neobservat în stațiunea Sovata — și nu numai la So- vata : medicul balneolog Tereza Biro a ieșit la pensie. între cei prezenți se afla și fiica sa, Eva, studentă la medicină, care va prelua, în curînd, ștafeta de la mama sa. A lipsit însă de la ceremonie un... oraș de mărimea Oradei, de pildă, care numără peste 150 000 de oameni. Acesta e numărul celor pe care doctorița Tereza Biro i-a tratat timp de 30 de ani, îngrijindu-se de sănătatea lor. Mulți dintre ei, aflînd evenimentul, i-au și scris, urîndu-i viață lungă. Si multă, multă... sănătate 1
32 din 46

— Numele ?
— Nicolae Dudaș.
— Virsta 7
— 46 de ani.
— Unde lucrați ?
— Nu lucrez.
— Ați mai fost condamnat ?
— Mda, de 14 ori...
Abia ieșit din închisoare, N.D. 
intrat in curtea unui cetățeana

din Deva, furindu-i rufele de pe 
sîrmă. Prins de păgubaș și de 
vecini, N.D. a scos cuțitul... Și 
s-a întors din nou, pentru dot 
ani, de unde abia venise, lăsind 
in urmă-i un trist renume de 
recordman : 32 de ani de închi
soare corecfională din cei 46 pe 
care ii are I

Atenție 
la săniușSpre bucuria copiilor, zăpada din ultimele zile i-a adus din nou pe derdelușuri. Numai că, nesupravegheat de părinți, săniușul poate avea urmări tragice, cum ni se semnalează un caz petrecut în comuna Vul- tureni (Cluj). Un tractorist ru- tierist de la S.M.A. Vultureni traversa cu tractorul șoseaua. Tocmai în clipa aceea, de pe un derdeluș de lingă șosea coborau cu săniuța doi copii de cite 13 ani și unul de 5 ani. Ciocnirea a fost inevitabilă. Un copil a decedat pe loc, iar un altul, în drum ție la spre spital. Părinți, ateh- săniușul copiilor !săniușul copiilor 1

CC

CU APARATUL DE FILMAT IN SPRIJINUL MUNCII POLITICO-EDUCATIVE DE MASĂ
® Agitatorul — cineast amator „Ce părere are colectivul despre faptele proiectate 
pe ecran ?" ® „Golurile" echipei de fotbal și rebuturile care nu încap in obiectiv...

— tn ultimii ani, pretutin
deni in țară, organizațiile de 
partid au diversificat mijloace
le muncii politice de masă in 
sprijinul producției. Cum s-a 
încadrat in acest „arsenal" pro
ducția cinecluburilor șt filmele 
documentare — l-am întrebat la 
începutul discuției pe tovarășul DOREL ZAVOIANU, secretar 
al Comitetului județean de par
tid Arad.— încep cu un adevăr bine cunoscut : filmele documentare, avind o mare putere de penetrație, aduc o contribuție importantă la creșterea responsabilității oamenilor față de sarcinile ce le au de îndeplinit. în orașele și satele județului nostru, în cursul anului 1973, au fost difuzate 120 de filme documentare la care au participat aproape 50 000 de spectatori și care, în bună parte, au popularizat realizările din diferite domenii de activitate, metode înaintate de muncă, au adus în atenția oamenilor aspecte negative ce se manifestă în unele întreprinderi. Dintre acestea aș menționa de această dată, în mod deosebit, filmele realizate de cineclubtirile din întreprinderile județului. Și aceasta pentru că ele, în cea mai mare măsură, aduc în prim plan elementul autentic, proaspăt, de la locurile de producție. Tocmai de aceea, secția de propagandă a comitetului județean de partid, împreună cu consiliul sindical județean, s-a preocupat de înființarea, în întreprinderi ale județului, a 10 cineciuburi, care în decursul a doi ani au realizat aproape 30 de filme. La întreprinderile de vagoane, textilă, de electricitate și altele, cinecluburile și-au dobîndit un bun renume. Filmele „Pe urmele neglijenței", „Punct-contrapunct" și altele, turnate aici, prin problemele ce le ridică, se bucură de aprecierea salariaților.

— Referindu-vă la filmele 
realizate in cadrul cineclubu
rilor, ați putea să ne relatați 
cite ceva despre eficiența lor 
practică ?— în majoritatea lor, colectivele de cineaști amatori au ținut pasul cu

problemele importante ridicate de viață, cu sarcinile esențiale pe care partidul le-a pus în fața unităților economice. Iată, de pildă, constatind că in unele unități de construcții se face mare risipă de materiale, cine- clubul de la întreprinderea de vagoane a creat filmul „Punct-contrapunct", un fel de „cină-verită" despre risipă și risipitori. Filmul a fost prezentat apoi în fața constructorilor. Este lesne de imaginat ce impresie a produs asupra celor care s-au văzut pe ecran. După prezen-

s-ar mai putea cita, pledează pentru o îndrumare mai concretă și un sprijin mai substanțial acordat cinecluburilor. Bunăoară, cineclubul întreprinderii textile Arad a turnat anul trecut un film care dorea să susțină inițiativa „Bun proprietar, gospodar și producător socialist". Din păcate însă reușita a fost numai pe jumătate, pentru că o temă generoasă ca aceasta a fost abordată într-un mod prea general, fără adresă precisă la cei care se făceau vinovați de risipă, la neajunsurile
DIN EXPERIENȚA COMITETULUI 

JUDEȚEAN DE PARTID ARAD

tarea filmelor, birourile organizațiilor de bază, agitatorii au organizat dezbateri cu toți muncitorii de pe șantiere. Pelicula a avut, desigur, un aport la măsurile luate pentru mai buna gospodărire a materialelor, implicit la realizarea unor economii în valoare de peste 13 milioane lei. Modalitățile de valorificare a filmelor realizate de cinecluburile din întreprinderile județului sînt multiple. La întreprinderea de vagoane Arad, filmul „A fost un post în schemă" a fost proiectat în fața spectatorilor înainte de programul brigăzii artistice de agitație, iar filmul „Pe urmele neglijenței", în care sînt redate aspecte din diferite locuri de muncă ale uzinei, a fost prezentat în adunarea generală a oamenilor muncii, precum și în timpul dezbaterilor care au avut loc în secții și ateliere. De curînd, aici, in deschiderea adunărilor de partid, au rulat unele filme care au subliniat ideile din referatele prezentate pe teme ca : îmbunătățirea calității produselor, buna gospodărire a materialelor și materiilor prime, introducerea noului în producție etc.Asemenea exemple, și altele care

ce au grevat asupra activității întreprinderii. în timp ce anul trecut în întreprinderea respectivă s-au manifestat multe deficiențe în ceea ce privește disciplina în producție — numărul orelor lipsă și întîrzieri de la serviciu s-a ridicat la aproape 150 000 — iar risipa de materiale a înregistrat procente mari, comitetul sindicatului a indicat cineamato- rilor să realizeze un film cu secvențe din... meciurile de fotbal. N-am avea nimic de obiectat dacă un film cu o asemenea temă s-ar fi realizat concomitent cu o peliculă în sprijinul bunului mers al producției.
— Am remarcat și faptul că 

unele organizații de partid și 
sindicale din întreprinderi apre
ciază in insuficientă măsură 
contribuția ce o pot aduce fil
mele cineamatorilor la creș
terea simțului de răspundere 
față de sarcinile ce le are de 
îndeplinit fiecare salariat, la în
lăturarea unor neajunsuri.— într-adevăr, așa este. Cineclubul de la întreprinderea „7 Noiembrie", bunăoară, care cu doi ani în urmă era unul dintre cele mai active

DE AZI - VACCINAREA ANTIPOLIOMIELITICĂ

• AZI, 15 IANUARIE, începe în Întreaga tară acțiunea de primă vaccinare antipoliomielitică a copiilor născuți între 1 decembrie 1972 și 1 decembrie 1973. Tot în această săptămînă vor fi revaccinați cei născuțl între 1 decembrie 1970 și 1 decembrie 1972, precum și elevii din clasa I elementară. Vaccinul se va administra pe cale bucală, sub formă de picături.
COMERȚ

PRIMA ZI A
După cum am mal informat. In 

rloada 14 ianuarie — 24 februarie, 
merțul organizează, în toate magazinele 
din tară, tradiționalul tîrg de iarnă. In 
acest răstimp, magazinele oferă un larg 
sortiment de confecții, tricotaje. țesă
turi, încălțăminte, diferite produse de 
marochlnărie la un preț substanțial re
dus. Reducerile de prețuri merg pînă 
la 30 la sută.

Ce ne pune tîrgul la dispoziție ? Sto
fele de palton, paltoanele, demiurile din 
stofă pentru adulțl șl adolescenți, pre
cum și cele din stofă șl imitație de bla
nă topp, pentru copii ; impermeabile, 
scurte, jachete, canadiene, bluze de vtnt, 
costumașe și salopete din țesături de 
bumbac și tip bumbac, căptușite cu bla
nă (naturală sau sintetică), confecțiile 
din relon, matlasate sau nematlasate. 
căptușite. Apoi, o Întreagă serie de con
fecții — pentru bărbați, femei și copii 
Din garderoba sezonului rece nu pot 
lipsi tricotajele, agreabile la purtat și 
lesne de întreținut. în perioada tîrgulul 
de iarnă puteți cumpăra la preț redus 
tricotaje groase din p.n.a. (excepție fă- 
cfnd articolele de sport), ciorapi și șo
sete din fire p.n.a. pentru adulțl, căciu- 
lițe, fulare, eșarfe, basmale șl colțare, 
țesute sau tricotate din fire p.n.a. etc.

TIRGULUI DE IARNA

colective, cîștigînd premiul pe țară pentru activitatea bogată desfășurată, își mai sărbătorește și acum „victoria", meditînd la ea fără să tragă un nou tur de manivelă. Mai mult sau mai puțin similar se petrec lucrurile și la comitetul de linie C.F.R. De aceea, comitetul județean de partid se va ocupa mai stăruitor de activitatea cinecluburilor, antrenînd un număr mai marc de tineri în această muncă, pe cîl de frumoasă, pe atît de utilă. Ne-am propus ca în cel mai scurt timp să înființăm cercuri de cineamatorl la întreprinderea de strunguri din Arad, casa de cultură din Lipova și altele, care au deja aparatele și toate condițiile necesare desfășurării acestei activități. Prin secția de propagandă, antrenînd și consiliul sindical județean, comitetul județean pentru cultură și educație socialistă, casa creației populare vom orienta tematica cercurilor de cineamatori spre problemele principale ale producției.
— Producția tocată de filme, 

dacă se poate spune așa, nu 
poate rezolva, desigur, toate ce
rințele. Cum se folosesc filme
le documentare, realizate de 
studiourile centrale, intrate tn 
filmoteca județului 7— Mal bine de 75 la sută dintre filmele ce se prezintă în județul nostru sînt primite de la studioul Al. Sahia din București. Am dori, desigur, pe lingă cele primite, să avem mai multe filme documentare bune, care să răspundă în mai mare măsură cerințelor stringente actuale privind dezvoltarea răspunderii sociale, educația patriotică a oamenilor muncii, educația ateist- științifică, creșterea responsabilității lor față de producție. Dar, după părerea mea, înainte de toate este necesar să folosim mai bine fondul de filme de care dispunem. încă nu s-a încetățenit la noi metoda folosirii eficiente a filmelor în învăță- mîntul de partid, în acțiunile organizate de agitatori. S-ar ilustra mai bine, de exemplu, ce înseamnă pentru întreprindere și pentru fiecare salariat risipa de materiale, indisciplina în producție etc. în ultima vreme, în județul nostru s-a intensificat activitatea brigăzilor științifice la sate pentru educarea ateist- științifică a țăranilor cooperatori. Expunerile făcute, răspunsurile la întrebări ar fi mult mai eficiente dacă ar fi însoțite și de filme. în multe acțiuni, care se desfășoară cu tinerii pe teme de educație patriotică — expuneri, mese rotunde, simpozioane, vizite la muzee șl la locurile și monumentele istorice etc. — n-au fost folosite filme ca „Dimitrie Cantemir", „Anul revoluționar 1848", „Omagiu țării" și altele, care se află deja în filmoteca județului.Revenind la activitatea care ne interesează in mod deosebit în cadrul acestei convorbiri, cea a cinecluburilor, vom acorda în continuare atenție îndrumării colectivelor de cineamatori. Totodată, la reușita acțiunilor pe care le întreprindem în munca politică de masă cu ajutorul filmului avem în vedere și sprijinul acordat, în continuare, de către sindicate — mai ales cinecluburilor cu o bogată activitate — prin repartizarea unei cote mai mari din fondurile destinate activității culturale, concomitent cu îndrumarea profesională a acestor colective din partea ACIN, pentru a dcbîndi o „profesionalitate" crescută.

Vasile MIHAI

• CELE MAI BUNE CANTINE-RESTAURANT. Pe locul lntil sa situează cantina-restaurant a Combinatului siderurgic Hunedoara, pe locul al doilea cea de pe lîngă Uzina de autocamioane Brașov și pe locul al treilea cea de pe lingă „Navrom“-Constanța — așa reiese din rezultatele concursului pentru cea mai bună cantină-restaurant organizat pe baza analizei efectuate de Ministerul Comerțului Interior și Comitetul Uniunii sindicatelor din comerț-cooperație. Rezultatele sînt din anul trecut. Care vor fi în acest, an pe primele locuri 7
• UN CETĂȚEAN DIN PLOIEȘTI a vrut să cumpere în ziua de 

7 ianuarie o sticlă de șampanie. Dar la șampania de unde nu-i 1 Nu se găsea în nici o unitate alimentară.— Alo, depozitul I.C.R.A. ? V-au secat izvoarele de._ șampanie 7— Aș, de unde 1 Avem berechet — mii de sticle. Nu ne-a comandat însă nimeni.Mai comentează, dacă poți I ,
TELECOMUNICAȚII

• NOUA CARTE A ABONAȚILOR TELEFONICI DIN CAPITALĂ — adevărată carte cu... greutate — va avea 1 280 de pagini. Punerea el în vinzare a fost anunțată de două ori : pentru prima decadă a lunii decembrie și pentru prima decadă a luî ianuarie. Dar termenele au trecut, iar cartea nu-i !— Alo, telefoanele 7 Cînd apare cartea 7— Ne ține în loc tipografia „13 Decembrie".— Alo, „13 Decembrie" ? De ce țineți în loc... telefoanele 7— Dimpotrivă, sîntem în termen ; telefoanele au întîrziat cu patru luni predarea manuscrisului. Am și livrat un lot. dar mai trebuie cî- teva *zeci ! Pînă la finele acestei luni dăm 30 000 exemplare, iar tn martie terminăm tot tirajul.Totuși, cînd se va pune în vînzare cartea 7 Direcția telefoanelor ne recomandă... să mai avem puțintică răbdare. Să mai avem 1
• ÎN BOTOȘANI SE LUCREAZĂ LA EXTINDEREA CENTRALEI 

TELEFONICE AUTOMATE, care-și va mări capacitatea CU încă 2 000 de numere. în acest an se mai află pe agenda constructorilor extinderea centralei telegrafice automate din Botoșani și construirea centralei telefonice automate în orașul Săveni. în sfîrșit, o ultimă noutate : au intrat în funcțiune încă douăsprezece noi circuite telefonice în municipiul Bacău, ceea ce permite sporirea numărului de convorbiri interurbane.
• PENTRU CUPA... TELEFONISTELOR ! Peste 30 de telefoniste de la centrala telefonică Satu-Mare au participat la un inedit concurs „Cine știe meserie, cîștigă", avind ca temă utilizarea judicioasă a circuitelor, eliminarea convorbirilor întîrziate și a celor anulate, într-un cuvînt, servirea rapidă a abonaților. Primelor trei cîștigătoare le-au fost decernate cupe șl premii. în curînd vor fi organizate aici concursuri similare pentru telegrafiste, oficiante etc.

CONSTRUCȚII SOCIALE
• PIONIERII DIN SLOBOZIA S-AU MUTAT ÎN CASA NOUA. Acum pionierii orașului vor putea activa în cercuri de automatică, aeronavo-modele, radio, carting, turism, coregrafie, artă aplicată, muzică etc. Este încununarea activității lor patriotice din zilele de duminică și din după-amiezile altor zile cînd au lucrat la transformarea unei clădiri vechi într-un palat al pionierilor.
• CĂMINE PENTRU MUNCITORII NEFAMILIȘTI. La Botoșani 

a fost dat în folosință un cămin cu 470 de locuri pentru muncitorii nefamiliști de la noua întreprindere de utilaje și piese de schimb. Noul cămin cuprinde și o sală pentru activități cultural-educative. în acest an vor mai fi ridicate alte patru cămine pentru muncitorii întreprinderii textile „Moldova", întreprinderii „Electrocontact", Uzinei mecanice din Botoșani și Fabricii de sticlărie menaj din Dorohoi, care vor însuma peste 1 000 de locuri.
PROTECȚIA MUNCII

• SALOPETELE IGNIFUGATE DESTINATE LOCURILOR DE 
MUNCA CU PERICOL DE APRINDERE nu mai figurează doar în normativele obligatorii. Producția lor de serie se realizează în prezent la Fabrica de confecții din Curtea de Argeș. Aceeași fabrică produce acum în serie și veste reflectorizante pentru muncitorii din diferite meserii care lucrează la drumuri și căi ferate.

• UN NOU TIP ÎMBUNĂTĂȚIT DE CIZME ELECTROIZOLANTE a fost introdus în producție la Fabrica de talpă și încălțăminte de cauciuc Drăgășani. S-au avizat și urmează să se introducă în producție noi cizme de protecție pentru mineri, cizme rezistente la produse petroliere. Totuși, o încălțăminte rezistentă la acțiunea grăsimilor, utilizabilă în condiții bune în unitățile de industrie alimentară, se lasă încă așteptată.
CIRCULAȚIE

• 24 DE ORE „NEGRE" PENTRU CONDUCĂTORII DE VEHI
CULE. De sîmbătă dimineață și pină duminică dimineață, în întreaga țară s-au produs 15 accidente grave de circulație soldate cu 9 pierderi de vieți și 20 de răniri — aflăm de la Direcția circulației — I.G.M. Cauza celor mai multe accidente 7 Viteză excesivă în curbe și la depășiri, frînări bruște urmate de derapaje, adică ignorarea regulilor de deplasare potrivit condițiilor de circulație specifice acestui anotimp (zăpadă, polei, mîzgă, vizibilitate redusă etc).
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I. Gligor și A. Banciu din Hăl- măgel (Arad) au apărut în fața instanței ca martori în procesul lui Alexandru Chira, acuzat de lovirea brutală a unei consă- tence. Jurînd că vor spune „a- devărul și nu vor ascunde nimic din ceea ce știu", cei doi au declarat cum că femeia fusese maltratată nu de prietenul lor, ci de un oarecare surdo-mut. Vorba ceea : „prinde orbul, scoate-î ochii". Instanța insă a scos adevărul la iveală și cei doi martori au fost condamnați la cite un an închisoare. Tot vorba ceea : „Minciuna are picioare scurte".
Glumă cu • ••
otravă

După un chef zdravăn. V. La- 
eovei din Bacău s-a certat cu 
soția. La un moment dat, ca s-o 
sperie și să-i arate că nu e in- 
tr-atît de beat, V.L. a vrut să 
facă o glumă. S-a dus glonț la 
cămară, a apucat o la ™
timplare și, in fața soției și a 
copiilor, a dat de dusca două 
înghițituri, dar s-a oprit. »trî^ 
bindu-se ciudat. Băutura din 
sticlă avea un gust aparte Era 
o sticlă cu „verde Paris . pe 
care o pusese chiar el In căma 
ră. cu citeva zile înainte. Trans
portat la spital, datorită unei 
intervenții promnte. V.L. a fost 
salvat. „Gluma" insă putea să l 
coste viața.

Rubricfl redodota de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scinteii"

Fapte obișnuite, 
dintr-o zi obișnuită

(Urmare din pag. I)sînt mai multe, ne-a vorbit inginerul-șef al întreprinderii, Be- nedek Jozsef: „Unitatea noastră a pregătit pentru omologare mai multe produse. Amintesc claxonul electromagnetic — vom fabrica în acest an circa 200 000 bucăți — și elementul de deparazitare. în acest semestru vor mai fi introduse în fabricație alte produse : bobina de inducție, comutator rezervoare, întrerupător baterie masă, întrerupător axial, bricheta electrică...— Așadar, conducători auto, luați a- minte !— întrucît e vorba într-un fel de călătorii, înscrieți și Dro- beta Turnu-Severin cu un... vapor.— Despre ce-i vorba, Virgil Tătara?— în 1974, constructorii de aici au sarcina să pregătească pentru lungile călătorii pe apă un număr de 14 nave. 9 dintre acestea vor fi livrate la export— Cum anul are numai 12 luni, înseamnă o navă și ceva pe lună...— Exact. Cu 18 zile în avans s-au încheiat lucrările de montaj la cargoul nr. 3 de 2 150 tdw, iar la cel

de-al treilea tanc de 5 000 t s-a executat peste 50 la sută din montaj.— Galațiu! solicită atenția. Tudorel Oan- cea.— Ascultăm și notăm.— Transmit de pe platforma combinatului siderurgic.' De mal multă vreme, specialiștii acestei vetre de foc, împreună cu cei de la politehnica bucureșteană, se preocupă de reducerea consumului de var metalurgic necesar în elaborarea oțelului.— Rezultatul 7— A fost omologată fabricarea aglomeratului superbazic.— Care înseamnă 7— După afirmațiile ing. Cornel Doniga, șeful secției aglomerare, reducerea consumului de var metalurgic cu circa 50 la sută și scurtarea duratei de formare a zgurilor.— Conectați Calafatul !... Conectați Calafatul L..— Te ascultăm, Nis- tor Țuicu.— Există temeiuri să se afirme că, prin anul 1000, genovezii opreau vasele lor la Calafat să le,., călăfă- tuiască (smolească),în 1855, Știrbei Vodă conferă Calafatuluistatutul de oraș. în...— Confrate, fă-ne plăcerea și sări și peste pa’șopt...

— în 1969 începe să producă aici prima întreprindere republicană : fabrica de conserve. în acest început de an, 1974, a Intrat în funcțiune a doua : întreprinderea textilă. Tot în *74 noul obiectiv industrial va începe să producă cu întreaga capacitate. Atunci, fiece cetățean al țării va beneficia de mai bine de un metru de țesături de... Calafat. Și tot atunci, fiecare al zecelea locuitor al orașului cunoscut încă de geno- vezi va fi salariat la întreprinderea textilă.— Nicolae Brujan din Sibiu. Am o știre de „ultimă oră".— Chiar că ne a- propiem de „închiderea ediției...".— E limpede — voi fi scurt: întreprinderea constructoare de mașini „Automecanl- ca“ a livrat în aceste zile primii zece „su- pergrei" ai transportului rutier. Este vorba despre autotrenurile de mărfuri cu mare capacitate de transport: între 15 și 20 de tone. Montate pe au- toșasiuri ROMAN- Diesel, noile vehicule rutiere beneficiază de 215 cai putere și un consum rațional de carburanți la transportul tonajelor mari.— Mulțumim. Mulțumim tuturor. Restul, pentru edițiile viitoare.

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
Stația... uite-o, nu-iPensionarul Petre Nico- lescu din București, strada Feroviarilor nr. 43, sectorul 8, ne trimite o amplă scrisoare purtînd semnăturile a numeroși cetățeni din cartierul C.F.R. „Steaua" și de pe străzile învecinate, în care-și exprimă nedumerirea față de modul cum înțeleg organele I.T.B. să țină seama de cerințele călătorilor.„Pe raza fostei stații

I.T.B. Vasile Fulcă, de pe bd. 1 Mai — se arată în scrisoare — își au sediul două școli de cultură generală, un liceu, două grădinițe de copii, o creșă, o maternitate ș.a. Stația a fost dintotdeauna și este și In prezent strict necesară. Tocmai de aceea nu înțelegem de ce tovarășii de la I.T.B., fără să se consulte cu nimeni, au desființat-o și au reînființat-o în ultimii ani de citeva ori. Acum cîtva timp au desființat-o din nou și, cu toate insistențele noastre, ale călătorilor, nu s-a mal revenit la această măsură. Cui folosește acest joc de-a uite-o, nu-i 7"Tocmai asta nu înțelegem nici noi, stimați cetățeni. E drept că, in interesul sporirii vitezei de circula

ție a autovehiculelor pe trasee, I.T.B. a desființat in ultimul timp o serie de stații, considerate ca avînd o afluență mică de călători. Dacă prin aceasta a sporit sau nu viteza de circulație, s-a asigurat sau nu ritmicitatea atît de mult dorită — ne abținem să facem vreo apreciere, atîta vreme cit situația de pe unele trasee contrazice bunele intenții. Cit privește reînființarea stației de care pomeniți, socotim că I.T.B. va ține cont de solicitările dv.
„Meseria-i brățară 

de aur"„Mă numesc Gheorghe Păduraru și locuiesc in Medgidia, blocul S.C. 4, etajul 3, ap. 65. Sînt mecanic de întreținere și lucrez la întreprinderea de industrie locală Medgidia. De ce vă scriu 7 Am învățat această meserie de la tov. Ștefan Drumaru, in perioada 19-18— 1953. De atunci meșterul meu s-a transferat în alt oraș și nu-i cunosc adresa. Aș dori mult să-I reîntil- nesc și să-l mulțumesc din inimă pentru că m-a învățat meserie și a făcut din mine un muncitor de nădejde. Sper că prin publicarea în ziar a acestor rînduri voi putea afla adresa sa. Vă mulțumesc sincer".La rîndu-ne, vă dorim, tovarășe Păduraru, să-l regăsiți cît mai curînd pe meșter. Iar atunci cînd îl veți reîntîlni, să nu uitați să-i amintiți de zicala că meseria-i brățară de aur.
Hal, geamgiu, 

geamgiu!...în municipiul Drobeta Turnu-Severin există, așa cum ne asigură corespondentul nostru voluntar Nicolae C. Marin, nu mai puțin de cinci centre pen

tru deservirea unităților de stat și a populației cu geamuri. „Ți s-a spart un geam, dai fuga la unitatea cea mai apropiată, faci comandă și aștepți să vină meșterul la domiciliu, să ți-1 înlocuiască. O, nu, nu-i chiar așa 1 Așa ar trebui să fie în mod normal, într-un oraș civilizat, cu gospodari care se respectă. Practic, după ce faci comanda respectivă, poți aștepta, liniștit sau nu, mult și bine, că meșterul tot nu apare. Te duci și reînno- iești comanda, dar ți se spune ba că, deocamdată, nu sînt geamuri, ba că sînt meseriași puțini, ba că cine știe ce. Eu, în calitate de împuternicit al asociației de locatari nr. 2 Crihala, am făcut o comandă colectivă, pentru membrii asociației noastre, incă din luna iulie

frazînd cîntecul cu coșarul : Hai, geamgiu, geamgiu, dar nu prea tirziu 1
Care bucurie 

și la ei sâ fie I„în preajma anului nou 1974, eu, moș Ion Mihuțoiu din comuna Logrești, satul Moșteni, județul Gorj, îmi cumpăra! de la cooperativa sătească un televizor „Lux S“ și o antenă, cu toate acareturile ei. în cărticica cu instrucțiunile de folosire a aparatului, u-

1973. Dar cu toate drumurile bătute la unitatea de specialitate a Industriei locale din municipiu, a venit iarna și geamurile tot sparte au rămas. Ce fel de operativitate o mai fi și asta 7“Incalificabilă, fără doar și poate, tovarășe Marin. Sau altfel spus, bună de pus în ramă, dar care ramă să aibă geamul spart țăndări. Poate doar așa se vor sesiza gospodarii orașului și vor lua măsurile cuvenite. Pînă atunci, pentru că așa ni se întîm- plă uneori și nouă, in București, vă propunem să fredonăm împreună, para-

zina „Electronica" mă felicită pentru alegerea făcută și-mi urează ca aparatul să-mi aducă în casă cît mai multe bucurii. „Mulțumesc pentru urare" — zisei eu în gînd și alergai dur>ă meșter să-mi Instaleze televizorul și antena. Nu dură mult toată treaba, că, la un moment dat, meșterul observă că din plicul cu piese care însoțea televizorul lipsea una, mică, dar a dracului foc, că fără ea aparatul nu porni.— Ce făcuși, moș Mihu- țoiule 7 — mă întrebară vecinii, văzîndu-mă așa necăjit.— Eu făcui ce făcui, dar aparatul deocamdată nu merge. Nu merge, că-i lipsește o piesă, numită bucșă, care leagă antena de aparat, și „Electronica" nu-i colea, ca să mă duc să mi-o dea.Nu-i păcat de toate ură

rile alea frumoase ce mi le făcură în prospect 7"Mulțumește-le și matale, moș Mihuțoiule, pentru u- rările d» bucurie făcute și, în încheiere, zi-le celor ce au aranjat în plic piesele respective, precum zice colindul : „Care bucurie șl la voi să fie, și la voi să fie 1“
Cum a ajuns o gara 
depozit al... risipeiStația C.F.R. Vadul Lat, de pe linia București — Roșiori, deservește cu mărfuri, așa cum ne informează cititorul nostru Mircea Oram din comuna Bucșani- Ilfov, numeroase unități agricole socialiste din împrejurimi. „Că le deservește e foarte bine, dar cum le deservește e vai de lume. Și iată de ce. Gara nu are o rampă de descărcare a mărfurilor din vagoane, special amenajată, așa cum au alte gări. Pentru a evita plata locațiilor către C.F.R., produsele sînt descărcate la voia întim- plării, claie peste grămadă, direct în drum, care se află într-o stare de degradare jalnică, plin de băltoace și de noroaie. Multe produse (îngrășăminte chimice, ciment etc.) se de- preciază în totalitate din această pricină. Altele ajung la destinatari pline de noroi sau ruginite, după ce au zăcut prin băltoacele din preajma gării. E chiar atît de greu de amenajat o rampă și de reparat drumul cu pricina ?“Greu pentru cine nu vrea, tovarășe Oram. Pentru că, dacă se ține seama de daunele pe care le provoacă lipsa rampei de descărcare și starea drumului, pagubele sînt mult mai mari. Drept pentru care invităm... pe recepție organele în drept, pentru a lua măsurile corespunzătoare.
Alexandru STROB
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CONTINUĂ CHEMĂRILE
LA ÎNTRECERE SOCIALISTĂ

MAI MULT, MAI BINE, MAI ECONOMIC
[■Matul nertaic 

Borzesti 
către toate colectivele din unitățile 
industriei petrochimice, organice 

și de fibre chimiceExprimind hotărîrea fermă a tuturor muncitorilor, inginerilor ți tehnicienilor combinatului nostru și traducînd în viață sarcinile stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, prețioasele indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la Plenara din noiembrie 1973, adunarea activului Combinatului petrochimic Bor- zeștl adresează tuturor unităților din industria petrochimică, organică și de fibre chimice chemarea la întrecerea socialistă pentru depășirea sarcinilor prevăzute pe anul 1974. Ne angajăm ca, prin ridicarea nivelului tehnic, buna organizare a producției și a muncii, folosirea deplină a capacităților de producție, creșterea gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor, utilităților și resurselor energetice, creșterea productivității muncii, întărirea ordinii și disciplinei în muncă, să realizăm :Depășirea planului la producția globală cu 50 milioane lei ; depășirea planului la producția marfă cu 40 milioane lei, concretizată în : 800 tone polistiren și CQpolimeri ; 250 tone policlo- rură de vinii ; 550 tone erbicide și fungicide ; 1 000 tone acid clorhidric de sinteză ; 300 tone hipoclorit de sodiu ; 500 tone alcooli grași de sinteză ; 5 000 tone produse petroliere obținute prin reducerea consumului tehnologic la prelucrarea țițeiului ; 50 tone utilaje tehnologice și piese de schimb.Se va îmbunătăți calitatea produselor prin Introducerea de noi tehnologii, precum și prin modernizarea celor existente, extinderea autocontrolului pe întregul flux tehnologic, intensificarea acțiunii de pregătire și perfecționare a cadrelor, obținîn- du-se :— creșterea ponderii loturilor de cauciuc sintetic calitatea I 
de la 95,5 la sută la 96,5 la sută ;— creșterea ponderii acidului clorhidric de sinteză de calitate superioară de la 98,5 la sută la 99,5 la sută din totalul producției ;— 25 000 tone benzină C.O. 90, cu scăderea corespunzătoare a benzinei C.O. 75.Vom spori productivitatea muncii cu 1 la sută față de sarcina planificată, prin perfecționarea tehnologiilor de fabricație, organizarea superioară a producției și a muncii, dezvoltarea capacităților de producție, cu investiții reduse, mai buna pregătire, organizarea și scurtarea pe această cale a duratei reviziilor și reparațiilor, exploatarea rațională a instalațiilor și utilajelor in vederea eliminării întreruperilor în funcționare, utilizarea cu maximum de eficiență a timpului de lucru, scurtarea duratei de realizare a indicatorilor tehnico-economici proiectați la noile capacități de producție puse în funcțiune.Vom reduce cheltuielile totale de producție cu 15 milioane lei. Iar cheltuielile materiale cu 10 milioane lei prin revizuirea a 124 norme de consum de materii prime, materiale, combustibil și energie electrică, micșorarea pierderilor tehnologice, îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație.Vom diminua consumurile de energie electrică cu 4,1 milioane kWh și cu 33 000 tone combustibil convențional.Vom realiza 15 milioane lei beneficii peste plan prin depășirea planului de producție, creșterea productivității muncii, reducerea costurilor de producție.Vom depăși planul de export cu 3 milioane lei valută prin creșterea competitivității produselor și livrarea suplimentară de cauciuc sintetic, mase plastice și alte produse chimice.In domeniul investițiilor ne vom concentra eforturile pentru pregătirea temeinică a șantierelor în vederea asigurării punerii în funcțiune înainte de termen a capacităților de producție a- flate în construcție. In acest scop vom organiza echipe proprii de lăcătuși mecanici și montori care vor executa un volum de lucrări in valoare de 20 milioane lei și vom pune la dispoziția montajului 1 000 tone utilaje peste prevederile planului. Vom da in producție, cu 6 luni înainte de termen, instalația de formal- dehidă.

Prin Intensificarea activității de cercetare științifică și aplicarea rezultatelor ei în producție, se va obține valorificarea a 4 subproduse rezultate din procesele de producție și se vor omologa 8 sortimente noi.De asemenea, vom stabili soluții pentru recuperarea resurselor de energie secundară neuiilizate in prezent (gaze de faclă, reziduuri, combustibili etc), precum și bilanțuri termice și de materiale la instalațiile tehnologice, in scopul stăvilirii risipei și economisirii energiei și materialelor.în vederea perfecționării pregătirii profesionale șl îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale salariaților, vom lua măsuri pentru :— calificarea și perfecționarea pregătirii profesionale a 4 250 salariați prin școli și cursuri diferite ;— îmbunătățirea condițiilor de microclimat la toate locurile de muncă ;— intensificarea acțiunii de propagandă și instruire In probleme de tehnica securității și protecția muncii In vederea prevenirii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale ;— darea in folosință a 360 locuri la căminele de copii și a 200 apartamente pentru salariații combinatului.în contextul puternicului avînt pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, sub conducerea comitetului de partid, vom desfășura o vie muncă politică, pe baza programului de educație comunistă elaborat de Conferința Națională a partidului, astfel ca fiecare lucrător al combinatului să fie exemplu de Înaltă conștiință profesională la locul de muncă.Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri din Combinatul petrochimic Borzești asigură conducerea partidului și statului că va munci cu elan și înaltă responsabilitate pentru a Intîm- pina a XXX-a aniversare a eliberării țării noastre de sub jugul fascist și cel de-al XI-lea Congres al partidului cu realizări remarcabile în toate sectoarele de activitate.Avem convingerea că chemarea noastră la întrecere va avea un puternic ecou in rîndul tuturor colectivelor de muncă din industria chimică și va contribui în felul acesta la dezvoltarea continuă a economiei naționale, pentru bunăstarea și fericirea întregului popor.
Secretarul comitetului Președintele comitetului

da partid oamenilor muncii
I. DRĂGHIC1 Ing. P. BUNEA

Președintele comitetului Secretarul comitetului 
sindicatului U.T.C.
T. DAN D. PĂUN

IntreprMerea Eiestrocentrale 
Craiova

către toate întreprinderile 
producătoare de energie 

electrică și termicăMobilizat de recentele hotăriri de partid și de stat în legătură cu dezvoltarea energeticii și măsurile de economisire a combustibililor și energiei electrice, colectivul de energeticieni al întreprinderii Electrocentra'.e-Craiova se angajează cu întreaga capacitate creatoare pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1974 și cheamă la întrecere socialistă toate întreprinderile producătoare de energie electrică și termică pe baza , următoarelor obiective :1. — Creșterea disponibilității șl a gradului de siguranță in funcționarea agregatelor energetice, pentru alimentarea continuă cu energie electrică și termică la parametrii corespunzători a tuturor consumatorilor și in special a platformelor industriale.în acest scop vom mări cu 1 la sută puterea electrică efectiv utilizabilă planificată, ceea ce reprezintă :— punerea la dispoziția sistemului energetic național a unei puteri medii anuale suplimentare de 10 MW ;— echivalentul unei producții de 73 milioane kWh produsă cu lignit ;— economisirea a 17 milioane metri cubi gaze naturale.

în vederea realizării acestor angajamente vom lua măsuri pentru reducerea duratei de reparații a agregatelor în medie cu o zi, îmbunătățirea stării tehnice a instalațiilor, micșorarea numărului de opriri accidentale, evitarea avariilor din vina personalului, aplicarea autocontrolului calității lucrărilor de reparații, îmbunătățirea disciplinei și ordinii in exploatarea instalațiilor.2. — Gospodărirea judicioasă a combustibililor, energiei electrice și termice și eliminarea risipei. Pentru aceasta ne angajăm la :— economisirea a 10 000 tone combustibil convențional prin : reducerea cu un gram a consumului de combustibil pe kWh pentru producția netă de energie electrică, modernizarea supraîncăl- zitoarelor de abur, a preîncălzitoarelor de aer și a condensatoarelor grupurilor de termoficare ;— economisirea a 6 tone carburanți prin folosirea judicioasă a parcului auto și a utilajelor grele din dotare ;— economisirea a 2 milioane kWh energie electrică prin reducerea consumului tehnologic, raționalizarea iluminatului și a consumurilor pentru activități auxiliare ;— reducerea consumurilor de materiale la întreținerea și repararea instalațiilor prin care vom realiza o economie de 500 000 lei ;— aplicarea inițiativei „fiecare kWh-calorie-gram, economisit la maximum" pînă la nivelul fiecărui loc de muncă.3. — Organizarea unor acțiuni împreună cu consumatorii pentru valorificarea in mai mare măsură a resurselor energetice secundare și creșterea siguranței in funcționarea instalațiilor pentru alimentarea cu energie electrică și termică a consumatorilor.4. — Creșterea productivității muncii cu 10 270 lei pe salariat față de prevederile planului prin : sporirea volumului producției, utilizarea mai judicioasă a forței de muncă și a timpului de lucru, organizarea mai bună a producției și a muncii.5. — Orientarea mișcării inovatorilor și raționalizatorilor In direcția găsirii de soluții noi, pentru perfecționarea tehnologiilor de exploatare și reparații a agregatelor energetice, cu eficiența economică postcalculată de 1 milion lei.6. — îmbunătățirea activității de Investiții prin pregătirea temeinică a lucrărilor, reducerea cheltuielilor de investiții, scurtarea termenelor de punere în funcțiune a noilor capacități de producție și atingerea cît mai rapidă a indicatorilor tehnico- economici proiectați. Aplicînd programul propriu de măsuri stabilit vom asigura :— intrarea în funcțiune a grupului trei de 50 MW de la termocentrala Govora cu 30 zile mai devreme față de termenul din planul de stat ;— devansarea cu 15 zile a stadiilor fizice la lucrările de extindere a termocentralei Craiova cu un grup de 55 MW față de graficele anuale și reducerea cheltuielilor de investiții față de devizul general cu 4 milioane lei.7. — Dezvoltarea activității de autoutilare pentru asigurarea necesarului de piese de schimb, dispozitive, instalații, mașini, utilaje și reducerea pe această cale a importului prin :— realizarea unor dispozitive și utilaje in valoare de 1 200 000 lei ;— producerea unor piese de schimb care să ducă la reducerea Importului cu 550 000 lei valută.8. — Realizarea programelor de pregătire profesională, asigurarea cadrelor pentru noile obiective, ridicarea calificării prin organizarea pregătirii și perfecționării profesionale a unui număr de 950 lucrători.9. — Efectuarea a 26 000 ore muncă patriotică la realizarea unor lucrări pentru construirea unor cămine pentru tineret in Craiova și Rimnicu Vilcea, a unei creșe, grădinițe de copii și amenajarea unui teren de sport în orașul Craiova.Comitetul de partid, comitetul oamenilor muncii, comitetul sindicatului, comitetul U.T.C., toți lucrătorii întreprinderii asigură conducerea partidului și statului că vor munci cu elan și inaltă responsabilitate pentru a intîmpina aniversarea a 3 decenii de la eliberarea țării noastre de sub jugul fascist și cel de-al XI-lea Congres al Partidului Cjofnunist Român cu realizări remarcabile, spre a-și aduce astfel o contribuție mai mare la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră.
Secretarul comitetului 

de partid
Ing. Vasile MANESCU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii 

tag. Gîieorghe 
CHIOREAN

Președintele comitetului 
sindicatului 

Florea PÎRVULESCU Secretarul Comitetului 
U.T.C.

Dumitru CIO1

întreprinderea de utilai greu 
„Progresul1 Brăila 

către toate întreprinderile 
constructoare de mașini 

și utilaje greleîncadrat în ampla acțiune patriotică pentru realizarea cincinalului înainte de termen, colectivul de muncitori, ingineri, tehnicieni și economiști de la inlreprinderea de utilaj greu „Progresul“-Brăila, analizind rezervele și posibilitățile de care dispune și in dorința de a intîmpina cu noi succese cea de-a XXX-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist, Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român și sărbătorirea a 50 de ani de existență a întreprinderii, cheamă la întrecere toate colectivele din întreprinderile constructoare de mașini șl utilaje grele din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, angajindu-se să realizeze următoarele obiective :— depășirea planului la producția marfă cu 2 la sută, concretizată in : 40 excavatoare hidraulice ; 200 tone utilaje grele ;— depășirea planului la producția marfă vîndută și încasată cu 25 milioane lei ;— creșterea volumului de autodotări cu 10 la sută față de sarcina planificată.Prin eforturile conjugate ale cadrelor din compartimentele de concepție și din secțiile productive ale întreprinderii, ponderea produselor noi, modernizate și cu tehnologii îmbunătățite va depăși 75 la sută din valoarea producției totale.Se vor asimila și introduce în fabricație excavatoare de mare capacitate cu cupe de excavare de 2,5 mc și 5 mc și cupe de încărcare de 4 mc și 8,7 mc, destinate industriei miniere și extractive și marilor lucrări hidroenergetice.Ca efect al introducerii progresului tehnic și al utilizării mai judicioase a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei se vor economisi 250 tone metal, 450 tone combustibil convențional, 1 milion kWh energie electrică.Asigurînd condițiile tehnico-materiale de desfășurare în ritm susținut a lucrărilor de investiții, în colaborare cu I.C.S.I.M., vom devansa următoarele obiective :— fabrica de excavatoare etapa a Iî-a cu o lună ;— fabrica de oxigen cu 6 luni ;— căminul de nefamiliști cu 3 luni.Vom acorda o atenție deosebită calificării forței de muncă necesare noilor obiective și extinderii schimbului III, perfecționării pregătirii tuturor salariaților. în acest scop, vom asigura mărirea capacității atelierelor-școală cu 500 mp și dotarea acestora cu 42 mașini-unelte, încadrarea în procesul de producție a 1 300 muncitori calificați.Comitetul de partid va mobiliza comitetul oamenilor muncii, organizația sindicală și de U.T.C. pentru luarea tuturor măsurilor organizatorice și politice în vederea realizării exemplare a angajamentului asumat, transpunîrid în fapte sarcinile stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, prețioasele indicații primite din partea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru din octombrie 1973 in întreprinderea noastră.
Secretarul comitetului Președintele comitetului 

de partid oamenilor muncii
P. BUGA Ing. Gh. MUNTEANU

Președintele comitetului Secretarul comitetului 
sindicatului U.T.C.

C. ANDONESCU C. PREDA

In județul Prahova: OBIECTIV PRIORITAR 

AL DEZVOLTĂRII SECTORULUI ZOOTEHNIC

CREȘTEREA ȘI LIVRAREA ANIMALELOR 
LA 0 GREUTATE CÎT MAI MAREîn documentele plenarei comune a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale se acordă o deosebită atenție problemelor dezvoltării zootehniei, aplicării măsurilor care să asigure creșterea producției de carne și lapte. In județul nostru, rezolvarea problemelor complexe ale acestei ramuri de bază a agriculturii se află în centrul preocupărilor organelor județene. Pentru satisfacerea cerințelor sporite de produse de origine animală și, în mod deosebit, de carne, la indicația comitetului județean de partid, s-a întocmit și este in curs de înfăptuire un program de dezvoltare accelerată a zootehniei.Plnă in 1970, unitățile agricole socialiste și gospodăriile populației nu puteau satisface decît în mică măsură consumul de carne. în vederea rezolvării în cel mai scurt timp a acestei probleme, așa cum se prevede în programul județean de dezvoltare a zootehniei, urmărim folosirea cît mai eficientă a tuturor rezervelor existente și valorificarea superioară a producției vegetale într-o zonă care dispune de condiții prielnice creșterii animalelor. Se prevede dezvoltarea intr-un ritm mai rapid a producției de carne — de la 8 200 tone cit s-a realizat In 1970, la 34 500 tone în 1975.Desigur, nu este un obiectiv ușor 

de atins, dar noi pornim de la o experiență deja acumulată. Este suficient să amintim că ansamblul măsurilor luate pînă acum a permis creșterea greutății animalelor îngrășate, mai ales la tineretul taurin. Dar nu ne putem declara mul- țumiți cu nivelul atins. Urmărim să livrăm animale la greutăți mai mari, astfel incit de la același număr să obținem un tonaj de carne sporit. Unul din obiectivele prioritare ale activității noastre, cu termen de realizare pină în 19'75, este mărirea greutății medii de valorificare a tineretului bovin la 410 kg, a taurinelor adulte — la 430 kg, Iar a tineretului ovin îngrășat — la 33 kg. 
De asemenea. Întregul disponibil de

V__________________________

tineret taurin șl ovin, reprezentînd cel puțin 60 la sută din efectivul ce rezultă anual prin fătâri, va fi Îngrășat în unități specializate. Pentru realizarea acestor obiective s-a trecut la modernizarea vechilor ingră- șătorii și construirea de noi unități bazate pe aplicarea tehnologiilor avansate.în materializarea prevederilor programului amintit, unitățile agricole socialiste și gospodăriile populației beneficiază de un sprijin permanent din partea organelor județene de partid și de stat. Un ajutor concret și de mare eficiență au primit cooperativele agricole prin măsurile inițiate de comitetul județean . de partid, care a organizat o amplă acțiune de modernizare a adăposturilor. S-a accentuat acțiunea de concentrare și specializare a producției de came ; la bovine, producția se realizează în 5 îngră- șătorii ale cooperativelor agricole și un complex intercooperatist. la ovine — într-o ingrășătorle de mare capacitate, iar la porcine — în două complexe cu flux tehnologic industrial. Pentru sporirea producției de carne de pasăre s-au amenajat 20 de ferme specializate în creșterea puilor.Sintem hotărîți ca, prin măsurile ce le vom lua în continuare, să determinăm oreșterea și livrarea animalelor la o greutate cît mai mare, concomitent cu scurtarea perioadei de îngrășare și reducerea consumurilor specifice de furaje. Pentru a realiza un tonaj superior Ia livrare, Urmărim ca in toate unitățile să se realizeze sporuri mari in greutate, cu cantităti reduse de furaje. Vom intensifica măsurile de ameliorare a raselor, în special la taurine, prin folosirea intensă a reproducătorilor de mare valoare, organizarea selecției, aplicarea însămînțărilor artificiale, în acest mod se pot obține rezultate mai bune in oreșterea în greutate a animalelor ceea ce se va solda eu cantități suplimentare de carne Dintr-un calcul efectuat rezultă că numai prin mărirea greutății de livrare a tăurașilor Ie la 350

la 410 kg se vor obține anual peste 600 de tone de carne in plus, la care se adaugă venituri suplimentare în valoare de peste 14 milioane lei, ca urmare a încadrării animalelor la o categorie superioară de valorificare.Pentru realizarea obiectivului de a livra animalele la greutăți cit mai mari, s-au prevăzut o serie de măsuri deosebite de asigurare a furajelor. în acest sens, se vor generaliza la toate termele tehnologiile de producere a semisilozului, a fulgilor de cereale, vor fi folosite cantități importante de coceni și ciocălăi to- cați și maci na ți in amestec cu uree și melasă Suprafețele ocupate de lucernă și pajiști cultivate vor fi extinse la 70 la sută din terenul destinat furajelor de volum. De asemenea, introducem culturile succesive de orz și porumb boabe recoltate la umiditatea de 30 la sută, care vor fi destinate fulguirii, obți- nînd astfel peste 6 000—8 000 unități nutritive la hectar.Dezvoltarea zootehniei cere, de asemenea, punerea mai bună în valoare a posibilităților existente în gospodăriile populației pentru sporirea efectivelor și a producției animale. în acest scop, se vor intensifica și diversifica formele de sorijinire a crescătorilor, urmărtn- du-se sporirea efectivei™ destinate îngrășărli. contractarea lor cu statul în număr cît mai mare. în vederea creșterii greutății la sacrificare, se vor extinde acțiunile de cooperare intre unitățile de stat și cooperatiste cu crescătorii particulari, pentru in- grășarea bovinelor, ovinelor și porcinelor.îndeplinirea obiectivelor fixate va determina sporirea contribuției județului nostru la realizarea programului național de dezvoltare a zootehniei.
Inq. Aurel FURFURICA 
director general 
al Direcției agricole 
județene Prahova

...Către sfîrșitul lunii decembrie a anului trecut, la o consfătuire organizată de ministerul de resort la Constanța cu toți directorii de complexe intercoope- ratiste pentru creșterea vacilor de lapte, complexul intercooperatist de la Be- ștepe — Tulcea, alături de cel de la Albești — Constanța au fost cotate ca fiind primele complexe in- tercooperatiste pe tară în privința realizării indicatorilor de plan, îndeosebi la producția medie de lapte obținut pe vacă furajată și la cantitățile de lapte livrat la fondul de stat.Rezultatele celor de la Albești nu ie cunosc. N-am fost acolo decît c singură dată anul trecut Drin vară, împreună cu medicul veterinar Ion Chelcea, directorul complexului de la Beștepe. ca „să tragem cu ochiul", să vedem și noi „ce și cum" că prea li se dusese vestea.La Beștepe insă cunosc lucrurile încă de pe vremea cînd se băteau țărușii pe costișa pe care aveau să se înalțe construcțiile complexului. Construcția complexului a fost terminată in martie 1973, in loc de iunie 1972, cum era termenul. De aceea, popularea complexului a început în paralel cu construcția.Popularea... Ușor de zis, dar anevoie de făcut. Pentru că trebuia realizat un complex modern pentru vaci cu lapte, proiectat la o capacitate finală de 1 150 capete, din care 640 efectiv de vaci cu lapte, care să dea producții medii model măcar pentru ceilalți crescători de vaci din județul Tulcea. Ce-i drept, e drept specialiștii direcției agricole au mers prin cooperativele crescătoare de vaci au ales vițelele și iunincile mai răsărite, le-au însemnat, au stabilit grafice pentru monta lor, termene de livrare către complex etc.Dar cum se întimplă a desea, de la plan și pînă la faptă e cale lungă și întortocheată Or. ce' care trebuiau s£ der vitele și juninci, vorbi românului : fiindu-le mal aproape de piele propria cămașă, cind au venit cei de la complex după material, multi au început să dosească vițelele și junincile mai acătării și 

să dea tot din cele ținute cu „apă, paie și bătaie", ca să scape de ele.Venea cite un lot de 10-12 vițele. Te uitai la ele și te prindea mila.— Ce zici, Aii, mai ies vaci din ele ? — îl Întrebam pe epizootologul complexului. Acum, Aii lucrează in alt capăt al județului, ca director tot al unui complex.Aii zimbea ironic de neîncrederea celor din jur și spunea :— Să Ie vedeți peste 
COMPLEXUL INTERCOOPERATIST DIN BEȘTEPE-TULCEA

Un punct turistic de mare atracție 
pentru zontehniștii văicăreți

două-trei luni, nici n-o să ziceți că-s astea pe tare le vedeți acum Totul depinde de grija omului, pentru că ele, sărmanele n-au cum să-i reclame pe neisprăviți...Rar mi-a fost dat să văd oameni mai îndrăgostiți de meseria lor decit medicul veterinar Aii, decît colegul său de facultate Ion Chelcea, decît Trucza Emetic, șeful fermei zootehnice, un secui „rătăcit" prin Dobrogea, numai așa „de-al dracului", cum spunea el, ca să vadă cum a- rată lumea și pe alte meleaguri. Pomenesc de el pentru că e veteranul complexului, iar tot ce s-a făurit acolo s-a tăcut sub o- chii lui și cu contribuția sa nemijlocită A venit cu nevasta. cu copiii 'ultimul i «-a născut îr, Beștepe), iar acum e beștepear. get-be- get. Poate că odată tot o să-mi spună el cite nopți a vegheat pe linia grajdurilor, ca să-i tacă pe lame- 

nil din subordinea lui „să fie ca el". Adică să-și facă meseria cu tragere de inimă și răspundere, nu să lucreze in dorul lelii...— E de ajuns o singură dată să nu ai grijă de vacă, să nu-i dai tainul la timp și cît Ii trebuie, pentru ca pe urmă să te căznești zile de-a rmdul ca s-o aduci pe „linia de plutire" cu producția de lapte. Asta e deviza lui și motivul pentru care își ține oamenii din scurt la treabă.Ion Chelcea. care a fost 

lumit Jirectorul completului, iste oltean get-be- get, om cu o nemăsurată ambiție de a face fiecare lucru „cu cap", știind să învețe de la oricine și din ce este bun și din ce nu, mereu la curent cu ce e nou în lume în materie de zootehnie. ...Odată, cînd plecau oamenii acasă, la prinz, se constată că unul ny adăpase vitele și mal pleca și cu vreo trei litri de lapte In coș. Normal, îl cheamă pe director la fața locului, dar „împricinatul", nici una nici două, ripostează indolent :— Și ce dacă 1 crapă vita pînă mă întorc 1 se face gaură în cer pentru trei sticle eu lapte ?Adunarea de partid i-a recomandat directorului să-l scoată din complex. Și l-a scos— Păi cum, așa merge treaba aici 1 — au zis unii.— Dar cum credeați că altfel 7 I-a întrebat Chelcea.

— Dftcă-i așa, plecăm șl noi !— Bine faceți. Drum bun și să auzim de bine.Azi unul, mîine altul, complexul și-a „cernut" e- fectivul de oameni ca prin sită. Iar cei care au rămas sint oameni de nădejde.— Fără acești oameni nu făceam noi nimic aici — ne spune astăzi Chelcea cu mîndrie. Dar numai el știe cît i-a trebuit ca să-i dezbare pe unii de vechile a- pucături și, totodată, să-i învețe ce-i aia zootehnie 

făcută „ca la carte". De- leori mi-a fost dat să-l aud pe nea Chiruș, președintele cooperativei agricole de producție din Beștepe, cru- cindu-se de mirare : „Măi să fie el de Chelcea ! Ce le-o fi făcut, cum i-o fi „deseîntat", că parcă-s alții".De munca asta migăloasă cu oamenii. Chelcea a trebuit să se ocupe „in paralel" cu impulsionarea constructorilor ca să-și termine treaba, în parale) cu popularea complexului, in paralel cu controlul periodic al gestației, treabă pe care o făcea Chelcea personal, în paralel cu lotizarea vacilor și a vițeilor nou-născuți. în paralel cu organizarea furajării fiecărui lot de animale pe baze științifice.. Dar cite nu sint de tăcut tntr-ur complex zootehnic modern aflat la început de drum, pentru a face din el o adevărată „u- zină" producătoare de lapte 1Poate că în romparație

cu alte unități zootehnice din țară, cu experiență mai îndelungată, rezultatele obținute de complexul de la Beștepe să nu pară prea spectaculoase. Ele au fost realizate însă de la vaci aflate la prima lactație, vaci provenite din vițele și juninci de adunătură de la vreo 15 cooperative agricole din județ. xIată acum și rezultatele cu care au încheiat anul 1973 cei de la Beștepe :• plan de efective — 1 009 de capete din care 640 vaci și juninci gestan- te. Realizat peste 1 000 de capete din care 648 vaci și juninci gestante.• planul producției totale de lapte — 4 800 hl. Realizat - 5 500 hl.• plan de livrări la stat— 4 50C hL Realizat — 5 320 hl.• plan producție medie pe vacă furajată — 2 996 l. Realizat - 3 600 1. (lapte STAS cu procent de 3.5 la sută grăsime)• plan de beneficii — 12 000 lei. Realizat beneficii in primul an de producție— 200 000 lei.Acum trei ani, pe locul unde se găsește complexul Beștepe era o costișă golașă. presărată cu pietrele ultimului horst dobrogean întins pînă pe malul brațului Sf Gheorghe.în 1973 complexul Beștepe a dai țării, în primul an de producție, 550 de vagoane de lapte. Și asta datorită, în primul rind, oamenilor care au sfinții a- ceste locuri.Și încă un amănunt : cu excepția lui Chelcea, a lui Trucza, a unui îngrijitor vrîncean și a economistului, toți ceilalți 70 de lu
crători ai complexului sint 
localnici din Beștepe. Oamenii au sfințit deci nu numai locul amintit, ci și, in primul rind, ca să reușească acest lucru, s-au transformat pe ei înșiși. Pentru că azi, oriunde Ia noi, la nivelul exigentelor pe care ni le*am impus singuri, este imperios necesar ca înșiși oamenii să fie pe măsura și la înălțimea locurilor ce așteaptă a ti încă sfințite !

Stelian SAVIN
corespondentul „Scinteil*
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CENTRUL STUDENȚESC
DE PROIECTARE

cinema

— Să intrăm în liniște, se lucrează Ia proiectarea uneia dintre cele mal complexe teme : extinderea secției de încălzire a blumingului 1300 de la Hunedoara !Sensul apelului pe care ni-1 adresa prof. univ. dr. ing. DAN GHIOCEL, prorector al Institutului de construcții din București, nu l-am înțeles pe moment ; încăperea unde funcționează principalul birou al acestei filiale a Centrului studențesc de studii, cercetări și proiectări nu arată prin nimic exterior că ar fi vorba de o activitate neobișnuită. Dimpotrivă, aceleași uși pe care este fixată aceeași tăb’iță „sala nr..." trec aproape neobservate în ambianța generală de ordine și curățenie, cestui apel aveam să-1 înțelegem pe deplin de cum am pășit în spațiul încărcat cu planșete de proiectare, asupra cărora studenții fixează, într-o rețea de linii abia perceptibile, viitoarea imagine a unui subteran căptușit cu beton sau conturează tabloul unui viaduct prins ca o eșarfă în steiuri de piatră. Se lucrează temeinic, se lucrează intr-o liniște desăvirșită. cu sulurile hîrtiei de calc planșe uriașe din loc în loc, ție și eleganță veni să-mi explice un zilele proiectăm asemenea de diferite unități cern adeseori cu schimbul ; ele recapitulează și sistematizează documentarea, noi fixăm pe planșe rezultatele calculului preliminar, după care schimbăm rolurile ; ne completăm reciproc ca intr-o uzină cu cea mai perfectă diviziune a muncii".Și astfel am intrat pe nesimțite în... istoria unei activități pe cit de intense, pe atît de utile. înființat în aprilie 1971, din inițiativa și sub conducerea Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, Centrul studențesc de studii, cercetări și proiectări avea drept unic scop a- tragerea viitorilor specialiști, încă din anii formației lor universitare, la o activitate concretă de proiectare, desfășurată sub conducerea celor mai experimentate cadre didactice. A fost deci conceput și, in perspectiva re-

Dar sensul a-

zultatelor obținute in cei aproape trei ani, s-a dovedit a fi cu adevărat un factor esențial de integrare organică a invățămîntului superior cu producția și cercetarea. Pentru că nu după multă vreme de la înființarea centrului, activitatea desfășurată în cadrul unei singure filiale, cea a Institutului de construcții, a atins performanțe tehnico-științifice și economice nebănuite ; pînă la încheierea anului universitar 1972-1973 aici au fost onorate peste 100 de contracte în valoare totală de circa 5 milioane lei. Numai în cursul anului 1973 aici s-au elaborat proiectele înscrise în aproape 50 de contracte, in valoare de circa 3 milioane lei. Iar obiectivele economice materializate sau prevăzute a se mate-
0 valoroasă inițiativă pentru integrarea organică

Identifică în perfecționarea deprinderilor de proiectare pe care le însușesc acum studenții și, pe această bază, în familiarizarea tinerilor cu activitatea practică de mare complexitate tehnică și de înaltă valoare economică. Desigur, și prin programul cotidian de studii întocmesc ei proiecte, dar complexitatea celor de față, faptul că ele sînt axate pe o- biective concrete, care vor prinde viață nu peste multă vreme, ca și faptul că din veniturile realizate studenții primesc o cotă parte ca remunerare a muncii depuse — toate acestea au o valoare stimulativă și conferă activității studențești de proiectare a puternică finalitate, cultivă deopotrivă competența profesională și sentimentul răspunderii cetățenești.—— Nu întîmplă- tor — intervine a- sistentul GHEORGHE MANEA, de la Catedra construcții lice — un vent cu de un an, și jumătate cadrul centrului nostru Își reduce la cel puțin ju- necesară adap-

de meta- absol- stagiu un an în

c

îngrămădite in jur, cu de ozalid peste care, se orihnesc cu discre- cîteva flori. „Aici vor colegele noastre — avea tînăr înalt ; în intensă, cînd teme oferite economice, fa-de activitate

rializa în baza acestor studii ar onora și pe cel mai experimentat institut de proiectare ; extinderea secției de grafitare la Fabrica de produse căr- bunoase de la Slatina și a halei de ajustaj de la „Oțelul roșu", studiul amplasamentului căii ferate normale Bicaz—Tașca, proiectul consolidării drumului Teișăni — Slănic Prahova, studiul cu privire la disipatorul de energie al barajului de la Porțile de Fier, cercetările preliminarii în vederea eliminării nămolurilor pe litoral sînt doar cîteva dintre cele mai de seamă reușite. Dar ar trebui să li se adauge cele mai multe dintre temele de studiu și proiectare elaborate și de alte șase filiale înființate între timp in întregul învățămînt tehnic din centrul universitar bucureș- tean, datorită cărora au fost onorate peste 500 de contracte cu o valoare totală de circa 25 milioane lei. Deschiderea noului an universitar, sub auspiciile stimulării ritmului integrării invățămîntului cu producția, a amplificat și mai mult acest proces, l-a îmbogățit cu valențe formative dintre cele mai importante.— Prima dintre aceste valențe — ne mărturisea în această ordine de idei prof. dr. ing. Dan Ghiocel — se

Carnet cultural
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ROMÂNEȘTI

CERCURI DE CITIT

mătate perioada tării la viitorul lui loc de muncă. Toți membrii venți în 1972, specialiști de unde au fost— în plusprorector — această formă de activitate concretă are repercusiuni favorabile și asupra procesului de în- vățămînt in ansamblul său. Elaborarea unor asemenea proiecte concrete, inspirate nemijlocit din viața practică, generează de regulă o perioadă de intense căutări, de meditații profunde, de discuții aprinse. Profesorii și studenții se regăsesc frecvent intr-un colocviu ad-hoc, desfășurat chiar pe locurile unde urmează să fie aplicate viitoarele soluții tehnico- științifice ; de multe ori, în acest colocviu sînt atrași spontan inginerii, maiștrii și muncitorii întreprinderilor beneficiare, se înfiripă pe nesimțite un schimb rodnic de idei, de experiență : deschis, esențial, de- terminînd de fiecare dată delimitarea și adoptarea celei mai bune soluții.Iar asemenea soluții, o dată aplicate și rezultatele cunoscute, prestigiul centrului crește și mai mult ; odată cu prestigiul cresc priceperea, capacitatea profesională se lărgește sfera pâri științifice. Și acestea laolaltă se întărește legătura organică între invățămint, producție și cercetare, sporește eficiența socială a procesului de pregătire a viitorilor specialiști. Nu identificăm în chiar intimitatea unei asemenea realități rațiunea superioară a acestei valoroase inițiative studențești, care poartă numele de Centrul de studii, cercetări și proiectări ?

filialei noastre, absol- sint astăzi apreciați ca nădejde, pretutindeni repartizați.— continuă tovarășul

a studenților, de preocu- prin toate

• Capcana : PATRIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, CA
PITOL — 0,15; 11,30; 14; 16.15;
13,30; 20,45, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Cldul (panoramic-color — am
bele serii) : SALA PALATULUI
— 16 (seria de bilete — 4922); 20 
(seria de bilete — 4934).
• Insula misterioasă : 
FARUL — 8,30; 11; 13,30; 
21, BUCUREȘTI — 8,30;
16; 18,30; 21.
a Veronica se întoarce
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45;
18,15; 20,30, VOLGA — 8,30; 
12.30; 14,30; 16.30; 18,30;
ARTA — 10.30; 15,30; 18; 20.
• Judo : FESTIVAL — 9; 11; 1»; 
15; 17; 19: 21.
• Coloana de Ia miezul nopții :
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 18;
18,15: 20,30.
a Răscoala : DOINA — 8.45; 16.
• Albă ca zăpada șl cei șapte 
pilici : DOINA — U; 13,30; 18. 
LIRA — 16; 13; 20.
• Program de filme documenta
re : DOINA — 20.
a Joe Kidd t SCALA — 9; 11,ÎS; 
13.30; 16; 18,30: 21, EXCELSIOR — 
9; 11,15: 13,30; " ------ ------
MELODIA — »î 
18,30; 20,45.
a Legenda lui
PURI NOI — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30.
a Marele vals : GRI VIȚA — »; 
12,30; 16; 19,30, GLORIA — 9,30; 
12,30: 16; 19.15.
a „vila" noastră de vacanță 1 
DRUMUL SĂRII — 15.30; 18;
20,15.
• Anatomia dragostei : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,15.
s Extaz — 14.30; 16.30, Felul de 
a fi — 18,45, Căderea dinastiei Ro
manov — 20,45 ; CINEMATECA 
(sala Union).
• Fapt divers In prima pagină :
BUZESTI — 9; 11,15; 13.30: 16;
18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11.15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30.
c întimplări cu Cosa Nostra : 
VICTORIA — 9; 11,15: 13,30; 16; 
18.15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18: 20.15, FLACĂRA
— 9,15; 11,30: 13.45; 16; 13.15 : 20,30.
• Ceața : RAHOVA — 15.30; 18:
20,15. , , ,
a Misiunea secretă a maiorului 
Cook : BUCEGI — 15,30; 18; 20,15, 
COTROCENI — 13,45; 16: 18,15;
20,30, MOȘILOR — 9; 11,13”, 13,30: 
16; 18,15: 20,30.
a Decolarea: CRÎNGAȘI — 16:18. 
a Ultimele șase minute : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15, FERENTARI — 15.30; 18; 
20,15. ,
a Pădurea de mesteceni : VII
TORUL — 15.30: 18.
a Clasa muncitoare merge In 
paradis : VIITORUL — 20.
• Torino negru : DACIA — 9: 
11,15: 13.30; 16: 18,15: 20.30.
a Dragostea începe vineri : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20.15.
a Doi pe un balansoar : UNIREA
— 15.30; 18: 20,15.
a Uimitoarele aventuri ale Iul 
Robinson Crusoe : GIULEȘTI — 
15,30: 18: 20,15.
a Cea din urmă zi : MUNCA — 
18; 20.
a Eliberarea Iul L. B. Jones : 
MUNCA — 10; 16.
a Cu cărțile pe față : PACEA — 
15,30: 17,45; 20.
a O floare și doi grădinari : 
POPULAR — 10; 15.30 "
a Vis de dragoste : 
15,30; 19.
a Vagabondul : COSMOS — 10.30; 
15,30; 19.

LUCEA- 
16; 18,30; 
11; 13,30;

CEN- 
16; 

10,30; 
30,30,

16; 18,15; 20,30,
11,15: 13,30; 16;

Rustam : TIM'

: îs.
VTTAN

In sălile Muzeului de artă al publicii Socialiste România Știrbei Vodă nr. 1), etajul I, deschis expoziția „Artiști străini pe secolul
Re- (str. s-ameleaguri românești în XIX".Valorificînd lucrări cu temă aflate în patrimoniul tului de stampe și desene zeului, expoziția cuprinde ție de 30 de desene, gravuri semnate de artiști ca chel Bouquet, Ludwieg Erminy, A- medeo Preziosi, Auguste Raffet, Nicolas Ranetti, Thăodore Valerio 

ș.a. Expoziția poate fi vizitată intre orele 9 și 11 în fiecare zi în a- fară de luni.

această Cabine- al mu- o selec- acuarele și Mi

SF. GHEORGHE (Corespondentul „Scînteii", Tumori Geza). — în comuna Boroșneul Mare, comitetul județean al femeilor, în colaborare cu Centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă din județul Covasna, a organizat un schimb de experiență in scopul îmbunătățirii activității cercurilor de citit din mediul urban și rural. La schimbul de experiență de la Boroșneul Mare au participat bibliotecari, conducători ai cercurilor de citit, președinții comitetelor și consiliilor de femei din orașele Sf. Gheorghe și Covasna, precum și din alte 11 comune din jur. Acțiuni similare au fost organizate în orașele întorsura Buzăului, Baraolt și comuna Sinzieni.

Acum cînd al doilea tom al Caietelor Princepelui a devenit o realitate și sîntem în așteptarea apariției celui de-al treilea, ceea ce inițial a putut părea reacția impulsivă a unui orgoliu profesional vulnerat de contestatari se dovedește a fi o întreprindere ce e dusă spre capăt cu sistem și consecvență. Elogiat cu fervoare sau, potrivă, ‘ment, Princepele, carte remarcabilă, Nu încape îndoială că in curînd și „caietele" aferente lui — promise în 6 volume— vor exista de asemenea. Mai puțin clar pare a fi Insă, și asta în pofida repetatelor declarații ale autorului sau a opiniilor pro ori contra ale criticii, mobilul care a stat la baza publicării acestui imens „jurnal al unor romane". Să fie oare această literatură potențială rezultatul năzuinței autorului de a demonstra că „înainte do a spune trebuie să știi... ?“ Poate. Dar în acest caz scriitorul avea aprioric dreptate și ne-am afla deci— în aparență — în fața forțării unor uși deschise. Pe drept cuvînt prozatorul îl citează pe Andră Mal- raux : „Cultura nu se moștenește, se cucerește". Se poate merge și mai departe. Nu devii mare scriitor scormonind la Infinit, ca Intr-o scorbură, în propria zestre nativă. Mai a nevoie și de muncă, de multă muncă, de ucenicie pe la curțile maeștrilor. Chiar talentat, un scriitor al acestui veac se poate rata prin ignoranță, iată adevărul dramatic pe care Eugen Barbu îl oferă ca subiect de meditație celor dispuși să minimalizeze travaliul artistic. O altă supoziție indică drept posibil pretext unele contestări (a- cuzații de plagiat chiar) care vizau Princepele, opoziții care l-au determinat pe romancier să-și deconspi- re atuurile, să arate „fața nevăzută a lunii", munca imensă de documentare care a precedat elaborarea romanului.Oricum ar sta lucrurile, Princepele trăiește, se tipărește în alte și alte ediții, incit judecate numai ca acte de justificare, Caietele ar constitui o probă perfluă de erudiție.Credem punct de principium movens antrenat acest informații, reflecții, con- fesii, detalii biografice, meditații despre scris și scriitori e altul și constă, pe de o parte, în dorința lui Eugen Barbu de a face într-un mod mediat, indirect, o demonstrație pedagogie a creației, a sugera abil felul în care munca de elaborare a șters munca de informare, pe de alta, aspirația de a se edifica pe sine însuși. Că- linescu nu este un nume invocat de circumstanță în Caiete. Examinată, studiată în structurile și atributele ei contradictorii, publicisti- divinului" (cum îl nu-

dim-tăgăduit vehe- această există.

su-că adevăratul pornire, acel care a diluviu de reflecții,
de de

NOI EXPOZIȚII LA 
GALERIILE „APOLLO"

OMAGII CINTECULUI 
ROMÂNESC

mește autorul de față) pune în relief o constantă: criticul elucidează pe alții, lă- murindu-se mai întîi pe sine. într-un fel similar procedează și Eugen Barbu. Asaltat de idei, de întrebări, tentat să răspundă sau să întîrzie răspunsurile pi- nă la perfecta lor cristalizare, prozatorul se duelează în aceste pagini de jurnal nu atit cu alții, cit mai ales cu el însuși. „Un jurnal este, de fapt, un dialog platonician, o dispută cu tine însuți" — mărturisește scriitorul lntr-o succintă „motivare".Contemplate ca jurnal al unei autoclarificări, Caietele constituie o literatură de frontieră, o prezumabilă
Eugen BARBU:

„cuvintele" vînate cu „delicii" ș.a.m.d. Ar dispărea însă farmecul inefabil generat de știința perfectă a montajului, acea artă subtilă a contrapunctului, turnura barocă a compoziției.Eugen Barbu nu ezită să-și pună la contribuție înaintașii, luîndu-și bunul de acolo unde îl găsește, cu — păstrînd proporțiile — sentimentul unui Homer care se confesa ■ „Eu sunt cite puțin din tot ce-am în- tîlnit". Pagini întregi conțin conștiincioase fișe de lectură, ce par la prima vedere transcrise de un Se- renus Zeitblom (și el mereu pomenit în Caiete !) doct și impasibil. Impresie înșelătoare. Caligraful nu e

Caietele
Princepelui"®

CRONICA LITERARĂ

rează acest zel constructiv, frînîndu-i brutal ascensiunea prin solidele ancore ale detaliului. Scrupulul stilistic conduce la o stare vecină cu inhibiția, al cărei singur remediu este „invidia accelerată" stirnită de lectura maeștrilor cu care intră într-o fericită emulație. Reținem un citat e- locvent : „Acești scriitori din care Iau sunt reperele mele spre un infinit artistic către care dibui. Ei au simțit la fel cu mine și au spus mai devreme și mai bine ceea ce eu gîn- desc, descoperind teritoriile pe care ei le-au ocupat mai de mult, dar asta nu e nici o rușine. Ei mă hrănesc, el mă fac să încolțesc. Totdeauna Căli- nescu șl Arghezi au avut asupra mea o influență colosală. Cind îi citeam simțeam acea invidie fericită care-mi dădea și mie talent". Unul din cele mal captivante și mai substanțiale capitole ale Caietelor este cel întitulat ; Mijloacele literaturii, în cuprinsul căruia autorul se apleacă asupra scrierilor literaturii noastre vechi, citindu-le cu un ochi proaspăt și punînd în cu un ardent și patriotism, valori te ale culturii De altfel, Eugen anunțat un temerar iect al unei Istorii mice și antologice a literaturii române de la origini pînă în prezent, un „corpus unitar" în IC CCC

lumină, constant nebănui- române Barbu a pro- polc-
10 000 de pagini, prilej de a , urmări constantele mul- i

Galeriile „Apollo" găzduiesc trei microexpoziții cu lucrările de grafică ale artiștilor brașoveni Alexandrina Gheție Hilohi, Harald Meschendorfer și Kaspar Teutsch și exponate de ceramică ale artistei bucureștene Teresa Panelli.Graficianul Harald Meschendorfer, cel mai în vîrstă dintre artiștii brașoveni expozanți, ne prezintă lucrările colegilor săi : „în lucrările de acum Alexandrina Hilohi a știut să găsească mereu alte și alte soluții plastice. Trecînd la o realitate specifică lumii grafica serială a lui Teutsch se înscrie într-o plastică inedită. Ciclurile „Fier, beton", „Prezențe în spațiu", „Din jurnalul unui laminor" relevă bogăția și veridicitatea realului cu mijloace specific plastice. în ceea ce privește lucrările mele m-am orientat de data aceasta spre o formulă deosebită și cu materiale de structuri diferite, am încercat să redau o materie grafică aleasă și prețioasă".Artista bucureșteană Teresa Pa- nelli, care expune împreună cu artiștii brașoveni lucrări de ceramică, ne-a spus : „Toate lucrările pe care le prezint acum sînt realizate la Fabrica de ceramică din Sighișoara. Ele sînt, deci, supuse unei tehnologii care mi-a influențat și gîndirea plastică. Am dorit să aduc un grup de piese menite să creeze o ambianță plăcută, decorativă".

tehnice, Kaspar formulă

M. PREUTU

EXPOZIȚII ITINERANTEBACĂU (Corespondentul „Scînteii", Gh. Baltă). _ Aproape 20 de expoziții de artă plastică, istorie și științele naturii, organizate de secțiile Muzeului din Bacău, străbat în aceste zile satele și comunele județului. Deschise în sălile căminelor culturale, ele prezintă țăranilor cooperatori cele mai noi descoperiri în domeniul istoriei, precum și diferite aspecte din viața și lupta partidului și poporului nostru în opera de construire a socialismului. Fiecare din aceste expoziții itinerante este însoțită de specialiști muzeografi care le prezintă sătenilor, fac expuneri. Adesea, expozițiile sînt urmate și de filme adecvate. în prezent, muzeul județean pregătește alte 10 expoziții de pictură, sculptură, grafică, de istorie și științele naturii, care vor fi trimise In satele și comunele județului.
V ___________

unele mai mare arhi-în cariera unui artist există momente care pot însemna mult decit succesul, oricit de al unei seri în fața unei săli pline.Așa s-a petrecut și cu Gheorghe Zamfir care s-a întors recent, împreună cu formația sa, dintr-un turneu în S.U.A., Canada și Franța. Participînd la concertul internațional dat cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a „Zilei drepturilor omului" din cadrul O.N.U., dincolo de ropotele aplauzelor cu care a fost răsplătit, Gheorghe Zamfir păstrează ce i-au lui și mâni, în memorie cuvintele fost adresate în scris, celorlalți muzicieni ro- ii 1Oin, de către Kurt Waldheim, secretar general al O.N.U. : ..... Consider că publicul nostru a reușit să vă facă să înțelegeți... cit de mult ne-a bucurat prezența dv. aici și calitatea interpretării datorate muzicienilor din grupul dv., remarcabil de talentat. Ne-ați adus din România un program muzical absolut original și ne-ați sprijinit să marcăm un moment important în viața O.N.U. — a 25-a aniversare a Declarației universale a drepturilor omului. Vă sîntem profund recunoscători că ați venit în mijlocul nostru și că ne-ați prezentat un spectacol minunat".Cuvintele de laudă la adresa muzicii folclorice românești și a celor care au interpretat-0 apărute în „New York Times", în ziarele din San Francisco și din Montreal completează bucuria artiștilor, în- timpinați cu multă căldură ca soli ai artei românești.
C. JIVA

AZI IN LIBRĂRIIEdmond Rostand — „Micul vultur" (Ed. Minerva).xxx — „Zburătorul" (balade culte românești — Ed. Minerva).I.L. Caragiale — „La hanul Iui Minjoală" (Ed. Minerva).Charles Chaplin — „Povestea vieții mele" (Ed. Muzicală).Constantin Noica — „Creație și frumos in rostirea românească". (Ed. Eminescu).
ANSAMBLUL
TINERETULUI

carte de ficțiune în care talentul epic se impune prin arta de a citi și ordona conspectele intr-o dezordine savantă, de a lăsa fișele de lectură într-o libertate supravegheată ce implică de fapt rigori și severități redutabile. Firește, nu Eugen Barbu a inventat colajul (un antecedent ilustru în literatura noastră îl reprezintă „învățăturile lui Neagoe Basarab..."), lucru pe care îl și recunoaște cu acea franchețe ce îi este specifică : „Ideea nu-mi aparținea și nu creil că pot fi învinuit că am inventat genul. în Valery, In Feuchtwanger, în Thomas Mann, ca să nu a- mintesc de Vergilius, de Dante șl de toți tragicii greci, ca să ajungem pînă Ia Shakespeare și Ia mai modernul T.S. Eliot, procedeul este de rutină...". Felul în care îl cultivă îi aparține însă pe de-a întregul. Un spirit meticulos ar putea sistematiza pe secțiuni această masă incandescentă care tălăzu- iește agitată de impulsuri contrarii și atunci am a- vea capitole despre literatura română veche, consemnări de doctrine și practici ezoterice, reflecții despre ritualuri ale fertilității, proiecte romanești, o istorie a pamfletului într-un stadiu incipient, tatonări îp direcția unui dicționar onomastic, rezumate telegrafice de lucrări istorice, liste de
Mihai IORDANESCU

Ora de laborator la Liceul industrial minier din Deva Foto : M. Andreescu

• Opera Româna : Olandezul zbu
rător — 19.
• Teatrul de operetă : Singe 
vleneă — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala mare din bd. N. Băl- 
cescu) : Un fluture pe lampă — 
19,30, (sala Comedia) : Prizonierul 
din Manhattan — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Casa de mode — 20.
• Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea ! — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) ; Bărbați fără neves
te — 20.
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
a Teatrul satiric-muzloal ,.C. Tâ- 

Savoy) : La Savoy,

(Urmare din pag. I)și furnizori de utilaje tehnologice. In ceea ce privește activitatea constructorilor, acordăm o atenție deosebită îndeplinirii ritmice a prevederilor fizice și valorice de plan, prin realizarea in primul trimestru a peste 24 la sută din planul anual, prin devansarea termenelor de dare în exploatare a investițiilor planificate in semestrul II, deoarece și în acest an se menține o eșalonare neechilibrată a termenelor de punere in funcțiune. îndeplinirea la timp și chiar mai devreme a planului de punere în funcțiune constituie, in anul 1974, criteriul de prim ordin în măsurarea eficienței activității factorilor care contribuie la realizarea investițiilor, deoarece, după cum arată calculele făcute, numai prin darea in exploatare și atingerea indicatorilor din proiecte, cu o luna mai devreme, se poate obține un spor de producție în valoare de circa 3 miliarde lei.O atenție prioritară acordăm, în continuare, intensificării ritmului de montaj al utilajelor tehnologice sosite pe șantiere în vederea diminuării stocurilor care încă se mențin la un nivel ridicat. în acest scop s-au întocmit programe de montaj detaliate pe fiecare obiect și utilaj, luin- du-se în considerare și sosirea utilajelor programate și am prevăzut montarea in trimestrul I 1974 a unui volum de 52 845 tone, cu 30 la sută mai mult decit in perioada corespunzătoare a anului trecut.

a investițiilor planificate depind, în- tr-o măsură decisivă, de randamentul muncii desfășurate de lucrătorii noștri, de productivitatea lor. Ca urmare, în acest an, ritmul de creștere a productivității, comparativ cu realizările din anul trecut, va fi de circa 12 la sută, ceea ce reprezintă nu numai cel mai înalt ritm din economie, dar este cu 6.6 la sută mai mare decit nivelul prevederilor inițiale ale planului cincinal pentru 1974. Vreau să precizez că realizarea acestui nivel este neapărat necesară pentru încadrarea în ritmul de înfăptuire a sarcinii trasate de Conferința Națională a partidului privind dublarea productivității muncii în activitatea de construcții-montaj.

rînd sînt orientate spre realizarea de noi tipuri de materiale și de elemente de construcții eficiente, de structuri ușoare, inclusiv pe punerea la punct a tehnologiilor de execuție corespunzătoare.în altă ordine de idei, trebuie precizat că conducerea ministerului a stabilit, ca direcție prioritară de acțiune, rapida reactualizare și adaptare de către fiecare unitate a programelor de măsuri elaborate pentru creșterea substanțială a productivității muncii, la condițiile specifice ale acestui an. Pe același plan al preocupărilor se situează și măsurile privind aplicarea, integral și cu fermitate, a acestor programe, la toate nivelurile — grup de șantiere, șantier,

RM. VÎLCEA (Corespondentul „Scînteii", Ion Stanciu). Din inițiativa Comitetului județean Vilcea al U.T.C., la Rîmnicu-Vîlcea a luat ființă un ansamblu artistic al tineretului.
J

— Referindu-ne la indicatorii 
„tradiționali" de eficiență in ac
tivitatea de construcții-montaj 
— creșterea productivității mun
cii, reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție, îmbunătă
țirea calității lucrărilor — că
rora dintre ei le acordați intiie 
tate ?i din ce motive ?— în activitatea noastră, o caracteristică esențială a planului pe anul 1974 o constituie nivelul deosebit de exigent al tuturor indicatorilor calitativi ai producției.O atenție majoră acordăm, în a- cest muncii.cru pesens. creșterii productivității Accelerarea ritmului de lu- șantiere, predarea la termen

un simplu compilator, el își domină suveran materia, o consemnează cu un zîm- bet amuzat. Cîte o întorsătură ironică, cîte o reflecție de-o aciditate bine temperată deconspiră într- un rînd, două, adevărata o- pinie a celui ce părea integral cucerit de știința unui Pierre Maxime Schuhl, Desirâe Hirsch, Annie Be- ssant, Eliphas Lăvi ș.a.Drumul pe care-1 parcurge Eugen Barbu nu este de la Carte la Cuvînt, ci exact invers. Iubitor de rafinamente lexicale, estet, livresc, tămăduit printr-o îndelungată experiență de spontaneitate (a se citi facilitate), pare un etern plecat în incantatorii, a „i netice". într-un cuvînt, un pasionat de ceremoniile verbului. Pasiune ce generează o adevărată dramă și evidențiază un bovarism. Prozatorul are ape- tituri epice pantagruelice. Ar lucra, cum o declară, fresce narative michelan- giolești, și pentru asta își alege fundalul, preparînd cu mare dichis, un „mortar colorat la extrem, dar armonios ca o simfonie". Enumerate, proiectele romanești nerealizate Încă impun prin număr și prin dimensiunile sugerate. Să recapitulăm.: „Săptămînanebunilor", „Frica", „Calea negustorilor", „JanUs". Stilistul impenitent care este însă Eugen Barbu cenzu-

scriitorul ni se argonaut căutarea frazei .mierii fo-

Bocma I — 15,36, (sala din Calea 
Victoriei nr, 174) : Vino să nc 
vezi diseară — 19,30.
• Teatrul de revistă sl comedie 
„Ion Vasilescu" ; Siciliana —19,30. 
a Circul „București" : Spectacol 
prezentat de circul Busch-Roland 
— 16; 19,30.

t V
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. Matematică (cla
sa a VIII-a).
Fizică (anul III) : Producerea 
tensiunii electromotoare alter
native.
Chimie : Structura atomului 
Curs de limba germană. 
Curs de limba franceză. 
Vîrstele peliculei
— 17,00 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură. 
Telex.
Curs de limba rusă.

cuț am obținut beneficii în valoare de peste 309 milioane lei. Pîrghiile asupra cărora am acționat și vom acționa în continuare sînt reducerea cheltuielilor materiale de producție, utilizarea pe scară mai largă a prefabricatelor, îmbunătățirea indicelui de folosire a utilajelor, folosirea intensivă a timpului de lucru pe șantiere, introducerea tehnologiilor moderne de execuție ș.a. De pildă, pentru acest an sarcina de reducere a cheltuielilor de producție la lucrările de construcții-montaj este de 38 ici la 1 000 Iei producție, adică cu aproape 24 lei mai mult decit anul trecut, în condiții comparabile.Cu toate acestea, intre unitățile noastre sînt unele care au înregistrat
CONSTRUCȚIILE INDUSTRIALE

Premisele materiale ale atingerii acestui obiectiv sînt asigurate. Astfel, în vederea îmbunătățirii și modernizării radicale a procesului de producție pe șantierele noastre, extinderii gradului de mecanizare a lucrărilor am mobilizat întregul potențial de cercetare-proiectare și de execuție cum și concură creștere ramura recțiile de acțiune urmărite constau în adoptarea pe scară largă a soluțiilor constructive ce asigură creșterea gradului de industrializare a lucrărilor, a soluțiilor cu consum redus de manoperă și în introducerea noilor tehnologii de execuție a lucrărilor de construcții, montaje și instalații tehnologice. Totodată, va fi introdusă in fabricația de serie gama utilajelor și dispozitivelor asimilate și experimentate pînă anul trecut : macaraua-turn de 125 tfm, agregatele de transportat betoane și mortare pe orizontală și verticală, autobasculantele de 10 tonă ș.a. în același timp, temele de cercetare lansate de cu-

al ministerului nostru, pre- al celorlalte ministere ce la realizarea programului de a productivității muncii în de construcții-montaj. Di-

secție, lot, ateliere și punct de lucru. Evident, aceste măsuri se coroborează cu asigurarea unei structuri mai bune a personalului, în care a crescut simțitor ponderea muncitorilor calificați și a cadrelor tehnico-ingi- nerești de execuție, folosirea cu randament sporit a „zestrei" tehnice de care dispunem, pregătirea superioară a execuției prin studierea proiectelor înainte de lansare și adoptarea, pe această fază, a tehnologiilor de lucru celor mai potrivite, extinderea acordului global.
— Intr-un Interval scurt de 

timp, unitățile ministerului, lua
te in ansamblu, au făcut un 
salt considerabil in domeniul 
situației lor economico-finan
ciare, de la pierderi la obținerea 
unor importante beneficii. Care 
este suportul acestei îmbunătă
țiri a rezultatelor și ce v-ați pro
pus în 1974 pentru ridicarea tu
turor trusturilor la nivelul 
lor mai bune dintre ele ?— Deși nu este mult de cînd nisterul lucra cu pierderi, anul

ce-mi- tre-

evo- strălu- Ceeatiseculare, dar și luția valorilor unei cite spiritualități, ce invidiază prozatorul la Grigore Ureche, Miron Costin, Neagoe Basarab, loan Românul, Antim Ivi- reanul de pildă, este îndeosebi acea inefabilă artă de a spune cu economie de cuvinte totul. Pentru a și-o însuși se supune de bună voie unor munci sisifice : „Totul o zidărie groasă din care trebuie extras ceva subtil, o împerechere de dulci cuvinte a- șezate, rostuite după sunete. Poate asta e taina stiliștilor, a vina cuvintele, a te tîrî Ia picioarele Ior, a dori să umbli pe urmele celor rare, a le preface, a Ie ghintui, a le da pe roata subtilă a curgerii lor înspre cititor...". Iată o mostră de istovitoare căutare a cuvîntului potrivit, de alchimică decantare a esențelor : ..... marea Incandescentă, marea virgină, cioară, marea grasă, rea neostoită, minată, marea maluri, marea într-o enigmă coloanele mării, mării, lava mării, tăcerea mării, amenințarea mării, neființa mării".Caietele Princepelui înscriu un moment distinct în arta cuvintului.

„... marea tremurătoare, marea fe- ma- marea ter- închisă în fermecată uriașă [...] colinele

Ioan ADAM

18,05 Curs de limba engleză.
18,35 Vetre folclorice. Straja — ju-

19,00
19,20
19,30
20,00
20,25

22,20

dețul Suceava.
Drumuri în istorie. Blaj. 
1001 de seri.
Telejurnal
Revista economică TV.
Seară de teatru. Ciclul „Oa
meni ai zilelor noastre". „Fe
mela fericită" de Corneliu 
Leu. Premieră TV.
24 de ore.

PROGRAMUL II
Film serial : „Flăcările" — 
producție a studiourilor de 
televiziune cehoslovace. Epi
sodul II.
Formații și ansambluri bucu- 
reștene. Ansamblurile folclo
rice ale cooperativelor „Chi
mica" șl „Electroboblnajul" 
din București.

21,00 Telex.
21,05 Panoramic științific.
21,35 Roman foileton : „Pot Bouil

le" — ecranizare după Emile 
Zola. Episodul L

20,45

lucrărilor. Atributul de irepro
șabil asociat calității lucrărilor 
nu este un superlativ, ci o nece
sitate obiectivă. Cum acționați 
pentru satisfacerea ei. cu stric
tețe, în toate cazurile ?

o rentabilitate mai scăzută, iar altele care au consemnat chiar pierderi sub aspect financiar. Cunoaștem neajunsurile care au generat o asemenea situație nemulțumitoare și vom acționa cu hotărîre pentru înlăturarea ior rapidă. Paralel cu aceasta, trebuie să arăt că intimpinăm și unele greutăți obiective, legate de prețurile de deviz — seria 1963 — pe baza cărora constructorii decontează producția lor. Ele nu mai reflectă realitatea și nu mai corespund cerințelor actuale, avînd influențe diferite asupra rezultatelor obținute de unitățile de construcții, montaj și instalații. Pînă la reașezarea acestor prețuri, așa cum prevede H.C.M. nr. 839/1973, s-a propus, iar problema se află în studiu, ca prețurile de deviz să fie recalculate pe baza unor coeficienți stabiliți pe categorii de lucrări, meniți să oglindească schimbările intervenite în ramura noastră în ultimii ani.
— Un indicator care, in acti

vitatea de construcții-montaj, 
nu se poate situa decit la cota 
lui maximă il prezintă calitatea

— Preocupare constantă pentru constructori, îmbunătățirea calității lucrărilor formează, actualmente, obiectul unor eforturi permanente și corelate din partea specialiștilor din cercetare, proiectare și execuție. Lu- crările de construcții, în care își desfășoară activitatea mii de oameni care produc pentru sporirea avuției naționale, trebuie astfel realizate incit noțiunea de rebut să fie cu desăvârșire exclusă. De aceea, socotim că una din cele mai importante obligații a tuturor cadrelor noastre tehnice care participă în diverse etape la realizarea lucrărilor de construcții, montaj și instalații constă în urmărirea executării tuturor lucrărilor în cele mai bune condiții de calitate, menținînd trează conștiința îndeplinirii în mod corect a atribuțiilor profesionale de către toți salariații care concură la realizarea construcțiilor. Concomitent cu formele de salarizare și perfecționare a pregătirii profesionale a salariaților s-au luat măsuri pentru întărirea supravegherii tehnice a lucrărilor și creșterea rolului organelor de control tehnic de calitate în respectarea tehnologiilor și prescripțiilor tehnice, extinzînd recepția pe faze de lucrări. Vom depune toate eforturile pentru a dezvolta, în rîndul fiecărui colectiv de pe șantiere, o opinie de masă, intolerantă față de orice încălcare a normelor tehnice, paralel cu promovarea fermă a principiului că cine face muncă de calitate necorespunzătoare trebuie să refacă lucrarea pe banii săi și nu din fondurile statului.Aplicînd cu fermitate toate măsurile preconizate, am convingerea că unitățile ministerului nostru vor reuși să îndeplinească integral și la termen sarcinile planului de investiții din 1974, concomitent cu îmbunătățirea considerabilă a laturilor calitative ale activității economice, ceea ce în final va duce la sporirea substanțială a contribuției ramurii construcțiilor la creșterea venitului național,
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Excelenței Sale JULES LEGER
Guvernator general al Canadei

la seminarul international>
securitatea europeană"

OTTAWACu prilejul instalării dumneavoastră ca guvernator general al Canadei, îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de pace și prosperitate pentru poporul canadian prieten.îmi exprim convingerea cu acest prilej că relațiile dintre România și Canada se vor dezvolta și în viitor, în interesul reciproc al țărilor și popoarelor noastre, al păcii, înțelegerii și securității internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE

//Anul sumbru din fața
Occidentului"

(Urmare din pag. I)bitorul, a devenit astăzi popoarelor, a tineretului _____ților lumii. Noi dorim o cale de cooperare între toate țările.In continuare, după ce s-a referit la numeroasele inițiative ale țărilor socialiste în sprijinul înfăptuirii securității în Europa și în lume, vorbitorul a spus : La diversele întîlnirl internaționale ale studenților — la Florența, de exemplu, ca și la cea de la Snagov, în România — au fost elaborate documente în sprijinirea principiilor securității. Seminarul organizat de Universitatea din București ne-a oferit prilejul să avem un larg schimb de idei în legătură cu securitatea europeană. Considerăm că nobila cauză a păcii cere de la noi multă perseverență și forță de acțiune. Popoarele lumii au un prieten de nădejde în țările socialiste.Vă asigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom fi luptători neobosiți, perseverenți pentru pace. Vă mulțumim dumneavoastră pentru condițiile de lucru ce ne-au fost c’eate.Este, Intr-adevăr, o mare onoare pentru mine, domnule președinte, ca delegat al Irlandei la seminarul studențesc privind securitatea europeană, să vă salut cu multă căldură — a spus Adrian Hardiman, președintele Colegiului Universității din Dublin. Doresc să îmi exprim părerea că această conferință s-a bucurat de succes. Discuțiile care au avut loc s-au purtat într-o atmosferă deschisă, de sinceritate.Datorită în mare măsură bunei organizări și imparțialității dovedite de gazde, a fost posibil ca delegați din numeroase țări, care au diferite structuri sociale și economice, să găsească un teren comun de discuții. Seminarul a constituit o reușită nu numai datorită faptului că a fost exprimată dorința de a promova pacea și destinderea, dar și pentru că a prilejuit o examinare a căilor concrete pentru realizarea acestui obiectiv.In timpul petrecut în țara dumneavoastră, am învățat multe lucruri despre România, atit în convorbirile neoficiale pe care le-am avut, cit și prin vizitele organizate

o cauză și studen-a
de că auzit în România mi-au întărit respectul față de această țară, față de o țară prietenă, care urmărește scopuri proprii, prin mijloace proprii, cu un succes evident.Reputația României, în special în domeniile diplomatic, economic și social, este bine cunoscută. Doresc să vă asigur că la reîntoarcerea de- legaților de la acest seminar în țările lor această reputație va spori și mai mult.Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, pentru că ați făcut posibilă, în țara dumneavoastră, această importantă și semnificativă manifestare a prieteniei, precum și pentru faptul că ne-ați primit astăzi aici.Luînd cuvîntul, Daniel Settelen, vicepreședintele Consiliului Universității „Claude Bernard" din Lyon, a spus : Vreau să mulțumesc in mod deosebit României pentru fericita a organiza acest reunit tineri din în vederea unui de puncte de vela securitatea euro- cu care ne-ați onorat atestă importanța pe care o cordați problemelor tineretului ale păcii.Sintem deosebit de fericiți — a spus în continuare vorbitorul — de modul în care a avut loc dialogul nostru, fiecare putîndu-se exprima în deplină libertate, în deplină onestitate intelectuală. Aceasta ne-a permis să luăm cunoștință, să înțelegem că pacea nu este un lucru lesnicios. Avem insă speranțe bune, deoarece dumneavoastră ați știut să înțelegeți că cunoașterea popoarelor, schimbul între oameni și idei sint metodele cele mai adecvate pentru a se ajunge la înțelegere, la respect și la stimă reciprocă, fără de care nimic nu este cu putință.Lucrările reuniunii de la București s-au desfășurat în condiții optime datorită efortului conștient și deosebitelor calități umane ale gazdelor noastre române. Vă rog să fiți încredințat, domnule președinte, că vom duce cu noi, în țările noastre, o mărturie excelentă despre marea valoare a poporului român și despre

gazdele noastre. Doresc sâ spun tot ce am văzut si tot ce am

sa inițiativă de seminar, care a numeroase țări, schimb de idei, dere cu privire peană. întîlnirea a-

primirea călduroasă de care ne-am bucurat.Trăiască pacea, trăiască România !Vilhjalnur II. Vilhjalnsson, reprezentant al Uniunii Naționale a Studenților din Islanda, a spus : Doresc sâ folosesc acest prilej pentru a exprima recunoștința noastră Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România și studenților bucu- reșteni pentru buna organizare a acestui seminar.Discuțiile noastre s-au desfășurat lntr-o atmosferă foarte prietenească.Venim dintr-o țară mică, din Islanda. Noi am admirat întotdeauna politica externă a României, care ocupă, pe bună dreptate, o poziție unică în lumea de astăzi.încă o dată vă mulțumesc și îmi exprim recunoștința pentru întîlnirea cu dumneavoastră, domnule președinte.Luînd cuvîntul în numele delegației belgiene, Jean Franțois Olivier, de la Universitatea din Mons (Belgia), a spus : Aș dori să vă mulțumesc din inimă, dumneavoastră, domnule președinte, poporului român, pentru buna organizare a acestui seminar și atmosfera de cordialitate care au contribuit la eficacitatea remarcabilă a reuniunii de la București.Sint convins că dacă și la nivelul popoarelor ar exista același spirit de înțelegere reciprocă — care a dominat seminarul nostru — problemele majore ce confruntă epoca contemporană — și îndeosebi destinderea — s-ar găsi departe pe calea soluționării lor.încă o dată vă exprim viile mele mulțumiri !In cadrul întîlnirii a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvîntarea șefului statului român a găsit un larg ecou în rîndul celor prezenți, a fost urmărită cu mare interes și subliniată cu puternice aplauze.Oaspeții și-au luat apoi rămas bun cu multă căldură de la tovarășul Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-i, încă o dată, întreaga lor gratitudine pentru primirea acordată, pentru cuvintele pline de semnificație și îndemnurile însuflețitoare adresate partici- panților la această intîlnire, tineretului și studenților de pretutindeni.(Agerpres)

ÎN JUDEȚUL BRĂILAIanuarie, luna unor ample lucrăride îmbunătățiri funciareBRAILA (Corespondentul „Sein- teii", Valeriu Stoiu). — Organele județene de partid și de stat au stabilit, pentru anul 1974, un program pentru o acțiune amplă de valorificare a tuturor terenurilor apte pentru agricultură. Lucrările au și fost declanșate. Duminică 13 ianuarie, in zona comunei Vădenl, aproape 4 000 țărani cooperatori din comunele Vă- deni, Tudor Vladimirescu și Cazasu și salariați din întreg municipiul Brăila au lucrat la executarea unui canal magistral, în lungime totală de 16 km. Au fost efectuate lucrări de săpături pe o lungime de 3 km, cu un volum de pămînt dislocat de peste 3 000 mc. Aici va fi amenajată pentru desecări și pentru irigații prin

brazde, în sistem local, o suprafață de 500 hectare. Un alt sistem local de irigații care mobilizează în aceste zile eforturile cooperatorilor și specialiștilor este cel din raza cooperativelor agricole de producție Vișani și Ulmu, cu o suprafață de 224 hectare. Zilnic vor lucra peste 2 000 cooperatori din județ la definitivarea sistemelor de desecare începute anul trecut (circa 3 000 hectare), la împrăș- tierea depunerilor de pe canalele de Irigații din sistemele Terasa Brăilei și Viziru, la asigurarea surselor de aprovizionare cu apă etc. In total, în acest an se vor amenaja 7 000 hectare pentru desecări și 1000 hectare pentru irigații.

LA COMBINATUL CHIMIC DIN ORAȘUL VICTORIA

Sortimenteîn ultima perioadă, gama produselor Combinatului chimic din orașul Victoria s-a îmbogățit cu noi sortimente de rășini sintetice, destinate unor noi domenii de activitate. Este vorba, între altele, de rășini furanice utilizate în industria construcțiilor de mașini la prepararea amestecurilor de formare. Importanța asimilării rășinilor furanice constă in faptul că ele înlocuiesc lianții clasici de origine vegetală, uleiurile de floa- rea-soarelui, de soia etc. In a- celași timp, rășinile furanice vor permite o creștere substan-

noi de rășini
9țială a productivității muncii și o reducere a prețului de cost. Uscarea, operația cea mai anevoioasă și costisitoare, se va reduce de la 1—2 zile, cit dura în cazul procedeelor clasice, la mai puțin de o oră, economisin- du-se în felul acesta nu numai timp, dar și importante suprafețe de producție, utilizate pină acum pentru uscarea miezurilor de formare.Primele două sortimente de rășini, S.R. 1 și S.R. 2, destinate confecționării miezurilor pentru turnarea pieselor din fontă, se produc pe o Instalație

sinteticesemiindustrială. printre beneficiari numărîndu-se întreprinderea ,.23 August" și întreprinderea de pompe din Capitală, „Progresui“-Brăilat întreprinderea de tractoare Brașov etc. Celor două sortimente care se află în fabricație li se va a- dăuga, din acest an, rășina S.R.-3, destinată preparării a- mestecurilor utilizate la confecționarea miezurilor pentru turnarea pieselor de oțel.
Nîcolae MOCANU
corespondentul „Scînteii'
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//FIBROTEX"
un nou produs al întreprinderii

„Partizanul"„Fibrotex" este numele unui înlocuitor de talpă, fabricat din fibre celulozice, realizat pentru prima dată în țara noastră la întreprinderea de pielărie și încălțăminte „Partizanul" din Bacău. Pină acum, acest produs era adus din import. Realizat într-o instalație modernă, echipată cu utilaje de înaltă tehnicitate, „Fibrotexul" românesc are caracteristici similare cu cele ale altor înlocuitori de talpă, fabricați pe bază de fibre celulozice în străinătate, și este superior înlocuitorilor de talpă fabricați pe bază de fibre de piele. Greutate specifică mică, flexibilitate mare, stabilitatea dimensională constantă, rezistență sporită — iată cîteva caracteristici care îl recomandă să fie folosit la toate tipurile de încălțăminte.La Bacău, „Fibrotexul" se realizează în trei sortimente.
vremea

Ieri în țară t Vremea s-a menținut 
rece, friguroasă în estul Transilvaniei 
șl în Moldova. Cerul a fost variabil, 
mai mult senin în cursul după-amie- 
zii. Izolat, în nord-vestul Podișului 
Transilvaniei s-au semnalat ninsori 
slabe. Vîntul a suflat în general slab, 
exception litoralul șl zona de munte, 
unde a prezentat Intensificări locale 
din sectorul nordic. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între minus 16

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT * SPORT e SPORT • SPORT

Zăpadă favorabilă TENIS:

din BacăuCel de tip „R“ este de înaltă calitate, cu foarte bună, utilizat . _____mintea de lux pentru bărbați și femei, la încălțămintea de protecție și la cea pentru sportivi. „Fibrotexul" de tip „M“ se utilizează îndeosebi la încălțămintea pentru copii și adolescenți, iar cel de tip „V" se folosește pentru încălțămintea ușoară de vară. Tovarășul inginer Dan Pricop, directorul întreprinderii, ne spunea că „Fibrotexul" realizat anual la Bacău asigură necesarul de înlocuitori de talpă pentru întreaga producție de încălțăminte a tării.„Fibrotexul" purtînd treprinderii băcăuane să fie solicitat și la diferite țări.

un produs adezivitate la încălță-

De curind, marca în- a început export, in
Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii'
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A
grade la Joseni și plus 2 grade la 
Moldova Veche șl Oravița. Izolat, s-au 
produs ceată și chiciură în Transilva
nia și în partea centrală a Munteniei. 
In București : Vremea s-a menținut 
rece. Cerul a fost variabil, mai mult 
senin. Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a fost de minus 
3 grade. In cursul dimineții, temporar, 
s-a produs ceată.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 ianuarie. In țară : Vreme fri
guroasă, cu nopți geroase In prima 
parte a intervalului. Apoi in încălzire 

mult 
unde 
rest, 

cu

ușoară. Cerul va fi variabil, mai 
noros în estul șl sud-estul țării, 
vor cădea ninsori temporare. In 
precipitații izolate. Vînt potrivit, 
intensificări de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor fl cuprinse între 
minus 15 șl minus 5 grade, mal cobo- 
rite in Moldova și estul 
iar maximele vor oscila 
8 ș! plus 2 grade. Ceață 
seara, eu depunere de
București : Vreme friguroasă la înce
put, apoi în încălzire. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea precipitații tem
porare.

Transilvanie L, 
Intre minus 
dimineața și 
chiciură. In

pentru schi, patinaj și săniuș Mare surpriză în „Cupa Davis“
h APĂRUT REVISTA

• Numeroase întreceri în cadrul „Cupei tineretului"
• în unele locuri (inclusiv în Capitală) organizatorii au

fost luaji prin surprindere...

® Columbia S.U.A. 4—1 „MAGAZIN ISTORIC

CORESPONDENȚII „SC1NTEII“ TRANSMIT

In ultimele zile, aproape peste tot în țară, a nins din abundență, ceea ce a făcut ca sporturile de iarnă să se relanseze din plin. Acum pirtiile de schi și săniuș, patinoarele naturale sint luate eu asalt, tinerii și tinerele, chiar și oamenii mai în vîrstă putindu-și petrece timpul liber în tovărășia „sporturilor albe", în mijlocul naturii. Spicuim, mai jos, din corespondențele primite la redacție.• SATU-MARE. — La patinoarul natural de pe lacul „Pescăruș", peste 1 000 de elevi din școlile generale, licee și școli profesionale au participat la un concurs de patinaj viteză, în cadrul fazei de masă a „Cupei tineretului". întreceri au avut loc și la Negrești-Oaș (schi și săniuțe), precum și în alte localități din județ. Spre deosebire de alte duminici, cu zăpadă și ger, cînd manifestările sportive e- rau sporadice sau lipsite de o participare de masă, cea de acum a fost deosebit de rodnică, grație colaborării dintre C.J.E.F.S., inspectoratul școlar, organizațiile U.T.C. și de pionieri, • PIATRA NEAMȚ. — Patinoarele, pirtiile de schi și locurile de derdeluș din județul Neamț au fost luate cu asalt de peste 1 200 tineri participanți la întrecerile pentru „Cupa tineretului". Concursul de patinaj viteză, spre exemplu, organizat pe patinoarul clubului sportiv „Ceahlăul", a atras pe luciul gheții 200 de elevi ai școlilor de cultură generală din Piatra Neamț. De asemenea, majoritatea elevilor și tinerilor din comunele Bodești, Negrești, Vînători, Bicazul Ardelean, Ion Creangă etc. au participat la întrecerile de săniuș. Mult disputate au fost și întrecerile de schi, pe pirtiile Bahrin, de pe muntele Cer- negura și pe cele situate la poalele muntelui Ceahlău. Desigur, și elevii liceului „Calistrat Hogaș" din Piatra Neamț ar fi vrut să se Întreacă sau să facă patinaj, propriu nu a vreme în• SINAIA. — și în masivul fost o zi cum frumoasă, excelentă pentru practicarea sporturilor de iarnă. Pirtiile de schi și de săniuș, pe care omătul «-• așternut din nou într-un strat

dar patinoarul fost amenajat din mod corespunzător. Pe Valea Prahovei Bucegi, duminică a nu se poate mai

destul de gros, au fost asaltate de sute și sute de tineri și virstnici, localnici sau turiști, veniți mai ales din București și Ploiești. La Poiana Stînii s-a desfășurat o întrecere de masă la probele de schi-fond și slalom special. Pe Valea Azugăi, o altă competiție de masă, cea a tineretului școlar. Aici și-au dat intîlnire, la probele de schi alpin, cîteva sute de elevi de la licee și școli profesionale din Comarnic, Sinaia, Bușteni, Azuga. La aceste două competiții de schi se mai adaugă altele de săniuță, ce au avut loc pe pirtiile Izvor și Furnica, din împrejurimea Sinaiei, unde, de asemenea, erau prezenți localnici, care drul „Cupei TEȘTI. — In pirtiile de sute de 1 la asociațiile „Textilistul", ceul nierilor etc. Pe pantele dulci parcului, elevii școlilor generale nr. 9, 3, 2, 12 au luat parte ceri de săniuțe. Alte sute și tineri au fost prezenți în la un concurs de orientare • REȘIȚA. — Noul sezon țional al sporturilor pe zăpadă fost inaugurat luni șl pe muntele Semenic, odată cu etapa municipală a campionatului republican de seniori, juniori și copii la schi. Acest concurs reunește, pe pirtiile special amenajate, aproape 100 de schiori de la clubul sportiv muncitoresc Reșița, școala sportivă și asociația „Olimpia". Calendarul competițional a! Semenicului va fi în această iarnă deosebit de încărcat. între altele, aici sint programate etapele superioare din competiția republicană de masă „Cupa tineretului", precum șl alte concursuri tradiționale.

Desfășurat timp de trei zile la Bogota, meciul de tenis dintre selecționatele Columbiei și S.U.A., con- tînd ca semifinală a zonei americane a „Cupei Davis", s-a încheiat cu o mare surpriză : tenismanii colum- bieni au reușit să obțină victoria cu scorul de 4—1, eliminînd astfel una dintre marile favorite ale competiției. Conduși cu 2—0 după prima zi, jucătorii americani au redus din handicap cîștigînd întîlnirea de dublu, dar in ultimele partide de simplu au evoluat din nou sub așteptări și au pierdut fără drept de apel ; Jairo Velasco l-a învins în patru seturi : (6—0, 7—5, 4—6, 6—3) pe Erik van Diilen, iar Ivan Molina l-a întrecut clar (6—2, 6—1, 6—0) pe Harold Solomon.

Comentînd performanța echipei Columbiei, trimisul special al agenției „Reuter" scrie, printre altele : „Cu această victorie, la care puțini se așteptau, echipa Columbiei a devenit performera actualei ediții a „Cupei Davis". Să nu uităm că timp de cinci ani consecutiv (1968— 1972) echipa S.U.A. a fost deținătoarea trofeului". La rîndul său, agenția „A.P." scrie : „în partida decisivă pentru calificare, Velasco 1-ă învins mai ușor decît arată scorul pe Van Diilen, care a părut epuizat după partida de dublu. Este pentru prima dată cînd echipa S.U.A. părăsește atit de prematur „Cupa Davis", competiție pe care — alături de australieni — au dominat-o ani de-a rîndul".

nr. 1/1974

„LE FIGARO"

zeci și zeci de copii s-au întrecut în ca- tineretului". o PI- parcul „Trivale", pe schi, s-au întrecut tineri și tinere de > sportive muncitorești „Argeșeana", de la li- „Nicolae Bâlcescu" șl Casa pio- alela între- de copii „Trivale" turistică, competi- a

în cîtevaATLETISM. — « Cu prilejul concursului internațional de atletism desfășurat pe teren acoperit la College Park (Maryland) echipa feminină a clubului „Atoms Track" din New York a stabilit cea mai bună performanță mondială în proba de ștafetă 4X4-40 yarzi : 3’47”. Vechiul record (3'50”5/10) aparținea aceleiași echipe, din luna ianuarie a anului trecut, lată timpii realizați de cele patru atlete : Michelle McMillan — 57” ; Cheryl Toussaint — 56”7/10 ; Linda Ford — 56”7/10 și Brenda Nichols — 56”6/10. • Cea de-a 12-a ediție a Campionatului european de cros pe echipe s-a încheiat la Arlon (Belgia) cu victoria clubului belgian F. C. Li&ge (34 puncte), urmat de Real Madrid (44 puncte). La individual, pe primul loc s-a situat atletul belgian Karel Lismont (8 km în 25’30”). Pe locul doi, la trei secunde de învingător, englezul William Robinson.AUTOMOBILISM. — Peste 100 000 de spectatori au urmărit pe autodro- mul municinal din Buenos Aires întrecerile „Marelui premiu al Argentinei" la automobilism, prima probă din cadrul campionatului mondial al piloților de formula I — ediția 1974. Victoria a revenit neozeelandezului Dennis Hulme care, la volanul unei mașini „McLaren", a parcurs 316,314 km (53 de ture de circuit) in lh41’02”l/100, realizind o medie orară de 187,847 km. Pe locul secund s-a clasat unul dintre „outsiderii" cursei, austriacul Nikki Lauda („Ferrari") — lh41’H”28/100. Concurentul argenti- nean Carlos Reutemann („Brabham"), aflat în ultimul tur la conducerea cursei, a rămas în pană de

rî nd ur icarburanți cu 2 500 m înainte de linia de sosire, ratind astfel victoria. Campionul brazilian Emerson Fittipaldi („McLaren"), unul dintre favo- riții competiției, a ocupat locul 10, la un tur de ciștigător.HANDBAL. — Primele meciuri din cadrul turului I al „Cupei campionilor europeni" la handbal feminin au fost favorabile gazdelor, învingătoare în toate partidele disputate. Performera a fost formația poloneză Ruch Chorzow, care a reușit să învingă cu 19—17 (10—12) redutabilaechipă Radnicki Belgrad. Cel mai mare scor a fost înregistrat la Budapesta : Vasas a surclasat cu 34—9 (13—4) formația franceză Asul Lyon. Alte rezultate : Vestar (Norvegia) — Borelange (Suedia) 17—11 (8—4),Odeva Hlohovec (Cehoslovacia) — Admira Viena 22—11 tracht Minden (R. F. F.I.F. Copenhaga 9—4SCHI. — Concursul de schi de la Morzine tind pentru „Cupa mondială", s-a încheiat cu desfășurarea unei probe masculine de slalom uriaș, ciștigată de italianul Piero Gros, care a trecut in fruntea clasamentului individual al „Cupei mondiale".SĂNIUȚE. — Pe pîrtia artificială de la Koenigssee Ț Berchtesgaden) au început campionatele europene de săniuțe rezervate juniorilor. La masculin, după disputarea primelor trei manșe, conduce Volker Messing (R. D. Germană) cu 2'10”54/l00, urmat de Piotr Bugajczek (Polonia) — 2’U”6/10. La feminin conduce italianca Sarah Felder, secondată de Margitla Miene (R.D.G.).

(11—6), Ein- Germania) — (3-3).internațional (Franța), con-

(în apropiere de

Cunoscutul cotidian american, care apare la Paris, fiind destinat, 
In exclusivitate, publicului cititor din Europa occidentală, publică sub 
semnătura reputatului comentator C. L. Sulzberger articolul cu titlul 
de mai sus, in care analizează„Următoarele 12 luni nu vor putea să nu fie dificile pentru vestul industrializat, chiar dacă Statele Unite, din punct de vedere economic, pot supraviețui cu mai puține eforturi decît țările Comunității Economice Europene. Penuria de petrol și creșterea prețului acestuia constituie, desigur, elementul major care contribuie la caracterul sumbru al anului ce ne stă în față.Industriașii din ramura automobilului și a aviației vor avea, pare-se, de suferit de pe urma reducerii cantităților disponibile de combustibil, care, fie datorită stocării de către producători, fie prețului său excesiv, va deveni mult mai greu de găsit. Și cerința excesiv de mare de energie este aproape sigur că va amina era transportului aerian supersonic, cel puțin intrarea in funcțiune a avionului franco-britanic „Concorde". Piața comună, acum slăbită economicește, mai mult afectată din cauza petrol ieftin și a neputinței lor săi de a se întrajutora.Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), cu sediul la Paris, a dat publicității un studiu despre perspectivele anului care începe, perspective puțin optimiste chiar în etapa pregătirii studiului. adică exact înainte de recenta dublare a prețului petrolului. Astăzi, citind studiul respectiv, oricine își dă seama că deasupra noastră planează umbra unei recesiuni economice.în studiu se afirmă : „Apreciere» generală este că anul 1974 va fi, în orice caz, un an de creștere mai încetinită și de inflație rapidă". Pe o astfel de bază, oricine își poate da seama că va avea loc o nouă scădere a ritmului dezvoltării economice in țările occidentale, probabil o scădere a venitului și, aproape în mod inevitabil, o reducere a folosirii miinii de lucru.Toate acestea constituie un șoc puternic pentru cele mai avansate țări industriale, care, în ciuda dificultăților datorate inflației, au cunoscut anul trecut cea mai puternică

de pe va fi și lipsei de membri-

„JEUNE AFRIQUE"

perspectivele lumii capitaliste în 1974. dezvoltare economică din 1953 încoace. Acum se vor ivi fără îndoială noi probleme ale balanțelor de plăți, care nu pot decît să accentueze dificultățile în ce privește venitul național și folosirea mîinii de lucru — situație ce ar putea avea serioase repercusiuni politice și diplomatice.Pentru a înțelege cit de puternic a lovit țările occidentale criza de petrol, trebuie să cităm următorul paragraf din studiul O.C.D.E. : „In perioada de șase luni, încheiată în octombrie 1973, rata medie anuală a creșterii nivelului prețurilor la bunurile de consum în țările O.C.D.E. a fost în jur de 10 la sută, ceea ce înseamnă aproximativ de trei ori rata care a existat în anii ’60. Pentru prima dată în istoria recentă a celor mai industrializate țări, rata de inflație într-un număr din țări este cu două tensiuni talc din zibile în pot fi ignorate".Aceste lucruri au fost constatate, repet, înainte de declanșarea crizei. Perspectiva era pe cale de înrăutățire și momentul unei inflații accentuate fusese atins. Ce se întîm- piă acum ? Statele Unite stau mai bine decît aliații lor, deoarece importurile de petrol arab reprezintă numai 6 la sută din necesitățile lor și cifra respectivă poate fi redusă. Dar Japonia ? Dar Germania occidentală, chiar dacă va putea reveni, pentru nevoile energetice, la cărbune ? Și Franța, în ale cărei importuri o pondere de aproape jumătate dețin importurile de energie 7 Și Anglia, ajunsă pe marginea dezastrului ?în cursul viitorului deceniu, vor avea loc schimbări substanțiale în țările industrializate ; se va căuta ca energia disponibilă să fie folosită într-un mod mai rațional și, de asemenea, să se dezvolte alte surse de energie. Dar aceasta este o problemă a cărei rezolvare va necesita un deceniu, dacă muncim din greu. Anul care stă în fața noastră nu poate să fie decît sumbru".

rata aceste număr unor rezul- previ-exprimată printr-un cifre și posibilitatea sociale și schimbări repartiția venitului real nucconomice reale sau

Un proiect
temerar pentru transportul 

submarin al gazelor naturaleÎncepînd cu anul 1977, un gazoduct de 1 391 de kilometri va uni Algeria cu Italia, trecînd prin Tunisia și Sicilia — informează săptărninalul .„Teune Afrique". ,DeȘl nu va bate recordul ca lungime (există conducte de acest gen care depășesc lungimea de 3 000 de km), gazoductul va stabili totuși un record mondial, fiind unicul în lume care va străbate adîncurile submarine pe o distanță atit de mare. Pentru a depăși strimtoarea care desparte Tunisia de Sicilia, gazoductul va parcurge 156 de km la o adîncime de 500 m.Ideea de a transporta gazul natural sub Mediterana, nunțată in urmășase ani, a fost privită cu scepticism, datorită imenselor dificultăți de ordin tehnic ce păreau insurmontabile. Timp de mai multe luni pe an, din octombrie pină în martie, Siciliei de furtuni puternice, în plus, mișcările seismice care afectează solul submarin repre-

pe e- cu
pină strîmtoarea este bîntuită puternice.

„Arbitrariul de

zintă o amenințare permanentă pentru o instalație atit de rigidă ca aceea a unui gazoduct.Pentru început, a- ceastă vastă lucrare urma să fie executată de societatea algeriană pentru hidrocarburi, „Sonatrach", și întreprinderea Minerală Siciliana E.M.S. Ulterior, E.N.I., marea firmă petrolieră liană s-a unit noua societate ca ționar, întărind ita- cu ac- ast- fel „echipa de asalt" a grandiosului proiect în pregătirea debutului acestei operațiuni au fost efectuate vaste lucrări de prospectare a Canalului Siciliei. în 1970, timp de patru luni, patru nave speciale, printre care și nava comandantului francez Cousteau, „Calipso", au făcut peste 9 000 de fotografii ale solului submarin. Numeroasele date culese au permis extinderea hărții solului submarin. în urma minuțioaselor cercetări, s-a ajuns la concluzia că această lucrare este realizabilă din punct de vedere teh-

nlc, iar economic este deosebit de rentabilă. Potrivit experților, capacitatea gazoduc- tului va atinge 10 miliarde de metri cubi anual.în felul acesta, Algeria iși va pune in valoare, in mod optim, o mare bogăție a țării. Cit privește pe sicilieni, gazul algerian va fi un factor de cea mai mare importanță pentru propulsarea unei regiuni rămase în urmă față de restul I- taliei și care are în vedere un vast program de industrializare, axat pe industria petrochimică, în fine. Tunisia va beneficia, de asemenea, de o serie de avantaje, în schimbul dreptului de trecere a conductei pe teritoriul său. Centrele tunisiene din zonele străbătute de conductă vor putea cunoaște o dezvoltare economică rapidă. Unii experți apreciază chiar că în viitor consumul de gaze al Tunisiei va crește la 1—2 miliarde mc anual, prin intrarea în funcțiune a noului gazoduct.
pe puntea vaselor

cu pavilion de complezență"
Dinire miile de nave care circulă pe întinsul mărilor și oceane

lor, unele arborează pavilioane ale unor țări de care nu sini 
legate decît prlntr-un act pur formal, în schimbul unei sume de bani. 
Ziarul „Le Figaro" a publicat o suită de articole consacrate dezvol
tării acestei practici, care urmărește în covârșitoarea majoritate a 
cazurilor scopuri de fraudă fiscală — articole din care reproducem 
următoarele:„Primele înmatriculări de vapoare sub pavilion de împrumut, mai concret, sub pavilion panamez, au fost înregistrate în 1922. Extinderea vertiginoasă a ceea ce s-a convenit a se numi „pavilioane de complezență" a avut loc insă după cel de-al doilea război mondial.încă în 1959, patru asemenea pavilioane, aparținînd republicilor Panama, Liberia. Costa Rica și Honduras, reprezentau 13,5 la sută din tonajul capacității brute a flotelor aflate în serviciu în toată lumea. Astăzi, numărul țărilor care acordă pavilioane de complezentă atinge 12—15, îngiobînd 23 la sută din tonajul flotei mondiale.Contrar celor ce s-ar putea crede, finanțele acestor state nu profită chiar atit de mult de pe urma unei asemenea practici. între 1958 și 1989, de exemplu, înmatriculările sub pavilioanele Liberiei și Panama nu le-au adus acestor state decît 1,6 la sută și, respectiv, 0,1 la sută din produsul lor național brut anual.Cu 2175 de vapoare, reprezentind 44 364 000 tone capacitate brută, Liberia ocupă, de departe, primul loc in lume în privința marinei comerciale — înaintea... Japoniei și a Marii Britanii. Panama (cu 1 136 de vase, 7 630 000 tone capacitate brută) se situează pe locul doi, loc pe care l-a răpit Franței. Petrolierele reprezintă cel mai mare tonaj al flotei sub pavilion de complezență.O problemă din cele mai importante care se ridică în legătură cu pavilioanele de complezență este următoarea : cum se face că accidentele și naufragiile se produc din ce în ce mai frecvent tocmai la navele aflate sub asemenea pavilioane 7

Cînd ansamblul flotei mondiale pierde, în numai trei luni, 0,12 la sută din tonajul său total. Panama înregistrează, în același timp, 0,51 la sută pierderi, Liberia — 0,18 la sută (în timp ce Franța, de pildă, înregistrează numai 0,01 la sută pierderi). De ce ? Pentru că „virsta" > navelor flotei de complezență este mult mai mare — în medie 16 ani, în comparație cu cea de 10 ani pentru ansamblul marinelor comerciale din lume. Iar la bordul acestor nave securitatea lasă mult de dorit, ca și calificarea echipajelor, de cele mai multe ori departe de nivelul cerut prin convențiile internaționale. Aceste nave constituie un pericol pentru navigație în zonele maritime mai circulate și, totodată, un pericol de poluare pentru țărmuri.Dacă se consideră că fenomenul pavilioanelor de complezență este ștrins legat de existența vapoarelor în praastă stare de funcționare, a- tunci numeroase societăți maritime ar trebui să se găsească pe banca acuzaților. Este suficientă vizitarea cî- torva porturi ale lumii pentru a te convinge că asemenea nave, adevă- rați munți de rugină plutitoare, nu sint o exclusivitate a statului Panama sau a Liberiei.„Ar trebui să se întreprindă o vî- nătoare a vapoarelor generatoare de pericole, indiferent dacă ele poartă sau nu pavilioane de complezentă — a declarat Tristan Vieljeux, președintele Comitetului armatorilor din Franța. Ar trebui să se aplice sancțiuni drastice la nivel internațional. Tot așa cum o colectivitate națională interzice, de pildă, automobiliștilor să circule cu pneuri tocite, pedepsin- du-i pe contravenient!, colectivitatea

mondială, pentru a asigura securitatea transporturilor pe mare, trebuie să adopte măsuri drastice în ce privește vasele foarte vechi sau Drost întreținute, căci aceasta aduce riscuri serioase navigației".Dar ce avantaje are armatorul care recurge la un pavilion de complezență ? Iată-le : o fiscalitate foarte scăzută și un impozit practic nul pe venit, un preț de exploatare mai mic — datorită folosirii unor echipaje reduse ca număr și adesea mai prost remunerate decît in orice alte cazuri; echipaje care nu cunosc ce sint concediile plătite, securitatea socială, pensia.Toate acestea reprezintă pentru armatorul respectiv un izvor de profituri însemnate.Pe de altă parte, pentru o țară din a cărei flotă au „evadat" vase sub pavilion de complezență consecința este scăderea importantă a încasărilor fiscale. în plus, balanța de plăți riscă să sufere grav, pentru că țara respectivă trebuie să plătească în valută pentru un trafic maritim încredințat din ce în ce mai mult, prin forța lucrurilor, navelor străine.Organizațiile sindicale, in speță Federația internațională a muncitorilor din transporturi, se opun cu cea mai mare fermitate pavilioanelor de complezentă. Plingerile lor vizează, bineînțeles, condițiile de muncă, de cele mai multe ori mult inferioare celor de pe navele naționale.De regulă, în marina comercială, după o anumită perioadă de navigație, marinarul primește un număr de zile de concediu. Acest regim este necunoscut pe vasele sub pavilion de complezență, după cum necunoscute sint și asigurările în caz de boală și pensiile. Cit privește salariile, a- cestea oscilează în jurul minimului prevăzut în convențiile Internaționale.Iată motivele pentru care pavilioanele de complezență reprezintă un fenomen profund negativ, atit sub aspectul riscurilor pentru navigație, cit și sub raport social.
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Convorbirile consacrate dezangajării
forțelor militare la Canalul Suez

Crearea Comisiei mixte guvernamentale 
româno-indiene de cooperare economică, 

ică și tehnică• •

O NOUĂ ILUSTRARE A COLABORĂRII RODNICE

ROMÂNO-EGIPTENE

a conferit cu de externe, cursul acestei

CAIRO 14 (Agerpres). — Reîntors la Assuan, după întrevederile avute cu oficialitățile israeliene. secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, și-a reluat, luni, convorbirile cu președintele Anwar Sadat în problema definitivării acordului cu privire la dezangajarea forțelor militare ale Egiptului și Israelului la Canalul Suez.După o primă întrevedere Sadat- Kissinger, la convorbiri au participat și membrii celor două delegații. Cu acest prilej — arată agențiile Associated Press și Reuter — a fost examinat un proiect al planului de dezangajare redactat, sîmbătă noaptea, în cadrul convorbirilor ame- ricano-israeliene.Ulterior, Kissinger ministrul egiptean Ismail Fahmy. înreuniuni, arată agențiile Reuter și France Presse, au fost alcătuite grupuri speciale de lucru pentru examinarea și precizarea unor detalii de ordin juridic în legătură cu acordul de dezangajare. Cele două grupuri și-au început activitatea, separat la ora 17,00, ora locală, urmînd ca, seara, să-și prezinte raportul în cadrul unei reuniuni a delegațiilor egipteană și americană. La sfîrșitul acestei reuniuni este prevăzută o nouă întîl- nire Kissinger-Sadat, după care secretarul Departamentului de Stat al S.U.A. va pleca, din nou, în Israel.Referindu-se la convorbirile care au loc la Assuan, ministrul de externe egiptean a arătat, în cadrul unei conferințe de presă, că secretarul de stat al S.U.A. va prezenta, în Israel, un plan egiptean de dezangajare, precum și o hartă a dezangajării trupelor egiptene și israeliene — relatează agenția M.E.N. Proiectul israelian nu a fost considerat satisfăcător și am făcut ceea ce se numește contrapropuneri, a spus ministrul egiptean de externe. „Totul trebuie să fie clar și bine precizat în planul definitiv" — a menționat el. Ismail Fahmy a afirmat că Hen-

ry Kissinger va reveni, marți, la Assuan, unde urmează să rămînă 24 de ore.Răspunzînd la o întrebare, ministrul de externe egiptean a afirmat că nu există nici o legătură între o deschidere a Canalului de Suez și o dezangajare a forțelor în regiune — arată agenția M.E.N. Egiptul — a spus el — va redeschide Canalul numai „în contextul unui acord final".CAIRO 14 (Agerpres). — Generalul Ahmed Ismail Aii, ministrul a- pârării al Egiptului și comandant șef al forțelor armate, a avut o întrevedere cu generalul Ensio Siilas- vuo, care reprezintă Națiunile Unite la reuniunile Comitetului de lucru militar egipteano-israelian de la Geneva, consacrate dezangajării trupelor egiptene și israeliene la Canalul Suez — anunță postul de radio Cairo.DAMASC 14 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar sirian a a- nunțat că duminică, în cursul a trei ciocniri care au avut loc între forțele siriene și israeliene, acestea din urmă au înregistrat 15 pînă la 20 morți și răniți și importante pierderi in material de luptă.TEL AVIV 14 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar israelian a anunțat că duminică forțele siriene au deschis foc de artilerie asupra pozițiilor israeliene de pe înălțimile Golan, omorînd un militar israelian.

DELHI 14 (Corespondență de la I. Puținelu). — Luni a avut loc la Delhi semnarea documentului privind înființarea Comisiei mixte permanente guvernamentale de cooperare economică, științifică și tehnică intre Republica Socialistă România și Republica India. în document se stipulează, ca arie de preocupări ale comisiei, elaborarea programelor de
TURCIA: Acord
privind formarea

noului guvernANKARA 14 (Agerpres) — Partidele Republican al Poporului și Salvării Naționale din Turcia au anunțat duminică acordul lor privind formarea unui nou guvern in această țară, care să pună capăt crizei guvernamentale declanșate in urmă cu trei luni. Președinții celor două, partide, Bulent Ecevit (P.R.P.) și Necmettin Erbakan (P.S.N.). au analizat, în cursul zilei de sîmbătă, posibilitățile constituirii unei coaliții guvernamentale, termenii acordului.

DECLARAȚIEI DE UNIFICARE A TUNISIEI Șl LIBIEI

Lupte violente 
în apropierea 

capitalei khmereCAMBODGIA 14 (Agerpres). — în ultimele 24 de ore au continuat luptele în apropierea capitalei khmere, angajamente deosebit de violente în- registrîndu-se într-un sector situat la 12 kilometri de Pnom Penh. Duminică seară, patrioții care acționează la nord-vest de capitală au dobo- rît un avion al forțelor lonnollste. In același timp, forțele patriotice au lansat rachete asupra aeroportului Pochentong din Pnom Penh.
★PEKIN 14 (Agerpres). — telegramă transmisă biroului (iei France Presse, Norodom într-o agen- Sianuk, șeful statului Cambodgia, a lansat un ultimatum autorităților de la Pnom Penh, in care le cere să se supună forțelor de eliberare în cel mai scurt timp posibil, menționind că vor beneficia de o amnistie sau vor putea să se expatrieze pentru a scăpa de pedeapsa dreaptă.

TUNIS 14 (Agerpres). — Uniunea dintre Tunisia și Libia nu este îndreptată împotriva nimănui — s-a anunțat la Ministerul tunisian al A- facerilor Externe. Pe de altă parte, s-a arătat că Algeria și Egiptul nu au fost prevenite asupra proiectului unirii Tunisiei cu Libia și s-a subliniat că uniunea dintre Tunisia și Libia va fi un factor de solidaritate arabă, precizindu-se, totodată : Noi am efectuat, de pe acum, mai mulți pași în acest sens.Potrivit agenției France Presse, referitor la divergențele dintre Libia și Tunisia în problema soluționării crizei din Orientul Apropiat, s-a declarat că Tunisia este favorabilă oricărei soluții care garantează recuperarea teritoriilor arabe, în timp ce Libia apreciază că lucrările Conferinței de la Geneva pentru pace în Orientul Apropiat nu satisfac aspirațiile arabe. Totuși — s-a subliniat — uniunea Va permite moderarea atît a unui punct de vedere, Cit și a celuilalt, avînd faptul că liderii libieni de bune intenții.Noul stat va avea un ședințe, care, s-a spus,
ta vedere stat animațisingur pre- ,_______ _____ . va fi, fărăîndoială, președintele Habib Bourguiba, o singură constituție și o monedă unică.• Hotărîrea Tunisiei și Libiei de a fuziona intr-un singur stat suscită atenția țărilor arabe.Comentind această fuziune, primul ministru libanez, Takieddine Solh, a declarat că „fiecare arab primește favorabil orice proiect de uniune

între țări arabe. Uniunea este o problemă vitală pentru arabi in lupta lor pentru eliberare și demnitate".Agenția algeriană de presă — A.P.S. — a publicat un „comentariu autorizat" consacrat unirii Tunisiei cu Libia, în care, după ce relevă că „o uniune intre două popoare și două țări nu poate fi fondată decît pe condiții obiective, pe o realitate concretă, pe opțiuni similare, îndeosebi, ca o primă condiție ca ea să fie durabilă, viabilă, și să intre in istorie" subliniază : „Rațiunea ne îndeamnă, deci, chiar dacă aceasta o facem cu regret, să adoptăm incâ o dată o atitudine de rezervă". „Ceea ce este, în orice caz, sigur — se subliniază — este că transformările istorice în regiunea noastră nu se pot face decît în măsura în care ele sînt opera tuturor popoarelor din zonă".într-un interviu publicat de ziarul parizian „La Croix", președintele Habib Bourguiba a arătat că referendumul pentru aprobarea hotăririi an supra uniunii dintre țara sa și Libia va avea loc la 20 martie.
★cum anunță agențiile Reuter, Presse și Associated Press, un comunicat oficial, în Tu- avut loc, luni, o remaniere a guvernului, în cadrul că-

cooperare economică dintre cele două țări și urmărirea îndeplinirii lor, schimbul de informații privind programele de dezvoltare ale celor două economii naționale și explorarea posibilităților, condițiilor și formelor de cooperare industrială bilaterală. asigurarea creșterii reciproce a schimburilor comerciale și cooperării între instituțiile financiare, industriale și comerciale in scopul intensificării colaborării economice între cele două țări, studierea și utilizarea cooperării intre organismele de planificare ale celor două țări, precum și identificarea în comun a problemelor științifice și tehnice care ar putea conduce la unor astfel de cercetări industrială și agricolă, părți au căzut de acord cipiilor care trebuie să acordului privind cooperarea economică, industrială și tehnico-științifică pe o perioadă de perspectivă îndelungată (10—15 ani).Documentul a fost semnat, din partea română, de Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, iar din partea indiană de Swaran Singh, ministrul afacerilor externe al Republicii India. în alocuțiunile rostite cu prilejul semnării,, cei doi oameni de stat s-au referit la importanța vizitelor reciproce ale conducătorilor României și Indiei pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor bilaterale, a colaborării și cooperării economice, industriale și tehnico-științifice.
★După ceremonia semnării documentului, Manea Mănescu și Swaran Singh au avut o convorbire asupra unui larg cerc de probleme ale vieții actuale internaționale. în aceeași zi, Manea Mănescu a avut întîlniri de lucru cu Dev Kant Borooah, ministrul petrolului și chimiei, cu care a abordat probleme ale cooperării în prospectarea și exploatarea petrolului, Chidambaram Subramanian, ministrul dezvoltării industriale, cu care a conferit despre probleme privind cooperarea în diverse ramuri ale industriei dintre România și India, și l-a primit pe A. C. George, adjunct al ministrului comerțului exterior, cu care a purtat o discuție referitoare la extinderea și diversificarea schimburilor comerciale bilaterale.

introducerea in producția Cele două asupra prin- stea la baza

Propunerile P. C

După France reluînd nisia a parțialăreia Mohamed Masmoudi a fost înlocuit în postul de ministru de externe cu Habib Chatti, pînă în prezent director al cabinetului președintelui Bourguiba.

La Heluan a fost asamblat 
al 2000-lea tractor românesc 

U-650"ff o-a- tip cu
La Heluan, important centru industrial situat în apropierea rașului Cairo, a fost recent samblat al 2 000-lea tractor de „U-650", realizat în cooperare România.Salutat cu satisfacție de către opinia publică, acest eveniment reprezintă un nou succes al economiei egiptene aflată în plină dezvoltare, o confirmare a colaborării rodnice între România și R. A. Egipt. După cum se știe, linia de asamblare de la Heluan a fost inaugurată în aprilie 1972, cu prilejul vizitei făcute în Egipt de președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în mai puțin de doi ani s-a asamblat întregul număr de tractoare prevăzut în contractul încheiat intre întreprinderea de comerț exterior „Autotractorul“-Brașov și compania „El Nasr Automotive Manufacturing". în prezent, aceste tractoare brăzdează ogoarele E- giptului sau funcționează în întreprinderile egiptene, bucurîndu-se

de aprecierea unanimă a beneficiarilor. „Tractoarele românești, scrie „EGYPTIAN GAZETTE", s-au dovedit a fi de cea mai bună calitate". Acest lucru a determinat, de altfel, partea egipteană să-și manifeste dorința de a dezvolta, în continuare, cooperarea cu țara noastră în domeniul construcției de tractoare și alte mijloace de tracțiune. Astfel, la Cairo a fost semnat un nou contract pentru livrarea de către România a părților componente a încă 2 000 tractoare, care să fie asamblate la a- ceeași linie de la Heluan. Această nouă ilustrare a caracterului fructuos al cooperării economice și tehnice româno-egiptene se adaugă unui șir de alte realizări, inclusiv in domeniul locomotivelor hidraulice, autoturismelor de teren, ele deschizînd, totodată, perspectivele unei lărgiri continue a unor relații avantajoase pentru ambele părți.

• „IMIGRANȚI ’74" este denumirea campaniei lansată de Rhodesia pentru recrutarea de persoane cu veleități de coloniști. într-un anunț ce ocupă o pagină întreagă din ziarul „Rhodesia Herald", guvernul Smith îndeamnă pe cititori să comunice autorităților numele și adresele persoanelor din Marea Britanie sau din alte părți ale lumii, care ar dori să imigreze în această țară. Campania a fost lansată datorită faptului că în 1973, în comparație cu anul precedent, numărul imigranților a scăzut simțitor, ba chiar în septembrie numărul albilor care au plecat din Rhodesia a depășit cu 110 numărul imigranților. Cu siguranță intensificarea mișcării de eliberare nu este străină de a- ceastă situație. Speră acum Smith, prin lansarea unei campanii publicitare, să îmbunătățească cît de cît proporția de 200 000 coloni albi — care se bucură de toate avantajele — față de 4 milioane de africani, lipsiți practic de orice drept, și să amîne scadența inevitabilă care se profilează tot mai puternic ? Judecind după slabul ecou al acestei campanii,pare că și sub acest raport lucrurile stau prost pentru siștii de la Salisbury. se
Cairo Nicolae N. LUPU ra-Ziarul „LE MATIN" despre

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR ROMÂNO-MAROCANERABAT 14 (Corespondență de la Mircea S. Ionescu) : Referindu-se la evoluția ascendentă a relațiilor ro- mâno-marocane, ziarul „Le Matin", care apare la Rabat, relevă contribuția deosebită a vizitei de prietenie întreprinse in Maroc, la 21 și 22 septembrie 1973, de către tele Consiliului de Stat al cii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a Elena Ceaușescu, la invitația regelui Marocului, Hassan al II-lea. Ziarul subliniază importanța convorbirilor avute cu acest prilej între cei doi șefi de stat, în urma cărora au fost

președin- Republi- tovarășul tovarășei

semnate două importante acorduri de cooperare economică și tehnică între România și Maroc. De asemenea, ziarul se referă și la mesajul, transmis in noiembrie, de tovarășul Nicolae Ceaușescu șefului statului marocan, Hassan al II-lea.„Le Matin" inserează, de asemenea, conținutul diferitelor convorbiri purtate în cursul anului 1973, la București și Rabat, între membrii guvernelor celor două țări, între specialiști români și marocani din domeniile agriculturii, industriei, comerțului, sănătății publice pe tema extinderii cooperării și colaborării între România și Maroc.

• UN „CONSUM" IN 
CREȘTERE. Un «*«>««««» al Senatului american dispune de date potrivit cărora în anul trecut au fost introduse în S.U.A., prin contrabandă, cantități de marijuana și hașiș suficiente pentru a fabrica peste 5 miliarde de țigarete, ceea ce echivalează cu 20 de „doze" pe locuitor, mai mult ca oricînd in trecut. Se apreciază că autoritățile reușesc să confiște abia a 10-a parte din cantitatea de marijuana și hașiș pe care o trec peste frontieră traficanții de droguri. După evaluările subcomitetului. în 1973 au fost „consumate" în S.U.A. aproximativ 8—9 milioane kg de marijuana și 250 000 kg de hașiș, cu tot cortegiul de urmări dăunătoare pentru sănătate.

din Marea Britanie Conferința C. C. al
• LA LUMINA LĂMPII 

CU GAZ... Un coafor de pe cunoscutul Fleet Street, din Londra, îșl bărbierește clienții
in legătură cu situația economică din țară P. C. din Norvegia

LONDRA 14 — (Corespondență de la N. Plopeanu). Secretarul general al partidului comunist, John Gollan, a expus, în ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C. din Marea Britanie, care a avut loc sîmbătă, la Londra, propunerile partidului pentru soluționarea crizei de energie și depășirea dificultăților prin care trece, în prezent, economia britanică. Subliniind că „partidul comunist luptă pentru binele țării", vorbitorul a nunțe la săptămîna
economia„partidul poporului și al cerut să se rede lucru de trei

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:

zile. „Partidul comunist se pronunță pentru un control strict al prețurilor și pentru înghețarea chiriilor" — se arată în documentul prezentat Comitetului Executiv. S-a recomandat, totodată, membrilor partidului să își manifeste solidaritatea cu minerii, în vederea satisfacerii revendicărilor acestora, contribuindu-se, astfel, la dezvoltarea ca o soluție la menționat, de introducerii de pra veniturilorcerii cheltuielilor militare, a extinderii naționalizării marilor firme și bănci.
industriei extractive, criza de energie. S-a asemenea, necesitatea taxe progresive asu- celor bogați, a redu-

OSLO 14 (Agerpres). — La Oslo a avut loc conferința Comitetului Central al P.C. din Norvegia. Parti- cipanții au dezbătut probleme ale muncii ideologice și politice în cadrul alianței electorale socialiste, în scopul unirii cît mai strînse a partidelor politice care o compun. Conferința a dezbătut, de asemenea, situația creată în urma crizei de combustibil și a cerut naționalizarea turor societăților care se ocupă achiziționarea și comercializarea zervelor de petrol ale țării.Rolf Nettum și Martin Gunnarfost aleși de conferință în posturile de vicepreședinți ai partidului.
tu- cu re-au

WASHINGTON: Companiile petroliere
speculează penuria de

la lumina lămpii cu gaz. O consecință, printre altele, a măsurilor luate în Marea Britanie pentru economisirea electricității.

Presa americană se ocupă pe larg, în ultimul timp, de un aspect despre care, nu întîmplător probabil, s-a vorbit, la început, mai puțin. Pornin- du-se de la fenomenul real și cu caracter o- biectiv al penuriei de combustibil și energie — penurie ce începuse să devină evidentă și formase subiectul a numeroase semnale de alarmă chiar de toamna se constată companii încearcă să în propriul această stare de fapt, respectiv să-și sporească și mai mult marja beneficiilor. Intr-adevăr, în condițiile în care cantitățile disponibile de petrol pe piața mondială au devenit mai reduse și se dovedesc inferioare cererilor determinînd pretutindeni în lume măsuri energice de e- conomisire, profiturile principalelor companii, departe de a scădea, cunosc o creștere substanțială.Potrivit unor estimări preliminare, profiturile companiilor petroliere au atins, în 1973, 9,5 miliarde dolari, față de 6,5 miliarde dolari cît erau cu zece ani în urmă. Creșterea este și mai spectaculoasă dacă se compară profiturile pe 1973 cu cele pe 1972. Astfel, compania „Exxon" (fostă Esso) a obținut anul trecut profituri in valoare de 1,65 miliarde dolari, ceea ce reprezintă o creștere cu 59 la sută față de 1972. Companiile „Gulf Oii" și „Getty" au obținut profituri mai mari cu 60 la sută, „Standard Ohio" și

.Standard Oil of Cares-

înainte trecută — că marile petroliere exploateze lor interes

lifornia" cu 55. pectiv, 32 la sută mai mari, în timp ce profiturile companiei „Occidental", recent înființată, au sporit cu 417 la sută ! Pe bună dreptate, aceste cifre oferă „U.S.WORLD prilejul să „Businessul Iul este un formidabil, condiții normale profitul total în această ramură depășește cu mult profiturile altor industrii. în 1972, de pildă, cîștigurile companiilor petroliere au fost de două ori mai mari decît cele ale companiilor din industria de autoturisme și de șapte ori mai mari decît cele ale industriei siderurgice, în condițiile nou create. aceste profituri vor spori cu siguranță și mai vertiginos".Pe ce căi s-a ajuns la asemenea profituri fabuloase ? Una din ele a fost așa-numitul „război al benzinei", declanșat încă in 1971 de marile companii pentru reîmpărțirea pieței interne și care a dus la prăbușirea, literalmente, a prețului acestui produs, care a ajuns la 33 de cenți galonul (3,80 litri). Folosind tactica prețurilor de „dumping", trusturile miliardare au vindut în pierdere sute de milioane de tone au provocat în fel falimentul a și sute de concurente mijlocii, aveau însă cuperate îndesat după terminarea „războiului benzinei". Cu atît mai

săptămânalului NEWS AND REPORT" afirme : cu petro- business Chiar în

de benzină și acest zeci companii mici și Pierderile să fie re- cu vîrf și

mari vor deveni profiturile, în contextul actualei penurii de combustibil, cu cit de la 33 de cenți galonul, cît era cu trei ani in urmă, s-a ajuns acum la prețul de 66 de cenți, iar la „negru", in zilele în care marea majoritate a stațiilor sint închise, galonul de benzină este vîndut chiar cu 2 dolari !Știrile despre adevărata amploare a crizei de benzină sînt contradictorii, intrucît nici măcar guvernul nu dispune de date exacte despre cantitatea de țiței exploatată, importată, stocată, rafinată și consumată sau distribuită. Posturi de radio și televiziune, precum și ziare relatează despre o serie de acte ilegale comise de un șir de companii pentru agravarea deliberată a penuriei de combustibil, cu scopul de rea creșterii prețurilor, luit ...vință postul de televiziune C.B.S. : „în radele multor porturi de pe litoralul estic și vestic, ca și din golful Mexic, precum și în afara numeroase incărcate cu țiței așteaptă zile in șir fără să fie golite. Companiile au încetinit substanțial activitatea de descărcare determina rea crizei scumpirea produselorSînt în curs de investigație informații potrivit cărora convoaie întregi de cisterne sinț plimbate pe drumuri și căi ferate de Ia un Ioc la altul, in aștep-

tarea scumpirii prețului — companiile care recurg la asemenea procedee câutind astfel să evite ca in e- ventualitatea unei inspecții să fie găsite în depozite cu cantități mai mari decit cele trecute in scripte și declarate autorităților". La rindul său, influentul cotidian „NEW YORK TIMES" arată : „Companiilepetroliere refuză de regulă să anunțe de ce rezerve de petrol dispun in acele Ioca-

lități în care se observă lipsa de benzină șl alți combustibili lichizi. Singurele date pe care le furnizează sint de ordin general și exactitatea lor nu poate fi verificată."Ca urmare a a- cuzațiilor aduse împotriva unui număr de firme de a acumula în mod ilegal rezerve de țiței în vederea desfacerii lor ulterioare în condiții cit mai avantajoase, directorul administrației aminti-

te a anunțat, la sfîrși- tul săptămînii trecute, instituirea unui sistem de control direct asupra operațiilor companiilor petroliere in domeniul prețurilor, profiturilor și stocurilor. Această hotărire a fost primită cu satisfacție de opinia publică, care o consideră ca o măsură de protejare a intereselor statului și cetățeanului de rînd.
C. Alexandroaie

a forța acceleraIată ce a dezvă- în această pri-
radelor, tancuri

pentru a intensificași implicit prețului petroliere.

RIO DE JANEIRO:

La Brasilia s-au în
cheiat pregătirile pen
tru reuniunea colegiu
lui electoral, care se 
întrunește azi in ve
derea desemnării vii
torului președinte și a 
viitorului vicepre
ședinte ai Braziliei, 
pentru perioada mar
tie 1974—martie 1979. 
Principalii candidați 
pentru aceste funcții 
sint generalul. Ernesto 
Geisel și, respectiv, 
generalul Adalberto 
Pereira dos Santos — 
ambii reprezentanți ai 
partidului de guver
nământ „Alianța Re
novatoare Națională" 
(ARENA). Mai candi
dează la actualul scru
tin și reprezentanți ai 
celui de-al doilea 
partid legal din țară 
— „Mișcarea Demo
cratică Braziliană" 
(M.D.B.), fapt inedit 
in viața politică brazi
liană din ultimul 
deceniu. Candidatul < M.D.B. pentru funcția 
de președinte este 
Ulisses Guimaraes, iar 
pentru cea de vicepre
ședinte Barbosa Lima 
Sohrinho.

Desemnarea candi- 
daților partidului de 
guvernămînt este asi
gurată, intrucît cole
giul electoral este al
cătuit din cei 376 
membri ai celor două

Lucrările Conferinței regionale europene a O.I.MGENEVA 14 (Agerpres). — La Geneva au început luni lucrările celei de-a doua Conferințe regionale europene a Organizației Internaționale a Muncii.Conferința, înscrilndu-se în actualul climat favorabil existent în Europa, marcat de eforturile care se fac pentru edificarea unui sistem de securitate și colaborare pe continent, își propune să abordeze problemele dezvoltării cooperării între statele europene în domeniul muncii și al

politicii sociale, să fundamenteze acțiunile viitoare ale O.I.M. pe continentul european.Interesul pentru conferință este marcat și prin prezența la lucrări a majorității miniștrilor muncii și afacerilor sociale, precum și a torilor centralelor sindicale le din țările europene.Delegatul guvernamental Ion Păcuraru, a fost ales ședințe al Conferinței regionale europene a O.I.M.
conducă- naționa-român, vicepre-

• BILANJUL RECEN
TELOR INUNDAȚII care s-au abătut asupra unor imense teritorii australiene se ridică la 15 morți și la pagube materiale evaluate numai în statul Noua Galie de Sud la 40 milioane dolari. Se apreciază însă că pagubele sînt mult mai importante, ele putîndu-se ridica, pe măsura centralizării datelor, la 100 milioane dolari.Aproximativ 6 000 de voluntari civili și o flotă aeriană compusă din aparate militare și particulare participă la operațiunile de . salvare.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Azi, scrutin prezidențial

camere ale Congresu
lui național (Camera 
deputaților și Senatul), 
unde „ARENA" dispu
ne de majoritate abso
lută, precum și din cei 
127 de delegați ai a- 
dunărilor legislative 
ale celor 22 de state 
ale țării — care, cu 
excepția statului Gua
nabara, sint, de ase
menea, controlate de 
reprezentanții partidu
lui „ARENA". In re 
privește candidații 
„Mișcării Democratice 
Braziliene" (M.D.B.). 
se apreciază câ ei nu 
vor beneficia nici mă
car de totalitatea vo
turilor propriului par
tid din colegiul elec
toral. datorită poziției 
divergente a unui grup 
care s-a declarat de la 
început împotriva pre
zentării unor candida
turi la scrutinul pre
zidențial. Această di
vergență din sinul 
M.D.B. a fost. de 
altfel, singurul „inci
dent" din cursul pre- 
parativelor electorale, 
care s-au derulat in 
liniște, conform planu
lui politic al președin
telui. in exercițiu, ge
neralul Emilio Garras- 
tazu Medici.

Mandatul actualului 
președinte se înscrie 
că o perioadă in care 
Brazilia a obținut re-

zultate remarcabile pe 
calea dezvoltării eco
nomice, înregistrind in 
ultimii cinci ani o 
creștere a producției 
de 63 la sută, ceea ce 
o situează intre țările 
cu cel mai înalt ritm 
de dezvoltare econo
mică. tn ciuda unor 
dificultăți provocate 
de capitalul monopo
list străin in anumite 
sectoare, ca și de per
turbările pe piața ma
teriilor prime, Brazi
lia a reușit să obțină 
anul trecut o creștere 
de 11,4 la sută a pro
dusului intern brut, 
să-și sporească consi
derabil comerțul ex
terior (6100 milioane 
dolari exporturi și 5 900 milioane impor
turi), să acumuleze noi 
rezerve in devize. Pla
nul de dezvoltare pe 
anii 1974—1977 preve
de menținerea ritmu
lui înalt de dezvoltare 
economică, punindu-se 
accentul pe sectoarele 
de bază ale industriei 
șl pe modernizarea a- 
griculturii., In viitorul 
apropiat, respectiv 
după desemnarea noii 
echipe prezidențiale, 
acest plan urmează să 
fie înaintat spre rati
ficare Congresului na
țional.

V. PAUNESCU

P. C. din Venezuela spriJi- nă măsurile guvernului țării în direcția naționalizării monopolurilor petroliere străine — se arată într-o declarație a Biroului Politic al C.C. al P.C. dir. Venezuela difuzată la Caracas. Este lansată o chemare către oamenii muncii și toți patrioții Venezuelei de a se ridica intr-un front unic in apărarea bogățiilor naționale, de a demasca uneltirile cercurilor oligarhice, care încearcă să submineze realizarea în practică a măsurilor progresiste ale guvernului.

Aninoiu. în cursul convorbirii, desfășurată într-o atmosferă cordială, au fost examinate, aspecte ale relațiilor dintre Austria și România, manifestîndu-se satisfacția pentru evoluția lor favorabilă pe diverse planuri.

Ambasadorul României Haga, Mihail-Bujor avut o convorbire ședințele Partidului din Olanda, Andre Louw. Președintele muncii a exprimat gratitudinea și caldele sale mulțumiri pentru mesajul prietenesc ce i-a fost adresat de al P.C.R., Ceaușescu, rindul său, rări de sănătate și fericire, de noi succese in vasta sa activitate, de prosperitate și progres poporului român. Andre van der Louw a exprimat satisfacția conducerii partidului muncii pentru relațiile prietenești existente între cele două partide.

laSion, . a cu pre- Muncii van der partidului
secretarul general tovarășul Nicolae transmițindu-i, la cele mai sincere u-

Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Austria, dr. Rudolf Kirchschlaeger, l-a primit pe ambasadorul Republicii Socialiste România la Viena, Dumitru

Reuniunea conducerii 
Partidului de stingă — co* 
muniștii din Suedia.Intre 11 și 13 ianuarie Stockholm, o Partidului de din Suedia, în lizat situația parlamentare, și sarcinileCu același prilej, s-a hotărît ca viitorul congres al partidului să aibă loc in martie 1975.

• POD PESTE GOL
FUL GUANABARA. Ulti* mul tronson al unuia dintre cele mai lungi poduri din lume a fost montat sîmbătă, realizîn- du-se astfel unirea localităților braziliene Rio și Niteroi, peste golful Guanabara. Podul — care are o formă concavă — măsoară 13,9 kilometri, cu o deschidere peste apă de 8,9 km, construcția fiind începută în urmă cu patru ani. Podul va fi deschis traficului la 4 martie. Se speră că. la o circulație zilnică de 15 800 vehicule, prețul de construcție al podului (990 milioane de cruzeiros — circa 65 milioane de lire sterline) va fi amortizat în 11 ani.! s-a desfășurat, la reuniune a conducerii stingă — comuniștii i cadrul căreia s-a ana- creată după alegerile stabilindu-se, totodată, viitoare ale partidului.

Cu prilejul celei de-a ze
cea aniversări a revoluției 
din Tanzania, la Zanzibar a avut loc o paradă militară urmată de o demonstrație populară la care au asistat președintele țării, Julius Nyerere, membri ai guvernului și alte oficialități. La festivități au participat, de asemenea, delegații străine. Din România a participat o delegație guvernamentală condusă de Traian Dudaș, ministru secretar de stat Ia Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele.

La Geneva s*au t,lcheiat lucrările unui seminar internațional consacrat situației intelectualității in țările capitaliste europene. Au participat reprezentanți ai unor partide comuniste și muncitorești din unele țări vest-europene.

• SOCIETATE GEO
LOGICĂ AFRICANĂ. In cadrul unei conferințe care a a- vut loc la Addis Abeba, cu participarea a peste 80 de geologi din diferite țări ale Africii, a fost fondată Societatea geologică africană. Scopul ei este de a sprijini activ explorarea și exploatarea bogățiilor solului și subsolului țărilor africane. La următoarea ei sesiune, care va avea loc peste doi ani la Khartum, societatea va dezbate problemele rezervelor de apă freatică, electrificării și folosirii tehnicii moderne de minerit.

• INCENDII IN LANȚ. Lipsită de ploaie timp de 65 de zile, capitala Japoniei a înregistrat, de la începutul acestui an, un număr de... 428 de incendii, în timpul cărora și-au pierdut viața 14 persoane. în cea mai mare parte, incendiile s-au declanșat la locuințele particulare din lemn.Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul incendiilor izbucnite la Tokio a crescut cu 112.
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