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Rezultatele întrece
rii patriotice pentru 
înfrumusețarea și 
buna gospodărire 

a localităților

Interlocutor: ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, 
Maxim BERGHIANU In ziarul de azi

— Fructificarea deplini, cu 
înaltă eficiență economică, a în
tregului potențial productiv al 
întreprinderilor depinde in mare 
măsură, in acest an, de modul 
în care vor fi asigurate resur
sele tehnice și materiale, in le
gătură cu această cerință, ce 
schimbări calitative va marca 
activitatea de aprovizionare teh- 
nico-materlală in anul 1974 ?

— Un element fundamental al pla
nului pe anul. 1974 îl constituie, după 
cum se știe, asigurarea bazei mate
riale, a echilibrului material, în con
cepția — deplin fundamentată din 
punct de vedere economic — a utili
zării optime a fondurilor fixe, fo
losirii intensive a’ utilajelor și su
prafețelor, a unui regim sever de 
economisire și valorificare superioară 
a tuturor materiilor prime și mate
rialelor, a combustibililor și energiei. 
Indicatorii de plan fiind cunoscuți 
din timp, procesul de asigurare a ba
zei materiale a planului pe anul 1974 
a putut fi pregătit minuțios. în toate 
fazele de elaborare a lucrărilor și la 
toate nivelurile. în această activitale 
laborioasă și foarte complexă am be
neficiat, în repetate rînduri, de spri
jinul și de îndrumările precise, deo
sebit de prețioase din partea con
ducerii partidului și statului, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ca 
urmare, în anul 1974, dimensionarea 
resurselor necesare îndeplinirii sarci
nilor de plan a fost fundamentată, 
în mai mare măsură, pe norme și 
indici de consum aprobați de Con
siliul de Miniștri sau de Ministerul 
Aprovizionării. Bunăoară, necesarul 
de metal pentru cele două ministere 
constructoare de mașini a fost deter
minat pe bază de norme de consum 
în proporție de peste 76 la sută, față 
de 65 la sută în anul trecut. Pentru 
a exercita un control mai riguros 
asupra destinației și utilizării unor 
resurse materiale valoroase, a fost 
extins sistemul de repartiții, numă
rul grupelor de materiale repartiza
te în mod centralizat fiind majorat 
de la 180 la 720 de produse. Trebuie 
să precizez că întregul proces de co-

relare a bazei materiale cu sarcinile 
de plan — nominalizarea producției, 
emiterea repartițiilor, specificarea 
materiilor prime, materialelor și pie
selor de schimb, elaborarea progra
melor de fabricație, încheierea con
tractelor economice — s-a desfășurat 
tn cadrul unui dialog continuu cu 
întreprinderile, centralele, ministere
le, soluționîndu-se în etape succesive 
problemele apărute. Măsurile luate 
au permis ca procesul încheierii con
tractelor economice să fie devansat, 
la marea majoritate a produselor, cu 
1—2 luni comparativ cu anul 1973. In 
ceea ce privește asigurarea resurse
lor din import, pentru a crește răs
punderea întreprinderilor importa
toare, incepînd cu anul 1974 s-au in
trodus și generalizat repartițiile și 
s-a stabilit ca perfectarea contracte
lor economice pentru aceste produ
se să se efectueze încă de la începu
tul anului și nu pe măsura sosirii lor 
în țară.’

— Așadar, se poate aprecia, 
că, încă de la începutul acestui 
an, există create premisele unei 
bune aprovizionări cu materii 
prime și materiale a tuturor 
unităților din economie ? ■

— Da ! Ne-o confirmă primele ve
rificări pe care le-am făcut în unități 
în acest an. Demarajul este bun, cele 
mai multe întreprinderi au stocurile 
necesare, au contracte de aprovizio
nare și de desfacere cu termene șî 
condiții judicios stabilite, bine core
late cu planul. In economie însă, în
tocmai ca.într-un organism viu, apar 
mereu elemente și. probleme noi. în
cheierea pe parcurs a unor contracte 
la export, precizarea de documenta
ții, anumite adaptări ale structurii 
producției determină, implicit, modi
ficări în specificațiile sortimentale, 
apariția unor cerințe noi. Iată de ce, 
așa cum ne-a indicat secretarul ge
neral al partidului, acordăm o aten
ție deosebită cunoașterii permanen
te a modului în care se asigură baza 
materială a planului, pentru a inter
veni operativ, cu soluții concrete, ori 
de cile ori se ivesc uncie dereglări

In procesul de aprovizionare. Pentru 
a fi mai concret, precizez că facem 
analize operative, săptămînale, cu 
ministerele și centralele, examinăm 
cu regularitate, împreună cu Comi
tetul de Stat al Planificării și Mi
nisterul Comerțului Exterior, felul 
cum se asigură importurile care ridi
că în acest an, la unele produse, as
pecte mai deosebite determinate de 
conjunctura pieței. De asemenea, zil-

Convorbire realizată de
Corneîlu CÂRLAN
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Recoltele de cartofi
ale fruntașilor pot 
deveni recolte obișnuite
® CONCLUZIILE REALISTE, MOBILIZATOARE, ALE UNEI 
CONSFĂTUIRI CARE A AVUT LOC LA BRAȘOV ® RECO

MANDĂRI CU LARGI APLICAȚII SI CÎTEVA PROBLEME 
CARE CER REZOLVARE
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„Dirijorii" producției la întreprinderea de sirmă și produse din sirmă din Buzău 
Foto : E. Dichiseanu

Oamenii muncii din agricultura ju
dețului Brașov și-au luat angajamen
tul să depășească, în acest an, cu 5 
la sută prevederile de plan la pro
ducția totală de cartofi. De ase
menea, angajamentul mai prevede 
să se livreze la fondul de stat cu 
10 la sută mai mulți cartofi de 
toamnă, iar suprafața prevăzută a se 
cultiva ca sarcină specială — de pe 
care să se obțină 30 000 kg la hectar
— să fie depășită cu 8 la sută Aceste 
angajamente au fost aprobate în ca
drul unei consfătuiri, la care au par
ticipat toate cadrele de conducere și 
specialiștii din unitățile agricole cul
tivatoare de cartofi. Pornind de la 
greutățile și neajunsurile ce au exis
tat anul trecut în cultura cartofilor
— și care s-au răsfrînt negativ asu
pra nivelului recoltelor — consfătui
rea a stabilit o serie de măsuri ju
dicios gîndite, care pot constitui un 
exemplu și pentru alte județe. De 
altfel, cu acest prilej au fost eviden- 
țiați atît factorii care pot contribui 
la sporirea recoltelor, cit și cauzele 
care au diminuat anul trecut pro
ducția, spre a fi evitate cu toată ho- 
tărîrea. Cunoașterea lor temeinică va 
permite generalizarea a tot ceea ce 
este bun, înaintat, cît și aplicarea 
celor mai adecvate măsuri care să 
ducă la înlăturarea greutăților. Să ne 
oprim asupra cîtorva din factorii a- 
mintiți.

Posibilitățile de a ridica randa
mentul la hectar. Pentru a le dovedi, 
recurgem la cîteva cifre, facem une
le comparații. In primul rînd, creș
terea recoltelor medii la hectar in 
ultimii anj^ Dacă în perioada 1966— 
1970 s-au jăbținut, în medie, 10 100 kg 
la hectar, recolta a sporit la 12 418 kg 
în anii. 1971—1973. Acestea sînt însă 
cifre medii. Realizările fiecărei coo
perative în parte spun însă mult mai 
mult, deoarece diferențele de recoltă 
între o unitate și alta sînt foarte 
mari. Prezentăm numai rezultatele 
din 1973 ale cîtorva cooperative agri
cole din Țara Bîrsei, care au condiții 
naturale asemănătoare :

Cooperativa 
agricolă

Suprafața 
(hectare)

Recolta 
la ha (kg)

Cristian 210 25 100
Ghimbav 230 20142
Hărman 410 15 539
Feldioara 178 12 295
Sînpetru 255 11 502

După cum se vede, între rezultate
le cooperativei agricole din Cristian 
și ale celei din Sînpetru există o di
ferență de 13 600 kg la fiecare hectar. 
Comparația nu se poate opri aici.

Ion HERTEG
(Continuare în pag a IV-a)
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Corespondenții „Scinteii" la ora primului 
in cantinele - restaurant

Teleconferințele „Scîn- 
teii“ încearcă să folosească 
tot mai mult avantajele 
acestei formule publicistice 
pentru a putea surprinde 
simultan aspectele mai 
semnificative și mai strin
gente din mai multe locuri, 
conturînd astfel o imagine 
cît de cit sintetică asupra 
realității dintr-un. anumit 
domeniu de activitate. De 
aceea, pentru a investiga și 
a testa direct realitatea, co
respondenții județeni ai 
ziarului nostru se situează 
în cele mai diferite iposta
ze. După ce au informat cu 
știri de ultimă oră din pei
sajul industrial al orașelor 
— au mers la sate, în că
minele culturale și la 
cercurile agrozootehnice ; 
după ce au coborît în sub
teran — s-au urcat la ul
timele etaje ale noilor 
blocuri de locuințe ; după 
ce au călătorit dis-de-di- 
mineață pe cele mai diver
se trasee ale transportului 
în comun — iată-i, acum, 
mîncînd la prinz în canti- 
nele-restaurant, spre a 
constata nemijlocit ce și 
cum mănîncă oamenii.

— Sînt pe recepție, sti
mați! mei colegi. Sînt gata 
să înregistrez părerea voas
tră 'despre alcătuirea me
niului, despre calitatea (și 
cantitatea !) mîncării, des- 

k_____ _—_

pre condițiile în care ați 
fost serviți — în calitate 
de cetățeni — despre preț 
și cite și mai cite doriți să 
opinați.

— Vorbesc din Rîmnicu- 
Vilcea, intervine primul 
Ion Stanciu. Azi am mincat 
la cantina-restaurant de la 
Centrala electrotermică din 
Govora. Aș intitula însem-

— Și n-ai găsit ?
— Ba da. Localul e cam 

strimt, iar unii oameni 
s-au cam săturat de grătare 
și duc dorul unei ciorbe de 
burtă, care nu s-a mai ser
vit aici de vreo 10 luni.

— Ion Stanciu. scuză- 
mă ; așteaptă la rînd E- 
milian Rouă.

— Vreau să intervin

Mircea Paraschiv) plita de 
la bucătărie e neîncăpă
toare (! ?). îmbunătățirile, 
ușor sesizabile, din ultima 
vreme, trebuie să fie mai 
substanțiale și mai eviden
te la această cantină.

— Evident ! Cine mai 
cere cuvintul ?

— Să rămînem tot pe 
Olt. Vreau să spun, la can

in vederea teleconferinței de azi, 11 corespondenți 
au servit masa de prinz în 11 cantine-restaurant 

PUBLICĂM CONSTATĂRILE LOR

nările mele „Să nu cauți 
nod in papură !“ și iată de 
ce... M-am hotărit cu greu 
pe care dintre cele două 
meniuri să-l aleg, fiindcă 
amîndouă erau tentante și 
s-au dovedit pînă la urmă 
gustoase și suficiente. Ser
virea a mers repede, pen
tru că oamenii se au
toservesc. Responsabilul — 
Nicolae Bădoi — e un om 
de inițiativă și se strădu
iește să satisfacă preferin
țele consumatorilor. Nod 
în papură de-ai să cauți 
n-ai să găsești — îmi spu
nea lăcătușul Nicolae Radu, 
convivul meu.

din Slatina, mai exact de 
la întreprinderea de alu
miniu. Aici, deși cămara 
cantinei este plină „ochi", 
iar în gospodăria pro
prie cresc 139 porci care 
„așteaptă" să le vină rindul 
la... tavă, meniul nu prea 
este variat, aceeași min- 
care care s-a servit ieri la 
„comun" (contra 5,50 lei), 
servindu-se a doua zi la 
„regim" (pentru 7,50 lei).
Azi au uitat să ne pună
pe masă gogoșarii anun
țați, iar peste felul III se
sare în fiecare zi, pentru
că (îmi explică, fără să mă 
convingă, responsabilul

tina-restaurant „Oltul", 
care funcționează sub tu
tela uzinelor textile cu a- 
celași nume și a Direcției 
comerciale județene Co
văsita. Titlul transmisiei 
mele : „Ca la mama acasă".

— Continuă, TSmSri 
Geza...

— La meniul „special" 
pot să aleg între supă de 
carne și supă de roșii (fe
lul I) și rasol cu sos de 
ceapă și cartofi și șnițel cu 
ceapă și cartofi (felul II) ; 
felul III — prăjitură pen
tru ambele meniuri. Cos
tul — 10 lei. Se mai ser
vește și un meniu „co

mun" — mai ieftin cu 2 
lei : ciorbă de măruntaie, 
pui cu mazăre verde, na
politane spirale. Mă așez 
la masă. Mi se servește 
supa de carne. Este foarte 
gustoasă. Felul II — la 
fel. Drept să spun, mînca- 
rea e gătită și gustoasă 
ca la mama acasă. Mănînc 
și prăjitura. Poate totul ar 
fi fost perfect dacă nu ar 
fi lipsit de Ia mese șerve
țele de hîrtie, apă și pa
hare.

...Ora 15,20. Din nou 
sînt la casieria cantinei- 
restaurant și solicit un nou 
bon flotant. Sînt insă re
fuzat : „Ne pare rău, dar 
nu avem. La această oră 
nu mai avem mîncare pen
tru flotanți". Nu-i nici un 
bai (imi spun), cumpăr 
ceva mîncare caldă de la 
bufet. Aci însă găsesc nu
mai grătar cu garnitură. 
Cer, atunci, o cafea : „Nu 
avem nici cafea. Poate do
riți o bere, sau un suc, sau 
coniac. Știți, nu avem ca
fea. Adică avem cafea, dar 
nu avem măcinată, Poate 
mîine". De fapt, frigiderul 
bufetului este gol.

G. M1TRO1
(Continuare în pag a II-a)

Luni la amiază, la sediul C.C. al 
P.C.R., a avut loc semnarea De
clarației comune cu privire la 
vizita în Republica Socialistă 
România a delegației Frontului 
Național pentru Eliberarea Ango
lei (F.N.L.A.).

Declarația . a fost semnață de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, și Holden Roberto, președin
tele Frontului Național pentru E- 
liberarea Angolei.

La solemnitatea semnării au fost 
de față tovarășii Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu. Paul. Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț, Dumitru Po

pescu, Cornel Burtică, Mihai Gere, 
Ștefan Andrei. Au fost prezenți, 
de asemenea, general-colonel Ion 
Coman, Ghizela Vass, Ion Savu, 
membri ai C.C. al P.C.R., Constan
tin Matei și Constantin Vasiliu, 
adjuncți de șefi de secție fa C.C. 
al P.C.R., Radu Enache, secretar 
al C.C. al U.T.C., Nicu Ceaușescu, 
vicepreședinte ai Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, Stanciu Sto- 
ian, secretar general al Ligii româ
ne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa.

Au participat membrii delegației 
Frontului Național pentru Elibera
rea Angolei — Johnny Eduardo 
Pinnock, însărcinat cu relațiile ex

terne ale F.N.L.A., Ngola Ka- 
bangu, însărcinat cu Departamen
tul afacerilor interne, Pedro Nga- 
dimpovi, însărcinat cu Departa
mentul educației, Hendrik Vaal 
Neto, adjunctul însărcinatului cu 
relațiile externe, Paulo Tuba, di
rectorul de cabinet al președinte
lui, comandant Salva, din con
ducerea Armatei de Eliberare Na
țională a Angolei, doamna Mon
teiro și doamna Mateus Neto, 
membre ale Biroului Politic al 
F.N.L.A.

După semnarea Declarației co
mune, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Holden Roberto și-au 
strîns cu căldură mîinile și au 
rostit apoi scurte alocuțiuni.

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Ceausescu

Stimate tovarășe Roberto,
Stimați tovarăși,
Aș dori să exprim încă o dată satisfacția conducerii 

Partidului Comunist Român, a guvernului Republicii 
Socialiste România pentru vizita pe care delegația dum
neavoastră a făcut-o în România, pentru relațiile de cola
borare și solidaritate care se dezvoltă între Partidul 
Comunist Român și Frontul Național pentru Eliberarea 
Angolei.

In zilele petrecute în țara noastră ați putut constata 
preocuparea României pentru dezvoltarea sa economico- 
socială, ne-ați impărtășit din preocupările Frontului 
Național pentru Eliberarea Angolei, ale poporului angolez 
în lupta pentru cucerirea independenței naționale.

Așa cum am menționat în cursul convorbirilor pe care 
le-am avut, Partidul Comunist Român, poporul român vor 
continua să acorde întregul lor sprijin luptei de elibe
rare națională din Angola, pentru înlăturarea deplină a 
dominației colonialiste, pentru trecerea la făurirea statu
lui național independent, la dezvoltarea economico-socială.

Declarația comună pc care am semnat-o astăzi con
stituie o dovadă a relațiilor de colaborare și solidaritate 
diritre Partidul Comunist Român și Frontul de Eliberare 
Națională șl, totodată, o expresie a dorinței noastre co
mune de a dezvolta această colaborare, de a contribui la 
întărirea unității și solidarității tuturor forțelor care luptă 
împotriva colonialismului și neocolonialismului, a politicii 
imperialiste de forță și dictat, pentru respectarea drep
tului fiecărui popor de a fl pe deplin stăpin pe destinele 
sale.

V-aș ruga să duceți cu dumneavoastră, luptătorilor din 
Frontul de Eliberare Națională, tuturor luptătorilor 
angolezi care militează pentru eliberarea patriei lor, sen
timentele noastre de solidaritate și cele mai bune urări 
de succes in lupta dreaptă pe care o duc.

Fiți siguri că întotdeauna poporul român va sprijini 
lupta poporului angolez pentru eliberare, pentru dezvol
tare economico-socială independentă, va întări solidari
tatea cu toate popoarele care luptă împotriva dominației 
coloniale, pentru dezvoltarea lor independentă, cu toate 
forțele antiimperialiste care se pronunță pentru o cola
borare bazată pe deplina egalitate în drepturi, pe res
pect și neamestec în treburile interne.

Vă urez dumneavoastră, tuturor luptătorilor angolezi 
împotriva colonialismului succes deplin in lupta dreaptă 
pe care o duceți. Urez, de asemenea, să se dezvolte con
tinuu colaborarea și solidaritatea dintre partidele Și po
poarele noastre, dintre toate forțele iubitoare de pace, 
dreptate socială și independență națională 1 (Aplauze).

CuM tovarășului 
Holden Roberto

Tovarășe președinte,
Tovarăși,
Iată sosit momentul atit de așteptat de către mișcare* 

noastră. Am sărbătorit aici o adevărată căsătorie.
încă din momentul sosirii noastre in această frumoasă 

țară, care este Republica Socialistă România, am fost 
obiectul unei solicitudini, unei prietenii care s-au dovedit 
deosebit de sincere. Cred că în analele mișcării noastre 
această vizită în țara dumneavoastră, tovarășe președinte, 
constituie un lucru deosebit de important.

în cursul scurtei noastre șederi aici am Învățat să vă 
cunoaștem, așa cum și dumneavoastră ați învățat să ne 
cunoașteți. Toate convorbirile pe care le-am avut, tova
rășe președinte, s-au purtat într-o ambianță de sinceri
tate. de franchețe și — voi adăuga — intr-o ambianță 
destinsă.

Semnarea Declarației comune concretizează toate con
vorbirile și schimbul de păreri pe care le-am avut. Sin
gura dorință pe care o exprim — și aceasta este o do
rință foarte sinceră, o dorință care ne angajează — este 
ca să traducem în viață ceea ce noi am semnat.

în ce mă privește pe mine și delegația noastră, vă pu
tem încredința că vom respecta ad-literam ceea ce not 
am semnat, deoarece am făcut acest lucru in deplină li
bertate, în deplină cunoștință de cauză.

în cursul scurtei noastre șederi in (ara dumneavoastră 
ne-a fost dat să constatăm curajul și hotărirea cu care 
dumneavoastră duceți aici lupta pentru a îmbunătăți tot 
mai mult condițiile dc viață ale poporului dumneavoas
tră. Poate că această luptă nu este lipsită de unele difi-
(Continuare în pag. a V-a)

DECLARAȚIA COMUNĂ
CU PRIVIRE LA VIZITA ÎN REPUBLICA 
SOCIALISTĂ ROMÂNIA A DELEGAȚIEI 
FRONTULUI NAȚIONAL PENTRU ELI

BERAREA ANGOLEI (F.N.L.A.)

In pagina a V-a

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
delegația Confederației Generale 

a Oamenilor Muncii din Peru (C.G.T.P.)
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit, la 21 
ianuarie, delegația Confederației 
Generale a Oamenilor Muncii din 
Peru (C.G.T.P.), care face o vitzită 
de prietenie în țara noastră, la in
vitația Consiliului Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor din 
Românfa.

Din delegație fac parte tovară
șii : Gustavo Espinoza, secretar 
general al confederației, membru 
al Comisiei Politice a C.C. al Parti
dului ''Comunist Peruan, și Nunez 
Alejandro, membru al Comisiei 
Naționale a C.G.T.P., membru al 
C.C. al P.C.P.

La primire au luat parte tova
rășii Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului* Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., Ștefan

Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Gheorghe Petrescu, vicepreșe
dinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Exprimîndu-și deosebita satis
facție de a fi primiți de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
delegației sindicale peruane a 
subliniat că oamenii muncii din 
țara sa păstrează o vie amintire 
vizitei pe care șeful statului român 
a făcut-o anul trecut- în Peru, 
vizită pe care o consideră un mo
ment de însemnătate istorică pen
tru întărirea legăturilor de priete
nie și colaborare dintre cele două 
țări și popoare, a raporturilor de 
solidaritate dintre sindicatele pe
ruane și române.

Arătînd că își amintește cu mul
tă plăcere de vizita făcută în 
Peru, de întîlnirea pe care a avut-o 
cu acest prilej și cu reprezentanții 
sinditatelor din această țară, tova

rășul Nicolae Ceaușescu a rugat 
pe oaspeți ca la înapoierea în pa
trie să transmită sindicatelor, tu
turor oajnenilor muncii un căldu
ros salut și cele mai bune urări de 
prosperitate șl fericire, de succese 
tot mai mari în dezvoltarea de- 
sine-stătătoare a țării1.

în timpul convorbirii s-a subli
niat cu multă satisfacție faptul că 
România și Peru au pus bazele 
unui amplu program de cooperare 
în diverse domenii, corespunzător 
intereselor reciproce ale dezvoltă
rii economice, că aceasta contri*- 
buie la mai buna cunoaștere șl 
apropiere între cele două popoare, 
la întărirea solidarității lor, în 
lupta pentru întărirea unității 
muncitorești, a tuturor forțelor 
antiimperialiste, la victoria cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

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

AGITATORUL- 
în primul rînd un exemplu de 
conduită etică și profesională

FAPTUL
DIVERS
Taxîmetris

Rezultatele întrecerii patriotice 
pentru înfrumusețarea 

și buna gospodărire a localităților

întrecerea patriotică pentru în
frumusețarea și buna gospodărire a 
localităților a antrenat, și in acest 
an, mase largi de cetățeni, cu apor
tul cărora s-au realizat numeroase 
lucrări ca : amenajări și întrețineri 
de străzi, trotuare, parcuri și zone 
verzi, locuri de agrement, terenuri 
de sport și de joacă pentru copii, 
lucrări de îndiguiri, taluzări și con
solidări de maluri, de combatere a 
excesului de umiditate pe terenu
rile agricole, plantări de pomi, în
frumusețarea traseelor turistice și 
a intrărilor în localități, întreține
rea fondului locativ etc.

Pe baza unor analize temeinice 
făcute în tot cursul anului 1973,

Comisia Centrală — formată din 
reprezentanți ai Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare, 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, Consiliului Național al Fe
meilor, Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport și ai Con
siliului Național al Organizației 
Pionierilor — a hotărît, în confor
mitate cu prevederile H.C.M. nr. 
238/1969, să acorde următoarele pre
mii și mențiuni municipiilor și 
orașelor fruntașe în acțiunea de 
înfrumusețare și buna lor gospo
dărire :

MUNICIPII CU POPULAȚIE PESTE
50 000 LOCUITORI

■— PREMIUL I, 750 000 LEI : BAIA MARE, județul Maramu
reș.

— PREMIUL II, 600 000 LEI : CRAIOVA, județul Dolj.
— PREMIUL III, 450 000 LEI : DROBETA TR. SEVERIN, ju

dețul Mehedinți.
Au mai obținut rezultate bune, clasindu-se în ordine pe locurile ur

mătoare, și municipiile Reșița, Hunedoara, Arad, Timișoara, Brăila, Pia
tra Neamț și Mediaș.

MUNICIPII CU POPULAȚIE SUB
50 000 LOCUITORI

— PREMIUL I, 500 000 LEI : TECUCI, județul Galați.
— PREMIUL II, 350 000 LEI ; TÎRGOVIȘTE, județul Dîmbovița.
— PREMIUL III, 300 000 LEI : TR. MĂGURELE, județul Te

leorman.
i Au mai obținut rezultate bune, clasindu-se în ordine pe locurile ur

mătoare, și municipiile Suceava, Giurgiu, Lugoj, Petroșani, Călărași. 
Focșani și Alba Iulia.

ORAȘE CU POPULAȚIE PESTE 
10 000 LOCUITORI

— PREMIUL I, 450 000 LEI : BUHUȘI, județul Bacău.
— PREMIUL II, 330 000 LEI : GURA HUMORULUI, județul Su-
r- PREMIUL III, 300 000 LEI : CURTEA DE ARGEȘ, județul 

Argeș.
— PREMIUL IV, 240 000 LEI : SLOBOZIA, județul Ialomița.
— PREMIUL V, 2C0 000 LEI : BUȘTENI, județul Prahova.
— MENȚIUNEA I, 150 000 LEI CODLEA, județul Brașov.
— MENȚIUNEA II, 120 000 LEI : OLTENIȚA, județul Ilfov.
— MENȚIUNEA III, 100 000 LEI : ZALAU, județul Sălaj.

Au mai obținut rezultate hun», clasindu-se în ordine pe locurile ur
mătoare, și orașele Orșova, Medgidia, Videle, Drăgășani și Cisnădie.

ORAȘE CU FOPULAȚIE SUB 10 0D0 LOCUITORI

— PREMIUL I, 350 000 LEI : HOREZU, județul Vilcea.
— PREMIUL II, 280 000 I.EI : NĂVODARI, județul Constanța.
— PREMIUL III, 200 000 LEI : ȚICLENI, județul Gorj.
— PREMIUL IV, 180 000 LEI : OCNA SIBIULUI, județul Sibiu.
— PREMIUL V, 150 000 LEI : BĂILE HERCULANE, județul 

Caraș-Severin.
— MENȚIUNEA I, 120 000 I.EI : NUCET, județul Bihor.
— MENȚIUNEA II, 110 000 LEI : SĂVENI, județul Botoșani.
— MENȚIUNEA III, 100 000 LEI : NĂDLAC, județul Arad.
— MENȚIUNEA IV, 90 000 LEI : TG. FRUMOS, județul Iași.
— MENȚIUNEA V, 80000 LEI : TUSN4.D, județul Harghita.
— MENȚIUNEA VI, 70 000 LEI : BUZIAȘ, județul Timiș.

Au mai obținut rezultate bune, clașîndu-se în ordine pe locurile ur
mătoare, și orașele Berești, Solea, Țăndărei, Odobcști și Predeal.

Mica sală a cineclubului de la 
Combinatul chimic din Craiova de
venise neîncăpătoare. 18 oameni — 
un întreg schimb din secția acetal- 
dehidă, în frunte cu maistrul Gheor- 
ghe Muranevici — veniseră aici 
pentru a asista la premiera unui nou 
episod din serialul „împotriva risi
pei", realizat de un grup de cine- 
amatori din uzină. Imaginile despre 
risipa de. materiale și timp, „scăpă
rile" unor conducte, robinete, mersul 
în gol al unor mașini erau însoțite 
de un comentariu, într-un fel ine
dit : maistrul compara faptele de 
pe ecran cu cele petrecute în secția 
sa, numea oamenii din sală care să- 
vîrșiseră abateri similare, sublinia in
sistent consecințele risipei, măsu
rile necesare pentru combaterea ei. 
Cînd s-a aprins lumina, discuția a 
continuat. Am aflat atunci că, de 
faot, participasem la un moment din 
activitatea agitatorului Gh. Mura
nevici.

— Asemenea „momente" sînt frec
vente în activitatea celor peste 400 
de agitatori din combinat, ne spune 
tovarășul Petre Andrițoiu, secreta
rul comitetului de partid. Consti
tuind o prezență permanență în mun
ca politică de masă consacrată dez
voltării responsabilității comuniste 
față de bunul mers al producției, 
agitatorii reprezintă la noi. ca și în 
alte locuri, o puternică forță mobili
zatoare pentru participarea la între
cerea socialistă cu bune rezultate, un 
instrument prin care comitetul de 
partid comunică și explică întregu
lui colectiv, prin viu grai, prin 
munca de la om la om, hotărîrile a- 
doptate, sarcinile ce ne revin în 1974 
— anul XXX al eliberării și anul 
Congresului al XI-lea al partidului.

Dar cine sînt agitatorii 1 Din evi
denta comitetului de partid rezultă 
că din cei 400 de agitatori — 207 sînt 
muncitori, 99 maiștri, 2.3 tehnicieni, 
72 ingineri, iar 6 funcționari. Sînt 
tovarăși cu autoritate morală și pres
tigiu în uzină. în societate, promo
tori consecvenți ai eticii și echității 
socialiste, fruntași în marea întrece
re pentru devansarea realizării cin
cinalului, oameni cu aptitudini și 
pregătire pentru munca politică, 
împreună cu ei acționează majori
tatea cadrelor de conducere din com
binat, membrii birourilor organiza
țiilor de bază. Explicînd colegilor de 
munca politica partidului și statului 
nostru, mobilizîndu-i la înfăptuirea 
ei, agitatorii folosesc, practic, o di
versitate de forme, în funcție de lo
cul de muncă unde acționează.

Munca de la om la om este, bu
năoară, principala formă a activită
ții desfășurate de agitatori la fabrica 
de amoniac I. Acționînd astfel, agi
tatorii se adresează, înainte de toate, 
conștiinței oamenilor, explicînd con
cret și convingător însemnătatea po
litică și economică a acțiunilor la 
a căror înfăptuire fac apel. Iată un 
exemplu : 1973 a fost aici primul an 
in care s-au realizat integral și pla
nul și angajamentele asumate. Suc
cesul trebuia, desigur, consolidat. Dar 
în 1974, planul producției prevedea 
un spor de circa 2 090 tone amoniac 
față de realizările anului trecut. Și, 
pe deasupra, în trimestrul I era pro
gramată și reparația capitală Ia a- 
gregatul IV — conversie.

— Pentru a realiza un demaraj co
respunzător, încă din primele zile ale 
noului an, ne spune lăcătușul Ion 
Istodor, secretarul organizației de 
bază, ne-am gîndit să realizăm lu
crarea încă din decembrie. Mulțl în
să nu au înțeles această „grabă".

S-au auzit chiar voci : „de ce s-o e- 
xecutăm acum, la finele anului, cind 
avansul de producție pe ’73 ne per
mite un ritm mai lent de lucru ?“. 
Dar tocmai existența avansului im
punea trecerea neîntîrziată la repa
rația capitală. Agitatorii, prin mun
că de la om Ia om, au reușit să ex
plice tuturor justețea acestei rați
uni, demonstrînd prin calcule con
crete cîștigul de timp ce se va obți
ne în beneficiul realizării sarcinilor

prin care se popularizează ori se 
critică diferite aspecte din viața co
tidiană a colectivului.

Demonstrația practică constituie 
o altă formă, folosită adesea de a- 
gitatori în combinat. De curînd, la 
fabrica de amoniac II se efectuau 
reparațiile mecanice la principalele 
agregate. Dar din cauza organizării 
necorespunzătoare a muncii, lucrări
le se desfășurau prea lent. Atunci, 
comitetul de partid al uzinei de în

însemnări despre activitatea agitatorilor 
de la Combinatul chimic din Craiova 

pentru dezvoltarea întrecerii socialiste

din 1974. Iar oamenii au înțeles. Ca 
dovadă, nu numai că au efectuat i- 
reproșabil reparația, dar au și redus
— cu 11 zile — durata ei.

Convorbirile pe grupuri sînt frec
vente îndeosebi în secția automati
zări. Agitatorii recurg la această me
todă de activitate întrucît aici se 
muncește în echipe, în brigăzi com
pacte și, evident, problemele de
muncă sînt identice. La atelierul de 
debite, spre exemplu, o muncitoare 
a defectat un aparat de măsură și 
control. Nefiind singurul caz de ne
glijență, agitatorul Grigore Badea, 
muncitor cu înaltă calificare în sec
ție, a inițiat o serie de convorbiri 
pe grupuri de lucrători, avînd ca te
mă apărarea și dezvoltarea avuției 
socialiste. în convorbirile purtate, 
el a arătat consecințele deteriorării 
unor asemenea aparate de înaltă 
precizie — -oprirea, uneori, a unei 
întregi instalații sau linii de fabri
cație — accentuînd necesitatea ca 
fiecare muncitor, în dubla sa cali
tate de proprietar și producător al 
mijloacelor de producție, să fie mai 
exigent cu propria muncă, să 
combată risipa, sub orice formă s-ar 
manifesta.

Schimburile de experiență, alături 
de alte forme ale muncii politice de 
masă, aduc o importantă contribu
ție la dezvoltarea conștiinței socia
liste, la creșterea responsabilității 
sociale a celor ce muncesc în 
combinat. în 1973, la fabrica de 
butanol nu s-a înregistrat nici o 
absență nemotivată. La fabrica de a- 
cetaldehidă însă, unii tineri erau su
perficiali în muncă, încăl’cau, ade
sea, disciplina de producție și de 
program. Pentru a preveni aseme
nea neajunsuri și a aplica metodele 
educative folosite de comuniștii de 
la butanol, s-a organizat un intere
sant "schimb de experiență. Agita
torii Ion Dobre și Constantin Duinu 
au arătat colegilor de la cealaltă fa
brică cum au organizat adunări și 
dezbateri publice pe teme educativa, 
masa rotundă „Exigența și disciplina
— factori hotăritori în îndeplinirea 
sarcinilor de plan", cum au folosit 
gazetele de perete și satirice și au 
cerut sprijinul colectivului de la sta
ția de radioamplificare și al ziaru
lui de uzină „Chimistul" pentru cri
ticarea celor certați cu disciplina. 
Totodată ei au arătat cum concep 
grafice, vitrine și panouri ca cele in
titulate — „Exemple demne de ur
mat" și „Nu urmați exemplul lor" —

grășăminte a cerut comuniștilor de 
la fabrica de amoniac I, care aveau 
o bună experiență în această direc
ție, să meargă la cealaltă fabrică și 
să ajute la efectuarea reparațiilor în 
timpul stabilit. Au răspuns agitato
rii Florea Zaharia, loan Safta, Du
mitru Titu, Gheorghe Dobrin ș.a. Ei 
au demonstrat aici, practic, cum își 
organizează locul de muncă, cum 
fac eșalonarea operațiilor, aprovizio
narea cu materiale și prin ce metode 
asigură calitatea reparațiilor. De
monstrația a avut ca urmare un mic 
record, trecut poate neobservat a- 
tunci : în Ioc de 12 zile, cît preve
deau graficele, reparația a durat doar 
5 zile.

Viața, practica arată ca are o în
semnătate deosebită participarea Ia 
munca de agitație a cadrelor de con
ducere din întreprinderi, cu respon
sabilități pe linie de producție sau 
în activitatea de partid. Este un 
fapt notabil, spre exemplu, că la 
Combinatul chimic din Craiova se

cretarii organizațiilor de bază, șefii 
de secții sau fabrici nu numai că 
figurează pe listele agitatorilor, dar 
și muncesc efectiv în această cali
tate. în schimbul II, la una din fa
bricile de amoniac l-am întîlnit pe 
operatorul chimist Ilie Bălan, se
cretarul organizației de bază nr. 17. 
Purta o discuție cu mai mulți mun
citori. înscrisese, pe un panou im
provizat, nivelul producției în tri
mestrul 1/1974, comparativ cu produc
ția corespunzătoare a anului trecut : 
atit în luna ianuarie, atit în fe
bruarie, ătît In martie ; alături, an
gajamentul în întrecerea socialistă. 
Sporurile erau, evident, substanțiale. 
De aceea, îndemna oamenii să-și 
sporească eforturile, să aplice ex
periențele pozitive în exploatarea 
rațională a agregatelor. Ca un ade
vărat agitator acționează și directo
rul combinatului, ing. Gheorghe 
Gheban. Deseori, el poate fi întîlnit 
în pauze sau după orele de lucru 
în diferite secții și fabrici, dis- 
cutînd cu grupuri mai mari 
sau mai mici de muncitori des
pre diversele probleme de muncă 
din combinat. Una din discuțiile 
purtate în aceste zile s-a referit la 
sarcinile mobilizatoare ale planului 
pe 1974 — o producție suplimentară 
de peste 120 milioane lei față de 
1973 — ale căror modalități de reali
zare vor constitui, între altele, o- 
biectul dezbaterilor în adunările ge
nerale ale salariaților.

Desigur, în combinat există nume
roase alte acțiuni și inițiative dem
ne de relevat. Ceea ce nu înseamnă 
că, peste tot, activitatea agitatorilor 
se situează la același nivel. Mulți 
dintre ei ne-au împărtășit însă do
rința firească de a continua și îm
bogăți această experiență, de a eli
mina neajunsurile din munca lor și, 
împreună cu întregul colectiv, să 
amplifice succesele obținute, să re
alizeze în acest an rezultate și mai 
notabile.

Ioan VLANGA

tul detectiv
Trecînd noaptea pe strada 

Petru Maior din Brașov, V. D. 
Druhura, șofer pe getaxul 1-BV- 
5676, a fost oprit de un cetă
țean care a urcat și a indicat 
o adresă oarecare. Pe drum, in 
apropiere de întreprinderea „Ni- 
vea“, pasagerul a devenit agre
siv, încercînd să-l lovească pe 
șofer, pentru a-i lua banii din 
încasări. Șoferul insă i-a sur
prins prin oglindă intenția șl a 
evitat lovitura. Agresorul a sărit 
din mașină și a luat-o la goană. 
A sărit și șoferul. S-a luat după 
el, urmărindu-l în noapte, pină 
cind i-a sărit in ajutor și un lu
crător de miliție. Fugarul, loan 
Timplaru, era de meserie... tot 
șofer. Pină la miliție a călătorit 
tot cu „taxiul". Mai departe...

Cu cărțile
9

pe față
postului de miliție din 

Aluniș (Mureș), Al.
Șeful 

comuna 
Asztalos, ne relatează că, de mai 
multă vreme, observase, pină 
tîrziu în noapte, lumina aprinsă 
in casa lui Ion Bembe. O dată a 
crezut că-i vreo petrecere, altă
dată că e cineva bolnav sau o 
fi avînd nevoie de ajutor. „Vă- 
zînd eu că nu-i a bună, într-o 
seară, m-am dus în casa lui 
Bembe, unde se mai aflau încă 
cinci cetățeni din comună. 
Unul din ei tocmai zicea „pas", 
dar n-a mai făcut nimeni nici 
o mișcare. Le-am luat frumu
șel „potul" de pe masă, mi-am 
scos chitanțierul și le-am dat 
cite o amendă după cum zice 
legea : 1 000 de lei Ia fiecare.
M-a durut inima, da’ ce să fac? 
Trebuia 
față...".

să dau cărțile pe 
Trebuia !

Ca la circ...

Căile ferate în 1974
® 250 km noi linii electrificate • 160 km dublări 
de linii • Sporește numărul de vagoane de călă

tori • Noi trenuri accelerate și personale

Am solicitat tovarășului îng. I. NICO- 
LESCU, adjunct al ministrului transportu
rilor și telecomunicațiilor, răspunsuri la cîte- 
va întrebări.

Cartiere noi în orașe fruntașe: BAIA MARE și CRAIOVA

E3 O H Q O g @ Q E S
(Urmare din pag. I)

Deci, dacă sosești pină 
la orele 14,00—14,30 poți 
să servești o masă gustoa
să, chiar fără să ai abona
ment După această oră, 
însă... O întrebare nu-mi
dă pace. Oare ce caută cu- 
vintul „restaurant" in de
numirea acestei unități de 
servire publică ?

— Ne întrebăm șl noi. 
Dar așteaptă Tudorel 
Oancea. Iată, ace cuvîntul 
Galațiul...

— Mulțumesc. Vreau să 
fac „O invitație pentru to
varășii din conducerea, la
minorului de tablă". Și a- 
nume să mănînce și dum
nealor măcar o zi unde 
mănîncă salariații Între
prinderii. Eu am mîncat 
azi; dar a trebuit să mai 
mănînc și acasă.

— Apoi, gurmand cum 
te știu, era și greu să te 
mulțumești. Oancea, nu 
știi că mesele lungi scur
tează viața ?

_  Nu este vorba numai
despre mine. Cum vă ex
plicați atunci că din circa 
700 de abonați, clți enu 
înscriși cu cîtva timp în 
urmă, au mai rămas doar

vreo 200 și ceva, maximum 
250 ? Eu și alți cetățeni cu 
care am discutat ne expli
căm prin sărăcia și mono
tonia meniurilor, prin lip
sa desertului, deși unitatea 
e înzestrată cu 4 cuptoare 
de cofetărie, care stau ne
folosite.

— Să le trimită la Sla
tina, unde plita e prea 
mică față de intențiile atit 
de mari ale responsabilului 

• cantinei.
— Ba să Ie trimită Ia 

Bacău (zice Gheorghe Bal
tă). Ce mai plăcinte mol
dovenești ar face in ele 
bucătarul-șef Ion Dimitri- 
cevici și ajutoarele sale de 
la cantina-restaurant din 
zona industrială Mărgi
neni. Aici pur și simplu 
m-am îmbuibat eu, ca și 
ceilalți comeseni, azi . la 
prînz. Notați : 8 feluri
bune de mîncare (pentru 
două meniuri) ; prețuri ief
tine (4,50 lei pentru abo
nați, 6 lei pentru flotanți) ; 
ordine și curățenie ; solici
tudine totală (de la res
ponsabilul Marcel Sigler, 
pină la ultima debarasa- 
toare) ; grijă pentru oa- 
men’i muncii (la jumăta
tea programului de lucru 
al muncitorilor de la com-

plexul de prelucrare a lem
nului se servesc peste 
1 000 de gustări) ; amatori 
mulți (zilnic 2 000 de oa
meni). Deci, titlul : „Mul
țumire totală, mulțumire 
unanimă".

— Dar la Alba cum e, 
Ștefan Dinică ?

— în municipiul Alba,

atîtea furculițe noi zac in 
magazie pentru că... n-au 
fost încă ștampilate.

— Vă propun, ca de 
altfel și celorlalți tovarăși 
care in investigația lor de 
simpli cetățeni au întîlnit 
asemenea aspecte critice, 
să mergeți — de data a- 
ceasta ca trimiși ai „Scîn-

pe Dumitru Gâță să mear
gă la această cantină în 
altă zi — singur și „incog
nito" — apoi să ne scrie, 
în continuare am trecut 
la Reșița.

— Tot ași de bine stați 
cu cantinele-restaurant, 
cum stați și cu .transportul 
în comun, Nicolae Cătană ?

— Ce se prevede 
pentru dezvoltarea că
ilor ferate in acest 
an ?

— în fiecare an, 
volumul mărfurilor 
transportate crește cu 
cîteva procente, iar 
numărul călătorilor cu 
cîteva milioane. In 
fața acestor intense 
solicitări, continuă in 
ritm susținut procesul 
de modernizare a căi
lor ferate. Astfel, în 
cursul ultimului an 
s-au electrificat 242 
km de linie (din care 
cităm : traseul Tg. 
Jiu—Petroșani, Sime- 
ria—Mintia) șl s-au 
dublat 175 km de cale 
ferată. Alte 500 de 
macazuri au fost cen
tralizate electrodina- 
mic, iar 30 km de 
cale au fost înzestrați 
cu bloc automat de li
nie, ceea ce a contri
buit la sporirea gra
dului de siguranță a 
circulației și la creș
terea vitezei de circu
lație. Pentru mărirea 
capacității de trans
port la nivelul cerin
țelor actuale se pre
văd pentru acest an 
importante dotări cu 
locomotive electrice și 
Diesel, vagoane de 
marfă și de călă
tori. De asemenea, 
sînt prevăzute lucrări 
pentru extinderea teh

nologiei moderne de 
transport prin trans- 
conteinere. Rețeaua 
de stații terminale, 
dotate pentru aceste 
mijloace de transport, 
va spori cu încă două 
— Arad și Sibiu — 
iar parcul de trans- 
conteinere va spori cu 
1 200 unități de cite 20 
tone.

Printre celelalte do
tări amintesc : peste 
160 km dublări de li
nii, în principal pen
tru terminarea liniei 
magistrale București— 
Suceava ; peste 250 
km linii electrificate, 
printre care liniile cu 
trafic intens și profil 
greu Ciceu—Deda și 
Ciceu—Ghimeș ; sec
toarele Caransebeș— 
Lugoj și Curtici— 
frontieră (din care o 
bună parte vor intra 
în funcțiune pină la 
sfîrșitul anului) ; me
canizarea și semiauto- 
matizarea triajelor Pa- 
las și Brașov ; des
chiderea lucrărilor de 
dezvoltare a stațiilor 
Craiova, Timișoara, 
Cluj, Satu-Mare, Ora
dea, Arad, Bacău și 
Suceava,

— Publicul larg e 
interesat să știe, con
cret, ce măsuri pre
vede Departamentul 
căilor ferate pentru 
îmbunătățirea condi

țiilor de călătorie cu 
trenul.

— îmbunătățirea ser
virii publicului călător 
va continua, firește, să 
stea în centrul preo
cupărilor noastre. Par
cul de transport pen
tru călători va spori 
cu aproape 250 de va
goane, dintre care u- 
neie etajate și altele 
pentru dormit, pentru 
restaurant și bar. Vor 
fi introduse în circu
lație, odată cu intra
rea în vigoare a nou
lui mers al trenurilor, 
încă opt perechi de 
trenuri accelerate, din
tre care patru de lung 
parcurs (București— 
Cluj, cu ramificație 
spre Tg. Mureș ; Con
stanța — București — 
Sibiu — Arad ; Bucu
rești — Făurei — Iași ; 
București—Adj ud—Bi- 
caz, cu ramificație Ad- 
jud—Ciceu), patru ac
celerate automotoare 
de parcurs mijlociu 
(București—Curtea de 
Argeș ; București — 
Zimnicea ; București— 
Turnu Măgurele, Bucu
rești—Cîmpulung). De 
asemenea, se vor in
troduce, în plus, pa
tru perechi de tre
nuri personale și opt 
perechi de curse lo
cale pentru servirea 
muncitorilor la intra
rea și ieșirea din 
schimburi.

Convorbire 
consemnată de 
Al. PLAIEȘU

Vineri, 18 ianuarie, în pauza 
spectacolului de la Circul de 
Stat din București, la bufetul 
de „răcoritoare" : doi lei sticla 
de „Ci-co“, plus doi lei garanția. 
Plătești, golești sticla, vrei s-o 
dai înapoi, dar îmbulzeala e 
prea mare, mărunțiș nu se gă
sește și rămîi cu ea în mină 
pină la sfîrșitul spectacolului. Te 
duci din nou cu sticla să iei 
garanția, dar la bufet e întune
ric și „închis". Zeci și zeci de 
oameni stau cu sticlele în mină 
și nu știu ce să facă. Apoi, le 
lasă pe scări, pe balustrade, pe 
jos și pleacă. Ei pleacă și, in 
urma lor, vine cineva și le adu
nă în coșuri, în lăzi. Sintem 
informați că „spectacolul" cu 
sticlele „Ci-co“ „garantate" și 
abandonate și, din nou, „garan
tate" se repetă. Pină la „pre
miera" unui control nu poți să 
nu spui : „Circul de pe lume, 
nu alta 1“

„Al nostru 
ești!“»

Ion Stoicescu din Braniște- 
Dimbovița ș-a prezentat la în
treprinderea de oțeluri aliate 
din Tirgoviște :

— Am auzit că aveți nevoie 
de specialiști. Eu sint specialist 
in...

— Specialist ? Al nostru ești l 
Te-am angajat.

„Uns" în funcția de „dirigin
te de șantier", I. S. a stat cît 
a stat, dar păzind că funcția îl 
obligă la o confruntare cu pro
bleme tot mai complicate, le-a 

plecînd 
Bucu- 
verifi- 

„specialitatea", a 
cla- 
ne- 
cu 

răs- 
au-

„simplificat" îndată, 
pe alte șantiere, prin 
rești, pină cînd cineva, 
cîndu-i atent 
văzut că n-are decît șapte 
se primare, tncasînd, pe 
drept, zeci de mii de lei, 
acte false, I. S. își va primi 
plata. De data asta strict 
tentică.

în cantină-restaurant — 
mîncarea a cunoscut îmbu
nătățiri... substanțiale. E- 
vident, am găsit și eu cî
teva „noduri în papură", 
dar le voi comunica unde 
trebuie ; important este că 
oamenii nu se pling decît 
de „gustul" unor mincă- 
ruri.

CANTINELE-RESTAURANT
„Să vezi șl să nu crezi" (!), 
nu funcționează nici o can
tină-restaurant (1 !). Ca să 
mănînc... pentru telecon- 
ferință, m-am deplasat pe 
ninsoare tocmai la Sebeș. 
Și unde mai pui că m-am 
întors și nemulțumit. La 
fel se ridică deseori de la 
masă și salariații Combi
natului de prelucrare a 
lemnului din localitate 
Mîncare n-ar fi puțină, da’ 
nu prea e grozav gătită 
se repetă prea des meniu 
rile, iar tacîmurile sînt 
vechi și boante, în timp ce 
un set de 100 linguri și tot

teii" — să le sesizați celor 
in drept și răspundere, 
pentru a-și face o autocri
tică... consistentă și a lua 
măsuri. în continuare, din 
județul Alba să trecem în 
județul vecir). Bihor. Te 
ascultăm. Dumitru Gâță.

...Dar după ce ne-a vor 
hit de ideea sa de a invita 
la masa cantinei, ca flo
tant, și pe directorul Com 
-matului de prșlvcrare a 

lemnului din Oradea, cole 
;ul nostru ne-n inserat în 

continuare numai declara
ția și constatarea... tovară
șului director. L-am rugat

— Nici nu se poate altfel. 
„Meniul s-a diversificat, 
dar atenție la... gust". Eu 
am fost, în postura de con
sumator, nu la unul, ci la 
două din prînzurile oferite 
de cea mai mare cantină- 
•estaurant care stă la dis
poziția constructorilor de 
nașini.

— Ți-a plăcut și te-a) 
mai dus o dată 1 Abonea- 
ză-te !

— S-ar putea. Dar am 
fost de două ori ca să mă 
conving. Și m-am convins : 
odată cu schimbarea profi
lului <jin cantină uzinală

_  Deci, adresant direct : 
bucătarul. Urmează Clujul, 
Alexandru Mureșan :

— Cu titlul : „Băieții zic 
una, fetele alta, dar au 
dreptate și unii și alții". La 
cantina de pe lingă com
binatul de piele și încăl
țăminte „Clujeana" serves’ 
zilnic masa 1 300 abonați ș" 
aproximativ 250 flotanți. E-. 
n-am avut de reproșat ni
mic meniului de azi Da’ 
am luat și cîteva decla 
rații : băieții, Ion Sabău. 
Konrad Arnad, Ion Cobîr- 
zan și Ion Conț, vor o can
titate mai mare, chiar dacă

bbbbbbbbbb

Dramatică 
imprudență

Intrînd în casă, vînătorul Con
stantin Simeanu, din comuna 
Budești (Vilcea), a pus pușca pe 
masă și a început să se dezbra
ce. Copilul lui, în vîrstă de șase 
ani, a început să se joace cu 
trăgaciul armei. Și, cum arma 
era încărcată, a urmat o detu
nătură puternică, alicele oprin- 

Luat 
a

prețul ar crește de la 5 la 
6 lei. Fetele, Susana Plosca 
și Marioara Păcurar, doresc 
o calitate mai bună. Reco
mandăm și una și alta...

— Gheorghe Parascan, 
dar în vechea cetate de 
scaun a Moldovei cum se 
mănîncă ?

— Unde am fost și eu, la 
cantina-restaurant „Sucea
va", se mănîncă prost. Ca 
să iei bon flotant trebuie 
să mergi in... bufet, să stai 
la rînd cu cei ce servesc 
coniac, bere sau trăscău ; 
meniul e același din seara 
trecută ori diseară va fi ca 
azi la prinz ; de săturat, 
nu prea te saturi. Și, to
tuși, in registrul controlu
lui obștesc n-a scris ni
meni nimic. în schimb, au 
trecut pe aici cîțiva inspec
tori comerciali. Au trecut... 
„Situația nu mai este așa 
de neagră ca acum două- 
trei luni, dar nici roză nu 
este".

— A mai rămas Piatra 
Neamț. Scurt, Ion Manea...

— Foarte scurt. Pentru 
zantina unde servesc masa 
peste 300 salariați de la 
Șantierul de construcții nr. 
t se potrivește ca o mănu
șă titlul: „Poftiți la masă, 
dac-aveți de-acasă !“ Atit !

— Mulțumesc. De-atîta
discutat despre mîncare

mi s-a făcut și mie foame. 
Și trebuie să alerg tocmai 
in centru, pentru că la 
cantina-restaurant de lîngă 
„Casa Scînteii" nu se ser
vește și masa de seară !

...Așadar, în aceeași zi, 
unsprezece corespondenți 
au intrat în tot atîtea , can- 
tine-restaurant unde au 
servit masa — fără să ara
te delegația de la „Scin- 
teia". Fără să caute „pete 
in soare", colegii noștri au 
constatat, și au consemnat, 
și bune și rele. Principala 
concluzie este aceea că, in 
cei aproape trei ani de 
cind a intrat în vigoare și 
se aplică Legea nr. 9/1971 
privind cantinele-restau
rant, s-au întreprins o se
rie de măsuri binevenite 
pentru ca oamenii să poată 
servi civilizat o masă co
respunzătoare — cantitativ, 
calitativ, igienic. în cele re
latate mai sus sînt multe 
exemple bune in acest 
sșns. Dar sînt semnalate, 
totodată, și deficiențe — 
mai cu seamă de ordin or- 
ganizatoric-gospodăresc. Le 
supunem atenției organelor 
M.C.I., primăriilor și sindi
catelor din localitățile ci
tate, cu convingerea că vor 
întreprinde, operativ și e- 
ficient, cele cuvenite.

du-se în pieptul tatălui, 
imediat cu „Salvarea", C.S. 
decedat în drum spre spital.

Adevărul
a ieșit

9

la iveală
Sărind în ajutorul lui Aurel 

Cărpușor, pe care voia să-l 
bată Ștefan Vartic (amindoi din 
Stănița-Neamț), Ion Diaconu 
s-a ales cu o tăietură de topor 
la mină, fiind spitalizat aprba- 
pe două luni. Cazul s-ar fi pu
tut elucida repede dacă Ștefan 
Vartic, adevăratul vinovat, n-ar 
fi pus trei martori care să de
clare că I. D. și-ar fi tăiat sin
gur mina, incercind, chipurile, 
să fure lemne din pădure. Ne
dreptatea cauzată de mărturii 
false a mers pină acolo incit 
victima, I. D., a fost obligată să 
plătească chiar și despăgubiri 
lui Ș. V. Abia acum, după trei 
ani, adevărul a ieșit la iveală, 
Ștefan Vartic și martorii min
cinoși fiind puși sub acuzare, 
dosarul numărind nu mai

de... 1 000 de file !

Rubrică redactată de
Peîre POPA
Gheorcihe DAVID 
șl corespondenții „Scînteii'

pu-
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Cită lînă se poate obține de la o 
oaie ? Pentru edificare, vom reda 
rezultatele obținute anul trecut de 
citeva întreprinderi agricole de stat 
crescătoare de oi :
• I.A.S. M. Kogâlniceanu — Con

stanța, ferma Nisipari — 10,2 kg
• I.A.S. Cotnari — lași, ferma 

Deleni — 9,8 kg
• I.A.S. Medgidia — Constanța, fer

ma Satu-Nou — 9 kg
• I.A.S. Cărei — Satu-Mare, ferma 

Corparet — 9 kg
Producții excepționale, am putea 

spune, niveluri spre care ar trebui să 
tindă unitățile agricole, precum și 
crescătorii de oi merinos. Spunem 
„șă tindă", pentru că producția me
die de lînă, pe ansamblul țării, se 
menține la nivel scăzut. Desigur, 
cantitățile arătate mai sus au fost 
obținute la oile din rasa merinos. 
Dar și la efectivele din această rasă, 
în unele unități agricole se tund 
de la o oaie doar 3—4 kg lînă pe an. 
La celelalte rase, producția de lină 
este și mai mică. Putem ținti și în 
acest domeniu la producții mari, așa 
cum cere conducerea partidului să 
realizăm în toate sectoarele agricul
turii ? Desigur că da. O dovedesc 
tocmai exemplele consemnate la în
ceputul acestui articol, precum și 
experiența și măsurile întreprinse în 
unele județe cu pondere ridicată în 
creșterea oilor. După cum relata ing. 
Constantin Nenovici, director gene
ral adjunct al Direcției agricole Con
stanța, la o recentă consfătuire a 
crescătorilor de ovine din jpdeț, s-a 
prevăzut să se realizeze, în acest 
an, producții medii de 4,8 kg lină 
în I.A.S. și 3,2 kg în cooperativele 
agricole. în perspectivă se prevede 
să se obțină producții medii ■ de 6-7 
kg lînă, 120 miei la suta de oi mat
că și să se dubleze producția de car
ne. Experiență bună și condiții favo
rabile creșterii producției de lînă, 
carne și lapte de oaie există în toa
te județele țării. în cadrul pla
nului de dezvoltare în perspectivă a 
agriculturii, se prevede ca, pînă în 
1985, producția medie pe oaie să a- 
jungă la 5 kg. Ce va însemna acest 
lucru ? Ținînd seama că și efecti
vele totale vor spori de la 14,5 mi
lioane în 1973, la 20 milioane în 
1985, înseamnă că producția totală 
de lină va crește de circa trei ori.

Cerința tot mai mare de lînă pen
tru industria textilă impune ca, încă 
din acest an, să se realizeze un pro
gres substanțial în sporirea produc
ției. îndeplinirea acestei sarcini este 
pe deplin posibilă. După cum se știe, 
țara noastră are condiții dintre cele 
mai favorabile pentru creșterea oi
lor, iar păstoritul constituie o ocu
pație tradițională, în special în zo
nele de pajiști întinse aflate de o

tatea slabă a linii, „gîtuirea" firelor 
în perioadele de subalimentație și 
procentul ridicat de impurități se 
datoresc preocupării cu totul insufi
ciențe pentru crearea unor condiții 
normale de furajare și întreținere a 
oilor și — de ce să n-o spunem? — 
subaprecierii acestui sector al agri
culturii.

Esențial acum este : ce anume tre
buie făcut pentru sporirea rapidă a

munte se pot obține cantități mult 
mai mari de lînă semifină sau 
groasă, prin ameliorarea ovinelor cu 
randament slab, încrucișindu-se cu 
berbeci din rasele tigaie și țurcană. 
Pentru a satisface cerințele indus
triei ușoare, în cadrul acțiunilor de 
ameliorare a raselor cu lînă grosieră 
trebuie să se urmărească cu mai 
multă perseverență ca la oile țur- 
cane să se reducă numărul celor de

Industria textilă așțeaptă, crescătorii de oi pot obține

LINĂ MAI MULTĂ, 
DE CALITATE MA[ BUNĂ 
Un complex de măsuri în atenția tuturor factorilor 

de răspundere — de la minister la fiecare unitate agricolă

parte și alta a Carpaților. Se cere 
însă ca, în fiecare județ, să se între
prindă măsuri organizatorice și teh
nice pentru introducerea tehnologii
lor moderne de creștere a oilor, pen
tru punerea în valoare a experienței 
înaintate a specialiștilor și a cioba
nilor care dovedesc pricepere și pa
siune în această îndeletnicire plină 
de răspundere. Este de relevat că, 
alături de fermele fruntașe amintite 
și altele, există numeroase unități 
care în condiții asemănătoare obțin 
producții pe jumătate sau chiar mai 
puțin. Nerealizarea producției de 
lină prevăzute în multe cooperative 
agricole și întreprinderi agricole de 
stat din județele Botoșani, Teleor
man, Arad și altele, precum și cali-

producției de lînă ? în primul rînd, 
se impun măsuri hotărîte în vederea 
accelerării procesului de ameliorare 
a raselor de ovine și de zonare a 
acestora, în funcție de condițiile spe
cifice din fiecare zonă geografică, 
în acest scop, este necesară îmbună
tățirea activității fermelor de selec
ție pentru obținerea reproducătorilor 
necesari și testarea acestora în ve
derea folosirii intense pe câlea însă- 
mînțărilor artificiale. O mare efi
ciență are transformarea prin încru
cișare a efectivelor de oi spancă și 
țigaie din zonele de cîmpie, prin fo
losirea berbecilor din rasele merinos, 
ceea ce ar permite realizarea unei 
producții sporite de lînă fină într-un 
timp mai scurt. în zonele de deal și

culoare neagră, astfel Incit ponde
rea linii de culoare albă să crească 
la peste 60 la sută din total pînă în 
anul 1985, față de circa 30 la sută 
cît este în prezent.

Concomitent cu ameliorarea rase
lor, deosebit de important pentru 
creșterea efectivelor și, implicit, a 
producției de lînă, de carne și alte 
produse este să se obțină un număr 
cît mai mare de miei la suta de of 
matcă, să se rețină , pentru prăsilă 
toate mieluțele corespunzătoare. Ex
periența unităților fruntașe demon
strează că, în condiții bune de hră- 
nire și întreținere, sînt posibile cu
prinderea la reproducție a unui pro
cent ridicat de mielule încă din pri
mul an de viață și eșalonarea fătă- 
rilor pentru obținerea unui număr

Pe șantierul furnalului nr. 4,

de 1700 mc, de Ia Galați

ism se lucrează
cu sper

• A patra vatră de „fcc continuu" dincolo de cota 
zero

• La mai toate obiectivele, un avans de peste o lună
• în numai cîteva zile, 200 tone construcție meta

lică montată
• Un apel către întreprinderile „Progresul"-Brăiia 

și „23 August" din București

1

Cel de-al patrulea 
„rîu de fontă" de pe 
platforma Smîrdanului 
a început să prindă 
contur. Constructorii 
noului furnal de 1 700 
mc de la Galați, din 
cadrul I.C.M.S.G., au 
pășit in noul an cu 
hotărirea fermă de a 
realiza în bune condi
ții intrcgul plan de 
investiții prevăzut 
pentru anul 1974.

— Ce importanță are 
Intrarea la termen in 
funcțiune 
furnal?

— Mare, 
Obținerea 
oțel și de 
sarcină trasată de se
cretarul general al 
partidului — nu poate 
fi asigurată decît 
printr-o producție spo
rită de fontă, prin da
rea la vreme în ex
ploatare, dacă nu chiar 
mai înainte, a celui 
de-al 4-lea furnal de 
1 700 mc.

Autorul acestei a- 
precieri este inginerul 
loan Țintă, directorul 
grupului de șantiere 
furnale-refractare 
la I.C.M.S.G.

Deși, în aceste zile, 
mercurul termometre
lor a coborît mult sub 
zero grade, munca 
constructorilor se des
fășoară la temperatu
ra înaltă a conștiinței 
muncitorești, 
ei, iarna a 
„anotimp

a noului
foarte mare, 
sporului de 
laminate —

furnalului 
dincolo

mai mare de miei timpurii, chiar in 
cursul lunilor decembrie—ianuarie.

Indiscutabil, creșterea numărului 
de ovine este condiționată de asigu
rarea bazei furajere și, in special, 
de mărirea producției de iarbă pe 
pajiștile naturale, de realizarea unei 
cantități sporite de nutrețuri pe 
unitatea de suprafață la culturile 
destinate furajării ovinelor. Lipsa 
furajelor provoacă pierderi mai ales 
în această perioadă de iarnă, cînd 
mii de oi subnutrite nu au lapte 
nici pentru întreținerea normală a 
mieilor. Acum, cind în adunările ge
nerale din unitățile agricole se dez
bat și aprobă planurile de producție, 
este bine să se stabilească precis su
prafețele cu plante de nutreț desti
nate în mod special ovinelor și să 
se prevadă generalizarea practicilor 
tradiționale de ameliorare și folosire 
judicioasă a pășunilor, utilizarea tu
turor resurselor de furaje locale, 
valorificarea eficientă a produselor 
secundare ale culturilor agricole.

în ultimii ani au fost construite 
complexe pentru îngrășarea mieilor 
în sistem intensiv, obținîndu-se re
zultate bune în zonele cerealiere. 
Dar în județele cu suprafețe mari de 
pajiști se poate trece la sistemul 
semiintensiv de creștere a mieilor, 
pentru a se reduce consumul de con
centrate. Realizarea programului de 
creștere a producției de lină, carne 
și lapte de oaie necesită o concepție 
clară, de largă perspectivă pentru 
dezvoltarea bazei materiale, care să 
favorizeze introducerea tehnologiilor 
noi și mecanizarea lucrărilor. Nu se 
pot atinge rezultatele așteptate in 
acest sector al zootehniei fără core
larea tipurilor de adăposturi cu sis
tema de mașini și utilaje necesare, 
fără realizarea cu prioritate a ma
șinilor pentru tunsul și mulsul me
canic al oilor.

în scopul îmbunătățirii producției 
de lînă, sînt în curs de definitivare 
măsuri de stimulare a crescătorilor 
de ovine, urmărindu-se producerea 
în cantități mai mari a linii de ca
litate superioară solicitată de indus
trie. Pentru stimularea unităților 
producătoare, producția de lînă din 
cooperativele agricole va fi preluată 
pe bază de randament, stabilindu-se 
valoarea ei reală. Un sprijin puter
nic trebuie acordat unităților coope
ratiste și crescătorilor din zonele de 
deal și munte pentru sporirea nu
mărului de oi și a cantităților de 
produse livrate pe bază de contract, 
în această privință există multiple 
posibilități Încă insuficient folosite 
pentru aplicarea lucrărilor de îmbu
nătățire a pășunilor, repartiția judi
cioasă a acestora, organizarea acțiu
nilor de cooperare între unitățile 
socialiste și gospodăriile populației 
în vederea obținerii unui număr 
suplimentar de miei pentru creștere 
și îngrășare.

Măsurile pentru asigurarea furaje
lor și a reproducătorilor cu o va
loare zootehnică ridicată obținuți în 
ferme de elită, extinderea metodelor 
și tehnologiilor moderne de creștere 
a ovinelor, formarea cadrelor nece
sare acestui sector sînt măsuri ur
gente, de primă însemnătate pentru 
creșterea mai rapidă a producției de 
lînă, carne și alte produse de cali
tate. Tocmai de aceea, toți factorii 
de răspundere — începînd de la mi
nister și pînă la conducerile unități
lor agricole — trebuie să dovedească 
întreaga preocupare pentru aplicarea 
acestor măsuri, spre a se obține cît 
mai repede progresele ce se așteaptă 
în acest sector al zootehniei din țara 
noastră.

C. BORDEIANU

PULBERI METALICE

Studiile efectuate de colectivul Centrului de cercetări pentru 
metalurgia pulberilor din Cluj s-au concretizat prin cîteva bre
vete de invenții înregistrate în țară și in străinătate. Rezultatele 
excelente obținute în acest domeniu permit realizarea unor pro
duse de un înalt nivel calitativ, în condițiile unei eficiențe spo
rite. Astfel, întreprinderea „Industria sîrmei" din Cimpia Țurzti 
produce pulberi metalice folosite de colectivul de la „Triumf- 
Sinterom“-Cluj la fabricarea unor piese sinterizate destinate in
dustriei construcțiilor de mașini, întreprinderea „Electroaparataj" 
din București realizează, din același material, mai multe tipuri de 
contacte electrice, iar alte unități produc electrozi de sudură de 
mare randament. Eficiența anuală a folosirii în industrie a pulbe
rilor metalice depășește 150 milioane lei — economii realizate, 
în special, prin reducerea importului unor produse similare.

BOBINATOARE ORBITALE

în 1973, la întreprinderea de slrmă și produse din sîrmă din 
Buzău, prin folosirea mai judicioasă a spațiului existent — 
circa 8 000 mp — s-a înregistrat o creștere importantă la pro
ducția de sîrmă zincată. Liniile tehnologice necesare au fost rea
lizate prin autoutilare. Pentru satisfacerea solicitărilor sporite ale 
beneficiarilor la acest produs, anul trecut a început construirea 
unei noi hale pentru zincarea sîrmelor. Odată demarate lucrările 
de construcție, grație experienței acumulate, in atelierul de auto- 
utilări a și început fabricarea utilajelor necesare noii capacități 
de producție. Mai precis, pină la sfîrșitul acestui an se vor rea
liza pe această cale circa 500 tone utilaje tehnologice, econo- 
misindu-se un important volum de fonduri valutare. între aces
tea se află 35 de bobinatoare orbitale, inovație a unui colectiv 
din întreprindere, o linie de zincare la cald, un cuptor de re- 
coacere a sirmelor ș.a.

PESTE PARAMETRII PROIECTAȚI

Potrivit studiului tehnico-economic, capacitatea anuală de pro
ducție a fabricii de nutrețuri combinate din Băilești, județul 
Dolj, este de 97 000 tone furaje. Măsurile luate pentru ridicarea 
calificării oamenilor, îmbunătățirea aprovizionării cu materit 
prime, montarea unor noi utilaje pe același spațiu construit au 
determinat creșterea capacității efective de producție la 120 000 
tone furaje pe an. Acțiuni asemănătoare au fost întreprinse și in 
celelalte fabrici de nutrețuri combinate din țară, capacitățile de 
producție mărindu-se cu peste 682 000 tone furaje pe an, ceea 
ce reprezintă o creștere de sută la sută față de studiile tehnico- 
economice.

UNDE SINT DEȘEURILE ?

Creșterea indicelui de utilizare a masei lemnoase — tată una 
/ din principalele preocupări ale colectivului Combinatului de pre

lucrare a lemnului din Drobeta Turnu-Severin. în acest an, 
ne preciza ing. Gabriela Constantin, din serviciul producție, 
prin valorificarea a peste 28 000 mc deșeuri — role și rest cuțit 
— se vor obține aproape 21 000 tone P.F.L., ceea ce echivalează 
cu o economie de peste 4 000 mc cherestea. Mai aflăm că din 
1 800 mc capete de bușteni se vor realiza 330 mc dibluri, eco- 
nomisindu-se, în acest fel, peste 1 700 mc dibluri de fag, iar 
alte 7 720 tone deșeuri se vor folosi Ia centrala termică, redu- 
cîndu-se astfel consumul de combustibil cu 2 300 tone. Pentru 
fftingerea acestor obiective, în combinat s-au luat numeroase 
măsuri tehnico-organizatoricp : s-au construit un sistem de trans
portoare cu/ bandă a deșeurilor, gatere cu posibilități de încăr
care in remorcă și transportare la locul de tocare ș.a.

ȘCOALA CONTABILILOR

Anul trecut, In județul Brașov, prețul de cost a fost urmărit 
In 20 de cooperative agricole. Ținind seama de faptul că, din 
acest an, calcularea prețului de cost se generalizează, organele 
agricole județene au organizat un curs de pregătire a tuturor 
contabililor șefi din cooperativele agricole și asociațiile inter- 
cooperatistc. în cadrul lecțiilor se explică, atit teoretic, cit șt 
practic, modalitățile de ținere corectă și la zi a evidenței con
tabile și de calculare a prețului de cest. Precizînd că numai 
jumătate din numărul contabililor șefi din cooperativele agricole 
au studii medii, ceilalți avind studii generale sau diferite cursuri 
speciale de scurtă durată, acțiunea își dovedește cu atît mai 
mult oportunitatea.

ÎNLOCUITORI Al METALULUI
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(Urmare din pag. I) lui de resort, fie ei centrală sau mi
nister, ori se solicită materiale exis
tente în stocurile altor unități din 
aceeași subordonare.

— Vă propunem si Insistați 
asupra unui domeniu in care 
Ministerului Aprovizionării ii 
revin o serie de sarcini preci
se : economisirea combustibili
lor și a energiei.

— Este destul de dificil să prezint, 
In cîteva cuvinte, modul în 'care am 
organizat realizarea complexului de 
sarcini ce ne revin din documentele 
de partid și de stat în acest dome
niu. încercînd să sintetizez, pot a- 
minti că acționăm prin măsuri va
riate atît de asigurare a bazei ma
teriale, cit și de control și îndruma
re. în acest sens. împreună cu cele
lalte ministere, am elaborat progra
me concrete care vizează in special 
dezvoltarea bazei de resurse energe
tice, reducerea consumurilor — ast

fiecare intreprin- 
planilicate, prin

Specialiștii Institutului de cercetări miniere din Capitală au 
pus la dispoziția industriei proiectele unor piese și accesorii 
miniere pentru a căror realizare se folosesc alte materiale decît 
cele clasice. Printre acestea se găsesc mai multe tipuri de tuburi 
de aeraj pentru mină, confecționate din mase plastice, bandaje 
din beton armat, grinzi de susținere în subteran din aliaje ușoare 
etc. Studiile și cercetările de laborator, ca și probele practice 
au arătat că acești înlocuitori ai metalului au aceleași calități 
de rezistență ca și oțelul, iar prețul lor de cost este mult mai 
redus.

SPAȚIILE DE PRODUCȚIE

Constructorii de mașini de la întreprinderea mecanică din 
Cugir au declanșat din primele zile ale noului an o amplă ac
țiune de identificare și atragere în circuitul productiv a unor su
prafețe de producție neutilizate. într-o primă etapă s-au depistat 
la secția sculărie spații disponibile pentru montarea a 21 mașini- 
unelte. De asemenea, printr-o mai bună organizare a circuitului 
tehnologic, concentrîndu-se montarea mașinilor de rectificat in
terior într-un spațiu destinat în exclusivitate acestei operații, 
s-au eliberat noi suprafețe, pe care se vor amplasa alte 30 mașini- 
unelte.

Rubrică redactata de Ilie ȘTEFAN, Ion TEODOR
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TEMCO-MATERIALĂo lună de zile. După 
cum ne informa șeful 
lotului, întregul 
tiv de muncă a 
ca în zilele 
trecut din noul 
monteze peste 
sute tone de construc
ții metalice.

— Am reușit, pînă 
In prezent, să devan
săm termenele din 
grafic și ne vom stră
dui să cîșligăm timp, 
pentru ca la sfîrșitul 
acestui an furnalul nr. 
4 să înceapă să pro
ducă, ne relata ingi
nerul loan Țintă. E- 
xistă un avans și tre
buie să-l mărim. Pen
tru aceasta, însă, fa
cem un apel la colec
tivul întreprinderii 
„Progresul" din Brăila, 
de a ne livra în avans 
separatorii de șlam și 
ciclonul de peliculă de 
apă, cît și la între
prinderea „23 August" 
din Capitală, de a ur
genta livrarea conduc
tei inelare de aer cald 
și a plăcii de bază, a 
cupolei primului prC- 
incălzitor. Știm că o- 
norarea comenzilor 
necesită eforturi mari 
pentru aceste colecti
ve, dar speram să pri
mim ajutorul de care 
avem atîta nevoie. Noi 
am creat front de lu
cru și pe timpul iernii.

în mod sigut, apelul 
constructorilor de Ia 
Galați va fi recepțio
nat de cele două între
prinderi furnizoare. 
Prin expedierea grab
nică a echipamentelor 
solicitate, constructorii 
de aici vor putea să 
scurteze termenele de 
execuție, garanție a 
punerii mai repede în 
funcțiune a furnalului 
nr. 4 de 1 700 mc de 
la

biectivele 
se lucrează 
cota zero.

— Avem 
terminăm înainte 
vreme lucrările la 
cest important obiec
tiv, spune ing. I. Țintă. 
Desigur, pot surveni 
unele greutăți la care 
mă voi referi, dar 
cu un efort al furni
zorilor de echipament 
tehnologic, cît și prin 
avansul de peste o 
lună pe care-I înre
gistrăm în prezent, pu
tem realiza cele ce 
ne-am propus. Con
structorii 
nr, 61, 
Victor 
șefului 
Stoica, 
nr. 11,
Mihai Moraru, împreu
nă cu șeful de lot 
Constantin Negoiță, 
au reușit să comprime 
timpul, să devanseze 

, termenele de execuție 
“ la multe obiective a- 

flate în construcție. 
Astfel, la furnalul 
propriu-zis s-au mon
tat blindajul vetrei 
furnalului, al creuzetu
lui și parțial al cuvei, 
inclusiv stîlpii de sus
ținere, cît și elemenții 
de răcire aferenți ve
trei furnalului și creu
zetului. în hala de 
turnare s-au montat 
scheletul metalic de 
rezistență, grinzile de 
rulare a podurilor ru
lante, iar parțial pa
nouri de acoperiș al 
părții de vest a halei. 
De cîteva zile s-a tre
cut și la lucrările de 
pregătire tehnologică 
privind preasamblarea 
virolelor preîncălzitoa- 
relor.

Mentorii șantierului 
nr. 131. lotul 311. con
duși de inginerul Mi
hai Apostolidn și mais
trul Ion Chipăilă, au 
devansat termenele 
intermediare cu peste

condiții
de
să 
de 
a-

colec- 
reușit 
ce au 
an să 
două

de

Pentru 
devenit 

fierbinte". 
La cota plus 37 m, la 
acoperirea halei, sau 
la aproape 30 de me
tri înălțime, montînd 
ultimele virole din cor
pul furnalului propriu- 
zis, membrii echipelor 
conduse de Traian Si- 
lcși și Ale'-andru Ve- 
lici, coordonate de 
maistrul Ion Chipăilă, 
sfidează vremea ca
pricioasă și imnrimă 
muncii un ritm tot mai 
alert. La mai toate o-

realiza cele 
propus, i 

șantierului 
condus de ing. 
Herman, și ai 
de lot Ion 
ai șantierului 
condus de ing.

C.S. Galați.
T. OANCEA 
corespondentul 
„Scînteii"

nic, prin bazele județene și prin sis
temul dex dispecerat, urmărim pro
blemele ce apar in unități și, în mod 
deosebit, in uzinele ce produc utila
je tehnologice Au fost stabilite, tot
odată, colective permanente pe ju
dețe, care răspund de soluționarea 
operativă a diferitelor aspecte de 
aprovizionare tehnico-materială.

— Acțiunile amintite consti
tuie mijloace de intervenție, de 
prevenire și înlăturare operati
vă a unor dereglări. Considerați 
că ele sînt suficiente pentru a 
asigura un curs cit' mai firesc 
procesului de aprovizionare 
tehnico-materială in economie, 
in anul 1974 ?

— Esența unei derulări ritmice a 
aprovizionării stă, in primul rind, în 
realizarea de către 
dere a resurselor 
îndeplinirea pla
nului la fiecare 
sortiment, la cali
tatea și la datele 
stabilite, asigu
rarea intrărilor in 
funcțiune la ter
menele planifi
cate, înfăptuirea 
programului de a- 
similări și de li
vrări de noi ma
teriale, căci, ceea 
ce pentru o între
prindere constituie produs finit, 
este în același timp materie pri
mă sau semifabricat pentru alte 
unități economice. Subliniez în mod 
deosebit acest lucru, deoarece au 
și apărut unele restanțe in livrările 
de metal ale unor unități din cadrul 
Ministerului Industriei Metalurgice 
către uzinele constructoare de mașini, 
de produse chimice către industria 
ușoară, de calcar pentru industria 
chimică și altele, care, nerecuperate 
in cel mai scurt timp, ar genera 
multiple efecte nedorite, ..in lanț". 
Un al doilea element, la fel de im
portant, îl reprezintă, respectarea 
strictă a consumurilor normate, înca
drarea în norme și în stocuri de că
tre fiecare unitate, prin măsuri con
crete, tehnice, organizatorice. prin 
reproiectări de tehnologii și produse. 
Adeseori ni se solicită materiale su
plimentare — îndeosebi combusti
bili, carburanți, cocs metalurgic — 
pentru a se acoperi depășirile de 
norme de consum sau epuizarea 
stocurilor normate, cereri care, tre
buie să o spunem deschis, nu vor fi 
satisfăcute, intrucît balanțele nu cu
prind resurse destinate acestor sco
puri. Un al treilea element, de mare 
însemnătate. îl constituie asigurarea 
cooperărilor interuzinale. Controale
le noastre au evidențiat tendința 
unor unități de a nu produce piesele 
ori subansamblele pentru cooperări 
în structura necesară, ci de a orienta 
fabricația spre producția de repere 
mări, grele, a căror valoare ridicată 
o dau materialele încorporate, negli- 
jîndu-se o serie de repere mici, mai 
complicate, lipsa acestora afectînd în 
final chiar unități din aceeași cen
trală. Atragem atenția asupra unor 
asemenea situații deoarece semnale
le pe care le-am primit, in primele 
zile ale noului an, din unități — în
deosebi constructoare de mașini — 
relevă că s-a întîrziat definitivarea 
unor programe și contracte de coope
rare. Aș mai adăuga că adesea con
statăm tendința unor nlreprinderi 
sau centrale de a Justifica lereali- 
zarea sarcinilor de plan prin apari
ția unor neajunsuri în aprovizionare, 
cînd de fapt este vorba de deficiențe 
interne, de proasta organizare a pro
ducției și a muncii, de nerezolvarea 
unor probleme din competența foru

fel incit să se economisească 4 mi
liarde kWh energie electrică și 1,5 
milioane tone țiței — întocmirea bi
lanțurilor energetice, valorificarea 
mult mai intensă a resurselor secun
dare, înlocuirea cazanelor cu randa
mente sub 80 Ia sută, asigurarea in 
termoenergetică a unor echipamente 
și aparaturi moderne, optimizarea 
fluxurilor de transport, eliminarea 
pierderilor și risipei de resurse ener
getice sub orice formă. Punerea în 
valoare a importantelor rezerve de 
economisire a energiei, pe care con
troalele noastre le-au evidențiat în 
multe unități, impune ca în mi
nistere, centrale, întreprinderi, ca
drele de conducere să asigure con
cretizarea și detalierea fifecărei mă
suri din programele de ansamblu, pi- 
nă la nivel de secție, atelier și loc 
de muncă, să urmărească îndeplini
rea fiecărei sarcini la termenele a- 
probate.

— Cu ce probleme este con
fruntată in momentul de față 
rețeaua teritorială de baze și de
pozite din subordinea Ministe
rului Aprovizionării ?

— După cum este cunoscut. In 
anul 1973, conducerea de partid a 
aprobat un complex de măsuri pri
vind perfecționarea sistemului de ba
ze și depozite de aprovizionare, in 
scopul apropierii surselor de aprovi
zionare de locurile de consum, eli
minării paralelismelor și caracterului 
departamental al bazelor și înlătu
rării pulverizării stocurilor. Ca ur
mare, a fost organizată rețeaua ba
zelor județene, furnizor unic de ma
teriale în cantități nevagonabile pen
tru toți consumatorii din județul 
respectiv. în acest fel, prin bazele 
județene se vor derula in acest an 
circa 30 la sută din cantitățile de la
minate feroase, 60—70 la sută din 
cele neferoase și marea majoritate a 
cablurilor,- conductorilor, altor pro
duse din metal, aparataj electric, an
velope, lacuri, vopsele, hirtii și car
toane. De asemenea, am preluat prin 
aces‘e baze asigurarea integrală a 
rnrovizionării tuturor consumatorilot 
din 9 județe ale țării, Inclusiv cu 
cantitățile vagonabile, care se procură 
prin grija bazei județene res
pective și se livrează în tranzit. Rea

lizarea unei bune derulări a aprovi
zionării prin bazele județene, incă 
din primele zile ale anului, consti
tuie una din prinoipalele noastre 
sarcini, in care sint angrenate toate 
compartimentele de muncă ale mi
nisterului. Un element nou, și nu lip
sit de importanță, il constituie acela 
că bazele noastre au contractat cu 
beneficiarii livrarea materialelor la 
termenele necesare acestora in pro
ducție. Noi vom corela în permanen
ță intrările de produse de la furni
zori cu nevoile reale și nu invers, 
cum se practica pînă nu de mult, adi
că să nu se mai adapteze consumul 
la modul cum înțelegea producătorul 
să livreze comenzile. în mod special, 
pentru luna ianuarie, am hotărît ca 
cea mai mare parte a livrărilor să 
se facă din stocurile noastre, pregă
tite în acest scop încă din noiembrie- 
decembrie 1973, astfel ca beneficiarii 
bazelor să nu depindă de sosirea in 
depozite, de la producători, a prime

lor produse pe 
anul în curs. De 
asemenea, mi se 
pare important să 
arăt că, potrivit 
concepției care a 
fundamentat or
ganizarea lor, ba
zele județene nu 
se vor rezuma 
doar la livrări de 
materiale, ci, în 
același timp, au 
sarcina de a e-

xercita un control exigent asu
pra uțilizării resurselor materia
le și a stocurilor, urmînd să ve
rifice și să stabilească în între
prinderi măsurile de valorificare ju
dicioasă a resurselor și să nu admită 
aprovizionarea acolo unde constată 
risipă sau pierderi.

— Ce alte preocupări impor
tante figurează pe agenda de 
lucru a ministerului in acest an, 
în domeniul gospodăririi resur
selor, aprovizionării tehnico- 
materiale ?

— Programul nostru de activitate 
cuprinde exercitarea unui control 
exigent asupra realizării resurselor, 
asupra funcționării și întreținerii 
capacităților de producție. De aceea, 
ne propunem să urmărim, în conti
nuare, in mai multe întreprinderi 
decît în anul precedent, cum sint uti
lizate fondurile fixe productive, cum 
sînt întreținute mașinile, instalațiile, 
utilajele și, îndeosebi, cum se respec
tă programele de reparații și revizii. 
Sintem obligați să axercităm cu mai 
multă severitate controalele în uni
tăți, nu numai ca o îndatorire ce ne 
revine prin lege, ci și datorită fap
tului că anul trecut o pondere în
semnată, de 40—60 la sută, între cau
zele care au determinat nerealizarea 
unor produse și, deci, dereglări in 
continuitatea aprovizionării, a avut-o 
proasta întreținere și funcționare a 
utilajelor. în portofoliul problemelor 
pe care le urmărim figurează, de a- 
semenea, extinderea substanțială a 
gradului de cuprindere a consumuri
lor prin norme și normative stabilite 
și urmărite la nivel central, precum 
și reglementarea nivelului stocurilor, 
in funcție de specificul ramurilor ș; 
subramurilor — sarcini trasate nouă 
de conducerea de partid ; elaborarea, 
in colaborare cu factorii interesați, 
a programelor vizind dezvoltarea ba
zei proprii de materii prime : spo
rirea aportului pe care resursele 
secundare il au în asigurarea bazei 
materiale ; extinderea și generali
zarea sistemului de contracte de lun
gă durată la intern și. in special, 
la import, îndeosebi pentru acele re
surse care condiționează nemijlocit 
realizarea programelor de dezvoltare 
economico-socială a țării.
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întreprinderea „Metalurgica"-Buzău produce

PIESE Șl SUBANSAMBLE PENTRU 
TRACTOARE Șl MAȘINI AGRICOLE
Unitate cu tradiție in econo

mia locală buzoiană, întreprins 
derea „Metalurgica" și-a repro
filat, în ultimul timp, activitatea, 
fiind chemată să asigure o ga
mă largă de piese și subansam- 
ble necesare tractoarelor și ma
șinilor agricole.

Schimbarea structurii de pro
ducție în întreprinderea „Meta
lurgica" a fost primită de co
lectivul de muncă de aici cu un 
sentiment de legitimă mîndrie 
și sporită responsabilitate.

— Fiecare muncitor, tehnici
an și inginer a căutat să se in
tegreze cit mai rapid 
sarcini — ne spune 
Bărbulescu, directorul 
prinderii. Comuniștii 
Gavrilă, Iordache Simion, Chiri- 
ac Grigore, Vasile Lupu și alții 
au fost exemple însuflețitoare 
de dăruire și pasiune pentru în
treg colectivul. Experiența 
cumulată de-a lungul anilor 
turnarea pieselor de fontă 
constituit punctul de plecare 
perfecționarea profesională 
fiecărui om, astfel ca noile pro
duse realizate să corespundă, 
celor mai exigente cerințe teh
nice și funcționale.

Deși a trecut puțin timp de 
la schimbarea profilului uni
tății pînă azi, s-au obținut suc
cese meritorii, iar dificultățile 
legate de introducerea noilor 
tehnologii de fabricație au fost 
învinse grație abnegației oame
nilor și dorinței lor de a impu
ne prestigiul colectivului în rin- 
dul producătorilor de tractoare 
și mașini agricole. Pînă în pre
zent, aici au fost realizate 
de repere față de numai

noilor 
Tudorel 

între- 
Nicolae

a- 
în 
a 

în 
a

48
32

prevăzute în planul anului cu
rent. De remarcat succesul în
registrat în întreprinderea bu
zoiană pe linia prelucrării com
plexe a pieselor turnate. Din 
cele 48 de repere fabricate aici, 
36 se uzinează în unitate, după 
care urmează montajul direct 
pe tractoare sau mașini agrico
le. Dintre acestea, menționăm : 
galeriile de răcire, coturile ra
cord, bucșele elastice, capacele 
cutiilor băilor de ulei și altele. 
De asemenea, au mai fost in
troduse în fabricație de serie, 
cu prelucrare completă, suban
samblele : bucșe — ax cu role 
pentru tractoare, și roata a- 
samblată de tasare pentru gra
pe. Se află în pregătire, pentru 
asimilare, dispozitivul de frina- 
re la tractorul U—650, la reali
zarea căruia unitatea din 
zău cooperează cu tînăra 
treprindere de garnituri de frî- 
nă și etanșare din Rîmnicu-Să- 
rat.

Aceste rezultate nu ar fi fost 
posibile fără o rapidă recalifi
care și perfecționare profesiona
lă a fondului de cadre existent. 
Pînă acum. 120 de muncitori 
și-au făcut stagiul de ridicare 
a calificării și specializarea la 
„Tractorul" Brașov, iar alți 200 
urmează cursurile de perfecțio
nare organizate în întreprindere.

în pas cu cerințele mereu 
sporite ale producției de mașini 
agricole și tractoare, întreprin
derea buzoiană va continua să 
se dezvolte.

Bu- 
în-

Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteii”
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în studiul intitulat Asu
pra caracterelor specifice 
ale literaturii române, Tu
dor Vianu observa : „Ati
tudinea cea mai izbitoare 
la scriitorii români este a- 
titudinea luptătoare și 
sentimentul care ii urmă
rește mai insistent este 
al participării la viața 
treagă a poporului lor, 
trecutul și în luptele 
contemporane". 
văr, începînd cu cronicarii, 
care trudeau cu osîrdie să 
demonstreze „a neamului 
evghenie", cum spunea Di
mitrie Cantemir, continu- 
înd cu cei dinții făuritori 
de literatură, printre care 
Ienăchiță Văcărescu lăsa 
urmașilor săi drept moște
nire „creșterea limbei ro
mânești / Ș-a patriei cin
stire", apoi cu scriitorii pa
șoptiști și marii clasici din 
a doua jumătate a secolu
lui al XIX-lea, și pînă la 
cei din perioada contempo
rană, literatura română a 
fost investită permanent 
cu un sens activ, răsfrîn- 
gînd, în plan estetic, nece
sitățile obiective, majore, 
ale fiecărei etape istorice.

O caracteristică funda
mentală a întregii litera
turi române, pe care o pu
tem descifra încă din ope
rele cronicarilor, este aceea 
a susținutei preocupări de 
afirmare a conștiinței na
ționale a poporului nostru, 
a unității neamului româ
nesc. în secolul al XIX- 
lea, în momentele hotărî- 
toare ale învolburărilor 
care ne-au încercat' desti
nul istoric și din care 
avea să se plămădească 
România modernă, așezată 
cu cinste printre celelalte 
națiuni- și state 
ale Europei, 
noastră a devenit nu nu
mai ecoul acestor învolbu
rări, ci și o pîrghie în îm
plinirea lor. Răscoala lui Tu
dor Vladimirescu, revolu
ția de la 1848, Unirea Prin
cipatelor Române, războiul 

cucerirea inde- 
, evenimente 

stindar
de drep- 

liberta-

cel
in- 
în 

__ lui 
într-ade-

civilizate 
literatura

-»pentru i 
pendenței, 
desfășurate 
dul idealurilor 
tate socială și 
te națională, s-au bucurat 
de cea mai amplă adeziu
ne în inima scriitorilor ro
mâni, care le-au slujit cu 
devotament patriotic, și 
prin scris, și prin faptă.

în cadrul acestei nobile 
tradiții a fost așadar firesc 
ca sensibilitatea si conști
ința scriitorilor noștri, atît 
de Ia mijlocul secolului al 
XIX-lea, cît și de mult 
mai tîrziu, să vibreze pro
fund față de ideea unită
ții naționale a tuturor ro
mânilor, față de momentul 
de mare însemnătate isto
rică al Unirii țărilor ro
mânești, înfăptuită la 24 

• ianuarie 1859. La mijlocul 
secolului al XIX-lea, în 
perioada pregătirii și des
fășurării revoluției de la 
1848, ca și în anii urmă
tori, cînd participanții ac
tivi la revoluție se strădu
iau, atît în țară cît și în 
străinătate, să continue 
nobilele ei idealuri, ideea 
unității naționale devine 
unul din cele mai mărețe 
deziderate ale 
populare, ale tuturor 
ritelor luminate, însuflețite 
de ardent patriotism. Spre 
pildă, în ziarul Pruncul 
român al lui C. A. Ro- 
setti, în numărul din 12 

. iunie 1848 se scria : „Uni- 
ți-vă cu noi, frați de din
colo de Milcov ; peste un-

sub

maselor 
spi-

t v

dele lui vă întindem bra
țele, dorind cu înfocare a 
vă da sărutarea frăției și 
a libertății. Munteanul și 
moldoveanul sînt frați ro
mâni, sînt frați, o singură 
nație". De asemenea, ideea 
unirii tuturor românilor a 
fost constantă, maioră, și 
în gazeta Poporul suveran 
a Iui Dimitrie Bolintinea- 
nu. Afirmată în articolul- 
program, a fost reluată de 
multe ori, dar cu deosebi
re în articolul intitulat 
Unirea Moldovei cu Țara 
Românească, publicat în 
numărul din 19 iulie 1848.

în scrierile sale, Nicolae 
Bălcescu a pledat cu pa
siune și clarviziune patrio
tică, cu solidă și convingă
toare argumentație pentru 
necesitatea istorică a în
făptuirii unității naționa-

rădăcini seculare în lupta 
poporului român si a bra
vilor lui voievozi, ea „fu 
visarea iubită a voievozi
lor noștri cei viteji, a tu
turor bărbaților noștri cei 
mari, care întrupară in si
ne individualitatea si cu
getarea poporului, spre a 
o manifesta lumii. Pentru 
dînsa ei trăiri, munciră, 
suferiră și muriră. Pentru 
dînsa Mircea cel Bătrin 
și Ștefan cel Mare se lup
tară toată viața lor înde
lungată [... ], pentru dînsa 
Mihai cel Viteaz cade ucis 
în Cimpul Turda, pentru 
dînsa Șerban Cantacuzino 
bea otravă, pentru dînsa 
Iloria moarte cumplită pe 
roată suferi". Pentru „a 
crea o nație", bazată pe u- 
nitatea tuturor românilor, 
„o nație de frați, de cetă-

mei de Românie ! / Sculați 
toți cu bărbăție, f Ziua 
vieței a sosit !“

Alături de Vasile Alec- 
sandri, care scrie în 
nemuritoarea sa 
nirii, aproape toți 
timpului și-au i 
lira pențru a da 
țelurilor scumpe 
românilor. în poezia Uni
rea Principatelor, 
tă în 1857, Grigore 
drescu arăta că 
din Muntenia și 
„fii ai Romei cei 
acești popoli au fost frați", 
și că „La răul ce-i apasă 
nu pot s-afla 
Decit numai în 
tre care sint 
Români ! Dulce 
Ascultați... glasu-i ___
nă... / De la fiii României 
cere patrie comună".

1856 
Hora U- 
l poeții 
înstrunat 
expresie 

tuturor
publica- 
Alexan- 
romănii 

Moldova 
eterne,

lecuire, / 
unirea că- 
chemați. / 
e unire / 

răsu-

actul energic
al întregii națiuni
Ecourile literare ale marelui eveniment

din istoria patriei

le. In Mersul revoluției în 
istoria românilor, relevînd 
caracterul democratic și
social al revoluției de la
1848 și perspectiva domi
nant națională pe care tre
buia să o dobîndească lup
ta revoluționară ulterioa
ră, pentru ca însuși po
porul român să devină de
ținătorul puterii în cadrul 
națiunii și statului său su
veran, Nicolae Bălcescu 
scria : „Aceste condiții de 
putere de care avem ne
voie nu le putem găsi de
cit în solidaritatea tuturor 
românilor, in unirea lor 
într-o singură nație, unire 
la care sint meniți prin 
naționalitate, prin aceeași 
limbă, religie, obiceiuri, 
sentimente, prin poziția 
geografică, prin trecutul 
lor și, in sfîrșit, prin ne
voia d-a se păstra și d-a 
se mintui. Dacă naționali
tatea este sufletul unui 
popor, dacă, cită vreme el 
păstrează acest semn ca
racteristic al individualită
ții sale, acest spirit de via
ță, el este investit cu drep
tul neprescriptțbil d-a trăi 
liber, unitatea națională 
este chezășuirea libertății 
lui, este trupul lui. trebu
incios ca sufletul să r.u 
piară și să ---- -
ci, din contră, 
crește și a se

i nu 
amorțească, 

să poată 
dezvolta". 

Unitatea națională, spunea 
în continuare Nicolae Băl
cescu, nu era o chestiune 
determinată de conjunctu
ra europeană, ci ea avea

țeni liberi", deci o națiune 
independentă și suverană, 
era imperios necesară, în 
concepția lui N. Bălcescu, 
o luptă revoluționară a în
tregului popor.

Scriitorii români de la 
mijlocul secolului al XIX- 
lda au slujit Unirea atît 
prin participarea lor di
rectă la dinamica desfășu
rări a evenimentelor poli
tice, cît și prin operele lor 
literare, cărora le-au in- 
fiț?at un vibrant mesaj pa
triotic, o profundă semni
ficație națională si socială. 
Cu mult timp înainte de 
înfăptuirea actului istoric 
al unității naționale, scri
itorii noștri au folosit în 
operele lor noțiunea de 
„România", spre a sădi și 
mai puternic, în inima și 
conștiința tuturor, această 
înălțătoare aspirație, spre 
a ține mereu trează încre
derea în biruința acestui 
vis de secole, spre a de
monstra că românii de 
pretutindeni au .sentimen
tul adine, organic, al uni
tății de neam, al unității 
de limbă,1 de sirhtire, de 
viață, de năzuințe. în po
fida unor artificiale și 
vremelnice bariere. încă 
din 1848, Vasile Alecsandri 
își intitulează o poezie de 
cald patriotism Deșteptarea 
României, spunînd : „Iată ! 
lumea se deșteaptă din a- 
dînca-i letargie ! / Ea pă
șește cu pas mare cătr-un 
țel de mult dorit. / Ah ! 
Treziți-vă ca dînsa, frații

Demnă de menționat 
este replica muntenească 
la „Hora Unirii" a lui Va
sile Alecsandri, datorată 
lui Cezar Bolliac, prin poe
zia intitulată Răsunet la 
Hora Unirii, din care des
prindem versurile : „Sin- 
tem gemeni, măi fîrtate, / 
Din părinți într-o drepta
te, / Ca doi ochi la semi
nare, / Ca doi brazi la 
înălțare... // Ascultați! ră
sună valea / ... / De pe 
Prut și de pe Jii, / Vin 
românii, negresc calea. / 
Vin in cete mii de mii...".

înfăptuirea Unirii și per
sonalitatea prestigioasă a 
lui Alexandru loan Cuza 
au fost cîntate în mod 
plenar de poeții timpului. 
Aceștia au văzut în Unire 
un eveniment hotărîtor atît 
pe plan național, cît și pe 
plan social, mărturisin- 
du-și adeziunea față de 
reformele întreprinse de 
Alexandru loan Cuza. Spre 
exemplu, în poezia Hora 
Iui Cuza-Vodă, Vasile A- 
lecsandri sublinia : „Frun- 
ză verde pom rodit, / De 
cind Cuza s-a domnit, 
Pînele s-au mai dospit, 
Ocele s-au mai mărit. 
Cuza-Vodă să trăiască 
Oștile să le mărească, 
Pe ciocoi să-i umilească, 
Tară mindră să-și croias
că, / Pe călugări să-i spă
șească, / Pe clăcasi să-i 
dezrobească / Cu moșii 
să-i dăruiască".

Interesant de semnalat 
este faptul că, în perioada

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/

Unirii, propagarea idealu- ■ 
lui unității naționale 
realizat nu numai prin 
termediul poeziei. ci 
prin proză, chiar prin 
man, deși această 
se afla, la noi, în faza in
cipientă. E vorba de roma
nul lui Alexandru Peli- 
mon, Bucur, istoria fundă
rii Bucureștilor, apărut în 
1858, deci în ajunul Uni
rii. Evocînd un șir de mo
mente din istoria comună 
a țărilor românești. Alexan
dru Pelimon lansa o en
tuziastă pledoarie pentru 
Unire : „Iată aurora iese 
splendidă despre un viitor 
ferice ce începu a se ară
ta la orizontul românilor ! 
[ ... ] Umbrele eroilor ieși
ră din morminte ca să pri
vească la hotarele lor pe 
Moldova și pe România 
danțînd hora frăției și-a 
unirei între dînsele ! O ! 
Zile neșterse din inimile 
cele adevărate române

Dintre scrierile în proză 
din perioada Unirii. care 
au celebrat înfăptuirea u- 
nității naționale și au elo
giat figura luminoasă a 
lui Alexandru Ioan Cuza, 
trebuie amintit cu deose
bire fragmentul din nuve
la lui Nicolae Filimon, Ne
norocirile unui slujnicar, 
publicată în 1861. Cu un 
remarcabil talent descrip
tiv, Nicolae Filimon evocă 
intrarea lui Cuza în Bucu
rești, după dubla sa ale
gere ca domnitor, relevînd 
entuziasmul și dovezile de 
simpatie ale populației, ale 
maselor, față de cel ce în
trupa idealul unirii tutu
ror românilor.

Dînd expresie 
spirit generale, 
telor întregului 
mân, scriitorii au adus 
cald elogiu celor ce 
trudit, cu pilduitoare 
ruire patriotică, pentru 
ruința idealului de veacuri 
al unității naționale. Su
premul elogiu pentru în
făptuirea Unirii a fost a- 
dus însă întregii națiuni 
române. La 9 februarie 
1863, Mihail Kogălniceanu 
spunea : „Unirea, domnilor, 
eu nu cunosc nimănui 
dreptul să zică că e actul 
său individual, proprieta
tea sa exclusivă : Unirea e 
actul energic al întregii 
națiuni române... si de a- 
ceea, domnilor, nici 
domnitorului, 
unui simplu 
nu-i recunosc și nici nu-i 
voi da vreodată dreptul a- 
cesta de-a zice că el a fă
cut singur Unirea, 
domnilor, Unirea 
a făcut-o I"

Semnificațiile 
majore ale Unirii 
nuit mereu vii în 
conștiința scriitorilor 
tri, ecoul lor 
du-se continuu 
cui al XX-lea. 
să amintim 
Moș Ion Roată 
și Moș Ion Roată și Vodă 
Cuza de Ion Creangă, Pes
te 50 de ani de I. L. Cara- 
giale și în zorii mîntuirii 
de A. Vlahuță, povestirea 
Cuza Vodă de Mihail Sa- 
doveanu, poemul dramatic 
Carmen Saeculare de Di
mitrie Anghel și St. O Io
sif.

însuflețiți de un fierbin
te patriotism, dăruiți po
porului, identifieîndu-se cu 
marile lui aspirații națio
nale și sociale, scriitorii 
noștri s-au prins printre 
cei dinții în hora româ
nească a Unirii.

s-a 
in

și ro- 
specie

stării de 
sentimen- 
popor ro- 

un 
au 

dă- 
bi-

chiar 
dar încă 
particular,

Nu, 
națiunea

istorice 
au dăi- 
inima și 

noș- 
prelungin- 
și în vea- 
E de ajuns 
povestirile 

și Unirea

Teodor VÂRGOLICI

A apărut

„Era 
socialistă"

nr. 2/1974
Sumarul se deschide cu editoria

lul : „Forța creatoare a marxism- 
leninismului" ; în continuare sînt 
inserate articolele : „25 de ani de 
la crearea Consiliului de Ajutor 
Economie Reciproc", de GHEOR- 
GHE RADULESCU ; „împletirea 
activității de partid și de stat în
procesul perfecționării conducerii", 
de PETRE BLAJOVICI ; „Rațiunea 
exigenței în utilizarea fondului 
funciar", de NICOLAE POPESCU.

In cadrul „DEZBATERILOR", 
rubrica „PERFECȚIONAREA RE
LAȚIILOR SOCIALE SOCIALIS
TE" cuprinde articolele : „Nu nu
mai ce sînt, ci și cum funcționează 
relațiile sociale", de TEODOR 
BRATEȘ și „Aria de acțiune care 
ne implică", de IOAN ERHAN, iar 
rubrica „INTEGRAREA ÎNVAȚA- 
MÎNTULUI CU CERCETAREA ȘI 
PRODUCȚIA" include articolele 
„Un proces unitar, indisolubil", de 
RADU P. VOINEA ; „Obiectivele 
și formele integrării universitare", 
de VASILE ABABI ; „Condițiile 
de eficiență ale integrării școlii su
perioare" de EMIL NEGRUȚIU.

In continuare, revista publică la 
rubricile „CONSULTAȚII", „ȘTIIN- 
ȚA-ÎNVAțAMÎNT", „PAGINI DE 
ISTORIE", „CREAȚIA LITERAR- 
ARTISTICA", „CURENTE ȘI 
IDEI" articolele : „Unitatea dialec
tică național-internațional în con
struirea socialismului", de CAROL 
NIRI ; „Despre genetică în învă
țămint și cercetare" de MARIA 
CALOIANU-IORDACHEL; „Unirea 
și Cuza Vodă", de DAN BERIN- 
DEI ; „Funcția și arta criticii", de 
AU. PALEOLOGU, „Proliferarea 
criticii", de M. UNGHEANU; „Dia
logul în filozofia contemporană", 
de ION FLOREA.

La rubricile „DIN MIȘCAREA 
COMUNISTĂ ȘI MUNCITOREAS
CĂ MONDIALĂ" și „VIAȚA IN
TERNAȚIONALĂ" sînt inserate ar
ticolele ; „Propunerea Partidului 
Comunist din Japonia privind pro
gramul unui guvern de coaliție 
democratică", respectiv „Confe
rința pentru securitate și coopera
re în Europa" de VALENTIN LI- 
PATTI, „Despre politica de zairî- 
zare a mijloacelor de producție" de 
MADRANDELE TANZI, „Națio
nalizările democratice și puterea po
litică", de GIUSEPPE TAMBURA- 
NO și „Relația naționalizare-dez- 
voltare planificată", de CARLO 
FREDUZZI.

Numărul se încheie cu rubricile: 
„CÂRTI ȘI SEMNIFICAȚII", „RE
VISTĂ REVISTELOR", „CONSFĂ
TUIRI CU CITITORII".

cinema

SEMIINTERNATUL
• • •

un sprijin concret
oferit de școală familiei,

mamelor salariate
Există, după cum se știe, nume

roase familii în care ambii' soți sint 
încadrați în producție. în lipsa de 
acasă a părinților, copiii de vîrsta 
școlii rămîn, în multe cazuri, 
nici o supraveghere. Se iau 
joaca, uită de lecții, n-are cine 
le dea mîncare caldă la prînz. 
locul de muncă, mama este 
timpul îngrijorată, gîndindu-se 
„isprăvile" pe care copilul le poate 
face fiind singur. La școală, învă
țătorul, profesorul sînt nemulțumiți 
de felul cum se pregătește elevul 
lor. în dialogul curent al școlii cu 
familia, de multe ori această pro
blemă figurează pe ordinea de zi, 
căutîndu-se, de comun acord, solu
ții. Vă\prezentăm astăzi una dintre 
ele.

Mai multe școli — pină în prezent 
173, cifra fiind în creștere de la o 
lună la alta — au organizat _ așa 
numitele semiinternate sau 
program prelungit. Ce sînt 
cum funcționează ? Iată 
xemplu :

...Ora prînzului la Școala
150 din București.

£ărâ 
cu 
să 
La 
tot
la

școli cu 
acestea, 
un e-

generală 
nr. 150 din București. Clopoțelul 
anunță sfirșitul lecțiilor din progra
mul de dimineață. O bună parte 
dintre elevi se îmbracă, iși iau 
ghiozdanele și pornesc spre casă. 
Alții, cei înscriși la semiinternat, 
traversează curtea școlii și intră în 
clădirea „căminului", unde se află 
sala de mese, dormitoarele, sălile 
de lucru etc. Se spală pe mîini și 
se așază la masă. „Echipa" de ser
viciu din ziua respectivă, cu șorțuri 
și bonete albe, intră în acțiune, ser
vind colegilor dejunul : două feluri 
de mîncare și desert. Apoi, o raită 
prin curte, cîteva șuturi cu mingea 
pe terenurile de joc și... somn. După 
odihnă, în sala de meditații începe 
pregătirea lecțiilor. Pe cei din cla
sele I și a Il-a îi ajută o învăță
toare, iar pe cei din clasele mai mari 
profesorul de serviciu. Din orele de 
meditații nu lipsesc recreații plă
cute : televizorul sau radioul sint 
deschise la unele emisiuni intere
sante pentru școlari. Spre seară, 
părinții vin și-și iau copiii acasă. 
Acesta este programul zilnic al șco
larilor de la semiinternate, care au 
cursuri dimineața. Cei care învață 
după-amiaza, îndeosebi din clasele 
mai mari, vin la școală dimineața 
la ora 8 și, în sala de meditații, își 
pregătesc lecțiile sub supravegherea

PROGRAMUL I
Teleșcoaia :

9,00 Fizică (anul III). Autolnduc- 
ția (Televiziune școlară in
tegrală).

9,15 — Chimie (anul III) : Cu
prul (Televiziune școlară in
tegrată).

9,35 Literatura română • Pagini 
despre Unire o Dicționar 
ortografic : Confuzii sau a- 
tracții paronimice. Prezintă 
conf. univ. dr. Th. Hristea. 

10,00 Curs de limba germană. Lec
ția 76.

10.30 Curs de limba franceză. Lec
ția 76.

11,00 Biblioteca pentru toți: Gb. 
Brăescu.

11,45 Selecțiunl din „Albumul du
minical".

16,00-17,00 Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură : Pomi
cultura a Cultura interfslvă 
a pomilor înseamnă pomi
cultură modernă I « Comba
terea bolilor și dăunătorilor 
în pomicultură. .

17.30 Telex. •
17,35“ " " - •

O producție a Casei de Filme Trei, Scenariul și regia : Malvina Vrșianu. Imaginea : Sandu 
Intorsureanu, Gh. Fischer, Muzica: Tiberiu Olah. în distribuție: George Motoi, Silvia 
Popovici, Gina Patrichi, Cornel Coman, Nina Costa, Mihai Pălădescu, Cu participarea ar

tistei emerite Beate Fredanov

• )

*

I

„ROMANIA-FILM“ prezintă în curînd

„TRECĂTOARELE IUBIRI

Curs de limba rusă. Lecția 
75.
Curs de limba engleză. Lec
ția 71.
Muzica — emisiune de actua
litate muzicală.
Baladă pentru acest pămînt. 
Marea de piatră. Un film 
despre o ciudată cale lactee: 
calcarele de la Albești.
1001 de seri : „Băiatul de pe 
afiș".

19.30 Telejurnal • La cotele anu
lui XXX.

20,00 Revista economică TV.
20.30 Seară de teatru : „Vlad Te-

peș în ianuarie" de Mircea 
Bradu. Transmisiune direc
tă din sala Teatrului Drama
tic din Brașov. Interpretea
ză : Ion Jugureanu, Costa
che Babi, Dan Dobre, Victor 
Ionescu, Teofil Căliman, Ni
colae Albani, Savu Rahovea- 
nu, Dan Săndulescu. Vasile 
Mureșan, Emil Siritinovicl,
Mihai Popescu, C. Volnea-
Delast, Boris Gavlițchi, Geor
ge Ferra, Flavius Constanti- 
nescu, Nicolae C. Nicolae. 
Scenografia : Liviu Ciulei ; 
regia artistică : Eugen Mar
cus. Regia TV — Letiția 
Popa. In pauză : Actualita
tea cultural-artistică brașo- 
veană.
24 de ore.
Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Româ
niei. (înregistrare de la Plo
iești).

PROGRAMUL II
Film serial : „Flăcările". E- 
pisodul III. Producție a stu
diourilor de televiziune ce
hoslovace.
Formații și ansambluri bucu- 
reștene : Ansamblul folclo
ric al Institutului Politehnic. 

20,55 Ancheta TV : Pămîntul — 
avuție națională.

21,25 Telex. „ 4
21.30 Roman foileton : „Pot

Bouille".

18,05

18,35

19,05

22,05
22,20

20,00

20,45

IL A

• Cidul : PATRIA — »; 12,45;
' 16;80; 20,^5P
; o Luna furioasă : SCALA — 8,30;
, U;-43.30M6; 18,80 p21.

G Zăpada fierbinte : LUMINA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
© Capcana : CAPITOL — 9,15;
11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
© Insula misterioasă : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16;
21, BUCUREȘTI — 8,30; 11; 
16; 18,30; 21, FAVORIT — 9;
13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
® Felix și Otilia : DOINA —8,45; 
13; 19.
© Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 11,30; 16;
17.15.
© Fapt divebs în prima pagină : 

. SALA PALATULUI — 17,15 (seria 
de bilete 
bilete — 
13; 20,15, : 
13,45; 16;
© Judo : 
13,30; 16;
9; 11,15: 1
© Marele
9,15; 12,30 
9; 12,30; ' 
© Ceața
© Joe Kidd : VICTORIA -
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45
20.15, FLAMURA — 9; 11,15 
16; 18,15; 20,30.
© Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe s BUCEGI — 
15,30; 18; 20,15.
© Portes des Lilas — 14,30: 16.30, 
Bătălia Moscovei — 18,45; Intole
ranța — 20,45 : CINEMATECA (sa
la Union).
p, întîmp’ări 
GRI VIȚA — !
18,15; 20.30, ‘
13,30; 15,45;
15,30; 18: 20,15.
© Veronica se întoarce î COTRO- 
CENI — 14; 16; 18; 20, POPULAR 
— 16; 18: 20.
© Generalul doarme în picioare: 
ÎNFRĂȚIRE A INTRE POPOARE
— 15.30; 18; 20,15.
© Coloana de Ia miezul nopții : 
LIRA — 15.30: 18: 20,15.
e Misiunea secretă a maiorului 
Cook : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18: 20,15.
© Fata care vinde flori ; DACIA
— 9,30; 12: 15,15: 17,45; 20,15.
• Anonimul venețian : VIITORUL
— 15,30: 18.
• Nunta de piatră : VIITORUL
— 20,15.

18.30
13.30
11,15

— 4799) ; 20,15 (seria de 
4800). Giulești — 15,30;

FLACARA — 9,15; 11,30; 
18,15; 20,30.
FESTIVAL — 9; 11,15; 
18,30; 20,45, MODERN — 

13,30; 16; 18,15: 20.30.
vals : CENTRAL —

); 16; 19,30, BUZEȘTI — 
16; 19,15.
: UNIREA — 16; 18; 20. 

_ 9;
AU- 

>; îs; 
, 13,30;

cu Cosa Nostra ! 
9: 11.15; 13.30; 16;
VOLGA — 9: 11,15; 
18; 20,15, ARTA —

(Urmare din pag. I)

Chiar și la Cristian au existat dife
rențe mari de recoltă între o tarla și 
alta. Astfel, pe o suprafață de 70 hec
tare, recolta a depășit 35 000 kg la hec
tar. Ce demonstrează toate acestea? Că 
în agricultura județului Brașov exis
tă mari rezerve prin a căror valo
rificare producția de cartofi ar putea 
crește substanțial. Iată, deci, că din 
acest punct de vedere, angajamentul 
luat se bazează pe posibilități reale. 
Cum vor fi folosite acestea pentru a 
se realiza, peste tot, recolte la nive
lul unităților și al formațiilor de 
muncă fruntașe ?

Cartofii vor fi cultivați pe cele 
mai potrivite terenuri. Teritoriul ju
dețului Brașov cuprinde terenuri 
foarte diferite din punct de vedere 
ecologic și, de aceea, există diferențe 
de recoltă de la o zonă la alta. Stu
diile întocmite de Institutul de cer
cetări pentru cultura cartofului și sfe
clei de zahăr au permis să se delimi
teze cu exactitate care sînt cele mai 
favorabile terenuri pentru această 
cultură. Deoarece în trecut, acest e- 
lement important nu a fost respec
tat s-a făcut o restructurare a su
prafețelor care urmează să se culti
ve cu cartofi, pe zone naturale și 
scopuri de producție : pentru con
sum, sămință sau industrializare. 
Astfel, cea mai mare parte din car
tofii ce se vor obține în zona Brașov 
sînt pentru sămînță, Tei din zona Ru
pea — pentru consum, iar la Făgăraș 
— pentru asigurarea materiei prime

necesare fabricii de fulgi de cartofi 
care s-a construit aci și care va pre
lucra anual o cantitate de 33 000 tone.

O deosebită atenție a fost acordată 
alegerii terenului pentru cele 3 065 
hectare — sarcină specială — de pe 
care urmează să se obțină o produc
ție medie de 30 000 kg la hectar. Su
prafața respectivă a fost repartizată

Unele măsuri pentru evitarea lor au 
și fost aplicate. Din. toamnă au fost 
arate aproape toate suprafețele des
tinate acestei culturi. De asemenea, 
se întreprind acțiuni hotărîte în ve
derea fertilizării terenurilor. întrucît 
în toamnă s-a administrat puțin gu
noi de grajd, se urmărește ca acum 
să se transporte la cîmp cantități cit

realizarea unei producții de 30—40 000 
kg la hectar impune asigurarea, la 
recoltare, pe suprafața respectivă, a 
50 000 cuiburi, cu o diferență în plus 
său minus de 5 000 cuiburi, în func
ție de soi și fracția de calibrare a 
cartofilor de sămință. Ce se va face 
pentru asigurarea desimii optime ? 
Se preconizează cîteva măsuri teh-

RECOLTELE DE CARTOFI
cooperativelor agricole care au obți
nut și în trecut cele mai bune re
zultate, cum sînt cele din Cristian. 
Ghimbav și altele. Acestor unități li 
se vor asigura toate condițiile teh
nice și materiale pentru a putea ob
ține recolte record. Cooperatorii din 
Cristian, după cum relata în cadrul 
consfătuirii ing. Toma Cardoș, pe o 
suprafață de 234 hectare vor realiza 
cite 45 000 kilograme la hectar. Spre 
asemenea niveluri trebuie să tindă 
toate unitățile agricole !

Există condiții mai bune pentru 
respectarea tehnologiilor de cultivare 
a cartofilor. Analizele temeinice, care 
au fost făcute de specialiști, au per
mis să se evidențieze cauzele care au 
determinat diminuarpa producției.

mai mari care să fie incorporate în 
sol în primăvară, odată cu pregătirea 
terenului pântru plantare. In mod 
deosebit, pe terenurile prevăzute a 
se cultiva ca sarcină specială se vor 
administra 30—40 tone gunoi de 
grajd la hectar. Și îngrășăminte chi
mice se vor da în cantități mai mari 
decit în anii trecuți. întrucît în 
toamnă s-au aplicat puține îngră
șăminte fosfatice. administrarea lor 
continuă sau urmează să se dea sub 
formă de îngrășăminte complexe la 
pregătirea terenului și la plantat.

O desime optimă la hectar. Pro
ducțiile mici din 1973 au fost de
terminate și de numărul mic de 
plante din lanurile de cartofi : în 
medie 30 000 cuiburi la hectar. Or,

nice și organizatorice : asigurarea 
unui material săditor de bună cali
tate, calibrarea cu grijă a. tuberculi
lor, plantarea cu ajutorul mașinilor 
care să înainteze cu o viteză mai 
mică, de 3—5 km pe oră.

Extinderea mecanizării lucrărilor, 
în județul Brașov populația activă 
din agricultură reprezintă circa 14 
la sută din populația activă a jude
țului. De aceea, este evident necesa
ră extinderea mecanizării culturii 
cartofului. La dispoziția cooperati
velor agricole se află, pe lîngă nu
meroase tractoare, un număr mai 
mare de utilaje : 235 cultivatoare,
135 mașini de administrat îngră
șăminte, 297 mașini de plantat, 168 
mașini fitosanitare, 523 combine |i

• Bună seara, doamnă Campbell t 
PACEA — 15,30; 17,45; 20.
• Anatomia dragostei : MOȘI
LOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18;
20,15.
• Jocul de-a moartea : CRIN-
GAȘI — 16; 18,15.
• Balada lui Cable Hogue : COS-

. MOS — 15,30.: ■ I ;• >
• „Vila“ noastră de vacanță : 
COSMOS — 18'; '20,15.
• Doi pe un balansoar : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20.15.
e Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici : FERENTARI — 10; 14.
• Poveste de dragoste : FEREN
TARI — 16; 18 ; 20.
• Ultimul tren din Gun Hill : 
MUNCA — 10; 15,30; 18; 20,15.
• O floare și doi grădinari : VI- 
TAN — 10; 15,30; 19.
• Fata din Istambul : PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20,15.
• .Vagabondul: RAHOVA — 10; 
15,30; 19.

• Opera Română : Cneazul Igor
— 19.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bălan" — 19,39.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala mare din bd. N. Băl? 
cescu nr. 2) : Un fluture pe lam
pă — 19,30, (Sala Comedia) : Pri
zonierul din Manhattan — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Joc de pisici — 20.
• Teatrul Mic : A opta minune
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit G. Wa
shington — 19,30, (sala Studio) : 
Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Glulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cele 
douăsprezece luni ale anului — 
16.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sinzia- 
na — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tfi- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne 
Vezi deseară — 19.30.
• Teatrul de revistă 
„Ion Vasllescu" : Zi-i 
săltăreață — 19,30.
• Ansamblul artistic 
Română" : La Hanul
— 19,30.
• Circul „București" : 
prezentat de Circul 
land" — 16; 19,30.

și comedie 
una mai

„Rapsodia 
cu cîntece

Spectacol 
„Busch-Ro-

cadrelor didactice, la prînz iau masa 
la cantină și apoi intră la cursuri.

— Avantajele unui asemenea pro
gram sînt evidente — ne spune prof. 
Carmen Miron, directoarea școlii. 
Copiii au asigurată la prînz o masă 
caldă consistentă, la un preț mo
dest (5,50 lei), se pot apoi odihni 
și, deosebit de important, iși pregă
tesc lecțiile și învață sub îndruma
rea competentă a unor cadre di
dactice, Astfel, părinții își pot vedea 
în liniște de muncă. în ce privește 
pregătirea școlară a elevilor, ea este 
incontestabil superioară celei reali
zate în condițiile cînd copiii lucrează 
singuri acasă. O grijă deosebită 
avem pentru cuprinderea la semi
internat îndeosebi a elevilor care 
intîmpină dificultăți la învățătură. 
Pe unii dintre aceștia, orfani de un 
părinte sau care au mijloace de în
treținere mai modeste, îi primim la 
semiinternat ca bursieri.

Preocupări și inițiative lăudabile 
în această direcție au și alte școli 
din sectorul 6, din celelalte sectoare 
ale Capitalei, unde pină în prezent 
s-au organizat circa 30 de semiin
ternate. Spiritul gospodăresc și-a 
spus cuvîntul în crearea condițiilor 
pentru servirea prînzului sau asi
gurarea odihnei copiilor după masă : 
în unele locuri elevii iau dejunul 
la cantinele unor întreprinderi sau 
instituții din apropierea școlii, alte 
școli au făcut abonamente la can- 
tine-restaurant sau la unități ali
mentare de servire publică ; cit pri
vește odihna — s-au amenajat dor
mitoare cu paturi pliante, sînt uti
lizate locurile disponibile din inter
nate etc.

Inițiativa și dorința școlii de a 
oferi o mină de ajutor familiei, 
mamelor salariate, în creșterea și e- 
ducarea copiilor lor sînt vizibile și 
in alte părți ale țării. în județul Iași, 
de exemplu, după cum ne infor
mează prof. Stere Rădoi, inspector 
școlar general, la liceele „M. Emi- 
nescu" și „Costache Negruzzi" din 
Iași, la liceele din Pașcani și Rădu- 
caneni, la Școala generală din Tri- 
fești, peste 100 de elevi iau acum 
zilnic masa și-și pregătesc lecțiile 
împreună cu elevii de la internat. Se 
intenționează organizarea de semi
internate în toate școlile din județ 
care au internate. La Crațpva, fl
data cu mutarea în noul local din 
cartierul Craiovița nouă, Școala ge
nerală nr. 30 a inițiat program pre
lungit pentru circa 320 din totalul 
de 925 elevi ai unității, organizația 
de pionieri fiind un sprijin activ al 
conducerii școlii și cadrelor didactice 
în desfășurarea programului de stu
diu și de destindere al elevilor după 
orele de clasă. Efective impor
tante de elevi sint cuprinși in 

. semiinternate și în județele Timiș, 
Brăila etc.

Nu-i mai puțin adevărat că față de 
cerințele mari, de solicitările justi
ficate ale mamelor salariate, numă
rul semiinternatelor este încă insu
ficient. într-o serie de județe — 
Cluj, Sibiu, Dîmbovița, Brașov, 
Caraș-Severin ș.a. — cu localități in 
care femeile ocupă o pondere în
semnată in activitatea productivă și 
unde, evident, sprijinirea mamelor 
cu copii de școală este cu atit mai 
necesară, nu s-a înființat pînă acum 
nici un semiinternat, nu s-a găsit nici 
o altă modalitate de supraveghere a 
elevilor în afara orelor de școală. 
Unele din motivele invocate de școli 
și de forurile locale de învățămint — 
într-o oarecare măsură întemeiate — 
lipsa de spațiu, inexistența unor 
condiții adecvate pentru masa și 
odihna copiilor nu sînt însă impo
sibil de rezolvat dacă există mai 
mult spirit gospodăresc, o conlucra
re mai strînsă cu părinții, cu orga
nizațiile obștești. Dar școlile au 
nevoie și de iun sprijin mai ferm, 
mai eficient și din partea consilii
lor populare, a întreprinderilor care 
patronează sau a celor in care lu
crează părinții elevilor. Nu trebuie 
neglijată nici o mai largă propa
gandă în rîndurile părinților, pentru 
a li se aduce la cunoștință avan
tajele create de școală familiei prin 
acest sistem de asistență a școlari
lor, foloasele unui asemenea program 
de lucru, oferit de semiinternat, 
pentru buna pregătire și dezvoltare 
normală a elevilor.

între celelalte măsuri adoptate de 
organele locale de partid și de stat 
— la recomandarea expresă a con
ducerii partidului — pentru a veni 
în ajutorul femeii muncitoare, pen
tru a-i ușura îndeplinirea multiple
lor sale atribuții din familie și so
cietate, contribuția școlii, prin or
ganizarea de semiinternate, își justi
fică pe deplin utilitatea.

mașini de recoltat cartofii. Există 
deci condiții ca să se execute me
canizat un volum mare de lucrări. 
Bineînțeles, aceste1 forțe mecanice 
vor fi concentrate în special pe cele 
3 065 hectare cartofi în cultură spe
cială.

Dacă acestea sînt elementele 
care vor contribui la sporirea recol
telor, ce factori ar putea influența 
negativ desfășurarea acestei acțiuni, 
în cadrul consfătuirii, numeroși 
participant! au subliniat pe larg pro
blemele care se cer rezolvate :

o Nu s-au asigurat încă îngrășă- 
mjntele chimice în cantitățile necesa
rei Superfosfatul trebuie aplicat a- 
cum, dar nu există.

• Din 
culturii 
oscilante 
vreji etc.

o Defecțiunile în funcționarea ma
șinilor de plantat nu asigură o den
sitate normală de plante la hectar.

o Combinele de recoltat cartofi nu 
pot fi folosite rațional pentru că lip
sesc remorcile.

« Utilajele de stropit și prăfuit să 
fie puse la punct pentru a asigura 
o combatere eficientă a bolilor și 
dăunătorilor.

După cum s-a arătat in cadrul 
consfătuirii, soluționarea unor ase
menea probleme, alături de celelalte 
măsuri, bine chibzuite, întreprinse in 
județul Brașov, constituie o garanție 
pentru obținerea de recolte superioa
re la hectar și depășirea producțiilor 
planificate.

setul necesar mecanizării 
cartofilor lipsesc : grape 

cu colți, mașini de tocat
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Florlca DINULESCU

în ziua de 24 ianuarie, ora 15, 
vor avea loc în Capitală (sala 
Clubului finanțe-bănci, str. 
Doamnei nr. 2), tragerile la 
sorți pentru trimestrul IV/1973 
ale libretelor de economii pen
tru construirea de locuințe, li
bretelor de economii cu cîști- 
guri în materiale de construcție 
și libretelor de economii pen
tru turism.

Tot în Capitală, în aceeași 
sală, la 29 ianuarie a.c., ora 15, 
va avea loc tragerea la sorți 
pentru trimestrul IV71973 a li
bretelor de economii cu dobîn- 
dă și cîștiguri în autoturisme.

Cu prilejul acestor trageri la 
sorți, Casa de Economii 
semnațiuni va acorda 
lor ale căror librete 
ciștigătoare importante
în bani, excursii în străinătate 
și autoturisme.

Tragerile la sorți sînt publice.
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titulari- 
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DECLARAȚIE COMUNĂ Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

ch privire la vizita în Republica Socialistă România a delegației 
Frontului National pentru Eliberarea Angolei (F.N.LAJ

BUCUREȘTI

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, o de
legație a Frontului Național pentru 
Eliberarea Angolei, condusă de Hol
den Roberto, președintele F.N.L.A., 
a efectuat, de la 11 la 21 ianuarie 
1974, o vizită de prietenie in Repu
blica Socialistă România.

în cursul vizitei, delegația Frontu
lui Național pentru Eliberarea Ango
lei a avut convorbiri cu o delegație 
a C.C. al P.C.R., condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România. Din 
delegația P.C.R. au făcut parte tova
rășa Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., precum și tovarășii Manea 
Mănescu și Gheorghe Pană, membri 
ai Comitetului Executiv, ai Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
Constantin Drăgan, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., general-colonel Ion Coman, 
membru al C.C. al P.C.R., Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Radu Enache, se
cretar al C.C. al U.T.C.

Din partea F.N.L.A. au fost de 
față Johnny Eduardo Pinnock, însăr
cinat cu relațiile externe ale F.N.L.A., 
Ngola Kabangu, însărcinat cu De
partamentul afacerilor interne, Pe
dro Ngadimpovi, însărcinat cu De
partamentul educației, Hendrik Vaal 
NeJ.o, adjunctul însărcinatului cu re
lațiile externe, Paulo Tuba, directo
rul de cabinet al președintelui, co
mandant Salva, din conducerea Ar
matei de Eliberare Națională a An
golei, doamna Monteiro și doamna 
Mateus Neto, membre ale Biroului 
Politic al F.N.L.A.

In cadrul convorbirilor, părțile au 
procedat la un schimb de vederi șl 
de informații asupra unor probleme 
de interes comun privind activitatea 
P.C.R. și a F.N.L.A., precum și asu
pra evoluției actuale a vieții inter
naționale, a luptei popoarelor împo
triva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, pentru tri
umful cauzei păcii, libertății și pro
gresului în întreaga lume. în cursul 
schimbului 
părți au 
asupra 
punctele 
F.N.L.A. 
propiate.

Președintele F.N.L.A. a dat o Înal
tă apreciere interesului și sprijinu
lui statornic pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu, P.C.R. și poporul 
român le manifestă față de lupta 
popoarelor împotriva dominației co
loniale, pentru libertate și indepen
dență națională și a transmis senti
mentele de recunoștință ale comba
tanților angolezi pentru solidaritatea 
militantă, pentru ajutorul consecvent 
și multilateral pe care poporul ango
lez îl primește din partea României 
socialiste. Șeful delegației F.N.L.A. a 
apreciat că numeroasele întilniri și 
contacte internaționale, convorbirile 
oficiale avute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu conducătorii mișcărilor 
de eliberare națională, sprijinul po
litic, diplomatic și material ■ acordat 
de poporul român acestora constituie 
o expresie elocventă a politicii con
secvente a P.C.R., de deplină solida
ritate cu cauza dreaptă a eliberării 
popoarelor. Delegația F.N.L.A. a a- 
dresat, * 
P.C.R. 
marile 
român 
cială a 
cultural și științific, în ridicarea ni
velului de trai material și cultural al 
maselor și a transmis cele mai bune 
urări de noi succese în opera de edi
ficare a noii societății.

Exprimind sentimentele de stator
nică solidaritate ale poporului ro
mân cu aspirațiile naționale șl socia
le legitime ale poporului angolez 
luptător, secretarul general al P.C.R. 
a asigurat conducerea F.N.L.A, că 
România socialistă va continua să 
sprijine In mod hotărît, in formele 
cele mal diverse, cauza dreaptă a e- 
liberării poporului din Angola, pen
tru lichidarea jugului colonial și pen
tru a crea un stat național, liber și 
independent.

■în cursul convorbirilor, cele două 
părți au exprimat solidaritatea cu 
lupta dreaptă a popoarelor din Mo- 
zambic, Guineea-Bissau, Namibia, 
din celelalte teritorii coloniale, pen
tru lichidarea definitivă a regimuri
lor coloniale, pentru asigurarea drep
tului fiecărei națiuni de a trăi în 
libertate și independență, de a-și 
alege nestingherită forma de organi
zare socială, de a se afirma plenar 
în viața internațională, conform vo
inței și intereselor proprii.

Relevînd afirmarea puternică, în 
zilele noastre, a forțelor progresiste 
care militează în favoarea păcii, li
bertății, independenței și suveranită
ții naționale, pentru democrație și 
progres social, cele două părți au 
subliniat că pentru realizarea unei 
lumi mai bune și mai drepte trebuie 
să se ajungă la lichidarea oricărei 
forme de opresiune, de orice natură, 
a oricărui popor. Orice popor trebuie' 
să dispună de dreDtul său sacru de 
a fi pe deplin stăpîn al patrimoniului 
național, de a-și organiza viața așa 
cum dorește, fără ingerințe din ex
terior, în conformitate cu realitățile 
istorice, economice, sociale și națio
nale

în 
țlat 
dat 
rile 
mișcărilor de eliberare națională —

de păreri, cele două 
evidențiat cu satisfacție că 
problemelor fundamentale 

de vedere ale P.C.R. și 
coincid sau sînt foarte a-

în același timp, conducerii 
călduroase felicitări pentru 
realizări obținute de poporul 
în dezvoltarea economică, so- 
țării, precum și în domeniile

proprii.
acest cadru, părțile au evlden- 

cu satisfacție sprijinul acor- 
luptei anticoloniaie de ță- 
socialiste — aliații firești ai

de statele din Africa, Asia și Ame
rica Latină care se pronunță pen
tru o dezvoltare independentă, pe 
calea progresului economic și social, 
de forțele progresiste, democratice, 
iubitoare de pace, inclusiv de cercuri 
guvernamentale, de întreg frontul 
antiimperialist.

Reprezentanții P.C.R. și F.N.L.A. 
au salutat cu satisfacție proclamarea 
independenței Republicii Guineea- 
Bisșau, exprimind solidaritatea și 
sprijinul lor față de eforturile po
porului acestei țări în vederea lichi
dării complete a rămășițelor colo
nialismului portughez din patria sa, 
pentru consolidarea noului regim so
cial, pentru Înfăptuirea unui stat 
unificat, independent și pașnic. Am
bele părți au apreciat însemnătatea 
recunoașterii de către Adunarea 
Generală a O.N.U. a faptului că 
mișcările de eliberare din teritoriile 
aflate sub dominație portugheză 
sînt singurii reprezentanți autentici 
ai popoarelor respective.

Ambele părți subliniază că este 
necesar să se depună toate eforturi
le pentru lichidarea în cel mai 
scurt timp a ultimelor vestigii ale 
dominației coloniale și consideră că 
există condiții pentru împlinirea as
pirațiilor spre libertate și indepen
dență națională a popoarelor care 
se mai găsesc sub robia colonială 
— acest anacronism rușinos al zile
lor noastre.

Reprezentanții P.C.R. și F.N.L.A. 
au relevat că în actualele condiții, 
favorabile realizării obiectivelor 
mișcărilor de eliberare națională, se 
impune unirea pe scară națională, pe* 
deasupra oricăror deosebiri de pă
reri, a tuturor forțelor care se pro
nunță pentru lichidarea dominației 
străine, pentru crearea unui stat 
național independent. Părțile au ad
mis că nu trebuie absolutizate în
semnătatea și rolul nici uneia din 
formele de luptă anticolonială. deoa
rece folosirea uneia dintre ele nu 
numai că nu implică renunțarea la 
celelalte, ci, dimpotrivă, presupune 
utilizarea și a acestora. Succesul 
luptei pentru înlăturarea dominației 
străine și cucerirea independenței 
cere folosirea simultană, sau combi
nată a celor mai largi forme de ac
țiune — politice, diplomatice și mi
litare.

Reprezentanții P.C.R. și F.N.L.A. 
au reafirmat sprijinul deplin față 
de dreptul inalienabil al popoarelor 
angajate în lupta pentru eliberare 
națională, împotriva colonialismului, 
de a utiliza și îmbina toate căile și 
formele de luptă, inclusiv lupta ar
mată, în scopul lichidării jugului a- 
suprirli străine.

Părțile au condamnat cu hotărîre 
politica de discriminare rasială și de 
apartheid dusă de regimurile rasis
te din Rhodesia și Africa de Sud, 
exprimind simpatia și sprijinul lor 
față de lupta dreaptă a popoarelor 
din aceste țări pentru a-și recuceri 
dreptul lor la autodeterminare și la 
independență națională.

Pornind de la aprecierea că țările 
care se pronunță pentru o dezvoltare 
independentă, pe calea progresului 
economic și social, constituie un fac
tor decisiv al luptei antiimperialiste, 
pentru instaurarea unor relații noi 
pe plan internațional, reprezentanții 
P.C.R. și F.N.L.A. au reliefat impor
tanța consolidării continue a in
dependenței și suveranității națio
nale, a dezvoltării lor economice și 
sociale pentru afirmarea rolului tot 
mai însemnat pe care aceste țări îl 
joacă în viața internațională.

în cadrul schimbului de vederi, 
P.C.R. și F.N.L.A. au relevat cu sa
tisfacție marile schimbări care au 
avut loc în raportul de forțe pe 
arena internațională în favoarea 
forțelor progresiste, antiimperialiste, 
determinate, în primul rînd, de in
tensificarea luptei maselor populare 
de pretutindeni împotriva vechii po
litici imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, pentru o politică 
nouă în relațiile dintre state, bazată 
pe egalitate în drepturi, pe reșpec- 
tarea independenței și suveranității 
naționale, a neamestecului în trebu
rile interne ale altor popoare. Cele 
două părți au evidențiat că aceste 
prefaceri favorizează lupta mișcări
lor de eliberare, a popoarelor lumii 
pentru pace, libertate, independență 
națională și o viață mai bună.

Evidențiind progresele importante 
realizate pe calea unei politici noi, 
cursul nou imprimat vieții interna
ționale spre destindere și care este 
abia la început, reprezentanții P.C.R. 
și F.N.L.A. au accentuat necesitatea 
dezvoltării acțiunilor tuturor forțelor 
progresiste pentru a asigura conti
nuarea și aprofundarea acestui curs 
pozitiv, pentru a pune capăt vechii 
pojitici, pentru instaurarea unor re
lații noi între state.

De comun acord, reprezentanții 
P.C.R. și F.N.L.A. au apreciat că 
accentuarea procesului de consoli
dare a cursului spre securitate, des
tindere și colaborare, rezolvarea în 
interesul popoarelor a problemelor 
cu care este confruntată omenirea, 
impun participarea activă a tuturor 
statelor la soluționarea pe calea po
litică a problemelor vieții internațio
nale.

Părțile au subliniat că instaurarea 
unui climat de pace și înțelegere în
tre popoare reclamă concentrarea 
eforturilor maselor populare în di
recția democratizării vieții politice 
internaționale și promovării unei 
politici noi, întemeiată pe egalitatea 
în drepturi între state, pe respectul 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, nerecurgerii la 
forță sau amenințarea cu folosirea ei.

în acest spirit, cele două părți 
s-au pronunțat pentru instaurarea pe 
continentul european a unui sistem 
durabil și eficient de securitate, care 
să ducă la promovarea principiilor 
noilor raporturi dintre state, la 
elaborarea de măsuri care Să garan
teze aplicarea lor practică, la intensi
ficarea colaborării libere și echitabi
le intre țările Europei, pe diverse 
planuri, astfel îneît fiecare națiune 
să se dezvolte multilateral și inde
pendent, la adăpost de orice act de 
agresiune sau imixtiune.

Evidențiind că înfăptuirea securi
tății europene corespunde năzuințe
lor popoarelor întregii lumi, părțile 
au exprimat convingerea comună că 
rezultatele obținute pină acum în 
desfășurarea etapelor conferinței, de 
la Helsinki și Geneva, subliniază ne
cesitatea unirii tuturor forțelor pro
gresiste, antiimperialiste, iubitoare 
de pace, pentru dezvoltarea acestui 
progres înregistrat pe calea destin
derii, ceea ce va asigura ca, în cele 
din urmă, Europa să devină un con
tinent al păcii și colaborării în toa
te domeniile, cu implicații pozitive 
în întreaga viață internațională.

în timpul convorbirilor, părțile ati 
evidențiat convingerea comună că 
înfăptuirea securității în întreaga 
lume impune înfăptuirea unor mă
suri concrete In domeniul dezarmării 
statelor și, în primul rînd, al dezar
mării nucleare.

Trecînd în revistă alte probleme 
majore ale vieții internaționale, 
P.C.R. și F.N.L.A. s-au pronunțat 
cu hotărîre pentru eliminarea foca
relor de război și tensiune existente 
încă în lume, pentru soluționarea în 
spiritul păcii și justiției a litigiilor 
și conflictelor dintre state, a mari
lor probleme ale contemporaneității.

în acest spirit, P.C.R. și F.N.L.A., 
profund solidare cu lupta popoarelor 
din Indochina, au salutat cu adincă 
satisfacție acordurile de la Paris pri
vind încetarea războiului în Vietnam 
și Laos ; ele au reînnoit, în același 
timp, sprijinul lor față de eforturile 
poporului vietnamez pentru consoli
darea păcii și reconstrucția patriei 
sale. Totodată, P.C.R și F.N.L.A. au 
exprimat poziția lor comună de re
cunoaștere a Guvernului Regal de 
Uniune Națională din Cambodgia ca 
singurul reprezentant legitim ai 
poporului khmer, care luptă pentru 
eliberarea totală a teritoriului țării 
și salvgardarea independenței, a su
veranității sale naționale. P.C.R. și 
F.N.L.A. s-au pronunțat pentru crea
rea tuturor condițiilor, astfel îneît 
popoarele vietnamez, cambodgian și 
laoțian să-și poată Înfăptui singure, 
fără nici un amestec străin, obiecti
vele lor naționale, să le fie asigurat 
dreptul de a-și decide singure soar
ta, de a-și rezolva de-sine-stătător 
problemele dezvoltării lor economice 
și sociale.

Abordînd situația din alte zone 
ale lumii, unde persistă focare de 
încordare și război, cele două părți 
s-au pronunțat pentru soluționarea 
conflictului din Orientul Apropiat 
pe cale politică, pe baza Rezoluției 
Consiliului de Securitate din 1967, 
care să ducă la retragerea trupelor 
israeliene de pe teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, la 
rezolvarea problemei populației pa- 
lestinene, în conformitate cu aspira
țiile sale naționale, la înfăptuirea u- 
nei păci trainice, drepte, în această 
zonă, cu asigurarea suveranității și 
integrității teritoriale a tuturor sta
telor din regiune.

Cele două părți au evocat rolul 
crescînd, pe care trebuie să-l joace 
Națiunile Unite în viața internațio
nală și s-au pronunțat pentru îm
bunătățirea activității Națiunilor 
Unite, ceea ce reclamă participarea 
tuturor statelor membre la rezolva
rea problemelor fundamentale ce 
stau în fața omenirii, pentru ca a- 
ceastă organizație să-și poată înde
plini mai bine răsnunderile sale 
deosebite. P.C.R. și F.N.L.A. au sub
liniat necesitatea ca O.N.U. să răs
pundă pe deplin speranțelor și inte
reselor vitale ale tuturor popoarelor, 
inclusiv ale celor aflate încă sub 
oprimare străină, să devină un in
strument eficient pentru abolirea co
lonialismului, pentru ■ instaurarea 
unui spirit de înțelegere trainică și 
a colaborării în viața internațională.

In cadrul schimbului de vederi cu 
privire la viața internațională, P.C.R. 
și F.N.L.A. au relevat că unirea și 
colaborarea strînsă pe scară națio
nală și internațională a tuturor for
țelor progresiste, «intensificarea lup
tei lor unite constituie chezășia re
zolvării problemelor vieții contem
porane în conformitate cu interesele 
și aspirațiile popoarelor și creează 
perspective favorabile luptei pentru 
eliberare, pentru o dezvoltare libe
ră, de-sine-stătătoare a fiecărui po
por.

în acest context, ambele părți con
sideră că extinderea raporturilor de 
conlucrare și sprijin reciproc, de 
prietenie și solidaritate militantă 
dintre popoarele român și angolez 
este atît în interesul aspirațiilor lor 
de progres social și dezvoltare, cit 
și al cauzei păcii și înțelegerii în 
lume.

Secretarul general al P.C.R. și pre
ședintele F.N.L.A. au exprimat hotâ- 
rirea P.C.R. și F.N.L.A. de a dez
volta între ele raporturi largi 
prietenie, 
militantă, 
român și 
lui front 
pentru o 
păcii, libertății și dreptății, al prie
teniei și cooperării între națiuni.

de 
colaborare și solidaritate 
în interesul popoarelor 

angolez, al cauzei întregu- 
antiimperialist, al luptei 
lume mai bună, o lume a

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

HOLDEN ROBERTO
Președintele Frontului Național 

pentru Eliberarea Angolei
București, 21 ianuarie, 1974

Dragi tovarăși,
Zburînd deasupra teritoriului Republicii Socialiste România, în drum 

spre Republica Democrată Germană, vă adresez dumneavoastră, Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și 
guvernului Republicii Socialiste România, întregului popor român cele 
mai cordiale salutări și urări de noi succese în construcția socialistă a 
patriei dumneavoastră, în extinderea și adîncirea continuă a prieteniei și 
colaborării dintre țările și popoarele noastre.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, luni după-amiază, pe am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, Iso Njegovan, în legătură cu

plecarea acestuia definitivă din țara 
noastră.

La întrevedere, desfășurată Intr-o 
atmosferă prietenească. 
Cornel Pacoste, adjunct 
lui afacerilor externe.

a participat 
al ministru-

(Agerpres)

în toarcerea în Capitală a reprezentantului 
P. C. R. Ia Congresul P. C. din Austria

Luni după-amiază s-a Înapoiat de 
la Viena tovarășul Miu Dobrescu, 
membru 
Executiv 
cretar al 
ceava al 
lucrările 
greș al Partidului 
Austria.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășii Ștefan

supleant al Comitetului 
al C.C. al P.C.R., prim-se- 
Comitetului județean Su- 
P.C.R., care a participat la 
celui de-al XXII-lea Con- 

Comunist din

Andrei, secretar
Ghizela Vass, 
P.C.R.

al C.C. al P.C.R., șt 
membru al C.C. al

★
Schwechat, oaspe-Pe aeroportul 

tele a fost condus de Franz Hager, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.A., de activiști 
partidului, precum 
Florescu, însărcinat 
României la Viena.

Și 
cu

ai C.C. al 
de Gheorghe 
afaceri a.i. al 

(Agerpres)

■ ■Plecarea unei delegații economice române
in R. D. Germană

O delegație economică condusă de 
tovarășul Mihai Marinescu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale, președintele 
părții române in Comisia mixtă gu
vernamentală 
mică între 
România și 
Germană, a placat, luni dimineață, la 
Berlin, pentru a participa la lucră
rile întîlnirii de lucru a președinți
lor celor două părți în comisie.

La aeroportul Otopeni, delegația 
a fosț condusă de Ion Pățan. vice
președinte al Consiliului de Miniștri,

de colaborare econo- 
Republica Socialistă 
Republica Democrată

ministrul comerțului exterior, și Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Era prezent dr. 
Hans Voss, ambasadorul R. D. Ger
mane la București.

*
La sosirea la Berlin, delegația 

română a fost întîmpinată la aero
port de Kurt Fichtner, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții R.D. Germane în 
Comisia mixtă guvernamentală de 

fost de față 
la Berlin,

colaborare economică. A 
ambasadorul României 
Vasile Vlad.

(Agerpres)

Începînd din acest an ia ființă în Capitală

începînd din acest an, ia ființă în 
Capitală Centrul de cercetări finan
ciare și monetare, organizarea șiciare și monetare, 
funcționarea sa fiind stabilite prin- 
tr-un Decret al Consiliului de Stat.

In cadrul activității acestui cen
tru se înscriu analize și cercetări în 
problemele financiare, monetare și 
valutare. O serie de preocupări vi
zează studierea evoluției puterii de 
cumpărare a leului. Specialiștii aces
tui centru vor efectua, de asemenea, 
cercetări consacrate aspectelor finan
ciare ale eficienței economice și căi
lor de creștere a acesteia. Vor fi 
întreprinse, totodată, lucrări de ana
liză a acțiunii pirghiilor economi-

FINANCIARE Șl MONETARE
co-financiare și posibilităților de 
perfecționare a acestora.

Evoluția situației monetare inter
naționale, tendințele de pe piețele 
financiare și de credit, precum și 
activitatea organismelor financiare 
internaționale vor constitui alte as
pecte ale profilului acestei unități de 
cercetare.

Centrului de cercetări ii revine, 
totodată, sarcina de a participa la 
elaborarea de prognoze financiare. 
De asemenea, centrul va asigura di
feritelor organisme economice din 
țara noastră documentarea de spe
cialitate necesară.

(Agerpres)

Antrepriza română de construcții și montaj—A R C 0 M
O PREZENȚĂ DE PRESTIGIU

ÎN ȚĂRILE ARABE
Antrepriza română de construcții 

și montaj — ARCOM — execută 
numeroase comenzi în țările arabe. 
In Irak, de pildă, pe șantierul fa
bricii de ciment de la Um Qasr, con
structorii români au predat mentori
lor de utilaje mai mult de 85 la sută 
din fronturile de lucru. Marea fa
brică va intra în funcțiune — așa 
cum prevede contractul — în acest 
an. Pentru lărgirea unor astfel de 
relații între România și Irak, 
ARCOM duce tratative în ve
derea contractării unor noi lucrări : 
silozuri de cereale, o țesătorie de 
lină la Arbil, un spital cu 500 de 
paturi la Bassa, mai multe clădiri la 
universitatea din Bagdad ș.a. De a- 
semenea, recent au fost încheiate 
contracte pentru construcția a trei 
drumuri asfaltate — 150 km lungi
me — care vor lega capitala gu- 
vernoratului Arbil de alte localități 
din nordul Irakului.

într-o altă țară arabă, în Libia, 
formațiile ARCOM au construit 
pină acum un complex școlar, în lo
calitatea Barce, și mai multe clă
diri administrative. Actualmente, 
specialiștii români acordă asistență 
tehnică pentru realizarea lucrărilor 
de construcție a unor obiective a-

gricole. Condițiile bune de calitate și 
de termen in care constructorii ro
mâni au îndeplinit pină acum con
tractele au generat noi solicitări din 
partea beneficiarilor libieni. Se află, 
astfel, in curs de contractare, con
strucția — după proiecte și cu ma
terial românesc — a unui prim lot 
de 420 de apartamente, în blocuri de 
3 etaje și a unul al doilea lot de 200 
apartamente în clădiri de 12 etaje, 
toate la Tripoli, precum și un 
mare volum de lucrări la stația 
de radio din orașul Sabarata.

(Agerpres)

Cuvîntul tovarășului Holden Roberto
(Urmare din pag. I)

cultăți, însă tocmai asta dă valoare 
acestei lupte. Sîntem mîndri, tova
rășe președinte, de a avea România 
printre prietenii noștri, deoarece nu 
numai că avem multe de învățat de 
Ia dumneavoastră, dar putem conta 
pe sprijinul și ajutorul dumneavoas
tră. Putem afirma că în mișcarea 
noastră dorim întotdeauna ca prie
tenii să fie cu noi — nu în fata 
noastră, nici în spatele nostru, ci 
alături de noi. Prin semnarea aces
tei declarații, dumneavoastră ați con
firmat acest lucru si sîntem cu atit 
mai fericiți cu cit ne-am cunoscut 
pe deplin.

Nădăjduiesc că toate dificultățile, 
că tot ce va putea să survină după 
aceea vor face obiectul unor întil- 
nlri și unui dialog deschis și sincer.

deoarece dumneavoastră știți că noi 
locuim într-o lume de luptă. Poate 
că dușmanii noștri nu vor fi atit de 
fericiți pe cit sîntem noi acum. Ei 
vor face totul ca să complice tra
ducerea in viață a acestei Declarații 
comune, să complice relațiile noas
tre. Consider insă că ceea ce am 
făcut trebuie să se situeze pe deasu
pra a ceea ce vor face ei, să se ri
dice deasupra oricărei tentative.

La capătul vizitei noastre in țara 
dumneavoastră, in numele delegației 
noastre și al meu personal, vă ex
prim mulțumiri pentru ospitalitatea, 
solicitudinea și răbdarea cu care 
ne-ați ascultat — știind că timpul 
dumneavoastră este prețios și că do
riți să ne ajutați in mod sincer.

în numele delegației noastre, vă 
declar in mod solemn că, in ceea ce 
privește Frontul Național de Elibe-

rare, va face totul pentru ca această 
declarație să dea roade.

Noi urmăm pașii României socia
liste. Vom urma curajul cu care 
dumneavoastră luptați, vom urma 
abnegația cu care dumneavoastră lu
crați. Vă mulțumesc.

Mulțumesc, de asemenea, tuturor 
tovarășilor care au făcut că vizita 
noastră in România să fie plăcută, 
să ne simțim tot timpul ca Ia 
casă. Regret că vom părăsi în 
țara dumneavoastră.

Și intrucit această căsătorie 
celebrată, noi locuim in aceeași casă, 
adică vom rămine împreună. Româ
nia nu se află intr-o altă lume, ci 
in lumea noastră și, cum vă spu
neam, foarte curind vom reveni, aici, 
iubite tovarășe președinte, pentru a 
putea face bilanțul drumului pe care 
l-am parcurs pină la viitoarea vizită.

noi a- 
curind

a fost

In numele întregii mele delegații, 
,vâ mulțumesc pentru lot ce ați fă
cut pentru noi, pentru toate sfatu
rile pe care ni le-ati dat și mai ales 
pentru cuvintele atit de amabile pe 
care le-ați rostit la adresa poporu
lui nostru.

Mă vol face interpretul dum
neavoastră pentru a exprima poporu
lui nostru sentimentele de prietenie, 
dă fraternitate, de solidaritate, de 
luptă pe care ați binevoit să Ie ex
primați față de mișcarea și față de 
poporul nostru.

Exprim urarea ca tot ceea ce am 
realizat aici sâ se poată îndeplini, in 
interesul celor două popoare ale 
noastre și, aș putea spune, mai ales 
in interesul luptei poporului nostru.

Cu aceste cuvinte, vă prezint în
tregul meu respect, tovarășe pre
ședinte. (Aplauze).

Ieri in țară : Vremea s-a răcit 
ușor în Maramureș, estul Transil
vaniei șl Moldova și s-a menținut 
relativ călduroasă în celelalte re
giuni. Cerul a fost variabil, mal 
mult senin, în Oltenia și Munte
nia. Innorări mal accentuate s-au 
produs în. Banat și Crlșana șl au 
căzut precipitații slabe locale, sub 
formă de burniță șl ploaie. Pre
cipitații sub formă de ploaie, 
lapovlță șl ninsoare s-au mai 
semnalat în Dobrogea și. izolat, 
în Bărăgan, iar în centrul Moldo
vei și zona munților Bucegl a 
nins. Temperatura aerului, la ora 
14, oscila între minus 7 grade la 
Bistrița șl Joseni și plus 10 grade 
la Craiova și Apa Neagră. In 
București : Vremea a fost relativ 
călduroasă și frumoasă. Vîntul a 
suflat în general slab. Tempera
tura maximă a fost de plus 6 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
23, 24 și 25 ianuarie. In țară : 
Cerul va fi temporar noros. Se 
vor semnala ninsori locale în estul 
țării, iar în celelalte regiuni pre
cipitațiile vor fi izolate, mal ales 
sub formă de burniță șl ploaie 
Vînt moderat. Temperaturile mi
nime vor fl cuprinse Intre minus 
12 și minus 2 grade, izolat mal 
coborite, iar maximele Intre minus 
3 și plus 7 grade. Ceată locală 
tn București : Cerul va fl schim
bător, favorabil ninsorii slabe la 
începutul intervalului. Vînt mo
derat. Temperatura ușor variabilă

Cu prilejul comemorării a 50 de ani 
de la moartea lui V. I. Lenin

Cu prilejul comemorării a 50 de 
ani de la moartea lui Vladimir Ilici 
Lenin, luni dimineața a avut loc în 
Capitală solemnitatea depunerii de 
coroane de flori la monumentul lui 
V. I. Lenin din Piața Scînteii.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Comunist, Consi
liului General ARLUS, întreprin
derii textile „7 Noiembrie", întreprin
derii „23 August", Combinatului 
poligrafic „Casa Scînteii".

Un grup de pionieri au depus 
jerbe de flori.

După depunerea coroanelor, în 
fața monumentului lui Vladimir Ilici 
Lenin a fost păstrat un moment de 
reculegere.*

La solemnitate au participat to
varășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al ARLUS, Petre Constan
tin, secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., Cristina 
Luca, secretar al C.C. al U.T.C., ve
terani ai mișcării revoluționare din 
țara noastră.

Au fost prezenți Cornel Pacoste,

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București, și 
membri ai ambasadei.

In fața monumentului se afla o 
gardă de onoare, precum și numeroși 
cetățeni ai Capitalei.

★
în aceeași dimineață au depus o 

coroană de flori V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București, 
și membri ai ambasadei.

★
Au mai depus coroane de flori 

Hans Voss, ambasadorul Republicii 
Democrate Germane, Ferenc Martin, 
ambasadorul Republicii Populare 
Ungare, Wladyslaw Wojtasik, amba
sadorul Republicii Populare Polone, 
Spas Gospodov, ambasadorul Repu
blicii Populare Bulgaria, Giambyn 
Niamaa, ambasadorul Republicii 
Populare Mongole, Miroslav Sulek, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Doan Hung Ke, Însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Re
publicii Democrate Vietnam, Nicolas 
Rodriguez Astiazarain, ambasadorul 
Republicii Cuba, ți membri ai aces
tor ambasade.

După depunere» coroanelor de 
flori s-a păstrat un moment de re
culegere.

(Agerpres)

INTÎLNIRE LA CONSILIUL CENTRAL 
AL U.G.S.R.

Luni dimineața, tovarășul Mihai 
Dalea, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, s-a întîlnit cu dele
gația Confederației Generale a Oa
menilor Muncii din Peru (C.G.T.P.), 
condusă de Gustavo Espinoza, secre
tar general al C.G.T.P.

în cursul convorbirii ce a avut loc 
cu acest prilej, desfășurată într-o

atmosferă caldă, prietenească, s-s 
efectuat un schimb de păreri în le
gătură cu preocupările actuale ale 
U.G.S.R. și ale C.G.T.P., s-a expri
mat dorința comună de a extinde în 
viitor bunele relații de prietenie ți 
colaborare existente între cele două 
centrale sindicale în interesul oame
nilor muncii, al cauzei unității miț- 
cării sindicale internaționale.

Vizita delegației Partidului Socialist 
Popular din Danemarca

Delegația Partidului Socialist Popu
lar din Danemarca, condusă de Gert 
Petersen, membru al Comitetului E- 
xecutiv, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită în țara noastră, 
a fost oaspetele județelor Brăila și 
Galați. în timpul șederii, membrii

delegației s-au întîlnit cu reprezen
tanți ai organelor de partid din cele 
două județe și municipii și au vizitat 
Combinatul siderurgic Galați, Liceul 
pedagogic din Brăila și alte obiecti
ve economice și social-culturale.

(Agerpres)

• SPORT «SPORT • SPORT • SPORT

TENIS DE MASĂ,

Campionatele internaționale 
ale României

în sala sporturilor „Victoria" din 
Ploiești au continuat luni campiona
tele internaționale de tenis de masă 
ale țării noastre. In primele tururi 
ale probei de simplu masculin, un 
rezultat deosebit a obținut campionul 
țării noastre, Doboși, care l-a elimi
nat cu 3—1 pe suedezul Sandstroem. 
Strokatov (U.R.S.S.) a ciștigat cu 3—0 
in fața lui Ovanez (România). Cu
noscutul jupător japonez Itb a dispus 
cu 3—0 de Ries (R. D. Germană), Li 
De-ian (R. P. Chineză) a ciștigat cu 
3—1 jocul cu Raue (R D. Germană), 
iar suedezul Vikstroem l-a învins cu 
3—0 pe reprezentantul nostru Gheor
ghe. Japonezul K. Abe l-a întrecut 
cu 3—2 pe fostul campion național 
D. Giurgiucă.

în competiția feminină, o surpriză 
a furnizat suedeza Olson, învingă
toare cu 3—2 în fața Eleonorei Vlai- 
cov (România). Jucătoarea suedeză a 
eliminat-o apoi pe Smidova (Ceho
slovacia) de care a dispus cu 3—0. 
Campioana țării, Maria Alexandru, a 
ciștigat ușor : 3—0 cu maghiara 
îvaszko. Sue! Gien-in (R. P. Chine
ză) a repurtat cu 3—0 victoria în

fața lui Howard (Anglia) care cu un 
tur mai înainte o eliminase pe 
L. Lupu (România).

în optimile de finală ale probei 
de simplu masculin, sovieticul Sar- 
koian l-a eliminat cu 3—2 pe H. Abe 
(Japonia). Strokatov (U.R.S.S.) • a 
dispus cu 3—0 de Ito (Japonia), iar 
Li De-ian (R. P. Chineză) a ciștigat 
cu 3—0 în fața cehoslovacului Turay. 
Alte rezultate mai importante : 
Vickstroem (Suedia) — Sin Cin-min 
(R. P. Chineză) 3—0 ; Imano (Ja
ponia — Doboși (România) 3—2 ; 
Karakasevici (Iugoslavia) — Timar 
(Ungaria) 3—0 ; Dvoracek (Ceho
slovacia) — Siao Fu-nin (R. P. Chi
neză) 3—0 ; Gomoskov (U.R.S.S.) — 
K. Abe (Japonia) 3—2.

La feminin, Maria Alexandru a 
ciștigat cu 3—0 la Fabri (Iugoslavia), 
iar Stephan (R. D. Germană) a dis
pus cu 3—0 de Antonian (U.R.S.S.).

Astăzi dimineață au loc jocuri con- 
tînd pentru probele de dublu. 
După-amiază între orele 16,00 și 20,30 
se dispută finalele la toate cele S 
probe.

(Agerpres)

lupte : „MEMORIALUL COULON“
• Comportarea bună a sportivilor români • Vasile lorga, 

pe primul loc
La „Palatul sporturilor" din Cler

mont Ferrand s-au desfășurat între
cerile tradiționalei competiții interna
ționale de lupte „Memorialul Roger 
Coulon", La actuala ediție a con
cursului au participat sportivi din 
zece țâri, printre care și România.

în cadrul turneului de lupte libere, 
un frumos succes a obținut luptătorul 
român Vasile lorga, care a terminat 
Învingător la categoria 90 kg. Pe 
locurile următoare s-au situat Ort- 
suev (U.R.S.S.) și Kazakov (Bulga
ria). La categoria 62 kg, unde victo

ria a revenit bulgarului Iankov, Pe
tre Coman a ocupat locul al treilea.

Dintre ceilalți sportivi români evo
luții bune au mai avut Pantelimon 
Arcadie și Staicu Olteanu, clasați pe 
locurile secunde la categoriile 62 kg 
și, respectiv, 82 kg, din cadrul com
petiției de lupte greco-romane.

în clasamentul final pe echipe, pe 
primul loc s-a situat formația Iranu
lui — 39 puncte, urmată de U.R.S.S.
— 38 puncte, România — 36 puncte, 
Franța — 31 puncte, Polonia — 30 
puncte, R. F. Germania și Bulgaria
— cîte 26 puncte etc.

F0TBAL Campionate în Europa
PATRU ECHIPE LUPTA PENTRU 

TITLU. — (Olanda — etapa a 19-a): 
S-au disputat numai trei meciuri în
cheiate cu următoarele rezultate : 
F.C. de Haag — Ajax Amsterdam 
0—1 ; F.C. Twente Enschede — Fe- 
jenoord Rotterdam 1—1 ; Roda Ker- 
krade — P.S.V. Eindhoven 1—3. Cla
sament : 1. Ajax Amsterdam _ 32 
puncte ; 2. F.C. Twente Enschede — 
31 puncte ; 3. P.S.V. Eindhoven — 30 
puncte ; 4. Fejenoord — 30 puncte.

C.U.F. BARCELONA SE DISTAN
ȚEAZĂ. — (Spania — etapa a 19-a) : 
Gijon — Castellon 4—0 ; Granada — 
Real Madrid 1—0 ; Real Sociedad — 
Murcia 2—1 ; Celta Vigo — Sara
gossa 2—0 ; Santander — C.F. Bar
celona 1—3 ; Elche — Malaga 0—1 ; 
Las Palmas — Oviedo 1—2 ; Valencia 
— Atletico Madrid 0—1 ; Espanol Bar
celona — Atletico Bilbao 2—0. Cla
sament : 1. C.F. Barcelona _  28
puncte ; 2. Atletico Bilbao — 24
puncte ; 3. Saragossa — 23 puncte.

BENFICA NU SE AFLA PRIN
TRE FRUNTAȘE. — (Portugalia —

etapa a 18-a) : Montijo — C.U.F. 
0—0 ; F. C. Porto — Farense 1—0 ; 
Guimaraes — Oriental 4—1 ; Benfica 
Lisabona — Belenenses 3—1 ; Spor
ting Lisabona — Leixoes 3—0 ; Aca
demica — Boavista 2—1 ; Olha- 
nense — Vitoria Setubal 0—0; Bar- 
reirense — Beira Mar 2—0. Clasa
ment : 1. Sporting Lisabona — 30 
puncte ; 2. F.C. Porto — 28 puncte ; 
3. Vitoria Setubal — 27 puncte.

*
In ultimul meci al turneului inter

național de fotbal organizat de fe
derația japoneză de specialitate, e- 
chipa braziliană Juventus Sao Paulo 
a învins cu scorul de 2—0 selecțio
nata olimpică a țărji gazdă. Partida 
s-a desfășurat pe stadionul olimpic 
din Tokio și a fost urmărită de 
30 000 de spectatori.

Iată clasamentul final al turneului s
1. Juventus Sao Paulo — 6 puncte ;
2. Reprezentativa Japoniei — 3 
puncte ; 3. F.C. Constanța — 2 punc
te ; 4. Selecționata olimpică a Japo
niei — 1 punct.



Intensă activitate diplomatică
în Orientul Apropiat

A. SADAT: „Ne îndreptăm spre o reglementare definitivă 
a conflictului"

MANAMA 21 (Agerpres). — 
„Criza din Orientul Apropiat a ie
șit din impas. Perioada de „nici 
pace, nici război" a trecut pentru 
totdeauna și ne îndreptăm spre o 
reglementare definitivă a conflictu
lui" — a declarat președintele Egip
tului, Anwar Sadat, cu prilejul vi
zitei efectuate, duminică, la Mana
ma, în Bahrein, In cadrul turneului 
său prin mai multe capitale arabe. 
Totodată, șeful statului egiptean a 
subliniat că acordul privind dezan
gajarea și separarea forțelor la Ca
nalul Suez „nu este decît o măsură 
destinată să întărească încetarea fo
cului in zonă și să permită continua
rea convorbirilor de pace de la Ge
neva". „Egiptul — a spus el — este 
hotărît să ducă lupta, pe plan poli
tic, in cadrul acestor convorbiri".

în context, președintele s-a refe
rit, potrivit agenției M.E.N., la coor
donarea dintre Siria și Egipt, reafir- 
mînd că- cele două țări formează un 
singur front.

Președintele A. Sadat, aflat, luni, 
într-o vizită la Abu Dhabi, a confe
rit cu președintele Emiratelor Ara
be Unite, Zayed Bin Sultan Al 
Nahyan. Au fost abordate, în special, 
probleme privind evoluția situației 
din Orientul Apropiat și aspecte ale 
relațiilor dintre cele două țări.

★
Președintele Sudanului, Gaffar Nu- 

meiri, V-a primit pe Mohamed Has
san El Zayyat, consilier special al 
președintelui Egiptului, Anwar Sa
dat. Emisarul egiptean a declarat că 
l-a informat pe președintele Nu- 
meiri despre detaliile acordului pri
vind dezangajarea și separarea for
țelor la Canalul Suez.

★
Ministrul de externe al Egiptului, 

Ismail Fahmy, a avut o întrevedere 
cu președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, aflat în
tr-o vizită la Cairo.

Reuniunea guvernului 
egiptean

CAIRO. - 
s-a întrunit 
Mohamed Abdel Kader 
vicepremier și ministru 
problemele culturii și informații
lor, pentru a examina rezulta
tele convorbirilor avute de președin
tele Anwar Sadat cu secretarul De
partamentului de Stat al S.U.A., 
precum și alte probleme referitoare 
la evoluția situației din Orientul A- 
propiat. După ce a arătat că redes
chiderea Canalului Suez și re
construirea localităților din zonă 
(orașele Ismailia, Port Said, El Kan- 
tara și Suez) pot să intervină numai 
în urma unei hotărîri în acest sens 
a guvernului de la Cairo, 
este vorba de suveranitatea 
lui, Mohamed Abdel Kader 
a reamintit că obiectivele 
egiptene în Orientul Apropiat 
evacuarea tuturor trupelor israelie
ne din teritoriile arabe ocupate și 
respectarea drepturilor legitime ale 
poporului palestinean.

Guvernul egiptean 
sub președinția lui 

Hatem, 
pentru

întrucît 
Egiptu- 
Hatem 

politicii 
sînt

secre- 
al 

în
de 10

întrevederile lui
H. Kissinger la Damasc

TEL AVIV. — Odată cu con
vorbirile avute cu oficialitățile 
israeliene pe aeroportul Ben Gu
rion, de lîngă Tel Aviv,
țârul Departamentului de Stat 
S.U.A., Henry Kissinger, și-a 
cheiat turneul întreprins, timp 
zile, în Orientul Apropiat.

Secretarul de stat american 
sit în Israel.. venind din Siria 
potrivit declarațiilor sale, a avut cu 
președintele Hafez Assad „convorbiri 
constructive și folositoare". Am exa
minat, a spus Henry Kissinger, as
pecte ale relațiilor siriano-americane 
și, totodată, o serie de proiecte pen
tru instaurarea unei păci durabile în 
Orientul Apropiat. în acest sens, s-a 
discutat problema dezangajării mili
tare „nu numai dintre trupele egip
tene și israeliene, ci și de pe frontul 
sirian". în legătură cu aceasta, a 
spus Henry Kissinger, potrivit agen
țiilor Reuter și U.P.I., președintele 
Hafez Asșad a prezentat „un număr 
de sugestii foarte constructive în 
scopul efectuării dezangajării mili
tare și al instaurării păcii definitive 
în Orientul Apropiat".

a sc
unde,

VIZITA SA LA BUCUREȘTII
VIENA 21 (Corespondență de la 

C. Vlad). La înapoierea din Româ
nia, pe aeroportul Schwechat, minis
trul afacerilor externe al Austriei, 
doctor Rudolf Kirchschlaeger, a acor
dat un interviu corespondentului „A- 
gerpres" și corespondenților radioului 
și televiziunii austriece.

Scopurile vizitei — un schimb de
taliat de păreri privind relațiile bi
laterale și situația internațională — 
au fost atinse în condiții foarte bune 
— a spus ministrul. Discuția de pes
te trei ore purtată cu președintele 
Ceaușescu a fost deosebit de intere
santă. In general se poate spune, a 
continuat el, că relațiile de colabo
rare economică se dezvoltă bine. A- 
cest lucru. urmează să fie de altfel 
examinat în profunzime de comisia 
mixtă guvernamentală care se va 
întruni in următoarele luni.

In ce privește relațiile politice, 
cele două țări colaborează bine în 
cadrul O.N.U., al Conferinței euro
pene etc. Nu înseamnă însă că a- 
vem aceleași păreri în toate proble
mele.

Privitor la problemele europene, 
ministrul Kirchschlaeger, ne-a spus : 
„Este necesar să avem un schimb de 
păreri în acest domeniu și, pretu
tindeni unde avem aceleași concep
ții, să colaborăm. Acolo unde nu că
dem întru totul de acord 
să ne explicăm reciproc 
Președintele Ceaușescu a 
nimeni nu poate pretinde 
buzunar adevărul absolut.__ „
cuvînt foarte bun și consider că din 
schimburile de păreri vom încerca 
fiecare să avem cît mai mult ade
văr în buzunar".

In ce privește aspectele militare 
ale securității europene, ministrul 
ne-a spus : „In acest domeniu Aus
tria și România se află în situații 
diferite. România este țară membră 
a unei alianțe, participă la negocie
rile de la Viena. Austria este țară 
neutră. Sîntem totuși deopotrivă in
teresați ca lucrările Conferinței eu
ropene să intre mai concret în abor
darea aspectelor militare ale secu
rității. dincolo de stabilirea unor 
măsuri de sporire a încrederii".

In legătură cu situația din Orien
tul Apropiat, ministrul a spus : 
„Austria și România s-au preocupat 
mai mult decît alte țări europene 
de rezolvarea pașnică a conflictului 
și în această privință au întreprins 
pași concreți. Schimbul de vederi 
desfășurat a fost deosebit de folosi
tor, Am aflat cu acest prilej lucruri 
interesante, pe care nu le știam, des
pre inițiativele României".

este util 
motivele, 
spus că 
că are în 
Este un

Convorbirile de Ia kilometrul 101
CAIRO. — „Reuniunea a fost 

foarte constructivă ; nici un ob
stacol nu a slinjenit desfășura
rea convorbirilor" — a declarat 
șeful statului major al armatei e- 
giptene, generalul Mohamed Ga- 
massy, la încheierea întîlnirii pe 
care a avut-o, duminică, la kilome
trul 101 de pe șoseaua Cairo—Suez, 
cu omologul său israelian. Genera
lul Gamassy a arătat, potrivit agen
ției M.E.N., că proxima întîlnire din
tre el și șeful statului major al for
țelor armate israeliene va avea loc 
la 24 ianuarie.

duminică seara la postul de radio 
Tel Aviv, că fiecare etapă a retra
gerii trupelor israeliene de pe ma
lul occidental al Canalului Suez 
se va desfășura paralel cu redu
cerea forțelor egiptene de pe ma
lul răsăritean al căii navigabile.

Controlul sincronizării celor două 
operațiuni va fi asigurat de Orga
nizația Națiunilor Unite, a precizat 
David Elazar.

★
Luni, la kilometrul 101 

Cairo-Suez au continuat 
rile între reprezentanții
Egiptului și Israelului, consacrate 
examinării detaliilor tehnice de 
aplicare a acordului de dezangajare 
a forțelor la Canalul Suez.

pe șoseaua 
convorbi - 

militari ai

TEL AVIV. — Șeful statului 
major al armatei israeliene, ge
neralul David Elazar, a declarat

Președintele P. C. 
din Austria a primit 

pe reprezentantul 
P. C. R.

VIENA 21 — (De la coresponden
tul nostru). Tovarășul Miu Dobres- 
cu, membru .' ’ ’ ~ ■ - ■
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-Se- 
cretar al Comitetului județean Su
ceava al P.C.R., care a reprezentat 
Partidul Comunist Român la lucră
rile celui de-al XXII-lea Congres al 
Partidului Comunist din Austria, a 
fost primit de tovarășul Franz Mu- 
hri, președintele P.C.A.

în cursul întrevederii, reprezentan
tul P.C.R. a transmis președintelui 
P.C.A., din partea secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, un cald 
salut prietenesc și cele mai bune 
urări de sănătate, precum și de noi 
succese în activitatea partidului.

Adresînd mulțumiri călduroase, to
varășul Franz Muhri a adresat, la 
rîndul său, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de cordiale 
salutări, cele mai bune urări de să
nătate, precum și de succese tot mai 
mari în opera de edificare a socie
tății socialiste în România.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

supleant al Comitetului

popoarelor Indochinei
SAM NEUA 21 (Agerpres). — In 

zona eliberată din Laos a fost sem
nată declarația comună privind vi
zita pe care a efectuat-o aici, la in
vitația C.C. al Frontului Patriotic 
Laoțian (F.P.L.), o delegație a Fron
tului Național de Eliberare (F.N.E.) 
din Vietnamul de sud și a G.R.P. al 
Republicii Vietnamului de sud, con
dusă de Nguyen Huu Tho, președin
tele Prezidiului C.C. al F.N.E., pre
ședintele Consiliului Consultativ al 
G.R.P. al R.V.S.

Declarația relevă că, în cursul 
convorbirilor pe care delegația viet
nameză le-a avut cu prințul Sufanu- 
vong, președintele C.C. al F.P.L. și cu 
alți conducători ai frontului, părțile 
și-au afirmat hotărîrea de a întări 
prietenia și solidaritatea dintre po
poarele Indochinei. Părțile au dat o 
înaltă apreciere sprijinului și ajuto
rului acordate de țările socialiste și 
de forțele iubitoare de pace. ,

Roadele colaborării
între România si tarile arabe» »

Adunarea Consiliului
Partidului Liga Awami

Mesajul adresat de P.C.R.
DACCA 21 (Agerpres). — în ca

drul adunării bienale a Consiliului 
partidului Liga Awami, conducăto
rul delegației Partidului Comunist 
Român, Mihnea Gheorghiu, membru 
al C.C. al P.C.R., președintele Aca
demiei de științe sociale și politice, 
a transmis delegaților, membrilor 
partidului, poporului bengalez prie
ten, un cald salut frățesc din partea 
Partidului Comunist Român, a secre
tarului general al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
cele mai bune urări de succes în 
desfășurarea lucrărilor, în activitatea 
depusă pentru dezvoltarea și prospe
ritatea Republicii Populare Bangla
desh.

„Deși trăim la mii de kilometri 
distanță geografică, membrii Partidu
lui Comunist Român, opinia publică 
din România — a spus vorbitorul — 
urmăresc cu simpatie eforturile po
porului bengalez, activitatea Ligii 
Awami în direcția unificării tuturor 
forțelor patriotice, pentru dezvol
tarea independentă a țării, pe ca
lea progresului economic, social și 
cultural, pentru afirmarea Republicii

Populare Bangladesh ca un factor 
activ pe plan internațional, în lupta 
pentru promovarea păcii, securității 
și înțelegerii între popoare".

Participarea delegației noastre la 
lucrările acestei adunări bienale 
constituie o dovadă a bunelor relații 
existente între P.C.R. și Liga Awami, 
intre popoarele român și bengalez 
între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bangladesh, 
în interesul celor două popoare, al 
cauzei libertății naționale, progresu
lui, păcii și înțelegerii internațio
nale.

După ce a prezentat activitatea pe 
plan intern a P.C.R., realizările ob
ținute în construcția societății socia
liste, poziția și activitatea desfășu
rată de România în 
probleme internaționale, vorbitorul a 
exprimat, în încheiere, convingerea 
că relațiile de prietenie și cooperare ■ 
cu Liga Awami din Bangladesh se 
vor extinde și adînci In interesul 
comun al dezvoltării colaborării din
tre cele două țări și popoare, al 
triumfului idealurilor libertății, inde
pendenței, progresului social și păcii.

principalele

Primul ministru al Republicii Bangladesh 
a primit delegația P.C.R.

DACCA 21 (Agerpres). — Delega
ția Partidului Comunist Român, al
cătuită din tovarășii Mihnea Gheor
ghiu, membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Academiei de științe so
ciale și politice, și Szasz Iosif, mem
bru supleant al C.C. âl P.C.R., care 
a participat la adunarea bienală a 
Consiliului partidului Liga Awami, 
a fost primită de primul ministru al 
Republicii Populare Bangladesh, 
Mujibur Rahman, cu care a avut o 
întrevedere cordială.

împreună cu celelalte delegații 
străine, delegația P.C.R. a fost pri
mită, de asemenea, de președintele 
Interimar al R.P. Bangladesh, 
Muhammed Ulla.

In cursul întrevederilor, la care a 
participat și Iosif Chivu, ambasado
rul României în Bangladesh, a fost 
exprimată dorința extinderii relații
lor de prietenie și colaborare între 
cele două țări.

DECLARAȚIA m. a. e
PEKIN 21 (Agerpres). — In legă

tură cu recentele provocări militare 
întreprinse de autoritățile saigoneze 
împotriva pescarilor* și militarilor 
chinezi în zona insulelor Hsisha și 
Nansha, Ministerul de Externe al 
R. P. Chineze a dat publicității o 
declarație, în care denunță încercă
rile Saigonului de a acapara prin 
forța armelor teritorii chineze.

Declarația amintește că insulele 
Hsisha,. Nansha, Chungsha și Tung- 
sha au fost întotdeauna teritorii 
chineze și că. după cel de-al doilea 
război mondial, insulele Hsisha și 
alte insule din Marea Chinei de Sud 
au fost înapoiate în mod oficial gu
vernului chinez din acea vreme. Tot
odată, se arată că, la 15 august 1951. 
în „Declarația privind proiectul 
americano-britanic de tratat de pace 
cu Japonia și Conferința de la San

AL R. P. CHINEZE
ministrul chinez de 

al afacerilor externe, Ciu 
a subliniat solemn aparte- 

la China a acestor teritorii, 
care a 
chinez

Francisco", 
atunci 
En-lai, 
nența 
poziție 
vernul 
juri.

Relevînd că 
socialistă, nu 
ritoriul altor țări și nici nu va to
lera ocuparea teritoriului său, decla
rația M.A.E. al R. P. Chineze arată 
că, pentru apărarea integrității și 
suveranității teritoriale a Chinei, po
porul și guvernul chinez au dreptul 
să ia toate măsurile de apărare ce 
se impun ; autoritățile de la Saigon 
trebuie să pună capăt imediat tu
turor provocărilor militare împotriva 
Chinei, în caz contrar urmînd să su
porte toate consecințele decurgînd 
din acțiunile lor.

fost reafirmată de gu- 
cu numeroase prile-

R. P. Chineză, țară 
a ocupat vreodată te-

BEIRUT 21 — (Corespondență de 
la C. Ionescu) : Agenția arabă de in
formații (A.N.A.) din Beirut publică 
în buletinul său din 19 ianuarie un 
articol dedicat relațiilor economice 
dintre România și țările arabe.

Subliniind că volumul schimburi
lor comerciale ale României cu ță
rile arabe a fost aproape dublu în 
1973, comparativ cu 1971, atingînd ni
velul de peste 260 milioane dolari, 
articolul respectiv relatează că, „în

DUPĂ DECIZIA DE FLOTARE A FRANCULUI FRANCEZ

O măsură cu consecințe A. F P.

greu de prevăzut „Pentru a achita

După cum s-a anun
țat, guvernul francez, 
întrunit sîmbătă în 
consiliu extraordinar, 
a decis să întrerupă, 
pentru o perioadă de 
șase luni, intervențiile 
obligatorii ale Băncii 
Franței pe piața de 
schimb.

Este știut că, după 
ultima devalorizare a 
dolarului, din februa
rie 1973, 6 din cei 9 
membri ai C.E.E. 
(Franța, R.F.G., Bel
gia, Olanda, Luxem
burg și Danemarca) 
au decis să instituie 
un sistem de flotare 
în comun a monede
lor lor față de cea a- 
mericană. Potrivit a- 
cestui sistem, cei 6 — 
cărora li s-au alăturat 
și alte țări vest-euro- 
pene — erau obligați 
să intervină pe piețe
le de schimb atunci 
cînd una din monedele 
lor tindea să crească 
sau să scadă cu mai 
mult de 2,25 la sută în 
raport cu dolarul. Sis
temul flotării în co
mun era menit deci să 
mențină fixe parități
le monetare și se a- 
precia că el prezintă 
o serie de avantaje de 
natură să stimuleze 
schimburile comercia
le și să situeze țările 
C.E.E. pe o poziție 
mal bună la negocie
rile privind crearea 
unul nou sistem mo
netar internațional, 
între timp însă, pe 
scena monetară occi
dentală s-au produs o 
serie de reevaluări : 
dolarul american, care, 
pînă nu de mult, dă
dea semne vădite de 
slăbiciune, se află a- 
cum în ascensiune ; 
dimpotrivă, monede
le forte, ca marca 
vest-germană sau ye
nul japonez, sînt în

V

declin. în aceste con
diții, Franța a renun
țat temporar la siste
mul parităților fixe 
(la așa-numitul „șar
pe" vest-european).

Așadar, francul de
vine o monedă care 
flotează individual și 
a cărei paritate se 
stabilește în mod liber, 
în funcție de cerere și 
ofertă. Ca o consecin
ță, luni, la redeschide
rea operațiunilor fi-

imagine 
titlul dat 

, pagină :

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS

nanciare, francul a în
registrat o devalorizare 
de facto de aproxi
mativ 5 la sută.

Care sînt cauzele a- 
cestei hotărîri ? In e- 
sență : criza petrolie
ră, care afectează în 
mod direct echilibrul 
balanței comerciale, 
impunînd Franței, ca 
țară importatoare, mari 
cheltuieli suplimentare.

Care 
cințele 
cului ? 
venție 
nistrul 
finanțelor, Valery Gis- 
card d’Estaing, a ară
tat că decizia consti
tuie o măsură de pro
tecție a rezervelor 
monetare, pe de o 
parte, și o mai mare 
libertate în politica e- 
conomică, în sensul 
încurajării exportului 
și al menținerii ritmu
lui de dezvoltare, pe 
de altă parte. Apre
ciind-o ca „regreta
bilă, dar Inevitabilă", 
„Le Figaro" se în
treabă dacă piața co
mună agricolă va re
zista la această nouă 
încercare. Cotidianul 
econoțnic „Les Echos"

vor fi conse- 
flotării fran- 
într-o inter- 
televizată, mi- 

economiei și

folosește o 
plastică în 
pe prima . _ 
„Europa (occidentală) 
nu 
cit 
egoisme 
prin 
bune 
rîndul 
nitâ" apreciază măsu
ra ca „o devalorizare 
deghizată", atră'gind 
atenția asupra perico
lului unei noi creșteri 
vertiginoase a prețu
rilor.

De altfel, într-o se
rie de declarații făcu
te presei, reprezen
tanții foițelor de stin
gă iși exprimă îngri
jorarea față de efec
tele acestei hotărîri a- 
supra nivelului de 
viață al oamenilor 
muncii. Tn acest sens 
se consideră probabil 
faptul că în sesiunea 
extraordinară a Adu
nării Naționale, convo
cată pentru azi, depu
tății comuniști și so
cialiști vor depune 
o moțiune de cen
zură. Totodată, opi
nia publică așteap
tă cu interes hotărî- 
rile adoptate de repre
zentanții celor trei 
formațiuni ale stîngii 
— partidul comunist, 
partidul socialist, miș
carea radicalilor de 
stingă — care s-au în
trunit luni după- 
amiază.

Ca o remarcă gene
rală, primele comenta
rii ale presei franceze 
lasă să se întrevadă 
faptul că raportul 
dintre avantajele și 
pericolele ultimei de
cizii guvernamentale 
constituie un echili
bru fragil, cu o evo
luție greu de prevăzut.

mai este de- 
asocierea a nouă 

temperate 
declarații de 
intenții". La 
său „L’Huma-

Paul
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o notă de plată

Referindu-se la explicațiile 
care ministrul francez al economi- 
ei și finanțelor, Valery Giscard 
d’Estaing, le-a dat colegilor săi 
din țările Pieței comune, agenția 
FRANCE PRESSE transmite :

Obiectivul urmărit de guvernul 
Franței este de a păstra rezervele 
monetare ale țării in vederea a- 
chitării notei de plată sporită pen
tru importurile de petrol. Or, in 
regimul parităților fixe pe care il 
presupunea sistemul flotării in co
mun a monedelor, banca Franței 
se afla în situația de a pierde su
me colosale numai pentru 
ține cursul francului la 
convenit. Este suficient de 
tit că, anul trecut, ea a 
numai in citeva zile 2,2 
dolari (din cele 8 miliarde

conformitate cu estimările cercurilor 
economice. exporturile românești 
destinate țărilor arabe vor atinge in 
1974 o nouă cifră-record, preliminată 
la circa 350 milioane dolari. Aceste 
aprecieri se bazează pe cererile cres- 
cînde ale pieței arabe, debușeu de 
primă importanță pentru o gamă lar
gă de produse ale exportului româ
nesc".

Amintind acordurile de cooperare 
economică și tehnică încheiate de 
țara noastră cu statele arabe, agen
ția A.N.A. menționează că „Româ
nia contribuie lajucrări seismice și 
de foraj în IrakȚla exploatarea zăcă
mintelor de cupru în Maroc, la rea
lizarea complexelor de extracție și 
tratare a foșfaților de la Hamrawein 
(Egipt) și Kneifiss (Siria), la con
strucția de rezervoare pentru petrol 
și stații de benzină în R. A. Yemen, 
în prezent se poartă tratative între 
România, pe de o parte, Algeria și 
Sudan, pe de altă parte, în vederea 
creării unor societăți mixte pentru 
prospectarea și exploatarea zăcămin
telor petrolifere.

Președintele Peron anunța masuri severe 
contra organizațiilor extremiste

BUENOS AIRES 21 (Agerpres). — 
în cadrul unei alocuțiuni radiotele
vizate, pronunțate la sfîrșitul reu
niunii de urgență a cabinetului ar- 
gentinean, președintele Juan Domin
go Peron a anunțat că vor fi luate 
măsuri severe pentru lichidarea tu
turor actelor de terorism, declanșate 
în ultima vreme în țară de organi
zații extremiste argentinene. El a 
solicitat sprijinul maselor populare 
în ampla acțiune guvernamentală de 
instaurare a ordinii pe întreg cu
prinsul Argentinei.

„Am acceptat președinția republi
cii ca pe un sacrificiu patriotic, cre-

zînd că pot fi util țării, dar dacă voi 
vedea că acest sacrificiu nu este în
țeles, nu voi mai rămîne nici o zi la 
conducere", a afirmat președintele 
Peron.

Reuniunea de urgență a cabinetu
lui argeritinean a fost convocată de 
președintele Peron în urma atacului 
declanșat de organizația autointitu
lată „Armata Revoluționară a Po
porului" (E.R.P.) împotriva unei 
unități militare din orașul Azul, la 
300 km sud-Vest de Buenos Aires, 
în timpul căruia au fost omorîți și 
capturați militari și ofițeri argenti- 
neni.

sporită

agențiile de presă

a men- 
nivelul' 
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pierdut 

miliarde 
____  i__ _____ cit con
stituie 'totalul rezervelor valutare) 
pentru a stăvili speculațiile asupra 
francului.

Acum, guvernul francei nemaifi- 
ind nevoit să mențină francul la 
o paritate de schimb fixă, va dis
pune de o mai mare libertate in 
aplicarea politicii sale economice. 
Pe de altă parte, faptul că flota- 
rea francului a fost hotărîtă pe o 
perioadă de șase luni se explică 
prin dorința guvernului francez ca 
noul regim să aibă un caracter 
provizoriu. Știind că decizia luată 
va face dificil mecanismul Pieței 
comune agricole și va întrerupe 
drumul spre uniunea economică 
monetară și așa împinzit de obsta
cole. Franța va reveni la o cotă de 
schimb fixă, de îndată ce acest lu
cru va fi posibil.

ir

Miniștrii de finanțe din cele cinci 
țări care continuă să mențină re
gimul de flotare concertată a mo
nedelor lor — R. F. Germania, 
Belgia, Olanda, Luxemburg și Da
nemarca — s-au întrunit luni seara 
la Bruxelles pentru a examina si
tuația creată prin flotarea liberă a 
francului francez.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București. Piața Sclntell.

0 delegație de partid și 
guvernamentală bulgară, 
condusă de Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat, a sosit luni, 
la Berlin într-o vizită oficială de 
prietenie. La aeroport, oaspeții au 
fost întîmpinați de Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Willi Stoph, președintele Consiliu
lui de Stat, Horst Sindermann, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, și 
de alți conducători de partid și de 
stat din R.D.G. în aceeași zi au 
început convorbirile oficiale.

>
La Leipzig au încePut lucră- 

rile întîlnirii de lucru a președinți
lor celor două părți ale Comisiei 
mixte guvernamentale de colabora
re economică între România și R.D. 
Germană. Delegația română este 
condusă de Mihai Marinescu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Cen
tral de Control Muncitoresc al Ac
tivității Economice și Sociale, pre
ședintele părții române, iar delega
ția R.D.G. — de Kurt Fichtner, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții R.D.G.

Primul microtron cu ac
țiune continuă din lume,care 
a și furnizat deja primii electroni 
accelerați, a fost construit la Obni- 
no, in apropiere de Moscova. Mi- 
crotronul este destinat accelerării 
electronilor pînă la energii de 7,5-9 
milioane electronvolți, la o inten
sitate a curentului în fascicul de mi- 
liamperi.

după recentele demonstrații studen
țești de la Djakarta, care au dus la 
închiderea universităților din capi
tală și la efectuarea de arestări. Mi
nistrul apărării a informat Parla
mentul că numărul celor arestați în 
legătură cu recentele demonstrații 
se ridică la 775 persoane.

Ministrul afacerilor ex
terne al Egiptului,Ismail Fah- 
my, a sosit luni la Moscova, într-o 
vizită de prietenie, la invitația gu
vernului sovietic.

Congresul S.U.R. ?i a I'eluat 
luni activitatea, după o pauză de o 
lună. Printre problemele prioritare 
aflate în atenția congresmenilor se 
numără criza de energie.

Guvernul indoneziana h°- 
tărît interzicerea oricăror activități 
care ar putea să ducă la organizarea 
de demonstrații. Hotărîrea survine

ITALIA. Provocări ale elementelor fasciste
ROMA 21 (Corespondență de la 

R. Bogdan). — In ultimele zile, în 
diferite localități ale Italiei s-au 
semnalat noi acte de agresiune și 
provocări ale elementelor fasciste. 
La Milano grupuri de fasciști s-au 
dedat, duminică, la numeroase acte 
de violență și huliganism. La Cata
nia fasciștii au atacat, acum citeva 
zile, sediul P.C. Italian. Grupuri de 
huligani au atacat la Cagliari sediul 
unei secții a partidului socialist, iar 
la Napoli fasciștii au încercat să

provoace grave incidente în cursul 
ședinței unui comitet de cartier, ră
nind un membru al partidului co
munist.

Noile acțiuni ale. elementelor fas
ciste au provocat o vie indignare în 
rîndul opiniei publice, al tuturor par
tidelor și al organizațiilor democra
tice. La Catania organizațiile parti
delor socialist, democrat-creștin, 
republican și ale sindicatelor și-au 
manifestat deschis solidaritatea cu 
partidul comunist.

Regele Baudouin al Bel
giei a început primele consultări 

în vederea rezolvării crizei guver
namentale.

PRIMA CENTRALA 
NUCLEARA DIN AMERICA 

LATINA
în localitatea Atucha, din a- 

proprierea capitalei argentine
ne, a fost dată în exploatare 
experimentală prima centrală 
nucleară din țară, cu o putere 
de 300 megawați. Este primul 
obiectiv de acest gen din Ame
rica Latină. Utilajul pentru a- 
ceastă centrală a fost livrat de 
firma vest-germană „Siemens". 
Centrala va utiliza uraniul na
tural de care dispune Argenti
na și nu uraniu îmbogățit, care 
ar fi pus țara intr-o stare de 
dependență față de S.UA.

DE PRETUTINDENI
•ENERGIE DIN APELE 

OCEANELOR. Oamenl de 
știință de la Universitatea din 
Massachusetts (S.U.A.) au ela
borat un proiect aproape de 
domeniul știlnțifico-fantastic : 
o centrală electrică subacvatică, 
în stare să capteze energia so
lară absorbită de apele ocea
nului. Principiul de funcționare 
este bazat pe diferențele de 
temperatură ale straturilor su
perioare și inferioare ale curen
tului Golfstream. Acest fluviu 
subacvatic, care curge și în a- 
propierea țărmurilor S.U.A., ar 
putea, numai prin schimbarea 
temperaturii, de la 16 grade la 
22 grade Celsius, să ofere o can
titate de energie care ar depăși 
de zeci de ori necesitățile S.U.A. 
în 1980. Instalațiile respective 
ar fi mai puțin costisitoare de
cît cele realizate pe uscat și nu 
ar influența mediul ambiant.

• LABORATORUL-MU- 
ZEU „LOMONOSOV". 
In Uniunea Sovietică s-a des
chis de curînd un muzeu în „cel 
mai vechi laborator de chimie 
din Rusia". Este vorba de labo
ratorul în care M.V. Lomonosov 
a studiat, printre altele, pro
prietățile unor minereuri, mo
dul de obținere a sticlei colo
rate, a porțelanului ș.a. Clădi
rea a fost construită în anul 
1748 după un proiect elaborat de 
cunoscutul savant rus.

• „MAI MULT TALENT 
SI MAI PUTIN POLIVI
NILIN". Industria atît de ren
tabilă în Occident a muzicii în
registrate pe plăci ar putea să 
se resimtă serios din pricina lip
sei crescînde de polivinilin, pro
dus petrochimic utilizat la fa
bricarea discurilor. Marea casă 
R.C.A., spre exemplu, nu mai 
primește, deocamdată, noi co
menzi. La rîndul ei, casa Co
lumbia, deși manifestă temeri 
mai mici, a amînat înregistra
rea unor albume importante din 
noiembrie anul trecut pentru a- 
nul în curs. Cum intenționează 
casele de discuri să evite o e- 
ventuală criză ? „Mai mult ta
lent și mai puțin polivinilin" ar 
fi deviza de urmat, înțelegîn- 
du-se prin asta încheierea de 
contracte numai cu interpret» 
de prima mînă, capabili să asi
gure o desfacere largă, eficien
tă. In ceea ce privește prețurile 
discurilor e de așteptat ca ele 
să sporească sensibil.

• ENIGMA CREDITU
LUI. Devenise un fapt notoriu, 
vehiculat în presa Italiană și din 
alte țări, că, în urma unor stă
ruitoare apeluri pe plan mon
dial, s-au strîns importante fon
duri pentru operațiunea de sal
vare a orașului Veneția, ame
nințat cu scufundarea. • Se șl 
anunțase de altfel că Italia ar 
fi primit un important împru
mut subscris de către un grup 
de bănci internaționale. Mai tîr- 
ziu, Parlamentul italian a adop
tat și un proiect de lege care 
prevedea împărțirea acestui cre
dit între orașul Veneția și re
giunea înconjurătoare.

De curînd însă, după cum 
semnalează presa italiană, s-a 
produs o lovitură de teatru : în 
urma Interpelărilor insistente 
din Parlament cu privire la 
soarta creditului pentru prote
jarea Veneției, G.A. Arnaud, 
subsecretar la Ministerul Lucră
rilor Publice, a declarat că „îm
prumutul internațional, sub aus
piciile UNESCO, nu a fost nici
odată cerut și, ca atare, banii 
nu au fost... primiți". Enigma 
„creditului pierdut pe drum" 
suscită numeroase comentarii în 
ziarele italiene, care subliniază 
din nou necesitatea unor măsuri 
imediate pentru salvarea Vene
ției.

• PENTRU AMATORII 
DE CURĂ DE SLĂBIRE. 
Pentru toți cei care au intenția 
de a scăpa de kilogramele în 
plus, un medic suedez sugerează 
un original model de tacîmuri : 
lingura străpunsă de un orifi
ciu, dinții furculiței — știrbi, 
cuțitul — cu lama tocită. Rațio
namentul care a stat la baza 
creării acestor tacîmuri : „Min- 
cînd încet și anevoie, veți avea 
impresia că mîncați mult, cînd 
de fapt va fi tocmai invers".

• CU MIINILE LIBERE, 
Pentru ca instalatorii de con
ducte electrice să nu mai fie 
nevoiți să-și care uneltele în 
mînă, atunci cînd lucrează pe o 
scară, la înălțime, în Franța a 
fost pusă la punct o „platoșă 
magnetică", care se prinde de 
piept cu ajutorul unor bretele 
și al unei centuri. In interiorul 
acestei platoșe, care cîntărește 
numai 1,3 kg, sînt montate pa
tru plăci magnetice, capabile să 
rețină fiecare o greutate de 5 
kg. Astfel, ciocanele, cleștii, șu
rubelnițele și celelalte ustensile 
nu mai riscă să scape din mînă 
sau să stînjenească munca celui 
care are nevoie de ele.

Un obiect ncidontificat, 
de culoare schimbătoare — verzui- 
roșiatică — a fost zărit deasupra 
calității franceze Marti gues, din 
propiere ,de Marsilia. Cei cîțiva 
cuitori care au observat obiectul 
declarat că acesta avea forma 
cerc luminos, ușor fosforescent 
se deplasa cu o viteză redusă.
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• „DUO-VIRUS". Un 
grup de cercetători australieni 
a comunicat că a descoperit 
un virus, denumit de ei „duo- 
virus", care provoacă 80 la sută 
din totalitatea cazurilor de gas- 
troenterită la copiii micL Desco
perirea a fost anunțată de dr. 
Richard Townley, de la „Royal 
Children’s Hospital" din Mel
bourne. Cercetătorii speră să 
prepară un vaccin împotriva a- 
cestei boli, considerată a fi prin
cipala cauză a mortalității infan
tile în țările slab dezvoltate.
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