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Criteriul calității 
actului de conducere:

definesc cadrul in care se desfășoară

ÎN- SIRIA

1

indus- 
o ade- 
revolu- 
siriene.

binevenit tn mijlocul nostru, 
prietene Nicolae Ceaușescu", 
muncitoare arabă siriană sa- 
prin eminentul revoluționar

comuniste internaționale"

DIN AGENDA CELEI DE-A

DOUA ZILE A VIZITEI

• Entuziastă primire intr-o
citadelă a luptei revo
luționare muncitorești

e La monumente inesti
mabile ale unei străvechi
civilizații

• Solemnitatea schimbului
de înalte distincții între
cei doi șefi de stat

Continuarea desfășurării
contactelor și convorbiri
lor oficiale

• Revista presei siriene

EFICIENȚA

în timpul vizitei protocolare din ziua sosirii în Sirio

Avem fericirea de a saluta pe 
revoluționarul dirz, luminat.

personalitate proeminentă a mișcării

Vibrantă manifestare de solidaritate internaționalistă 
la „Compania comercială industrială naționalizată44

Iubite 
„Clasa 
iută,
Nicolae Ceaușescu, clasa muncitoare, 
întregul popor al României socia
liste prietene" — sînt cuvintele care 
se puteau citi pe pancarte mari, scri
se In limbile română ți arabă de 
muncitorii și tehnicienii „Companiei 
comerciale industriale naționalizate", 
cea mai mare întreprindere texti
lă din Siria — expresii elocvente 
ale unei impresionante demonstrații 
de prietenie ți prețuire față de șeful 
statului român, față de România.

La ora 9,30, coloana oficială de 
mașini se oprește la poarta marilor 
uzine. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de Mouhamad Haydar, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri pentru probleme economice, și 
de alte persoane oficiale. Răsună 
urale puternice în cinstea înaltului 
oaspete,, pentru unitatea internaționa- 
listă dintre clasa muncitoare din 
cele două țări, pentru prietenia din
tre Siria și România. O gardă de 
muncitori înarmați prezintă onorul 
secretarului general al Partidului . 
Comunist Român, președintele Consi-

Aspect de la începerea convorbirilor oficiale

liului de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat călduros de Mahmud Hadid, 
președintele Federației sindicatelor 
din Siria, de colectivul de conducere 
al uzinei, de membrii Comitetului de 
partid Baas Arab Socialist din uzină 
și ai comitetului sindicatului.

„Compania 
trială 
vârâtă 
ționare 
După 
în anul 1961, foștii patroni 
cercat să reintre 
profitînd de perioada 
sociale care au 
citorii uzinelor 
tor încercări, . __ _ _ ____
in- mină ; mulți au căzut în lupta 
pentru apărarea întreprinderii, iar 
alți 600 au fost arestați, 
ziția fermă a muncitorimii a 
piadicat reîntoarcerea foștilor 
prietari, pentru un anumit 
gestionarea întreprinderii fiind 
sub controlul organelor de 
tiție. Apoi, odată cu preluarea 
puterii de către Partidul Baas Arab 
Socialist, la 8 martie 1963, uzina a 
devenit din nou bun al celor ce 
muncesc. în prezent, aici lucrează 
peste 4 000 de muncitori.

Cu un sentiment de fericire — de
clară directorul general Rafie Issa 
Darwish — întimpinăm în această 
uzină un revoluționar călit, care » 
condus cu succes poporul său pe 
drumul construirii societății socialis
te, a contribuit activ la sprijinirea 
și întărirea mișcării de eliberare na
țională din lume. Pe stimatul nostru 
tovarăș Nicolae Ceaușescu il cunoaș
tem ca un luptător dirz împotriva 
fascismului și nazismului. 11 cunoaș
tem ca un conducător luminat, ca

comercială 
naționalizată" este 
citadelă a luptei 
a clasei muncitoare 

naționalizarea întreprinderii, 
. '__ i au In
to posesia ei, 

de convulsii 
urmat. Dar mun- 

au ripostat 
luptînd cu

aces- 
arma

Opo- 
îm- 

pro- 
timp 
pusă 
jus-

(Continuare in pag. a III-a)

A devenit un adevăr de notorie
tate faptul că îiiUM| rezultatele pe 
care le determină ^Becizie mai bună 
și alta foarte bunalRplicate la tim
pul potrivit pot fi diferente de mi
lioane și zeci de milioane de lei. 
Aceasta înseamnă că numai- prin- 
tr-un efort de concepție in soluțio
narea unei probleme de producție, 
prin luarea în considerație a tuturor 
factorilor implicați se pot obține 
rezultate economice cu mult supe
rioare. Numeam înainte decizii bune 
și foarte bune, deși realitatea arată 
că, nu de puține ori, se iau și decizii 
mediocre sau submediocre, soldate 
cu pierderi, uneori foarte mari, ire
cuperabile. Asemenea pierderi con
stituie un blam categoric dat con
ducerii întreprinderii sau centralei 
respective. Iată de ce, promovînd 
metodele moderne de conducere 
partidul nostru cere ca exercitarea 
actului de conducere să se facă in 
condiții de eficiență certă, ca luarea 
oricărei decizii să aibă o deplină ga
ranție a reușitei intr-un cadru optim.

Nu greșim cu nimic dacă afirmăm 
că criteriul după care putem aprecia 
calitatea unui anumit tip de condu
cere este dat de capacitatea de a 
spori eficiența, adică, de a investi 
minimum de efort și de a obține 
maximum de rezultate utile. Cer
cetările făcute la noi, ca și în 
numeroase țări, dovedesc că o prin
cipală cauză a lipsurilor existente 
in activitatea curentă, a slabei efi
ciente se datorește nu execuției, ci, 
intr-o proporție hotăritoare, condu
cerii unității productive. Acest fapt 
merită a fi studiat cu toată atenția, 
deoarece tocmai pe acest tărîm se 
fac frecvente confuzii, din care cau
ză adevărata responsabilitate este di
fuzată și estompată. Indiferent de 
nivelul la care se situează, exercl- 
tindu-și atribuțiile, conducerea este 
aceea care gindește problemele, pre- 
vizionează și stabilește obiectivele 
generale, ia decizii, transmite aceste 
decizii, urmărește șl sprijină reali
zarea obiectivelor fixate, apreciază 
rezultatele șl stimulează material și 
moral participanții în obținerea aces
tora. Să apelăm la un exemplu. Ce 
explicație putem da faptului că două 
întreprinderi — Combinatul chimic 
Craiova și Combinatul chimic Tr. 
Măgurele — care au același obiect 
de fabricație și, aproximativ, aceleași 
condiții, au încheiat semestrul I al 
anului 1973 — prima cu bene
ficii, iar cealaltă cu pierderi ? Că 
cea mai mare pondere a răspunderii 
cade, in cel de-al doilea caz, asu
pra conducerii o dovedește și 
faptul că, în urma schimbării con
ducerii combinatului, prin spriji
nul activ al ministerului de re
sort și al organelor locale de partid, 
activitatea acestuia s-a înviorat sim
țitor, ajungindu-se în ultima parte a 
anului trecut și, în continuare, în 
acest an, să se lucreze in ' condiții 
normale de eficientă. Este vorba de 
o conducere care, pornind de la eva
luarea științifică a realităților, a 
știut să prevadă, să organizeze și să 
coordoneze mai bine forțele colecti
vului, să dirijeze mai strins activi
tățile in vederea înfăptuirii sarcini
lor asumate, fără risipă de resurse 
materiale și umane.

Calitatea unei conduceri s« apre» 
ciază, deci, după rezultatele calitati
ve, pe planul eficienței economice, 
pe care le determină. în cazul pro
ducției, prin productivitate ridicată, 
costuri reduse, beneficii și rentabili
tate sporită, prin modul cum produ
sele satisfac cerințele celor care le 
utilizează, prin competitivitatea aces
tora. O conducere bună trebuie să 
cunoască in fiecare moment și in 
perspectivă cerințele concrete legate 
de producție, pentru a da o rezolva
re optimă tuturor problemelor, pen
tru a asigura o coordonare in timp 
și ip spațiu a tuturor acțiunilor sub
ordonate creșterii eficienței. Esen
țială mi se pare a fi insă, in con
ducere, priceperea de a alege și ■ 
Îmbina tipurile de eficiență judecate 
prin prisma scopului propus.

Urmăresc, de mulți ani, concepția 
pe care o promovează unele din con
ducerile de întreprinderi șl centrale 
in domeniul eficienței și, mai ales, 
practicile legate de asemenea con
cepții. Fără a exagera, domină in u- 
nele unități încă o viziune îngust 
departamentală, în abordarea efi
cienței ca scop al conducerii. Be
neficiul, cheltuielile de producție 
ș.a. sînt raportate rutinier, automat 
la o perioadă trecută, față de pro
priile realizări, trăgîndu-se conclu
ziile de rigoare în funcție de propor
țiile creșterilor sau descreșterilor și 
rar, foarte rar, de Ioc sistematic și 
stăruitor, se fac comparații cu uni
tăți din aceeași centrală sau ramură. 
Sigur, faptul că în anul trecut, bu
năoară, producția și productivitate» 
muncii la întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate din București au 
crescut simțitor constituie un lucru 
bun. Dar judecat Intr-un alt context 
vom observa că asemenea creșteri 
nu ne spun mare lucru dacă nu se 
are in vedere adevăratul potențial 
productiv — in parte încă neutilizat — 
dacă nu se face o raportare, nu față 
de propriile realizări — și acestea 
uneori modeste r- ci față de pro
priile posibilități, față de nivelul lor 
maxim, față de cele mai bune rezul
tate ale altor întreprinderi fruntașe 
similare, O conducere care promo
vează o atare concepție îngustă des
pre eficiență riscă să fie pînă la 
urmă ineficientă, căci scapă din 
mină criteriile de optimizare Intre 
efort și efect, pierde din vedere sco
pul major al actului de conducere.

Iată de ce consider că in acest 
sens se impune introducerea unui 
criteriu de apreciere a eficienței și 
prin prisma utilizatorului final. Con
tează desigur în ce condiții de eco
nomicitate se realizează produsul, 
dar, mai mult decit orice, conduc
torul trebuie să aibă in vedere cui 
îi este destinată marfa pe care o fa
brică, ce calități deosebite va avea 
ea în exploatare, ce durată de func
ționalitate fizică și morală sau, mal 
pe scurt, ce eficientă va avea în fi
nal produsul său, tn utilizarea de 
către beneficiar ? Din păcate este 
vorba de o viziune asupra eficientei 
insuficient cunoscută încă. Nu exis-

Prof. dr.
Constantin PINT1LIE

(Continuare in pag, a V-a)

SE LUCREAZĂ IMEENS IA NOUL PORT Al GALATIULUI «
La confluenta Șire

tului cu Dunărea se 
află în plină construc
ție un nou port al o- 
rașului industrial Ga
lați destinat primirii 
de minereuri pentru 
furnalele de mare ca
pacitate ale Combina- 
tului siderurgic. Pri- 

’ ma capacitate a nou
lui port, la care pot 
acosta simultan două 
nave de pînă la 25 000 
tdw, minereurile fiind 
transportate direct la

agregate cu ajutorul 
benzilor a căror lun
gime însumează a- 
proape 10 000 metri, 
urmează a fi dată în 
exploatare la sfirșitul 
acestui semestru.

în prezent activita
tea de construcții este 
intensificată la toate 
punctele de lucru. La 
cheiul vertical, care 
s-a executat în pro
porție de peste 50 la 
sută, se află în curs 
de montare supra

structura de prefabri
cate din beton. A în
ceput, de asemenea, 
instalarea primei ma
carale de pe chei, 
precum și a magistra
lei de benzi transpor
toare cu mecanismele 
de acționare aferente. 
Se fac, totodată, ulti
mele finisări la clă
direa tehnico-admi- 
nistrativă și se ame
najează atelierul de 
Întreținere.

(Agerpres)

MAȘINI-UNELTE Șl INSTALAȚII CU UN CONSUM REDUS 
DE ENERGIE ELECTRICĂ Șl COMBUSTIBIL

Măsuri recent ini
țiate de Ministerul 
Industriei Construcții
lor de Mașini-Unelte 
și Electrotehnicii pun 
accentul pe fabricarea 
Unor mașini și echipa
mente industriale cu 
un consum judicios de 
energie electrică și de 
combustibili. între a- 
cestea se numără pro
ducerea de aparatură 
destinată valorificării 
resurselor energetice 
secundare, de echipa
mente energetice cu 
randamente îmbunătă
țite, aparatură de mă
sură, control și regla
re și a contoarelor e- 
lectrice și de gaze in

cantități îndestulă
toare.

împreună cu uni
tăți ale industriei con
structoare de mașini 
grele, uzinele speciali
zate ale acestui minis
ter participă, de ase
menea, la realizarea 
echipamentelor de au
tomatizare a instalații
lor de ardere de la 
cazane și cuptoare, 
produse care au un 
rol deosebit de impor
tant in sporirea para
metrilor energetici ai 
acestor utilaje, in re
ducerea substanțială a 
consumului de com
bustibili in centralele 
termice și In indus
trie.

De asemenea, con
structorii de mașini 
continuă acțiunile des
tinate economisirii de 
energie electrică și de 
carburanți și in „gos
podăria proprie". In 
acest scop in toate u- 
nitățile se aplică teh
nologii de fabricație 
cu consumuri energe
tice reduse, de moder
nizare și perfecționare 
a instalațiilor exis
tente.

Se prelimină ca pe 
aceste căi să se obți
nă anual economii da 
aproape 12 000 tona 
combustibil convențio
nal și 18 milioane 
kWh energie elec
trică. (Agerpres)
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Cum se desfășoară pregătirile pentru
CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ?

PE OGOARELE JUDEȚULUI 
TELEORMAN

TIMIȘ ILFOV

în 9 zile se va încheia semănatul LUCRĂRILE

DEȘEURILE - MATERIE PRIMA

în cea mai mare parte a coope
rativelor agricole din județul Te
leorman a început bătălia recoltei. 
Mii de mecanizatori, țărani coope
ratori și specialiști au ieșit, încă 
de la începutul săptămînii trecute, 
în cîmp. Timpul favorabil primelor 
lucrări agricole este drămuit și fo
losit din plin : la grăpatul ogoare
lor, pentru menținerea apei in sol, 
la pregătirea terenului și însămîn- 
țarea culturilor din prima epocă, 
la transportul îngrășămintelor na
turale și la pregătirea răsadurilor 
pentru legumele timpurii, în livezi 
ori la lucrări de îmbunătățiri fun
ciare. Pretutindeni, intensitatea 
muncilor de primăvară crește de la 
o zi la alta.

Mecanizatorii și cooperatorii din 
Furculești au terminat, de-acum, 
semănatul mazării de grădină și 
de cîmp pe 60 ha și au plantat 
arpagicul pe toate cele 15 ha pla
nificate. Se lucrează la pregătirea 
terenului pentru sfeclă (fotografia 
nr. 1) cu nouă tractoare, iar alți 
mecanizatori pregătesc teren pen
tru floarea-soarelui, grăpează ogoa
rele de toamnă. în numai cîteva 
zile bune de muncă, această din 
urmă lucrare a fost exeoutată pe 
500 ha. Aflați într-o permanentă și

stimulatoare Întrecere cu vecinii 
din Furculești, cooperatorii și me
canizatorii din Voivoda (fotografia 
nr. 2) au insămînțat mazărea de 
grădină pe 19 ha, borceag și ovăz 
pe 25 ha ; concomitent, ei lucrează 
la grăpatul ogoarelor ori la pregă
tirea terenului. Pentru cooperatorii 
din Crîngul, legumicultura este un 
sector de activitate tradițională. 
Acum, în ordinea priorităților, se 
confecționează ghivece nutritive, se 
Întreține răsadul pentru tomatele 
timpurii (fotografia nr. 3). în sere
le Inmulțitcr se pregăteșt.e patul 
germinativ pentru răsadul de ardei 
și gogoșari, culturi ce vor ocupa in 
acest an peste 30 ha.

■ In ipostaze asemănătoare sau In 
altele, aparatul de luat vederi a 
surprins imagini ca cele alăturate 
și în pămînturile cooperatorilor din 
Piatra, Dracea, Seaca, Zimnicea, 
Erînceni, Buzescu, Plosca Nenciu- 
“ti și în altele, pe unde am în- 
tîlnit sute de oameni cuprinși de 
aceeași „febră" a lucrărilor agrico
le de primăvară.

culturilor din prima epoca
DE HIDROAMELIORAȚII

Nu e totul

Alexandri^ BRAD 
corespondwltl „Scînteii"

Foto : S. Cristian

Pe meleagurile județului Timiș 
timpul se menține foarte frumos. A- 
ceasta a permis, în ultima săptămînă, 
intensificarea lucrărilor agricole în 
cîmp. în intervalul de la 8 la 15 fe
bruarie, bunăoară, în cooperativele a- 
gricole au fost fertilizate cu îngrășă
minte chimice peste 10 000 ha tere
nuri care urmează a fi însămînțate 
cu culturi din prima epocă și circa 
4 200 ha s-au fertilizat cu gunoi de 
grajd. Ceea ce atrage atenția este 
declanșarea mai din timp față de 
ceilalți ani a însămînțărilor, care au 
început pe data de 12 februarie, pină 
pe data de 15 februarie însămînțîn- 
du-se deja primele 855 ha cu plante 
din urgența întîi. Bunăoară, la coope
rativa agricolă Deta s-a și pregătit 
terenul pe 112 ha și s-au însămînțat în 
total 47 ha. La cooperativa agricolă din 
Sir.nicolau-Mare s-au pregătit 205 ha 
și s-au semănat 43 ha. Lucrările se 
desfășoară intens, în foarte multe 
alte cooperative agricole, cum sînt 
cele din Valcani, Moravița, Dudeștii 
Noi, Sacoșu-Turcesc, Recaș ș.a. în
ceput acum ca o tatonare, în cîteva 
zile semănatul se va desfășura cu 
toate forțele. Tractoarele și semănă- 
torile sînt pregătite și sămînța a fost 
procurată. Planul tehnic operativ al

desfășurării campaniei de primăvară, 
întocmit de direcția agricolă jude
țeană, prevede că terminarea semă
natului culturilor din prima epocă 
se va încheia în circa' 9 zile.

Buna desfășurare a lucrărilor este 
garantată de încheierea în majorita
tea cooperativelor agricole a anga
jării de către cooperatori a produc
ției în acord global pe toate supra
fețele cultivate. Astfel, pe total ju
deț porumbul a fost angajat în acord 
global pe 95 la sută din suprafața 
cultivată, floarea-soarelui — pe 61 
la sută, sfecla de zahăr — pe 95 
la sută, tutunul — pe 93 la sută, car
tofii — pe 84 la sută.

Se Intîmpină și unele greutăți. 
După cUm ne relata tov. Aristide 
Scurtu, șeful serviciului plan din ca
drul direcției agricole, există mari 
restanțe la livrarea îngrășămintelor 
chimice care trebuie aplicate acum 
înaintea însărfiînțării culturilor din 
prima epocă, de care depinde reali
zarea producțiilor planificate. Este 
de dorit ca în următoarele zile com
binatele chimice să livreze cantită-' 
țile solicitate de unitățile agricole.

să începi bine

în cadrul măsurilor luate la Combinatul de celuloză și hîrtie din 
Suceava în vederea valorificării superioare a masei lemnoase, un 
loc deosebit de important îl ocupă perfecționarea continuă a tehno
logiilor de fabricație, îmbunătățirea fluxului tehnologic. Ca urmare, 
în prezent, din cantitatea totală de materie primă folosită în produc
ție, aproape 80 la sută o reprezintă deșeurile. Totodată, studiile efec
tuate in unitate au dus la concluzia că acest procent poate fi 
sporit în continuare, deși el este de pe acum de trei ori mai mare 
față de prevederile inițiale din proiect. în acest scop, spe
cialiștii combinatului au și adus unor mașini și instalații o serie de 
modificări constructive menite să contribuie la reducerea consumului 
specific și creșterea calității celulozei, stabilesc și aplică noi soluții 
pentru valorificarea superioară a lemnului. De altfel, trebuie reți
nut că în 1974 la combinatul sucevean eficiența măsurilor luate pînă 
acum în această direcție și a celor care urmează să fie aplicate in 
continuare se va concretiza în realizarea a 5 000 tone 
tone hirtie peste capacitățile proiectate și reducerea 
fabricație, față de nivelul anului trecut, cu 26 milioane

celuloză și 3 000 
cheltuielilor de 

lei.

Aurel PAPADIUC

Subiectul teleconferintei de azi

CIT DE PUNCTUALA
£„ PUNCTUALITATEA
la începutul și sfîrșitul
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La fabrica din Tecuci
NOI SORTIMENTE

DE CONSERVE

schimburilor de lucru?
De data aceasta, In con

tinuarea investigațiilor 
noastre pe tema discipli
nei în producție, particl- 
panții la teleconferința de 
astăzi — corespondenții 
„Scînteii" din județele Bu
zău, Olt și Ialomița — 
aduc In discuție problema 
„capetelor zilei de lucru", 
adică a momentelor ieșirii 
din schimb și intrării ur
mătorului schimb în pro
ducție. pe parcursul întregii 
zile, Să-i ascultăm...

— La telefon, 
Bâzu. Locul 
ilor : întreprinderea 
geamuri din Buzău, 
făcut această alegere 
terminat de faptul că 
mare parte din forța 
muncă, de aici provine 
comunele învecinate i 
șuiul.

— Care-ți slnt observați
ile 7

— în primul rînd o con
statare îmbucurătoare : în 
schimbul de dimineață nu 
s-a înregistrat nici 
sent.

— Deci, de la 
vești bune.

— O problemă
totuși deschisă : sînt 

salariați care pă- 
„discret" locul 

înainte de 
programului, 

în- 
ora

Mihai 
investigați- 

de 
Am 
de- 

o 
de 

! din 
ora-

un ab-

Buzău,

rămî-
ne 
destui 
răsese 
de muncă- 
terminarea
Iată o microstatistică 
tocmită ad-hoc : la 
15,10 — cu 20 de minute 
Înainte de sfîrșitul schim
bului I — am numărat nu 
mai puțin de 25 de oameni 
ieșind grăbiți pe poarta fa
bricii. La fel șl seara : 
peste 20 de salariați au lă
sat lucrul și au plecat 1- 
mediat după ora 23. Ac
tivitatea schimbului II În
cetează insă la ora 23.30.

— Care este cauza aces
tor acte de indisciplină 7

— Lipsa de corelare în
tre orele de ieșire din 
schimburi și mersul trenu
rilor. Toți cei grăbiți sînt 
navetiști, puși în situația 
de a nu ajunge la timp la 
gară.

— Nu pot fi decalate, in 
mod corespunzător, orele 
de program 7

— Conducerea întreprin
derii a făcut acest lu
cru recent. Noul pro-

gram aduce o îmbună
tățire. dacă se poate numi 
așa, față de varianta lui 
mai veche. Din păcate, 
prin această modificare s-a 
rezolvat numai problema 
sosirii și plecării muncito
rilor care folosesc autobu
zele de oraș și cele din

— în ziua documentării 
mele, în schimburile II și 
III nu s-a semnalat nici o 
întîrziere. Dimineața. însă, 
peste 30 de muncitori au 
fost aduși mai tîrziu decît 
prevede orarul stabilit de 
întreprinderea locală de 
transport, de către auto-

cel

de 
fost 

sur- 
în- 

unde
© BUZĂU : Cînd programul de lucru și

mersul trenurilor nu sînt corelate • SLA

TINA : Cite 5 minute azi, 5 minute mîine

= o pierdere de 2 milioane • SLOBO

ZIA : Ceasul și disciplina merg bine la

noua filatură

convențiile stabilite cu 
I.T.A.

— Altă soluție mai bună 
nu exista 7

— Ba există. Cu o con
diție : să se revină la 
chile ore de intrare 
schimburi, concomitent 
reașezarea graficelor 
tobuzelor I.T.A. Pe

ve
in 
cu 

au
de

altă parte, ar fi necesar ca, 
In transportul orășenesc, 
să fie mărit numărul 
autobuze în orele de
- Și?
— Problema este în 

cutie...
Dintr-o altă parte a ță

rii, corespondentul nostru, 
Emilian Rouă, transmite 
observațiile sale de la în
treprinderea de produse 
cărbunoase din Slatina.

— Două neajunsuri prin
cipale își pun amprenta pe 
„capetele zilei de lucru" 
de la această unitate. 
Unu : interesul scăzut ma
nifestat de conducerea fa
bricii față de actele de in
disciplină constatate — in- 
tîrzieri, absențe nemotiva
te — și implicit față de 
inițierea unor acțiuni poli
tice și educative în conse
cință. Doi : „capriciile*
transportului în comun.

— Să le luăm pe rînd.

de 
vîrf.

dis-

buzul ce deservește traseul 
Slatina—localitatea Nicolae 
Titulescu. Vina aparține în 
exclusivitate șoferilor de 
pe această rută, evident 
certați cu disciplina.

— Cît privește celălalt
aspect...

...Nu rare sînt situați- 
cînd ' numărul celor 

nemotivat 
este prea 
exemplu : 

5 februa- 
a. c., efectivul sec-
P 1 a fost mai mic 

peste 10 muncitori, 
de 
zi 
la

ile 
care absentează 
de la lucru 
mare. Un 
pe data de
rie 
ți el 
cu peste 10 
Bineînțeles, sarcinile 
producție din această 
n-au fost îndeplinite : 
pastă Soderberg s-au obți
nut doar 54 tone față de 
60 planificate.

— Un caz înttmplător 7
— Dimpotrivă. Și In luna 

ianuarie s-au mai produs 
asemenea nedorite „acci
dente". Chiar inginerul șef 
al întreprinderii, tov. A- 
lexandru Ciorican, a recu
noscut că, dacă nu se în
registrau un număr atît de 
mare de absențe 
te, fabrica ar fi 
ține o producție 
tară în valoare 
lioane 
puțin...

— Bineînțeles. Și-a pro-

nemotiva- 
putut ob- 
suplimen- 
de 2 mi

lei. Nu-i deloc

pus ceva conducerea în
treprinderii în vederea eli
minării acestor note disto
nante în activitatea desfă
șurată ?

— Nimic concludent, 
puțin pînă acum.

— Aici, la Filatura 
bumbac din Slobozia, a 
realmente o plăcută 
priză să constat că 
tr-o unitate nouă,
preponderența o dețin fe
meile, disciplina se află la 
loc de frunte. Cu 
înainte de începerea 
gramului de lucru — 
refer la
— toate 
ră prin 
pontaj.

— Care este secretul, Lu
cian Ciubotaru 7

— Acțiunea perseverentă 
desfășurată de comitetul 
de partid și conducerea fi
laturii în rindul muncitoa
relor. Nici unul din mijloa
cele muncii politice de 
masă : gazetele de perete, 
brigada artistică de agitație 
etc. n-a fost lăsat la o par
te. în plus, orice abatere de 
la disciplină este discutată 
pe loc sau, cel mai tîrziu, a 
doua zi, în grupele sin
dicale. Ca urmare, numă
rul absenților și întîrzia- 
ților scade simțitor de 
lună la alta.

...Ne oprim aici cu 
cuția noastră legată 
prezența la program. Con
cluziile se impun de la 
sine. Pretutindeni, acolo 
unde se risipește încă un 
prețios fond de timp, orga
nizațiile de partid, condu
cerile unităților economice 
trebuie să desfășoare o in
tensă și susținută muncă 
politică și educativă, să in
cludă în preocupările de zi 
cu zi controlul sistematic 
al plodului și eficienței cu 
care -este utilizat timpul de 
lucru. Totodată, sarcini de 
mare răspundere revin în
treprinderilor de transport 
In comun, inclusiv C.F.R.- 
ului, în vederea soluționă
rii de urgență a tuturor 
deficiențelor semnalate în 
acest domeniu.

mult 
pro- 

mă 
toate schimburile 

salariatele trecuse- 
fața ceasurilor de

la o

dis-
de

Crlstian ANTONESCU

GALAȚI (Corespondentul 
„Scînteii", T. Oancea). — Marca 
fabricii de conserve din muni
cipiul Tecuci, județul Galați, s-a 
făcut de multă vreme cunoscu
tă nu numai pe piața internă, 
ci și în alte țări ale lumii. Nu
mărul de sortimente, varietatea 
conservelor de legume și a dul- 
cețurilor, calitatea acestora i-au 
adus colectivului de aici un 
bine meritat prestigiu. La rîn- 
dul său, onorat de aprecierile 
și cerințele tot mai mari ale 
beneficiarilor colectivul fabricii 
de conserve din Tecuci și-a lăr
git în acest an sama sortimen
telor, introducînd în fabricație 
noi produse din carne, legu
me și fructe, precum și di
ferite sucuri necesare preparării 
băuturilor răcoritoare. De la to
varășul Nicolae Velichi. directo
rul fabricii, am aflat și o nou
tate de ultimă oră : s-au în
cheiat cu succes probele tehno
logice pentru un nou sortiment 
de conserve de carne, urmînd 
să intre în curînd în fabricație.
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în ultimii ani, în județul Ilfov 
au fost amenajate pentru irigat 
78 000 ha teren, din care 44 000 ha in 
sisteme locale. Ploile abundente din 
ultimii ani au făcut ca o parte din 
sistemele de irigat să nu fie folo
site, ceea ce a dus la colmatarea 
canalelor. Mai mult, unele lucrări 
au fost întrerupte, acțiunile de bază 
fiind îndreptate spre lucrările de 
desecări. Pentru buna folosire a fon
dului funciar, comitetul județean de 
partid a făcut o amplă analiză a si
tuației și a organizat acțiuni de 
masă la lucrările 
funciare.

Pentru folosirea 
fețelor amenajate 
form datelor 
agricolă județeană, este necesară 
completarea terasamentelor ce nece
sită dislocarea a 74 000 mc pâmînt, 
trebuie executate lucrări de decol- 
matare și curățire a canalelor pe o 
lungime de 440 km. Un important 
volum de lucrări, care totalizează 
dislocarea a peste 4 milioane mc pă- 
mînt, sînt necesare în vederea con
tinuării lucrărilor de desecare în 
sistemele Gîrbovi — Manasia — 
Alexeni, Afumați — Ștefănești, Mi- 
hăilești — Copăceni, Afumați — 
Runcu, Bragadiru și altele. Cum 
e și firesc, în prima urgență 
s-a trecut la desfundarea canalelor 
pentru a se asigura scurgerea apei. 
Deși acțiunea este abia la început, 
s-au efectuat decolmatări de canale 
pe o lungime de 34 684 ml, au fost 
curățate 46 400 ml canale. La lucră
rile de desecări s-au decolmatat 
39 300 ml, au fost curățite canalele pe 
o lungime de 45 000 ml și s-au să
pat 16 492 mc de canale. La aceste 
acțiuni au participat 30 000 de cetă
țeni, din care o mare parte tineri. 
Acțiuni mai importante au fost în
treprinse în comunele Brănești, 30 
Decembrie, Izvoarele, Chirnogi, Ghim
pați, Gîrbovi, Nuci, Mihăilești și al
tele.

în perioada de iarnă au fost 
întreprinse și alte acțiuni cu privire 
la exploatarea cu o mai bună efi
ciență a sistemelor de irigații. Toațe 
utilajele de irigat au fost trimise la 
stațiunile pentru mecanizarea a- 
griculturii din județ ] 
fi revizuite și reparate, 
școlarizați 86 de cooperatori 
cursurile de scurtă durată 
meseria de motopompiști ;
nea 
rea unui 
cooperatori, 
piști vor fi 
împrospătare

Realizările 
lucrările de 
sînt nesatisfăcătoare, 
fost discutată într-o recentă ședință 
de lucru a comitetului executiv al 
consiliului popular județean. Pentru 
a demara lucrările pe un front larg 
au fost formate comitete care coor
donează această acțiune. De aseme
nea, la executarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare a fost antre
nat tineretul din județ, iar specia
liști de la oficiul de îmbunătățiri 
funciare, repartizați pe consilii in- 
tercobperatiste, acordă asistență 
tehnică.

Este necesar ca membrii comite
tului județean de partid, specialiștii, 
toate cadrele cu munci de condu
cere să urmărească înfăptuirea punct 
cu punct a programului stabilit, să 
intervină operativ In înlăturarea de
ficiențelor ce se ivesc In desfășura
rea acțiunilor întreprinse, să com
bată cu hotărîr.e tărăgănarea, să în
treprindă 
urgentării 
desecări.

PRELUCRAREA AUTOMATA A DATELOR

acțiuni 
de îmbunătățiri

integrală a supra- 
pentru irigat, con- 

furnizate de direcția

pentru a 
Au fost 

la 
în 

... acțiu- 
continuă pînă la școlariza- 

număr de 260 de membri 
Al ți 240 de motopom- 

trimiși la cursurile de 
a cunoștințelor, 
obținute pînă acum la 
îmbunătățiri funciare 

Problema a

și alte acțiuni în vederea 
lucrărilor de irigații și

Florea CEAUȘESCU

în vederea prelucrării operative a informațiilor, perfecționării acti
vității de producție și de conducere, la întreprinderea „Semănătoarea14 
din București a fost elaborat un valoros model de programare, lansare 
și urmărire a producției, de prelucrare automată a datelor. Aplicat 
în citeva compartimente ale întreprinderii, noul sistem asigură încăr
carea judicioasă și uniformă a capacităților de producție, reducerea 
timpilor de execuție a produselor pe faze de fabricație și de așteptare 
a pieselor la montaj, o mal bună corelare a întregii activități pro
ductive. Totodată, prin reducerea, simplificarea și tipizarea formula
relor în cadrul serviciilor de planificare-programare și în două din
tre secțiile de producție, economiile de» manoperă însumează 26 000 
ore-om. Se estimează că, prin raționalizarea evidenței din toate sec
țiile întreprinderii și extinderea sistemului de prelucrare automată ■ 
datelor, pînă la sfîrșitul acestui an se vor realiza economii de peste 3 
milioane lei.

DIALOG INTRE VECINI

Cu 6—7 ani în urmă, cooperatorii din Traian, județul Ialomița, ob
țineau producții mai mari decît vecinii lor din Smirna. Cu timpul 
insă, datele de producție s-au inversat : anul trecut, la Smirna, pro
ducțiile medii la hectar au fost mai mari cu 803 kg grîu, 970 Kg po
rumb, 3 000 kg sfeclă de zahăr. Cit privește producția medie de lapte 
pe vacă furajată, aceasta a fost dublă. De ce 7 Pentru a răspunde la 
această întrebare, redacția ziarului județean „Tribuna Ialomiței" a 
organizat un dialog între membrii celor două cooperative agricole. 
Iată citeva din concluziile desprinse. în primul rînd, cu coceni și paie, 
așa cum sînt hrănite vacile la Traian, nu se pot obține producții mari 
de lapte, au arătat cooperatorii din Smirna. O bună parte a discu
țiilor a fost consacrată avantajelor ce decurg din aplicarea corectă a 
acordului global, atît In zootehnie, cit și la culturile de cîmp sau în 
legurnicultură. în sfirșit, cooperatorii din Smirna au vorbit despre im- 

........................ ’ ‘ : de 
și

portanta generalizării metodelor agrotehnice avansate, a soiurilor 
Înaltă productivitate. Cele auzite, cu prilejul acestui dialog, au dat 
vor mai da, desigur, de gindit cooperatorilor din Traian.

MOMENT STATISTIC
• După un an de la lansarea 

inițiativei „în fiecare lună cite 
o garnitură de mobilă din ma
terial lemnos economisit", colec
tivul întreprinderii de prelucra
re a lemnului din Rădăuți rapor
tează realizarea a 68 de garni
turi de mobilă-etalon numai 
din materii prime economisite, 
în principal, acest succes are la 
bază măsurile privind reproiec- 
tarea unor piese și tipuri de 
mobilier, folosirea pe scară lar
gă a înlocuitorilor lemnului.

• La I.A.S. Hîrșova, județul 
Constanta, de la fiecafe vacă 
furajată se obțin zilnic peste 
producțiile planificate 1—2 litri 
de lapte. La efectivul de ani
male existent, aceasta echiva
lează cu o producție suplimen
tară de 1 000 litri de lapte pe zi.

• în cursul lunii ianuarie, la 
Rafinăria din Borzești s-a rea
lizat zilnic, în medie, peste pre
vederile planului, cîte 10,6 tone 
benzine și cite 64,5 tone produ
se petroliere diferite, înregis-

de
aces-

trîndu-se cel mai înalt ritm 
producție din activitatea 
tei unități.

• La întreprinderea de sticlă
rie și faianță din Sighișoara, în 
perioada ce a trecut din acest 
an au fost economisiți o jumă
tate milion mc de gaz metan și 
peste 200 000 
trică.

• Fabrica 
binațe din 
suplimentar, 
producție de peste 
de nutrețuri, cantitate cu ajuto
rul căreia beneficiarii săi ar 
putea obține un spor de pro
ducție de 560 tone carne de pui.
• La Combinatul de produse 

sodice din Ocna Mureș, județul 
Alba, s-au înregistrat, în prima 
lună a anului, 6 propuneri de 
inovații și 
plicarea 
scontează 
nomii de 
lei.

kWh energie elec-
de nutrețuri com- 

Galati a realizat 
în luna ianuarie, o 

1 400 tone

o invenție. Prin a- 
lor In producție se 
obținerea unei eco- 
peste 4 milioane de

LA ÎNTREPRINDEREA DIN CARACAL

VAGONUL 1
Pe banda de montaj a între

prinderii de vagoane din Caracal 
— unitate industrială intrată 
parțial în circuitul productiv în 
cursul anului trecut — a fost 
înregistrat cel de-al 1 000-lea va
gon de marfă.

AMARUL... FABRICII

Din Iulie 1971, 
cînd s-a deschis șan
tierul pentru dez
voltarea și reutilarea 
secției de bere Sadu 
a Fabricii de bere și 
amidon din Sibiu, 
toate analizele privind 
stadiul lucrărilor de 
investiții din județ se 
opresc, ca in fața u- 
nei stînci înalte, la... 
dezvoltarea și reutila
rea acestei secții. 
Și aceasta fiindcă, 
așa cum a mai sem
nalat ziarul nostru 
(17 septembrie 1-972), 
situația total nesatis
făcătoare a lucrări- 

' lor determinată, mai 
ales, de grave defi
ciențe in organizarea 
muncii, ca și de indis
ciplina de pe șan
tier a constructorului 
— T.C.M.A.I.A Bucu
rești, șantier Sibiu — 
face ca punerea în 
funcțiune a acestei 
capacități de producție 
să fie amînată 
aminată, fără 
ția că ultimul 
stabilit va fi 
respectat. Practic, 
afară de 
la 24 martie 1973, cu 
o întîrziere de 9 luni 
față de plan, a lucră
rilor de reutilare a 
vechii capacități, dez
voltarea n-a fost fina
lizată nici la al doilea 
termen de punere in 
funcțiune, 30 iunie 
1973, nici la 31 decem
brie 1973, „ultimul*

și răs- 
garan- 
termen 

acum 
in 

încheierea,

Experiența acumulată de tlnă- 
rul colectiv al întreprinderii a 
dat posibilitatea atingerii unul 
ritm mediu zilnic de asamblare 
de 9 vagoane de marfă acoperi
te, pe 4 osii.

(Agerpres)

BERE SADU
din graficul semnat de 
constructor.

Să fie o fatalitate 
faptul că nici zecile 
de analize de pină a- 
cum, nici sprijinul 
concret acordat de or
ganele locale de partid 
și de stat, nici schim
barea șefului de șan
tier n-au avut darul 
să oprească „bătuta pe 
loc" a constructorului? 
în balanța marilor 
nerealizări ale aces
tuia a cîntărit mai 
mult decît orice lipsa 
intervenției directe și 
operative, pentru li
chidarea neajunsuri
lor, din partea Minis
terului Agriculturii, 
Industriei Alimentare 
și Apelor, forul de re
sort al beneficiarului, 
cit și al constructoru
lui. Fără ecou au ră
mas pînă și cele 17 
amenzi contravențio
nale, aplicate anul tre
cut constructorului de 
organele bancare pen
tru indisciplina dove
dită prin nerealizarea 
sarcinilor de plan, ne- 
utilizarea timpului de 
lucru, gestionarea de
fectuoasă a materiale
lor.

Comitetul județean 
de partid a adresat re
cent o scrisoare condu
cerii ministerului a- 
mintit, în încheierea 
căreia se spune: „Rea
lizările fizice și valo
rice total nesatisfăcă
toare, Înregistrate la 
finele anului 1973,

conduc la concluzia că 
acest obiectiv nu va 
putea fi pus in func
țiune nici in trimes
trul III 1974 — ultimul 
termen stabilit prin 
planul de stat — decît 
cu condiția adoptării 
unor măsuri cu totul 
deosebite din partea 
ministerului și a con
ducerii T.C.M.A.I.A., 
pe linia organizării 
producției și a muncii, 
prin asigurarea unei
îndrumări și a unui
control permanent...". 
La 1 februarie, cînd 
s-a consemnat clar
nerealizarea planului 
de către construc
tor, au sosit din
partea M.A.I.A.A. nu 
mai puțin de 4 fac
tori de conducere,
adică doi secretari ge
nerali din minister și 
doi directori generali. 
Era de așteptat ca, de 
astă dată, măsurile 
stabilite în analiza 
care a avut loc — 
printre care detașarea 
de pe alte șantiere a 
70 de fierari-betoniști, 
zidari și dulgheri — 
să fie realizate 
tr-un timp cit 
scurt. Au trecut Insă 
peste două săptămînl 
de atunci și problema 
organizării șantierului 
rămîne... tot ca la În
ceput.

In- 
mai

Nicolae BRUJAN 
corespondentul 
„Scînteii"

„ARTA SPĂLATULUI 

PE MIINI"

pentru 
acestor

Debutul activității 
productive în acest an 
a colectivului între
prinderii de confecții 
din Focșani a avut loc 
în condițiile unor se
rioase deficiențe. Ca 
urmare, bilanțul pe 
luna ianuarie, spre e- 
xemplu, a consemnat 
un minus de 11 mili
oane lei la producția- 
marfă, iar planul la 
producția globală In
dustrială s-a realizat 
numai în proporție de 
87,8 la sută.

Conștienți de posi
bilitățile existente In 
întreprindere 
recuperarea
restante, colectivul de 
aici, In frunte cu co
muniștii, a supus u- 
nei analize exigente 
un șir de cauze inter
ne care au generat o 
atare situație — ana
liză soldată cu evi
dențierea unor soluții 
de reală eficiență eco
nomică. Amintim, de 
pildă, măsurile stabi
lite pentru utilizarea 
Judicioasă a spațiilor 
de producție construi
te, trecîndu-se la re
organizarea fluxului 
tehnologic, pentru asi
gurarea unei densități 
optime a utilajelor, 
acțiune care a dus la 
dublarea 
productive 
prinderii.

Este Insă 
că în timp 
vul unității

capacității 
a lntre-

regretabil 
ce colecti- 
depune e-

forturi pentru recu
perarea nerealizărilor 
din luna ianuarie și 
obținerea unei ritmi
cități corespunzătoare 
a producției, conduce
rea Centralei indus
triale a confecțiilor 
din București continuă 
să trateze întreprin
derea din Focșani ca 
pe un copil vitreg. 
Spunem aceasta de
oarece și în prezent 
o seamă de probleme 
care condiționează În
deplinirea planului pe 
1974 se află încă în 
suspensie. Ne referim, 
îndeosebi, la situația 
aprovizionării cu ma
terii prime. între
prinderile furnizoare, 
„Argeșeana" din Pi
tești și „Dunăreană* 
din Giurgiu, au de pe 
acum restante față de 
colectivul din Focșani 
de 145 000 mp țesături 
diverse. Iar din ceea 
ce au expediat. 38 000 
mp de țesături au fost 
respinși pentru 
fecte vizibile de 
tate. •

Se înțelege că 
te probleme nu pot fi 
rezolvate fără spri
jinul efectiv al centra
lei industriale de re
sort. Ca orice bun 
gospodar, colectivul 
din Focșani a solicitat 
sprijinul centralei încă 
din toamna anului tre
cut. Atunci, împreună 
cu specialiștii centra
lei, s-a Întocmit o

de- 
cali-

aces-

„notă de probleme* 
privind aprovizionarea 
cu materii prime pen
tru producția anului 
1974. Dar, in locul unor 
acțiuni concrete pentru 
înlăturarea neajunsu
rilor, conducerea cen
tralei a trimis Ia Foc
șani nu materii prime, | 
ci adresă in care se 
spune textual : „Uni
tatea economică, fiind 
persoană juridică, are 
la dispoziție legislația 
in vigoare cu ajutorul 
căreia poate și trebuie 
să impună furnizoru
lui respectarea canti
tativă și calitativă a 
contractelor. Centrala 
poate interveni numai 
in situații deosebite". 
Oare ceea ce s-a 
întimplat la întreprin
derea de confecții Foc
șani, din lipsa materiei 
prime, nu constituie „o 
situație deosebită" ?

Adunarea generală 
a oamenilor^muncii de 
la întreprinderea de 
confecții din Focșani a 
combătut acest mod 
formal de rezolvare a 
problemelor de către 
centrală — apreciat, 
în dezbateri, ca super
ficial și birocratic. Cu 
„arta spălatului pe 
mîini" nu se rezolvă 
problemele practice 
ale îndeplinirii pla
nului 1

Ion MANEA 
corespondentul 
„Scînteii"
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA ARABĂ
încheierea convorbirilor oficiale

româno-siriene
Luni după-amiază, la Palatul pre

zidențial din Damasc, au continuat 
convorbirile oficiale dintre președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, seoretar generai 
al Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Arabe Siriene, secretar 
general al Comandamentului Națio

Ceremonia înminării unor înalte distincțiiJ
După încheierea convorbirilor ofi

ciale româno-siriene, la Palatul pre
zidențial din Damasc a avut loc ce
remonia înminării celor mai înalte 
distincții ale celor două state confe
rite șefilor de stat străini.

Președintele Republicii Arabe Si
riene, Hafez Al-Assad, a inmînat 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, Marele Cordon 
al Omazilor.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
a înmînat președintelui Republicii 
Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, or
dinul „Steaua Republicii Socialiste 
România".

Cu acest prilej, cei doi șefi de stat 
«u rostit scurte alocuțiuni.

Vibrantă manifestare Ue solidaritate internationalists
(Urmare din pag. I)

personalitate proeminentă a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale. Pentru toate acestea, noi 
sintem deosebit de fericiți că tova
rășul Ceaușescu ne vizitează.

După ce a evocat istoricul între
prinderii, trecutul revoluționar al 
colectivului muncitoresc de aici, vor
bitorul a subliniat că, după naționali
zare, întreprinderea s-a dezvoltat an 
de an datorită conducerii înțelepte a 
Partidului Baas Arab Socialist, în 
frunte cu Hafez Al-Assad.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
strînge cu căldură mîna directorului 
general. Gazda și oaspetele se îm
brățișează.

Apoi a luat cuvîntul președintele 
sindicatului, Hassan Khalid, care a 
spus : în numele celor peste 4 000 
de muncitori îmi face o deosebită 
plăcere să salut prezența dumnea
voastră și să vă transmit cu această 
ocazie salutul lor revoluționar. Mul
țumesc în mod deosebit pentru po
ziția statului prieten român, care 
sprijină cauza dreaptă arabă, lupta 
dusă de clasa muncitoare arabă pen
tru libertatea și independența sa. 
Rezistența noastră în fața agresiunii 
imperialiste va fi, fără îndoială, un 
imbold pentru toate mișcările revo
luționare din întreaga lume. Mulțu
mesc în' mod deosebit pentru faptul 
că avem prilejul și onoarea de a fi 
vizitați, de a ne întîlni cu stimatul 
nostru oaspete. încă o dată salutăm 
prezența prietenului nostru drag 
Nicolae Ceaușescu.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care a spus:

Aș dori să vă mulțumesc pentru 
salutul ce mi l-ați adresat, pentru 
salutul adresat muncitorilor, poporu
lui român. Sint bucuros că in cadrul 
vizitei pe care o facem in Republica 
Arabă Siriană prietenă putem vizita 
șl întreprinderea dumneavoastră, 
acest centru revoluționar al muncito
rilor sirieni, și să vă transmitem 

nal al Partidului Baas Arab Socia
list, Hafez Al-Assad.

După întîlnirea dintre cei doi pre
ședinți, convorbirile au continuat în 
plen, cu participarea celor două de
legații.

în ultima rundă a convorbirilor 
s-a făcut bilanțul activității din ca

La solemnitatea înminării înalte
lor distincții au luat parte Abdul Al 
Ahmar, secretar general adjunct al 
Comandamentului Național al Far- 
tidului Baas Arab Socialist, Mah
moud Al Ayoubi, președintele 
Consiliului de Miniștri, Muhammad 
Jaber al Bajbouj, secretar general 
adjunct al Comandamentului regio
nal al Partidului Baas Arab Socia
list, Abdul Halim Khaddam, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul afacerilor externe, Mouha- 
mad Haydar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri pentru probleme 
economice, Georges Saddikhni, mi
nistrul informațiilor, Moustafa Al 
Hallage, ministru de stat pentru pro
blemele planificării, și dr. Mou- 
hammad Al Imadi, ministrul econo
miei șl comerțului exterior.

dumneavoastră, tuturor muncitorilor 
din această întreprindere, tuturor 
muncitorilor sirieni salutul revolu
ționar al muncitorilor români.

înțelegem preocupările dumnea
voastră actuale, dorința de a se rea
liza o pace dreaptă, trainică, bazată 
pe retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate. Este dreptul po
porului sirian de a asigura elibera
rea tuturor teritoriilor sale ocupate. 
Noi sprijinim pe deplin această cau
ză dreaptă, considerind că numai pe 
această bază se poate asigura o pace 
dreaptă, care să dea tuturor po
poarelor posibilitatea de a se con
centra asupra dezvoltării economico- 
sociale, a bunăstării lor.

Această pace dreaptă trebide să 
ducă și la rezolvarea problemei pa- 
lestinene, asigurind poporului pales- 
tincan dreptul de a-și hotări dezvol
tarea șa corespunzător voinței sale. 
Noi considerăm că forțele revoluțio
nare, forțele progresiste — în gene
ral, popoarele — trebuie să-și uneas
că eforturile pentru o politică nouă, 
care să excludă politica imperialistă, 
colonialistă, neocolonialistă, care să 
asigure fiecărui popor dreptul de a 
se dezvolta corespunzător voinței 
sale, de a fi pe deplin stăpin pe 
destinele sale.

Sintem convinși că prin colabo
rarea dintre România și Siria, dintre 
popoarele noastre contribuim atît la 
dezvoltarea generală a relațiilor 
noastre, cit și Ia cauza generală a 
progresului și păcii în lume.

în încheiere, îmi exprim speranța 
că între muncitorii textiliști români 
și muncitorii textiliști din Siria, din 
întreprinderea dumneavoastră se va 
dezvolta o colaborare strînsă și adre
săm invitația ca o delegație a 
dumneavoastră să viziteze România.

Vă doresc mult succes în activitate, 
pentru a contribui la dezvoltarea 
economico-socială, la făurirea unei 
vieți noi în Siria.

Toți cei prezenți în sala de pri
mire a întreprinderii aplaudă cu 

drul grupurilor de lucru stabilite de 
cei doi președinți.

A fost relevat faptul că prin în
treaga sa desfășurare și prin rezul
tatele sale, dialogul la nivel înalt 
româno-sirian deschide o nouă etapă 
în promovarea legăturilor tradiționa
le de prietenie dintre cele două țări 
și popoare.

Au participat persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe președintele 
Nicolae Ceaușescu în vizita sa de 
prietenie în Siria : Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Nicolae 
Doicaru și Mircea Mali ța, consilieri 
ai președintelui Consiliului de Stat, 
precum și ambasadorul României la 
Damasc, Emilian Manciur.

Persoanele oficiale prezente la 
solemnitate au felicitat călduros pe 
cei doi președinți pentru înaltele 
distincții.

multă , căldură cuvintele șefului sta
tului român.

Oaspeții sint invitați apoi să vizi
teze unele din secțiile de producție 
ale uzinei : filatura, țesătoria, impri
marea. Este urmărit îndeaproape 
fluxul tehnologic, modul de organi
zare a producției. Pe parcursul vizi
tei se poartă dialoguri despre con
dițiile de muncă și de viață ale co
lectivului de aici, despre preocupă
rile legate de diversificarea produc
ției. Gazdele informează că au în 
atenție calificarea unui număr mai 
mare de muncitoare, deoarece, in 
prezent, în uzină lucrează în mare 
majoritate bărbați.

— Știm — spune directorul gene
ral — că la dumneavoastră numărul 
femeilor din industria textilă este 
mare. Așa se explică, poate, și fru
musețea țesăturilor.

în toate sectoarele vizitate, mun
citorii își întrerup lucrul pentru a 
saluta cu entuziasm pe conducătorul 
României socialiste, pentru a-i strin- 
ge mîna. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește adeseori, răspunde cu căl
dură manifestărilor ce i se fac.

Din nou în sala de primire. Mou- 
hamad Haydar. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri pentru pro
bleme economice, adresîndu-se to
varășului Nicolae Ceaușescu, a spus: 
Vizita dumneavoastră in Siria repre
zintă o bază puternică pentru dez
voltarea relațiilor dintre țările noas
tre.

Rugat să-și împărtășească impre
siile, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
declară : Mi-a făcut o mare plăcere 
să vizitez uzina și transmit incă o 
dată tuturor muncitorilor, întregului 
colectiv felicitări pentru rezultatele 
obținute și urarea de a face totul 
pentru ca clasa muncitoare să joace 
un rol tot mai important în dezvol
tarea economico-socială a Siriei. 
Unitatea clasei muncitoare, întărirea 
forței sale sint factori esențiali 
pentru progresul țării.

în cartea de onoare a întreprinde
rii, președintele Nicolae Ceaușescu 
semnează următoarele :

„Întîlnireâ cu muncitorii, tehnicie
nii și inginerii uzinei „Compania co
mercială industrială naționalizată", 
cea mai mare întreprindere textilă 
din Siria, precum și rezultatele acti
vității lor de care am luat cunoștință 
mi-au dat o imagine clară a hărni
ciei și priceperii poporului arab si
rian, a eforturilor pe care el le de
pune pentru dezvoltarea continuă a 
țării.

Urez colectivului uzinei noi succe
se, precum și relații trainice și fruc

Un monument grandios 
al culturii arabe

La capătul bazarului, în inima ve
chiului oraș, se înalță Moscheea O- 
mayazilor — un alt punct în progra
mul vizitei oficiale — grandios mo
nument al arhitecturii arabe, con
struită între anii 705 și 715 de califul 
Al-Walid, pe locul unde în perioada 
dominației romane și bizantine se 
afla templul lui Jupiter Damascianul. 
Una din legende spune că Al-Walid, 
dorind să înalțe aici „o moschee 
cum n-a mai existat niciodată", a 
ordonat să se strîngă tot aurul din 
califatul său și să fie aduși Ia Da
masc cei mai vestiți arhitecți șl meș
teri din lumea arabă.

La intrarea in curtea moscheei, 
președintele Nicolae Ceaușescu este, 
înțîmpinat de Abdel Satar Al Sayed, 
ministrul cultelor, de slujitori și cus- 
tozi ai acestui lăcaș islamic. Se vi
zitează mai întîi interiorul Moscheei, 
în lungime de 130 metri, avînd 
pereții căptușiți cu marmură și mo
zaicuri de diferite culori, cu ara
bescuri și motive geometrice de o 
mare frumusețe ; cupola și plafonul 
sînț sculptate In lemn aurit cu in- 
crustații și decorațiuni specifice.

Se vizitează și curtea interioară 
dominată de marea poartă „Bab Al 
Barid", de cele trei minarete con
struite în stiluri diferite și de cupo
la ..Tezaurului", care, împreună cu 
tradiționalele fîntîni, completează an
samblul arhitectonic al Moscheei 
Omayazilor. Apoi, în sala de consi
liu a moscheei, la rugămintea gaz

Mărturii de strălucită civilizație
Următoarea etapă a vizitei a avut 

loc la Muzeul național din Damasc, 
așezămînt de cultură cu renume 
mondial, ale cărui săli adăpostesc 
bogate colecții arheologice, descope
rite pe pămîntul Siriei de cercetători 
locali sau străini.

La intrarea în muzeu, o mulțime 
de oameni, veniți să-1 salute pe șeful 
statului român, aplaudă cu căldură 
și ovaționează îndelung.

Ministrul adjunct al culturii și o- 
rientării naționale, Adib Lajmi, a- 
dresează un cuvint de bun venit oas
petelui român, subliniind că vizita pre
ședintelui Nicolae CeaușescU la 
Muzeul național din Damasc con
stituie pentru acest vestit lăcaș de 
cultură un moment istoric. Apoi, di
rectorul muzeului îl conduce pe 
șeful starului român prin sălile cu 
exponate de mare valoare istorică.

Muzeul național din Damasc po
sedă o colecție unică în lume, cu- 
prinzînd 5 000 de piese din sticlă de 
acum peste 2 000 de ani, o bogat£ co
lecție de oglinzi artistic lucrate din 
secolul II al erei noastre, de aseme
nea fără pereche în lume, basore
liefuri. mozaicuri, splendide fresce 
și obiecte de ceramică etc. — toate 
oferind într-o minunată sinteză ex
presia a numeroase civilizații. Prin
tre piesele de valoare inestimabilă 
expuse aici se află și piatra prove
nită de la Ugarit pe care sînt in
crustate literele prirhului alfabet 
din lume, ce datează de aproape pa
tru milenii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se o- 
prește în fața exponatelor, ascultă 
cu interes explicațiile date de direc
torul muzeului. La încheierea vizi
tei, președintele Nicolae Ceaușescu 

tuoase de cooperare cu prietenii lor 
din România".

în semn de înaltă prețuire, oferind 
In dar o frumoasă tavă din metal, 
incrustată, lucrată de muncitori din 
uzină, directorul general spune : „Vă 
rugăm să vedeți în incrustațiile a- 
cestea simbolul sentimentelor traini
ce de prietenie, incrustate în Inimile 
noastre, ale tuturor".

De la întreprinderea textilă, co
loana oficială se îndreaptă spre ve
chiul Damasc, situat în partea de 
răsărit a capitalei siriene. Traversăm 
marele bazar din Damasc, unul din 
locurile cele mai pitorești ale capi
talei, de faimă mondială.

delor, președintele Nicolae Ceaușescu 
notează impresiile sale în Cartea de 
onoare : „Am vizitat cu deosebit in
teres Moscheea Omayazilor, unul din 
cele mai impunătoare monumente ar
hitectonice ale civilizației arabe, care 
prin vechimea și valoarea sa artisti
că arată gradul înalt de cultură pe 
care Damascul l-a atins de atîtea ori 
în cursul îndelungatei sale existențe".

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și persoanele care îl în
soțesc străbat pe jos artera princi
pală a marelui bazar al Damascului. 
Asistăm și aici la emoționante mani
festații de simpatie ale populației o- 
rașului. Șeful statului român este 
ovaționat cu deosebită căldură de ce
tățeni. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde, prin semne prietenești, la 
ovații. A fost o întîlnire inedită, pli
nă de pitoresc a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu cetățenii Damascului. 
La ea s-a referit și președintele Ha
fez Al-Assad, înaintea convorbirilor 
de după-amiază cu șeful statului ro
mân, interesîndu-se dacă ilustrul său 
oaspete a fost satisfăcut de vizitele 
din cursul dimineții.

— Am impresii foarte bune despre 
tot ce am văzut. De altfel, am trecut 
și prin bazar, a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— Știu, și doresc să vă spun că 
cetățenii au fost deosebit de impre
sionați de faptul că ați mers pe jos 
printre ei. , 

felicită conducerea muzeului pentru 
organizarea și modul cum se prezin
tă această importantă instituție de 
cultură. Rugat să semneze în Cartea 
de onoare a muzeului, șeful statului 
român scrie : „Apreciez grija și pri
ceperea cu care sînt păstrate mărtu
riile civilizațiilor succesive care au 
înflorit pe pămîntul Siriei, din care 
unele au găsit popoarele român și 
sirian sub semnul acelorași preocu
pări și năzuințe. Urez istoricilor și 
oamenilor de știință sirieni noi re
zultate importante și o rodnică co
laborare cu colegii lor.din România"»

La urcarea in mașina oficială, 
mulțimea face o nouă manifestație 
de simpatie șefului statului român, 
aclamindu-1 cu căldură.

Această dimineață, care a prilejuit 
un contact nemijlocit cu realitățile 
Siriei, din cele mai vechi timpuri și 
pînă în prezent, întîlniri și dialoguri 
cu muncitori, oameni de artă și cul
tură, cu cetățeni ai capitalei, s-a în
cheiat cu vizitarea unui cartier al 
Damascului, situat pe una din coli
nele ce-1 înconjoară.

De la înălțimea acestei coline se 
deschide o minunată panoramă a 
Damascului. Președintele Nicolae 
Ceaușescu admiră frumusețea ora
șului care, în aceste zile, avîndu-1 ca 
înalt oaspete, i-a rezervat momente 
cu adinei semnificații pentru legătu
rile trainice de prietenie dintre po
poarele român și sirian.

Relatarea vizitei:
Ion MĂRGINEANU 
Mircea MOARCAȘ 
Victor STAMATE 
Crăciun IONESCU

Foto : Radu Cristescn

La sosirea tn Siria, pe aeroportul Internațional din Damaso

ÎNTÎLNIRI DE LUCRU
în cursul zilei de luni, tovarășul 

Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a înttlnit cu Abdul AI 
Ahmar, secretar general adjunct al 
Comandamentului Național al Parti
dului Baas Arab Socialist, Muhammad 
Jaber al Bajbouj, secretar general al 
Comandamentului regional al Parti
dului Baas Arab Socialist, și Georges 
Saddikhni, ministrul informațiilor.

Cu acest prilej a avut loc o infor
mare reciprocă asupra activității ce

REVISTA PRESEI
Publicațiile, posturile de radio și 

de televiziune siriene au continuat 
să dedice spații largi vizitei tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Ziarul „AL BAAS", singurul co
tidian sirian care apare lunea, pre
zintă pe mai multe pagini întregi 
desfășurarea vizitei înaltului oaspe
te român în Siria, reproducînd, de 
asemenea, numeroase fotografii din 
diverse momente ale primei zile a 
prezenței președintelui Nicolae 
Ceaușescu pe pămîntul sirian.

Relatînd despre desfășurarea 
convorbirilor oficiale între cele 
două părți, ziarul scrie : „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a expus 
poziția Republicii Socialiste Româ
nia față de situația din zonă, efor
turile pe care țara sa le-a depus și 
continuă să Ie depună pentru a se 
ajunge la instaurarea în regiune a 
unei păci trainice". Este eviden
țiată dorința ambelor părți de a 

lor două partide, exprimindu-se do
rința dezvoltării relațiilor de colabo
rare, In interesul celor două popoare.

Tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, a avut convor
biri cu Mouhamad Haydar, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
pentru probleme economice, și dr. 
Mouhammad Al Imadi, ministrul eco
nomiei și comerțului exterior.

Au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea colaborării economice ro
mâno—siriene.

contribui la extinderea și la întă
rirea relațiilor multilaterale dintre 
cele două țări și popoare.

Postul de RADIO DAMASC a 
transmis continuu. In emisiunile 
sale de duminică și luni, relatări 
despre vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Siria și programe de
dicate României, realizărilor pe 
plan politic, economic, social, cul
tural, însoțite de muzică româ-

TELEVIZIUNEA siriană a pre
zentat pe larg în programele sale 
vizita ilustrului oaspete român, in- 
sistînd asupra personalității și pres
tigiului internațional al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Au fost expri
mate, totodată, cele mai calde apre
cieri la adresa țării noastre și a 
conducătorilor el, dorința reciprocă 
de a ridica relațiile româno-siriene 
Ia <jpte șl mai Înalte.
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LA ÎNTREPRINDEREA „LIBERTATEA" SIBIU

Țesături frumoase,
Colectivul întreprinderii de 

stofe „Libertatea" din Sibiu s-a 
situat și în prima lună din a- 
cest an, ca și anul trecut, în 
fruntea Întrecerii pe județ în 
realizarea și depășirea planului 
de producție. Concomitent, aici 
există o preocupare constantă 
pentru valorificarea superioară a 
materiilor prime și a materiale
lor, în scopul sporirii eficienței 
economice, cît și al înnoirii, 
modernizării și îmbunătățirii ca
lității produselor.

— Ținînd cont de cerințele 
beneficiarilor noștri interni si 
externi, pentru a le livra țesă
turi intr-o gamă variată de sor
timente, rezistente la uzură și 
ușor de întreținut — ne spune 
tovarășul inginer Nicolae Nan, 
directorul întreprinderii — co
lectivul nostru depune eforturi

ușoare, trainice
pentru mutarea centrului de 
greutate al preocupărilor pri
vind creația și producția către 
țesături de lină in amestec cu 
fire poliesterice, materie primă 
cu caracteristici apropiate de 
cele ale lînii. Folosind, de pil
dă, fire de lină în proporție 
de 45 la sută, iar restul fire 
poliesterice, întreprinderea noas
tră a reușit să realizeze atît 
pentru piața internă. cit și 
pentru export o gamă variată 
de produse noi, de calitate su
perioară. între acestea, se re
marcă o țesătură intr-adevăr 
ușoară, pentru costume de vară, 
care nu cintărește decit 331 gra
me pe metru liniar și care are 
un tușeu plăcut.

B. NICOLAE
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Pină acum, pe ansamblul Centralei cimentului au fost obținute 
tn plus, peste sarcinile „la zi", aproape 6 000 tone de ciment, 124 500 
mp plăci de azbociment, 30,7 kilometri tuburi și mufe de azbociment 
ș.a. Este greu să apreciem cine se evidențiază in întrecere ; cert e 
insă că toate unitățile din cadrul centralei și-au adus o contribuție 
substanțială la înregistrarea acestor succese de prestigiu. înfățișăm, 
în cele ce urmează, angajamentele, inițiativele și acțiunile întreprinse de 
colectivele din două unități — Combinatul dc lianți și azbociment din 
Bicaz și Combinatul de lianți și azbociment din Fieni — care au răs
puns chemării la întrecere lansate de cimentiștii din Turda.

COMBINATUL DE LIANȚI
SI AZBOCIMENT DIN BICAZ:
I

corpurilor de măcinare ș.a. Rețineți, 
totodată, că prin toate măsurile 
adoptate s-au creat condițiile teh
nice corespunzătoare pentru ca pon
derea sortimentelor superioare de 
ciment să ajungă în acest an la 45

— întrecerea socialistă din acest 
an, deși la început — ne relata ma
șinistul Costin Artenie — a stimulat 
apariția unor noi inițiative și idei 
valoroase. Una din acestea se referă, 
bunăoară, la reducerea consumului 
de energie electrică cu un kilowat- 
oră pe fiecare tonă de ciment pro
dus. Practic, aceasta înseamnă că 
aproape jumătate din angajamentul 
anual privind producția de ciment 
se va realiza cu energie electrică 
economisită. Sau, mai bine-zis, 
energia electrică pe care ne-am 
propus să o economisim in 1974 este 
suficientă pentru a asigura funcțio
narea tuturor instalațiilor din corn-

COMBINATUL DE LIANȚI 
Șl AZBOCIMENT DIN FIENI:

Zilele trecute, am văzut pe bi
roul directorului Combinatului de 
lianți și azbociment din Fieni citeva 
situații de producție și un grafic, 
înainte de a le răsfoi, secretarul 
comitetului de partid, Ion Bălășescu, 
și el prezent, ne-a oferit propriu] 
său „set" de situații șl grafice, cu 
explicația : „Sînt angajamentele co
lectivului nostru, eșalonate pe tri-
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ÎN JUDEȚUL ALBA

Extinderea și modernizarea rețelei comerciale
în ultima perioadă, rețeaua 

comercială a municipiului Alba 
Iulia și a celorlalte orașe din 
județul Alba s-a extins și mo
dernizat prin darea în folosință 
a unor noi unități și reprofila
rea celor existente. Și în acest 
an se vor da în folosință unități 
comerciale noi. După cum ne-a 
informat tovarășul loan Voina, 
directorul direcției comerciale 
județene, în Alba Iulia, în noul 
cartier de pe Platoul Romani
lor, se vor deschide un magazin 
de galanterie și confecții pentru 
bărbați și un magazin de încăl
țăminte. Tot aici a început con
strucția unui mare complex co
mercial care cuprinde 9 unități : 
magazin alimentar cu autoser
vire, magazin cu articole de me
naj cu autoservire, restaurant,

•
braserie, bar de zi, 
grădină de vară, 
„gospodina" și o 
de bloc. Peste citeva 
în orașul Blaj se va da în 
folosință un complex comercial 
care cuprinde un magazin ali
mentar cu autoservire, cofetărie 
și bufet expres, iar la Cugir se 
va deschide un bufet expres 
profilat pe preparate de bucătă
rie și băuturi răcoritoare. De a- 
semenea. acțiunea de moderni
zare a rețelei actuale prevede, 
în Alba Iulia, darea în folosință 
a unei unități tip „gospodina" 
și un local „Femina". Alte trei 
magazine se vor reorganiza pe 
principiul autoservirii.

Ștefan DINI CA 
corespondentul „Scînteii

■ cofetărie, 
o secție 
bucătărie 

zile,

î1 
î

î

Pentru un colectiv cum este cel 
al Combinatului de lianți și azboci
ment din Bicaz, care a încheiat anul 
trecut cu rezultate remarcabile, ho- 
tărirea fermă de a răspunde prin 
fapte de prestigiu la chemarea la 
întrecere socialistă lansată de ci
mentiștii din Turda e mai presus de 
orice. Dovada : angajamentele asu
mate. în 1974 se vor realiza peste 
sarcinile dc Plan 34 000 tone ciment, 
7 000 tone var, 50 000 mp plăci din 
azbociment, 6 000 ml tuburi de pre
siune. Pină în prezent, colectivul 
unității a fabricat peste prevederile 
planului „la zi" 2 000 tone ciment, 
2 300 tone var, 11 400 mp de plăci de 
azbociment și alte produse.

Căutînd să aflăm care este su
portul acestui demaraj promițător, 
în toate secțiile combinatului am 
primit același răspuns : nu uitați că 
noi sintem autorii inițiativei „pro
ductivitate orară maximă, cu chel
tuieli minime". într-adevăr, și de 
această dată, inițiativa lansată de 
cimentiștii din Bicaz și-a dovedit 
incontestabila sa eficacitate practică.

— în urmă cu aproape doi ani, de 
cînd am pornit inițiativa — ne spu
ne morarul Vasile Oprea — ne pro
pusesem, ca obiectiv, atingerea la 
morile 1—6 a unei productivități de 
15,7 tone ciment pe oră. iar la mo
rile mari — de 26,8 tone ciment 
Faptele au dovedit insă că stă în 
puterea noastră de a produce și mai 
mult. în prezent, la morile mici ob
ținem o productivitate de 16,7 tone 
ciment pe oră, iar la morile mari 
de 28 tone ciment pe oră. Un „se
cret" al acestor recorduri constă în 
exploatarea rațională a agregatelor 
de măcinat, prin respectarea cu 
strictețe a graficelor de revizii și re
parații a acestora, evitarea mersului 
„in gol", selecționarea cu grijă a

PRIN FAPTE EA NIVELUL FRUNTAȘILOR -
așa răspund cimentiștii chemării la întrecere

la sută din volumul total al produc
ției, față de 42,1 Ia sută, cît am rea
lizat in 1973.

Aceeași pasionantă întrecere dom
nește și in rîndul colectivului de la 
carierele Bicaz-chei, acolo unde se 
asigură „hrana" de materii prime a 
combinatului. Aici, prin reali
zarea unor explozii de mare tonaj, 
s-a reușit crearea, la baza carierei, 
a unor însemnate rezerve de mate
rie primă. Acest lucru a permis asi
gurarea unei aprovizionări ritmice 
cu materii prime a tuturor secțiilor 
productive, evitîndu-se blocarea flu
xului tehnologic cu rocă. De altfel, 
in scopul alimentării ritmice a mo
rilor de ciment s-a întocmit recent 
un grafic în care principala unitate 
de măsură a timpului nu mai este 
sfertul de oră, ci minutul, pentru 
că, nu trebuie uitat, aici fiecare 
minut de mers „In gol" echivalează 
cu o pierdere de circa 800 kg ciment 
pe flecare moară.

binat pe timp de 4 zile. Este un 
obiectiv a cărui finalizare a și în
ceput să se contureze, prin econo
misirea, pînă acum, a peste 167 000 
kWh energie electrică.

La panoul de onoare al combina
tului au și apărut primele nume ale 
celor care se evidențiază în între
cerea din acest an : muncitorii 
Constantin Stefură, loan Iurian, 
Enache Lefter, Constantin Butunoiu 
și alții. Și Întrecerea continuă cu și 
mai multă intensitate. Pentru că, nu 
trebuie uitat, țelul final al cimentiș- 
tilor de aici este, așa cum arătam, 
realizarea peste prevederile planului 
pe acest an a 34 000 tone ciment, 
adică atît cit este necesar pentru 
construirea tuturor obiectivelor so- 
cial-culturale planificate în 1974 in 
județul Neamț.

I. MANESCU

mestre, luni și decade, ca răspuns la 
chemarea la Întrecere socialistă lan
sată de muncitorii Combinatului de 
lianți și materiale refractare din 
Turda". Aceleași grafice și situații 
le-am văzut apoi afișate la gazetele 
de perete din toate secțiile combi
natului, unele dintre ele situate la 
zeci de kilometri depărtare. Prin 
angajamentele asumate, colectivul 
de aici este hotărît să-și depășească 
sarcinile de plan pe acest an 
cu 8 000 tone ciment, 2o kilometri de 
tuburi din azbociment, 20 000 mp 
plăci de azbociment și 5 000 tone 
gips ș.a.

— în fiecare zi — ne spune ing. 
Dumitru Pogaci, directorul combina
tului — afișăm alături de angaja
mente și rezultatele obținute la pro
ducția de ciment, tuburi și plăci din 
azbociment, gips. în 45 de zile, bu
năoară, am realizat suplimentar 1 700 
tone ciment și 2 000 tone gips van
dabil, ceea ce față de eșalonarea tri

mestrială a angajamentului repre
zintă aproape 70 la sută la ciment și 
40 la sută din angajamentul anual 
la gips. De reținut faptul că toate 
aceste rezultate au fost obținute In 
condițiile în care multe cadre teh
nice și muncitori se preocupă de 
punerea în funcțiune a noii linii 
tehnologice.

Pentru înfăptuirea planului și an
gajamentelor In întrecere, deosebit 
de eficiente s-au dovedit a fi acțiu
nile inițiate de organizațiile de 
partid și comitetele sindicatului de 
la „Funicular" și „Mori ciment", 
care, prin diverse mijloace — adu
nări deschise, discuții purtate de 
agitatori, ediții speciale ale gazete
lor de perete și ale foii volante — 
mențin in actualitate angajamentele 
și realizările, „cota parte" a contri
buției fiecărui colectiv de muncă.

Este de relevat că la combinatul 
din Fieni se desfășoară o pasionantă 
competiție și între secții. Pină în 
prezent, așa după cum am aflat de la 
comitetul de partid, secțiile de la- 
Teișani și Lespezi, conduse de mais
trul Anghel Morcov și ing. Cristian 
Rădulescu, se situează în fruntea în
trecerii, acestea realizind peste plan 
2 00n tone gips vandabil și expe
diind constant din cariere combina
tului, zilnic, Cite 2 600 tone calcar.

Sublinieri și bifări cu creion roșu, 
In situațiile și graficele consultate, 
ne-au atras atenția asupra unui alt 
obiectiv al întrecerii care nu vizează 
exclusiv producția. Este vorba de 
terminarea căminului de nefamiliștl 
cu 150 de locuri de la cariera Les
pezi, de construcția unui stadion șl 
efectuarea a 20 000 ore/om muncă 
patriotică la gospodăria de materii 
Prime și materiale, la Înfrumuseța
rea locurilor de muncă. Și acestea 
sînt eșalonate pe trimestre și luni. 
Sute de muncitori, cadrele tehnice 
ale combinatului participă cu regu
laritate, după orele de program și 
duminica, la acțiunile de depozitare 
a utilajelor pentru noua linie, la 
amenajarea locurilor de muncă.

Dacă socotim după ritmul In care 
se realizează angajamentele, după 
sporurile de producție înregistrate, 
putem afirma că in întrecerea socia
listă, lansată de combinatul din 
Turda, cimentiștii din Fieni «e a- 
nunță a fi parteneri de temut.

Constantin SOCI 
corespondentul „Scînteif
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FAPTUL INVĂȚÂMÎNTUL SUPERIOR
A

Prima expoziție de

DIVERS MEREU MAI ADlNC ANCORAT
carte reprezentativă

din Venezuela

LA GALERIILE SIMEZA

DOUĂ EXPOZIȚII

Femeia 
cu copilul 
în brațeI

Autogara Iași. Autobuzul

REALITĂȚILE PRODUCȚIEI
Autogara lași. Autobuzul 31- 

IȘ-643 este gaia de plecare. O 
femeie — Lupu Paraschiva, din 
comuna Mironeasa — cu un co
pil in brațe și o sacoșă plină cu 
cumpărături solicită șoferului 
D. Ticu, care e și taxator, un 
bilet, dar șoferul nu-i dă. Mo
tivul ? Nici un motiv. Interve
nind, impiegatul de mișcare 
I. Munteanu și inginerul I. Rusu 
dau dispoziție șoferului să-i e- 
libereze femeii bilet de drum. 
Dar șoferul tot nu-i dă bilet și, 
ca să arate că tot el e mai 
„tare", după numai citeva sute 
de metri, oprește și dă jos din 
mașină femeia cu copilul in bra
țe, care a rămas in frig, pe
marginea drumului. Orlcit de
drastic (și, am zice, nemilos !) 
va fi sancționat șoferul, ne va 
stărui 
femeii

multă vreme imaginea 
cu copilul in brațe...

Pe recepție
„cale liberă", trenul 
de seară nr. 2148 a 
la trecerea de nivel 
din apropierea haltei 

camio- 
încărcat cu 
violentă și 

: un pasager 
întirziere de

Avînd 
personal 
surprins, 
nepăzită, 
Miercurea-Băi (Sibiu), 
nul 31—BH—2981 
vopsele. O izbitură 
un rezultat nedorit 
grav accidentat, o 
3 ore a trenului, distrugerea ca
mionului, pulverizarea vopsele
lor. Poate că n-am fi consem
nat acest fapt, dacă el nu ne-ar 
fi reamintit că în presă s-a mai 
scris despre cîteva accidente si
milare petrecute, în decursul a- 
nilor, la același pasaj de trece
re. Se vede însă că semnalele 
de alarmă despre «pasajul de 
trecere respectiv au fost trecu
te cu vederea. Rămîne de văzut 
dacă măcar acum e cineva pe 
recepție.

Frumoasa
satului

Cu 14 ani In urmă, tn pădu
rile din preajma comunei Peri
lor (Dolj) au fost colonizate pri
mele căprioare. Nimerindu-se 
insă, chiar de la început, iarnă 
grea, o căprioară cu puiul după 
ea s-a refugiat, de teama lupilor, 
la sat, prin ogrăzile oamenilor, 
care au ingrijit-o cu dragoste si 
au numit-o „frumoasa satului". 
Frumoasa trăiește si azi, iar 6 
din cei 20 de descendenti ai că
prioarei au obținut, intre timp, 
medalii de aur, de argint și de 
bronz. Alte trofee sint in curs 
de omologare. Dacă s-ar „omo
loga" și un trofeu de frumusețe 
pentru purtarea oamenilor, cei 
din Perișor l-ar merita cu pri
sosință.

Mioarele
nu s-au mai 
sculat

Ferma zootehnică din satul 
Cîrligi (Bacău). N-aveau de 
unde să știe, bietele mioare, 21 
la număr, că tocmai îngrijitorul 
lor, Petru Jaleru, le va trimite 
pe lumea cealaltă. Ele au ron
țăit cu poftă cocenii pe care a- 
cesta i-a pus seara în iesle, 
s-au culcat și... nu s-au mai 
sculat. Cocenii fuseseră folosiți 
mai înainte la acoperirea unei 
grămezi de îngrășăminte chimi
ce. O dată descoperiți, vinovă
ții urmează să acopere și pa
guba.

Reteta9

cu bucluc
Iată „rețeta" : alcool rafinat 

(pentru... miros), plus zahăr ars 
(pentru... culoare), plus apă 
chioară (pentru zeamă lungă). 
Autorii originalei „rețete" : Ște
fan Cătănoiu. vitrinier din Co- 
mănești și 1. Achim, maistru la 
grupul școlar forestier. Vran- 
cea. Tot ei au avut ideea ca a- 
ceastă bizară amestecătură să 
aibă și o denumire. Și au de
numit-o „coniac". Și cum co
niacul are stele, i-au pus și ei 
trei. Dar chiar in momentul in 
care voiau să vindă 300 de li
tri de asemenea amestec lui Au
rel Dărnică, de' la un I.L.F. din 
Bacău, s-au „amestecat" in afa
cerea lor organele de resort. 
Cei 3, cu 300 de sticle și 900 
de steluțe, au început si vadă 
stele verzi. O să-și vadă in cu- 
rlnd șl „rețeta" prescrisă de in
stanță.

Cîinii 
vagabonzi

Vn copil urca pe scara B a 
blocului A 6 de pe b-dul Repu
blicii, din plin centrul Con
stanței. Deodată i-a sărit in gît 
un dulău ciobănesc, cit un vi
țel. Înfricoșat, copilul a strigat 
după ajutor și a dat să fugă, dar 
din spate a fost încolțit de o 
cățea, care tocmai iși alăpta 
puii intr-un culcuș făcut din- 
tr-un preș. Un cetățean a sărit 
și a salvat copilul. Sesizind ca
zul serviciului de ecarisaj Con
stanța. ni s-a dat o explicație 
uluitoare :

— Nu e singurul caz. Știm 
și noi că pe scările unor blocuri 
hălăduiesc tot felul de dini va
gabonzi. Dar hingherii noștri 
n-au cum să-i prindă, pentru că 
n-au „cîmp" de fugă și le e tea
mă că-i mușcă...

Păziți hingherii de ciini I
Rubricâ redactata de
Petre POPA 
Gheorcțhe DAVID 
țl corespondenții „Scinteii”

NOUL SEDIU AL INSTITUTULUI DE PETROL Șl GAZE: 
PLATFORMA INDUSTRIALĂ A PLOIEȘTIULUI

Recent, printr-un decret al Consiliului de Stat, facultățile cu profil 
de foraj și exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze, de prelucrare 
și chimizare a petrolului și de construcție a mașinilor și utilajului pe
trolier au fost incluse intr-o instituție unitară de învățămint superior — 
Institutul de petrol și gaze — care funcționează pe platforma indus
trială a Ploieștiului. Cu acest prilej am adresat cîteva intrebări rec
torului institutului, prof. univ. dr. ing. Stelian Dumitrescu :

jinit în completarea, Înnoirea și mo
dernizarea acesteia.

— In contextul perfecționări
lor școlii noastre superioare, ce 
semnificații dobindește funcțio
narea Institutului de petrol și 
gaze la Ploiești ?

— Ce premise oferă platforma 
industrială a Ploieștiului 
tru o colaborare cit mai 
tuoasă intre învățămint, 
ducție și cercetare ?

pen- 
fruc- 
pro-

— își găsește o nouă aplicare prin
cipiul adoptat de conducerea parti
dului și statului nostru privind mai 
justa repartiție teritorială a învăță- 
mîntului superior, integrarea aces
tuia cu producția și cercetarea in 
condiții de eficientă sporită. Se știe 
bine, de altfel, atit in țară cit și peș
te hotare, că Ploieștiul este; printr-o 
îndelungată tradiție, cel mai repre
zentativ oraș petrolier al României, 
că in această localitate sînt ampla
sate cele mai mari întreprinderi de 
prelucrare și chimizare a petrolului, 
cea mai mare uzină constructoare de 
utilaj petrolier, uzină de utilai chi
mic și petrochimic. în Ploiești sint 
concentrate, de asemenea. aproape 
toate institutele de proiectare și cer
cetare din domeniul petrolului, pre
cum și majoritatea școlilor care asi
gură formarea cadrelor cu pregătire 
medie în acest domeniu. Ploieștiul 
poate fi numit, așadar, un leagăn și 
un important centru al industriei 
petroliere românești și deci este fi
resc ca și învățămîntul superior de 
petrol să fie 
idealitate.

Cit privește 
institutului, aș 
tul că prin decretul menționat 
restabilește unitatea 
mint care s-a bucurat și se bucură 
de un bine meritat prestigiu pe plan 
intern și internațional. Este vorba 
deci de o nouă etapă a Institutului 
de petrol și gazeînființat cu 23 de 
ani în urmă 
funcționa de 
iești.

au obținut titlul de inginer, doctor 
inginer sau au absolvit diverse 
cursuri de perfecționare și speciali
zare în cadrul acestui institut 582 
specialiști străini din 63 țări ale lu
mii. în prezent își desfășoară acti
vitatea în Institutul de petrol și gaze 
aproape 400 studenți. doctoranzi și 
tineri specialiști veniți la diverse 
forme de perfecționare din 40 de 
țări ale lumii ; în ultima vreme, nu
mărul lor și aria geografică a pro
venienței acestora a crescut și creș
te an de an, cuprinzînd tot mai 
multe țări, îndeosebi din Africa și 
America Latină. De altfel, prestigiul 
și calitatea cadrelor pregătite in țara 
noastră in acest domeniu se reflec
tă și in faptul că UNESCO a propus 
statului român să organizeze în acest 
institut cursuri postuniversitare pen
tru pregătirea specialiștilor în dome
niul petrolului. Aceste cursuri se 
află acum la a 9-a ediție, fiind ab
solvite de 93 de specialiști din 32 de 
țări.

— Cum Iși va dezvolta in
stitutul baza materială ?

Cu

stabilit în această

organizarea internă a 
vrea să subliniez tap- 

se 
unui invătă-

la București, care va 
acum înainte la Plo-

ce „zestre" pornește la 
drum Institutul de petrol și 
gaze și in ce direcții se prevede 
îmbunătățirea activității sale ?

— Institutul a reușit să se afirme 
ca o instituție de învățămint superior 
de prim rang și să se imnunâ pe plan 
internațional prin profil, activitate 
și rezultate. Cei peste 5 000 de ab
solvenți își desfășoară activitatea cu 
bune rezultate în diverse sectoare ale 
economiei naționale. Am putea spu
ne că dezvoltarea și modernizarea 
industriei petroliere românești se 
face în prezent aproape în exclusi
vitate de către acești absolvenți. De 
aceea, prima și cea mai cuprinzătoa
re sarcină a noastră este să-i for
măm pe toți cei 1 300 de studenți. 
cit numără azi institutul. In nivelul 
celor mai prestigioși absolvenți, spe
cialiști cu un larg orizont tehnieo- 
ș'iintific și o puternică gîndire eco
nomică.

Pe de altă parte, se știe că o bună 
parte din aceștia consolidează bu
nul prestigiu al industriei petroliere 
românești in numeroase țări ale lu
mii, unde lucrează in cadrul unor 
acorduri de colaborare tehnică și e- 
conomică. în consonanță cu această 
direcție și ca expresie a politicii 
țării noastre de fructuoasă colaborare 
și cooperare internațională, institutul 
aduce o contribuție însemnată la for
marea cadrelor de specialiști 
diverse țări ale

O o El

lumii. Pină
pentru 

în 1973
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De la început trebuie să preci&m 

că, în condițiile creșterii parcului de 
automobile cu circa 8 la sută (creș
tere realizată aproape in întregime 
pe seama producției interne de vehi
cule moderne), ale intensificării cir
culației cu pînă. la 30 la sută și ale 
dezvoltării unui puternic trafic auto- 
turistic internațional — numărul ac
cidentelor rutiere în 1973, față de 
anul precedent, reflectă, de fapt, o 
stăvilire a acestora. Dacă raportăm 
numărul de accidente la mia de au
tovehicule, indicator urmărit și la 
scară internațională, înregistrăm 
chiar o scădere a frecvenței.

Dar această primă concluzie pe 
care ne-o oferă statistica, deși conți
ne unele elemente pozitive, este de
parte de a fi satisfăcătoare. De ce ? 
Deoarece numărul tragediilor irepa
rabile (după bolile cardiovasculare și 
cancer, accidentele rutiere reprezintă 
a treia „boală" în- statisticile privind 
cauzele mortalității), ca și numărul 
rănirilor prin accidente (care duc la 
spitalizări, Ia incapacități de muncă 
pe lungi durate sau invalidități pe 
viață) este incă mare, fără să mai 
socotim și pagubele materiale direc
te (mașini avariate, mărfuri distru-
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în 1973, din total, 45 la sută în o- 
rașe, 29 la sută in așezările rurale, 
iar restul de circa 26 la sută între 
localități.

Se remarcă, deci, în comparație cu 
anii anteriori, o creștere a număru
lui de accidente în localități — adi
că în zonele de aglomerare — și o 
scădere a lor în afara localităților. 
Fenomenul, privit teritorial și pe o 
perioadă mai lungă de timp — trei 
ani, de exemplu — reflectă o scă
dere accentuată a frecvenței în ju- 
dețelesArgeș, Gorj, Hunedoara, Bihor, 
Maramureș și o creștere in județele 
Timiș. Cluj, Sălaj. Brăila, Buzău. 
Foarte ridicat se menține numărul 
accidentelor pe teritoriul județelor 
Prahova, Dolj, Brașov, Ilfov, precum 
și in municipiul București. Firește, 
într-o însemnată măsură, aceste si
tuații oglindesc gradul de preocupare 
și eficiența activității pentru comba
terea cauzelor generatoare de acci
dente din partea organelor noastre 
de miliție, dar și din partea conduce
rii unităților deținătoare de autove
hicule. direcțiilor de drumuri, școli
lor, organizațiilor de pionieri, orga
nizațiilor U.T.C., părinților ș.a.m.d. 
Mai concret, este vorba de preocu

— Institutul se mută intr-un edi
ficiu nou, modern, conceput în acest 
scop. El iși va aduce toată zestrea 
sa din București, inclusiv valorosul 
său corp profesoral. Pină în prezent 
ne-au fost alocate fonduri de 
35000 000 lei pentru amenajarea la
boratoarelor și spațiilor de învăță
mint ale Facultății de mașini și uti
laj petrolier și ale Facultății de fo- 
raj-extracție ; sintem în curs să per
fecționăm documentația pentru la
boratoarele și spațiile de invălămînt 
ale Facultății de tehnologia și chi
mizarea petrolului în valoare de alte 
circa 20 000 000 lei. Acestora li se a- 
dangă. desigur, noile construcții so
ciale pentru studenți, care, într-o pri
mă etapă, cuprind o cantină moder
nă. 2 cămine de cîte 400 locuri și al
tele. Așadar, în noua sa amplasare, 
institutul beneficiază de o bază ma
terială proprie superioară, este spri-

— Studenții și cadrele didactice 
vor putea folosi pentru practică și ac
tivitatea de cercetare științifică vas
ta bază materială a întreprinderilor 
de specialitate, a institutelor de cer
cetare și proiectare din localitate, 
în acest fel se va asigura o mai 
bună pregătire a studenților, mai a- 
Ies în domeniul practicii producti
ve, al materializării proiectelor și a 
rezultatelor cercetărilor. Pe baza con
vențiilor deja încheiate, studenții 
noștri vor beneficia de sprijinul unor 
mari și complexe unități de pro
ducție sau de cercetare ca. de pildă, 
uzina „1 Mai", Institutul de cerce
tări și proiectări rafinării. Centrala 
pentru rafinării și petrochimie, 
grupul industrial de foraj-extracție 
„Ploiești" și altele. Printr-o coope
rare și colaborare' strînse cu unele 
institute centrale (C.N.S.T., ministere 
etc.) și mai ales cu instituții și în
treprinderi locale, cadrele didactice 
vor putea fi angajate mai adînc în 
rezolvarea unor probleme de cerce
tare științifică deosebit de importan
te — între care unele deja începute 
— ca. de pildă, forajul marin și de 
mare adîncime, mărirea gradului de 
recuperare a petrolului, valorificarea 
unor noi resurse de energie (bitum), 
elaborarea și perfecționarea de noi 
tehnologii și chimizare a petrolului, 
combaterea poluării și a coroziunii, 
perfecționarea concepției și fabrică
rii utilajului petrolier și petrochimic 
și altele din planul de stat. în ore- 
zent, întreg personalul didactic de la 
catedrele de specialitate si o bună 
parte din cel de la disciplinele fun
damentale este antrenat în rezolva
rea unor probleme importante pe 
bază de contract In valoare de a- 
proape 10 milioane lei. Această ac
tivitate va cunoaște o creștere atit 
cantitativă, cit și calitativă. Presti
giul și sarcinile sub auspiciile cărora 
începem o nouă etapă de muncă ne 
obligă deopotrivă la aceasta.

Sala de colecții speciale a Biblio
tecii centrale de stat găzduiește, in- 
cepind de luni la amiază, prima ex
poziție de carte reprezentativă din 
Venezuela, replică a expoziției de 
carte românească deschisă la Cara
cas și itinerată prin mai multe ora
șe ale acestei țări.

în cuvîntul de deschidere, Angela 
Popescu Brediceni, 
bllotecii centrale de 
că actuala expoziție 
presie a dorinței de 
procă a popoarelor 
zuelean, ale căror legături de stimă 
și constantă prietenie s-au dezvoltat 
continuu și au culminat cu vizita în
treprinsă anul trecut de președintele 
Nicolae Ceaușescu în Venezuela.

Luînd cuvîntul, Juan Uslar Pietri, 
ambasadorul Republicii Venezuela 
la București, și-a exprimat convin
gerea că prin această expoziție citi
torul român se va apropia mai mult 
de cultura venezueleană, că prezenta 
manifestare va contribui la aprofun
darea prieteniei dintre popoarele ce
lor două țări.

La vernisaj au participat Andrei 
Vela, vicepreședinte al Institutului 
român pentru relațiile cultural? cu 
străinătatea, funcționari superiori 
din Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, Ministerul Afacerilor Ex
terne, Comisia națională română 
pentru UNESCO, numeroși oameni 
de cultură.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membri al corpului diplomatic.

(Agerpres)
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directoarea Si
stat, a subliniat 
constituie o ex- 
cunoaștere reci- 
român și vene-

SCULPTURI

PENTRU ORȘOVA
DROBETA TURNU-SEVERIN 

(Corespondentul „Scînteii",
Virgil Tătaru). — Atrași de 
ineditul peisaj al zonei Porțile 
de Fier, cu un an în urmă stu
denții institutului de arte plas
tice „Nicolae Grigorescu" 
București au venit in 
locuri. Scopul : să se 
în realizarea unor creații, 
înfăptuirile prezentului, 
oada de timp petrecută 
ceastă parte a țării s-a 
tizat în cele peste 100 
— grafică, pictură, sculptură — 
care acum conferă o notă apar
te noului peisaj al Orșovei. O 
parte din lucrări au fost pre
zentate 
la Casa 
lor din 
au fost 
zone ale 
bucureșteni și-au propus să re
vină în aceste locuri, pentru 
a-și duce la bun sfirșit iniția-

din 
aceste 

inspire, 
din 

Peri- 
în a- 
concre- 
lucrări

Cea de-a 11-a expo
ziție personală a gra- 
ficienel TIA PELTZ ne 
relevă o artistă preo
cupată să găsească 
modalitatea cea mai a- 
decvată exprimării a 
ceea ce i se relevă a 
fi mai important, mai 
semnificativ în contac
tul cu lumea. Și dacă 
grafia cursivă, sponta
nă, plină de haz ca
racteriza, de exemplu, 
ciclul desenelor „De la 
lume adunate" apărute 
recent în Editura poli
tică, in expoziția pe 
care publicul o poate 
vizita la Galeria 
meza, deși sfera 
preocupări rămîne 
ceeașl, mijloacele 
exprimare se schimbă. 
Rod al aceleiași analize 
sensibile și lucide, lu
crările de acum sint 
străbătute parcă de 
aspirația de a supune 
realitatea unor legi in
terioare. Imaginația 
este mereu constrînsă, 
concentrată in direcția 
interpretării acestei 
realități. Rezultatele 
depășesc insă mereu 
concretul direct repre- 
zentabil prin aspirația 
spre simbol, spre ge
neralizare. Revenind 
mereu asupra aceluiași 
cerc de preocupări, 
imaginile 
clovnilor", 
carnavalului sau lău
tarilor ilustrează par
că un proces complex 
al concretizării lor în 
forme apte să solicite 
strădania spre actuali
zarea energiilor mo
rale.

Dansurile orientale, 
siluetele gracile, sur
prinse fragmentar, ar
monioase în viziunea 
de ansamblu, lasă, de 
asemenea, să se între
vadă neobosite căutări 
pentru aflarea moda-

Si- 
de 
a- 
de

„Circului 
dresurilor,

lității de expresie, a 
soluției celei mai po
trivite și, o dată afla
te. a cizelării ei neo
bosite.

Artista nu ilustrează 
direct fenomenele pe 
care le observă în rea
litatea înconjurătoare; 
ea își fragmentează 
discursul plastic și îl 
dispune în mai multe 
imagini decît s-ar cre
de că sînt necesare, 
pentru a le converti, 
pe căi moderne, în 
grafică. Tia Peltz ne
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apare preocupată de 
aspectul tehnic al a- 
cestor realizări în care 
culorile, uneori vii, per
cutante, alteori topite 
în armonii de griurl, 
au ambiția de a sub
stitui însuși conținutul 
lucrărilor.

Aceeași consecven
ță a atașamentului 
față de real, ca punct 
de pornire și de reîn
toarcere a procesului 
de creație, dar cu re
zultate diametral opu
se, am remarcat în 
expoziția MĂRIEI 
MANOLESCU. paralel 
deschisă la Galeria 
Simeza.

De data aceasta, e- 
xercițiul mobilizat de 
pasiune se îndreap
tă spre un anumit 
mod emoțional-imagi- 
nativ de reprezentare 
a acestei realități. Este 
vorba de o articulare 
coerentă, de-sine-stă- 
tătoare, a unor reali
tăți recognoscibile, de

Mihai IORDANESCU

în expoziția organizată 
de cultură a sindicate- 
localitate. Sculpturile 
amplasate In diferite 

orașului. Studenții

Nol construcții de locuințe 
la Craiova

Foto : S. Cristian

parea pentru întărirea disciplinei ru
tiere, pentru îmbunătățirea condiții
lor de circulație — modernizări de 
drumuri, semnalizări, marcaje etc. — 
și pentku educarea participanților la 
trafic in spiritul cunoașterii și res
pectării regulilor de circulație.

CÎND SE PRODUC ACCIDENTE
LE DE CIRCULAȚIE? Numărul lor 
reflectă direct intensitatea traficului 
într-o lună sau alta. în anul trecut, 
cel mai scăzut nivel s-a Înregistrat 
în martie, iar cele mai numeroase

vibrație șenslbllă, 
încercarea de a 

fluenta neis- 
și armoniile lu- 
care artista tră-

o 
de 
capta 
tovită 
mii în 
iește.

O bogată și extrem 
de variată activitate 
artistică, care, începînd 
din 1923, de la prima 
expoziție personală a 
Măriei Manolescu, «-a 
desfășurat neîntrerupt 
pină in prezent, mar
chează. așa după cum 
se afirmă în 
expoziției, 
străbătut cu 
perseverentă 
larmă publicitară 
de-a lungul unei ju
mătăți de veac".

Bazate pe o solidă 
cunoaștere a tehnici
lor gravurii, lucrările 
prezentate la Galeria 
Simeza sînt imagini 
ale unor frumuseți va
riate. Peisajele au o- 
ferit graficiene! sursa 
directă, tonică a unei 
emoții lirice. Atît in 
gravură, cit mai ales 
în desen, fiorul poe
tic este cel al obser
vației directe. Bogate 
în inflexiuni și curbe, 
de multe ori inspira
te de farmecul învă
luitor al i 
muzicale, 
„Dansul 
„Repetiție", 
cel", „Vioară" etc. 
conțin în stratul lor 
profund o armonie 
care, unificîndu-le, le 
face să „cînte". Sigu
ranța meșteșugului 
artistic, fără facilități 
de cursivitate superfi
cială, este vizibilă nu 
numai in desene, dar 
și în ilustrațiile la 
„Gazda" de Dosto- 
levski sau „Amintiri 
dip copilărie" de Ion 
Creangă.
Marina PREUTU

catalogul 
„drumul 
modestă 
și fără

unei piese 
desene ca 

Salomeii", 
, „Violon- 

„Vioară"

•>.

Noi complexe 
meșteșugărești 

pentru populație
BACĂU (Corespondentul 

„Scînteii", Gheorghe Baltă). — 
La Buhuși, Tg. Ocna, în muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și in noile cartiere de locuințe 
Cremenea și Cornișa Bistriței 
din Bacău au fost construite și 
date în folosință noi complexe 
de servire ale cooperației meș
teșugărești. Ele totalizează un 
spațiu de circa 6 000 mp și cu
prind ateliere de încălțăminte, 
confecții pentru bărbați și fe
mei, marochinărle, lenjerie, sec
ții pentru țesut covoare plușate 
și magazine de desfacere a pro
duselor realizate de unitățile 
cooperației meșteșugărești din 
județ. Zilele acestea a fost ter
minată și construcția casei 
modă din Bacău. Realizată ln- 
tr-un stil arhitectonic modern, 
noua unitate dispune de ateliere 
de confecții, magazine de desfa
cere mobilate șl utilate adecvat.

Pînă la sfirșitul anului, în 
județul Bacău vor fi construite 
noi complexe de servire și 
ateliere mixte în orașele Comă- 
nești. Bacău și Buhuși, care vor 
contribui la o mai bună apro
vizionare și servire a cetățeni
lor din localitățile respective.

de

după-amiază favorizează numărul 
crescut de evenimente rutiere.

CINE SINT, ÎNDEOBȘTE. AUTO
RII ACCIDENTELOR? CARE SÎNT 
CAUZELE PRINCIPALE? Să răs
pundem, bazîndu-ne în continuare pe 
statistica ’73. Din totalul accidente
lor rutiere, 52 la sută au fost comi
se din vina conducătorilor auto. Cau
zele fiind, în ordinea frecvenței, ex
cesul de viteză, neatenția, neacorda- 
rea priorității, depășirile neregula
mentare, alcoolul, urmate la mare

în anul care a trecut ele au sporit 
cu circa treisprezece la sută. în ce 
privește gravitatea, la fiecare zece 
accidente comise sub influența al
coolului s-au înregistrat în medie 
cinci morți și nouă răniți.

Alte motive de reflecție le oferă 
frecvența mare, 37,5 la sută din total, 
a accidentelor produse din vina pie
tonilor și pasagerilor — ceea ce re
flectă încă ritmul lent de adaptare a 
unor cetățeni ța rigorile circulației 
moderne în continuă Intensificare.

minica pe toate traseele deschise tra
ficului internațional, introducerea 
metodei noi, mai exigente, de exa
minare a viitorilor conducători auto 
ș.a. — nu am reușit încă să instau
răm peste tot (în special în mediul 
rural și in rîndul pietonilor) o dis
ciplină riguroasă a circulației — care, 
de fapt, este singurul și cel mai si
gur antidot împotriva accidentului. 
Recunoaștem, aceasta este și o ur
mare a faptului că unii agenți de 
circulație au manifestat o exigență

PREVENIREA ACCIDENTELOR RUTIERE 
depinde de fiecare cetățean în parte 

________________ opinează general-maiqr Haralambie VLĂSCEANU, _________________
locțiitor al șefului Inspectoratului General al Miliției

accidente, de 2,5 ori mai multe, în 
octombrie — lună de vîrf a campa
niei agricole, a transporturilor de 
aprovizionare. Observații interesante 
ne oferă evoluția accidentelor în 
cursul sâptămînii, aproape egal re
partizate pe toate zilele, exceptînd 
sîmbăta — care marchează un însem
nat salt (fiind ziua cînd cei care au 
lucrat toată săptămîna se grăbesc să 
se retragă, cînd vehiculele care au 
fost pe șantiere îndepărtate revin la 
bază, iar șoferii de „duminică" se 
grăbesc să plece în voiaj). Dacă a- 
nalizăm evenimentele rutiere după 
orele zilei, vom face constatarea că 
cele mai multe (peste 45 la sută) se 
comit după-amiaza. între orele 12 și 
19, recordul deținîndu-1 răstimpul 
dintre orele 17 și 18 după-a
miază. Acumularea oboselii de către 
cei de la volan, graba de a se re
trage la garaj, nu rareori și dorința 
de a mai face o cursă ilegală. în in
teres personal, ca și aglomerația pie- 
tonieră sporită in acest sfirșit de

distanță de alte cauze mai puțin 
frecvent întllnite ca : nesemnalizarea 
la schimbarea direcției, conducerea 
de către persoane fără permis etc. 
Să ne oprim, fie și pe scurt, asupra 
cîtorva dintre aceste cauze...

Anul trecut a fost primul an In 
care s-a înregistrat o scădere a acci
dentelor datorate exceselor de vite
ză ; totuși, această cauză continuă să 
ocupe locul întîl. Scăderea se expli
că prin limitarea legală a vitezei și, 
în special, prin efectele disciplina
torii ale radarului. în schimb, a cres
cut numărul de accidente comise din 
neatenție — ceea ce înseamnă subes
timarea de către șoferi a valorii frac
țiunilor de secundă și a condițiilor 
deosebite (polei, mîzgă. vizibilitate 
redusă) ; distragerea prin preocupări 
colaterale (fumatul la volan, discu
țiile cu persoana din dreapta, întoar
cerea capului) ; apariția efectelor o- 
boselii etc.

Este știut că accidentele provocate 
sub influența alcoolului au urmările 
cele mai nefaste. Cu toate acestea,

Principalele cauze (circa 80 la sută 
din cazuri) sînt neasigurarea la tra
versarea drumurilor și traversarea 
prin locuri nepermise. Un procent 
mare de victime îl dau copiii și bă- 
trînii. O comparație a evoluției feno
menului în ultimii patru-cinci ani 
arată că a scăzut numărul ac
cidentelor din rîndul elevilor din 
primele clase de școală — re
zultatul acțiunilor de educație 
rutieră în școli — dar se men
ține ridicată rata vieților pierdute și 
a rănirilor grave în rîndul preșcolari
lor, copii scăpați de sub supraveghe
rea părinților.

CE CONCLUZII SE IMPUN pen
tru noi, din analiza evenimentelor 
rutiere ? Cu toate inițiativele și mă
surile luate care au dus la o stăvi
lire a dinamicii accidentelor — „fil
tre totale", radar, prezență mai mare 
pe trasee și intervenții mai operati
ve pentru fluidizarea circulației, 
.scoaterea căruțelor și tractoarelor In 
perioada de vară de pe unele por
țiuni aglomerate de drum, interzi
cerea traficului greu sîmbăta și du-

scâzută. în condițiile în care acci
dentele datorate alcoolului și nea
tenției sint în creștere, cînd viteza 
excesivă, în ciuda limitărilor cunos
cute, continuă să dețină primul loc 
— orice spirit conciliant, toleranță 
sau îngăduință pot deveni fatale. Iar 
cînd vorbim de viteză, nu avem în 
vedere numai încălcarea unor limite 
maxime legale, cum se scuză mulți, 
ci și nearmonizarea vitezei cu situa
ția concretă de pe drum (polei, lipsă 
de vizibilitate, aglomerație etc.).

Recunoscînd deschis partea noastră 
de vină, și precizind hotărirea noas
tră de a ne îmbunătăți în continuare 
activitatea pe această linie, trebuie 
totodată să subliniem că disciplinarea 
participanților la trafic nu poate a- 
tinge nivelul dorit dacă ea se Înte
meiază doar pe măsurile coercitive 
ale miliției. în același timp, este ab
solut necesar ca toți factorii de re
sort, de la șefii de coloană și revi
zorii tehnici, pină la organele depar
tamentale de control (în ce privește 
conducătorul auto), gi de la opinia

publică, pînă la școală și fgmilie (în 
privința pietonului și pasagerului), 
să acționeze cu forțe sporite și pe 
planuri multiple in același scop.

Prin aplicarea planului de măsuri 
adoptat anul trecut, in urma consfă
tuirii cu factorii care răspund de si
guranța traficului rutier, s-au reali
zat —■ cu sprijinul efectiv al statu
lui, care a cheltuit In acest sens pes
te 100 milioane lei — substanțiale 
îmbunătățirț ale condițiilor materiale 
de circulație, constlnd între altele în 
extinderea, modernizarea și unifor
mizarea semnalizării rutiere, în e- 
fectuarea unui însemnat volum de a- 
menajări ș.a.m.d. In condițiile aces
tor îmbunătățiri este însă necesar 
ca atît noi, cît și organele de ad
ministrare a drumurilor să ne in
tensificăm acțiunile pentru optimi
zarea fluxurilor de trafic. Totodată, 
se impune o exigență sporită din 
partea unităților de transporturi pen
tru asigurarea stării tehnice a auto
vehiculelor. (Spunem aceasta, întru- 
cît lasă încă foarte mult de dorit sta
rea tehnică a vehiculelor aparținînd 
unităților agricole, în special C.A.P., 
unităților subordonate consiliilor 
populare, Ministerului Construcțiilor 
Industriale ș.a.).

Un rol foarte important în preve
nirea accidentelor îl au propaganda 
și educația rutieră. Articolele de spe
cialitate din presă, ca și emisiunile 
radioteleviziunii au avut și au o 
mare audiență la public ; concursu
rile, lecțiile de educație rutieră în 
școli, activitatea de propagandă des
fășurată de U.T.C., Consiliul Național 
al Pionierilor, ADAS, A.C.R. încep 
să-și arate roadele. Dar mai este 
mult de făcut...

Din analiza fiecărui accident în 
parte, și a tuturor la un loc, se des
prinde invariabil concluzia că foarte 
multe — dacă uu în întregime — erau 
evitabile. De aceea, cit ne privește 
pe noi, vom depune toate eforturile 
pentru a le preveni șl sperăm să 
avem într-o măsură și mai mare 
sprijinul și colaborarea tuturor fac
torilor interesați, contribuind astfel 
împreună, cu eficiență sporită, la e- 
radicarea acestui flagel al vieții mo
derne. care se numește accident ru
tier. Este însă cert și verificat că 
prevenirea accidentelor depinde, in 
cele din urmă, de fiecare cetățean în 
parte (fie pieton, fie conducător auto), 
de măsura în care înțelege să res
pecte din convingere, în Interesul 
securității sale și a concetățenilor 
săi, regulile de circulație.

I
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaAm apreciat mesajul dv. de salutări sincere și bune urări pe care mi l-ați transmis în timpul survolării teritoriului Republicii Arabe E- gipt. Dorind poporului român măreție și progres, vă transmit dumneavoastră cele mai calde salutări.
MOHAMMED ANWAR EL SADAT

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaAm fost foarte mișcat de amabilul dv. mesaj de felicitări cu ocazia preluării funcției de prim-ministru al Turciei.Adresîndu-vă cele mai sincere mulțumiri, îmi exprim, totodată, convingerea că bunele relații statornicite între Turcia și România vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul țărilor noastre, al cooperării în regiunea Balcanilor, al păcii și securității internaționale.
BULENT ECEVIT

Ptimul ministru al Turciei

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HOCHEI PE GHEAȚA

Aseară, la patinoarul „23 August” 
din Capitală s-a disputat meciul de 
hochei pe gheață dintre selecționata 
olimpică a Elveției și reprezentati
va României. Partidă s-a încheiat cu 
scorul de 17—4 (3—1, 7—3, 7—0) în 
favoarea hocheiștilor români. Puncte
le echipei române au fost marcate

olimpică a Elveției 17-4
de V. Huțanu (4), Ioniță (3), Varga 
și Moroșan (cite 2), Pană, Gheorghe, 
Costea, Tureanu, Sgincă și Gheorghiu 
(cite un gol). Pentru oaspeți au înscris 
Spengler
Astăzi, de Ia ora 18,00, se dispută al 
doilea joc între cele două formații.

RÎNDÎN CÎTEVA

(2), Imesch și Udriot.

I

întoarcerea delegației de activiști ai P.C.R. din R.P. Ungară

Organizatorii întrecerilor fi
nale ale „Cupei tineretului" — 
ediția de iarnă — ne înștiințea
ză că, din cauza timpului ne
prielnic pentru sporturile de 
iarnă, finalele pe țară la pro
bele de schi, săniuș și patinaj 
se amină pentru sîmbătă 2 
martie și duminică 3 martie 
a.c.

ACTUALITATEA LA TENIS
LA TORONTO : ÎNVINGĂTOR 

OKKER. Turneul internațional de 
tenis de la Toronto, contind pentru 
grupa I a circuitului W.C.T., a fost 
cîștigat de jucătorul olandez Tom 
Okker, învingător cu 6—3, 6—4 in 
finala susținută cu Ilie Năstase.

Proba de dublu s-a încheiat cu 
victoria cuplului Tony Roche (Aus
tralia) — Raul Ramirez (Mexic), care 
a întrecut, în finală, cu 6—2, 2—6, 
6—4 perechea Tom Okker (Olanda)— 
Marty Riessen (S.U.A.).

învingător In primul 
putat în urmă cu două 
Richmond, campionul 
Năstase continuă să fie
samentului acestei grupe. Ilie Năs
tase totalizează în prezent 292 punc
te, fiind urmat de olandezul 
Okker 
Nikola

LA 
ASHE.

R. P. CHINEZĂ

SIMBOLURILE 
„DEȘERTULUI VERDE"

Luni după-amiazâ s-a înapoiat în 
Capitală delegația de activiști ai 
P.C.R., condusă de Nicolae Tăbîrcă, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
preșcdinte al Comitetului pentru pro
blemele consiliilor populare, care, la 
invitația C.C. al P.M.S.U., a făcut o

vizită în schimb de experiență în 
R.P. Ungară.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de tova
rășii Theodor Marinescu, membru al 
C.C. al P.Q.R., și Dumitru Turcuș, 
adjunct! de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid..

Vernisajul expoziției de fotografii „A 58-a aniversare 
a forțelor Armate ale U. R. S. S.“

La Casa centrală a armatei din 
Capitală a avut loc, luni diminea
ța, vernisajul expoziției de fotogra
fii „A 56-a aniversare a Forțelor 
Armate ale U.R.S.S.”, la care au 
luat parte generali și ofițeri supe
riori din garnizoana București.

Au fost prezenți N. V. Maslenni

kov, ministru-consilier al ambasadei 
Uniunii Sovietice, și membri ai am
basadei.

Au rostit alocuțiuni colonel Matei 
Maci, șeful Casei centrale a ar
matei, și colonel A. F. Musatov, a- 
tașat militar, aero și naval al 
U.R.S.S. la București.

(Agerpres)

GALĂ DE FILME LA AMBASADA 
REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD
Cu prilejul celei de-a 13-a aniver

sări a unificării forțelor armate 
populare de eliberare din Vietnamul 
de Sud, luni seara, însărcinatul cu 
afaceri ad-interlm al Republicii 
Vietnamului de Sud la București, Vu 
Le, a organizat o gală de filme la 
sediul ambasadei.

Au participat Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, general-colonel Sterian Țircă, ad

junct al ministrului apărării națio
nale, Tamara Dobrin, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au luat parte atașați militari acre-, 
ditați in țara noastră, alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

ÎNTRE 12-19 MAI, LA BUCUREȘTI

„Tîrgul internațional pentru bunuri 
de consum - TIBCO ’74“

POLITEHNICA TIMIȘOARA, VIC
TORIOASA IN POLONIA. — în 
continuarea turneului ne care îl în
treprinde în Polonia, echipa de fotbal 
Politehnica Timișoara a jucat la 
Zabrze cu formația Gornik, una din 
fruntașele primei divizii a campio
natului. Fotbaliștii români au obți
nut victoria cu {scorui de 1—0 (1—0), 
prin golul marcat în minutul 22 de 
Bojin.

$AH. GHEORGHIU CONDUCE ÎN 
CLASAMENT. — înaintea disputării 
ultimei runde a turneului interna
țional de șah de la Torremolinos 
(Spania), marele maestru român 
Florin Gheorghiu se află pe primul 
loc în clasament, cu 8,5 puncte. II 
urmează Ostoici (Iugoslavia) — 8 
puncte, Torre (Filijjine) — 7,5 punc
te și o partidă întreruptă, Lombardi, 
Tarjan (ambii S.U.A.) și Vesterinen 
(Finlanda) — 7,5 puncte etc.

în runda a 12-a, Florin Gheorghiu 
(cu piesele albe) l-a învins în 24 de 
mutări pe șahistul spaniol Javier 
Sanz. Florin Gheorghiu ciștigase, in 
53 de mutări, și partida întreruptă 
în runda anterioară cu Manuel Ruiz 
(Spania).

SEMIFINALIȘTII LA TITLUL 
MONDIAL. — Au luat sfirșit me
ciurile din cadrul sferturilor de fi
nală ale turneului candidaților la 
titlul mondial de șah, deținut de ma
rele maestru american Robert 
Fischer. Cele două semifinale ale 
turneului, programate in luna apri
lie, se vor disputa între marii maeș
tri sovietici Boris Spasski și Anatoli 
Karpov, respectiv Tigran Petrosian 
și Viktor Korcinoi.

Ultimul calificat în semifinale a 
fost Tigran Petrosian, învingător cu 
3—2 în meciul susținut, " ~
de Mallorca ~ ’
rele maestru

. Portisch. Cea 
torie a lui Petrosian a fost obți
nută în partida a 13-a, cîștigată la 
mutarea a 40-a.

VOLEI. ÎN CUPELE EUROPENE. 
— Turneul final al „Cupei cupelor”

la
(Spania), cu 

maghiar 
de-a treia

Palma 
ma- 

Lajos 
vic-

a

între 12 și 19 mai, Capitala țării 
noastre va găzdui o manifestare 
expozițională in premieră — „Tîr
gul internațional pentru bunuri de 
consum — TiBCO ’74“. Organizat 
sub egida întreprinderii de tirguri 
și expoziții de pe lingă Camera de 
Comerț și Industrie, „TIBCO ’74“ va 
reuni confecții și textile, încălță
minte, mobilă și produse de mobilă, 
produse din sticlă, porțelan și faian
ță, obiecte de artizanat, produse 
cosmetice, detergenți, coloranți, an
velope, fibre chimice, materiale 
plastice, produse ale industriei e- 
lectronice și electrotehnice. în 12 pa
vilioane, ocupînd o suprafață de cir
ca 16 500 mp, vor fi expuse produ

se din Austria, Bulgaria, Cehoslova
cia, R.P. Chineză, Cuba, R.D. Ger
mană, R.F. Germania, Polonia, Un
garia și U.R.S.S., cu expoziții co
lectiv?. La această manifestare vor 
fi prezente, de asemenea, firme in
dividuale din Anglia, Elveția, Israel, 
Italia și Japonia.

.Țara noastră va deține mai bine 
de jumătate din suprafața de expu
nere și urmează a fi reprezentată 
de 25 de întreprinderi de comerț 
exterior, printre care Arpimex, Cen- 
tralimpex, Confex, Romanoexport, 
Romsit, Stirex, Tricoexport, Tehno- 
forestexport, Exportlemn, Vitrocim, 
Azoexport, Chimimportexport, Da
nubiana, Electronum și altele.

(Agerpres)

| CICERONE THEODORESCU |
în ziua de 18 februarie s-a stins 

din viață Cicerone Theodorescu, 
membru al Uniunii scriitorilor, 
personalitate marcantă a scrisului 
românesc, rapsod inspirat al elanu
lui constructiv socialist, al iubirii 
de patrie.

Cicerone Theodorescu s-a născut 
la 9 februarie 1908, în București, 
dintr-o familie de muncitori. Licen
țiat al Facultății de litere și filozo
fie, a lucrat un timp ca profesor 
secundar, apoi ca redactor și colabo
rator la cele mai prestigioase reviste 
literare ale timpului.

Ani de-a rîndul, Cicerone Theodo
rescu a desfășurat o prodigioasă ac
tivitate de ziarist profesionist la pu
blicațiile de orientare democratică, 
antifascistă din perioada interbelică.

După eliberarea patriei. Cicerone 
Theodorescu, prin scrisul său angajat, 
a luptat cu fervoare pentru izbînda 
obiectivelor înscrise in programul 
Partidului Comunist Român, al că
rui membru devotat a fost.

Membru fondator al Uniunii scrii
torilor, Cicerone Theodorescu a fă
cut parte din primul comitet de con
ducere al acesteia, ales în 1944.

Artist cetățean, el a îndeplinit 
funcții importante, fiind director ad
junct al Editurii pentru literatură și 
artă și redactor-șef al revistei „Via
ța românească”.

CONSILIUL CULTURII
ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE

★
Adunarea de doliu va avea loc în 

ziua de 20 februarie, ora 12, la Casa 
scriitorilor (Calea Victoriei nr. 115),

Bogata operă poetică a lui Ci
cerone Theodorescu numără peste 
30 de volume. începînd cu „Cleștar” 
(1936) și urmat de „Cintece de gale
ră”, „Focul din amnar”, „Calea Gri- 
viței”, „Din toamna lui ’39”. „Un cin- 
tec din ulița noastră”, „Zburătorul 
de larg”, „Pădurea de cleștar” etc. 
Poezia lui Cicerone Theodorescu 
poartă mesajul unui vibrant uma
nism, al dragostei pentru idealurile 
și lupta clasei muncitoare din țara 
noastră, al istoriei poporului român 
și al prezentului nostru socialist. Ea 
adaugă valori de seamă poeziei noas
tre noi. O,parte importantă a crea
ției sale se adresează copiilor : 
„Ograda minunată”, „Copiii cartie
rului”, „Povestea piticului boier”. 
Datorită muncii sale susținute, citi
torii din țara noastră au putut să 
cunoască In traducere mari valori ale 
liricii universale — creații ale lui 
Maiakovski, William Blake, Shake
speare, Sandburg ș.a.

Pentru meritele sale deosebite, lui 
Cicerone Theodorescu i-au fost con
ferite ordine și medalii ale republi
cii, fiind laureat al Premiului de 
Stat.

Prin încetarea din viață a lui Ci
cerone Tbedorescu, literatura noastră 
suferă o grea și dureroasă pierdere.

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA
*

unde corpul defunctului se află 
depus, iar înhumarea la ora 14, la 
cimitirul Sf. Vineri.

cinema
• Dincolo de nisipuri x SCALA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Aurul negru din Oklahoma : 
FESTIVAL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16; 
18,30 ; 21. FAVORIT — 9,15 ; 11,30; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,36.
• Semurg, pasărea fericirii î 
LUMINA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
• întoarcerea lui Magellan : CEN
TRAL — 9,15 ; 11,30 ; 13,43 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, GLORIA — 8.45 ; 11,15;
13.30 ; 15.45 ; 18,15 ; 20,30.
• Cidul î PATRIA — 9 ; 12,45 :
16.30 ; 20,15.
• Chemarea străbunilor : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 4929) ; 20,15 (seria de bi
lete — 4941), LUCEAFĂRUL —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,
BUCUREȘTI — 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21.

• Capcana x VICTORIA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
POPULAR — 15,30 ; 18 : 20,15.
• Omul cu creierul transplantat : 
CAPITOL — 9,30 ; 11,30 ; 14 ; 16,15;
18.30 ; 20,45, MODERN — 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,16 : 20,30.
• Cojocelui fermecat x DOINA —
11.15 ; 13,30.
• Steaua fără nume : DOINA —
9.15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Misterioasa prăbușire : EX
CELSIOR — 9,15 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 1« ; 20,15, FLAMURA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Trecătoarele iubiri : COTRO-
CENI — 13,45 ; 16 ; 18.15 ; 20,30,
VOLGA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15.45; 
18 ; 20.30.
• Insula misterioasă : GRIVIȚA 
— 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Onorabila Caterina — 14,30,
Volpone — 16,30 ; 18.45. Vițeii — 
20,45: CINEMATECA (sala Union). 
o Cercul : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Dragostea începe vineri : VI- 
TAN — 15,30 ; 18 ; 20.
• Aventura lui Darwin : BU-

la volei feminin se va desfășura în
tre 8 și 10 martie în localitatea iu
goslavă Osiek și va reuni echipele 
Ț.S.K.A. Moscova, Dinamo Bucu
rești, A.Z.S. Varșovia și Ruda 
Ilvezila Fraga.

în ultimele meciuri disputate s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Ț.S.K.A. Moscova — T.T. Haga 3—0 
(15—9, 15—3, 15—7) ; Akademik Sofia
— Ruda Hvezda Praga 0—3 (1—15,
9— 15, 3—15).

In „Cupa campionilor europeni” 
la volei feminin s-au desfășurat 
două partide retur, încheiate cu ur
mătoarele rezultate : Start Lodz — 
Levski Spartak Sofia 3—1 (15—1, 
15—8, 16—18, 15—8) ; V.C. Haarlem
— Dynamo Berlin 1—3 (15—10,
10— 15, 7—15, 12—15)._Echipele Levski 

Berlin
final

Spartak Sofia și Dynamo 
s-au calificat pentru turneul 
âl competiției.

HANDBAL. JAPONIA A 
CALIFICATA. — Selecționata 
culină de handbal a Japoniei este 
cea de-a 16-a și ultima echipă cali
ficată pentru turneul final al Cam
pionatului mondial, care se va des
fășura între 28 februarie și 10 mar
tie in R. D. Germană. Echipa ni- 

• ponă va juca in grupa C, alături de 
reprezentativele U.R.S.S., S.U.A. și 
R. D. Germană.

Echipa Japoniei a obținut califica
rea, cîștigînd cu scorul general de 
32—28 meciurile susținute, la Tel 
Aviv, cu formația Israelului. Prima 
partidă s-a Încheiat la egalitate : 
14—14, iar în cea de-a doua, victo
ria a revenit cu scorul de 18—14 
handbaliștilor japonezi.

ATLETISM. — în cadrul concursu
lui internațional „indoor” de atletism 
de la San Diego (California), spor
tivul american Tony Waldrap a sta
bilit cea mai bună performanță mon
dială pe teren acoperit în proba de 
o milă, cu timpul, de 3’55”. Pe locul 
secund s-a clasat atletul kenyan Wil
son Waigwa — 3’57”. în cursa femi
nină de 880 yarzi, tînăra recordmană 
americană Mary Decker (in vîrstă de 
15 ani) a terminat învingătoare cu 
un timp excelent : 2’02”4/10 — nou 
record mondial de sală.

Cu prilejul unui concurs desfășurat 
pe teren acoperit, la Varșovia, cu
noscutul atlet polonez Henryk Szor- 
dikowski a stabilit un nou record 
mondial de sală în proba de 1 000 m, 
cu timpul de 2’20”. Vechiul record 
era de 2’20”4/10 și aparținea, din anul 
1971, sportivului american Thomas 
van Ruden.

CAMPIONATE DE FOTBAL
SCOR EGAL ÎNTRE AJAX ȘI 

FEJENOOitO. — Olanda (etapa a 
23-a) : Fejenoord Rotterdam — Ajax 
Amsterdam 2—2 ; F.C. Twente En
schede — Graafschap 7—0 (!) ; F.C. 
Amsterdam — Teistar 3—1.

Clasament : 1. Ajax Amsterdam — 
38 puncte ; 2. Fejenoord Rotterdam 
— 37 puncte ; 3. F.C. Twenie Ens
chede — 37 puncte.

BARCELONA — REAL 5—0 ! — 
Spania (etapa a 22-a) : Castellon — 
Saragossa 2—1 ; Real Sociedad — 
Malaga 1—1 ; Espanol Barcelona —

16-A
mas-

Oviedo 2—0 ; Celta Vigo — Atletico 
Madrid 1—2 ; Santander — Valencia 
0—1 ; Eiche — Las Palmas 1—0 ; 
Real Madrid — C.U.F. Barcelona 
0—5 (!). Partida s-a disputat la Ma
drid,’ in prezența a peste 100 000 de 
spectatori. Unul dintre cei mai buni 
jucători de pe teren a fost Johann 
Cruyff (C.U.F. Barcelona). El a mar
cat un gol și a contribuit decisiv la 
înscrierea altor două puncte ale e- 
chipei sale.

Clasament : 1. C.U.F. Barcelona — 
33 puncte ; 2. Malaga — 26 puncte ; 
3. Atletico Madrid — 26 puncte.
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dusele pe care le vom înlocui, care 
vor fi eficacitatea, competitivitatea 
acestora, după ce tehnologii și în ce 
formă de organizare vor fi fabricate 
produsele in viitor, cu ce oameni și 
cu ce calificare ș.a. ? Cea mai mare 
greșeală posibilă a unei conduceri ar 
fi lipsa de preocupare, neglijarea 
răspunsurilor la asemenea întrebări, 
deoarece ele stabilesc țeluri și obiec
tive, orientează întreprinderea. Se 
cere o conducere care leagă prezen
tul de viitor și pe ambii termeni de 
trecut. Fiecărui conducător trebuie 
să-i fie foarte clar ce are de făcut 
în viitor, pentru a răspunde în cele 
mai bune condiții problematicii de 
perspectivă printr-o pregătire din 
timp. Cit de mult ne costă încă a- 
ceastă ignorare a perspectivei în u- 
nele întreprinderi rezultă și din fap
tul că, de pildă, duratele de asimi
lare a diferitelor produse sînt încă 
mari și foarte mari, că pregătirea 
din timp a cadrelor calificate rămîne 
o problemă acută îrțcă pentru o serie 
de noi unități industriale, că, lip
sind un riguros studiu al pieței, 
unele produse se stochează. Sînt e- 
fectele nedorite, pe tărîmul eficien
ței, ale unei conduceri tributare 
activității curente, ca și cum planul 
anual nu ar fi o verigă a planului 
cincinal, o componentă a perspecti
vei în dezvoltarea economică.

în exercitarea actului de condu
cere, partidul ne cere să realizăm o 
eficiență materială maximă, concretă, 
însăși știința conducerii este o știin
ță a acțiunii practice și ea nu poate 
fi ruptă de realitate. Stă în puterea 
fiecărui organism de conducere să 
mobilizeze colectivele de oameni ai 
muncii din întreprinderi și centrale 
pentru obținerea unor rezultate eco
nomice pe măsura potențialului teh
nic și material existent. Esențial este 
ca, înainte de orice, să se creeze o 
trainică punte de legătură între gîn- 
dire, scop, mijloace și acțiune.

(Urmare din pag. I)

tă decît puține legături trainice în
tre beneficiar și producător, legături 
sistematice care s-ar putea solda cu 
cîștiguri însemnate de o parte și de 
alta. Mă opresc asupra unui exem
plu. Se știe că fabricăm de mai bine 
de un an autocamioane cu motor 
Diesel. Rentabilitatea obținută la a- 
ceste produse se situează în jur de 
2—3 la sută, în timp ce rentabilita
tea medie pe ministerul de resort 
este de 24—25 la sută. Aparent ar 
fi vorba de o evidentă lipsă de efi
ciență. Și totuși, aceste produse se 
fabrică în proporție tot mai 
și, mai ales, sînt intens 
De ce s-a luat o asemenea decizie, 
cind s-a hotărît 
țreșterea susținută a producției ? Pen
tru motivul fundamental că, in ex
ploatare, la beneficiar se obțin efecte 
economice de 3—4 ori mai mari com
parativ cu tipurile de autocamioane 
..Sil”. Iată o situație pozitivă, deo
sebit de favorabilă pentru economie, 
care nu trebuie să rămînă o „floare 
rară”.

Aplicarea metodelor și formelor 
moderne de conducere înseamnă, 
implicit, trecerea de la conducerea 
empirică — caracterizată prin rezol
varea problemelor „din mers”, după 
principiul perimat „văzînd și făcind” 
— la conducerea științifică, care 
pune accentul pe previziune și pre
gătirea prealabilă a condițiilor de 
desfășurare a activităților, înlăturind 
improvizațiile și risipa. Așadar, op
tica în care trebuie să gîndească 
problemele unității organele colecti
ve de conducere este aceea care re
zultă din răspunsurile ce trebuie 
date la următoarele întrebări : cum 
va arăta întreprinderea și care vor 
fi produsele peste 5, 10 sau 20 de 
ani, care este și cum va evolua u- 
zura morală a produselor ce le fa
bricăm și care sînt sau vor fi pro-

mare 
solicitate.

asimilarea lor și

ZEȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45.
• Vifornița : UNIREA — 16 ; 18 ; 
20.
• Luna furioasă : FLOREASCA 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Veronica se întoarce : DRUMUL 
SĂRII — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Joe Kidd : BUCEGI — 15,30 ; 
18 : 20,15, CIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• Marele vals : PROGRESUL — 
16 ; 19, MOȘILOR — 9 ; 12,15 ; 16; 
19.
• Fapt divers in prima pagină : 
PACEA — 15,30 ; 17.45.
• Decolarea s PACEA — 20.
• Judo î FLACĂRA — 9 ; 11,15 : 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15.
O O floare și doi grădinari : DA
CIA — 9 ; 12.30 ; 16 ; 19,30.
• Nu trișa, dragă : ARTA — 16: 
18 ; 20,15.
• Torino negru : LIRA — 15.30 : 
18 ; 20,15.
• Bună seara, doamnă Campbell: 
FERENTARI — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Jandarmul se însoară : COS
MOS — 15,30.

• Zăpada fierbinte : COSMOS — 
18 ; 20,15.
O Fata care vinde flori : MUNCA 
— 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• E departe pină la cer : CRTN- 
GAȘI — 16,30,; 18,15.
• Dosare de mult uitate : RAHO
VA — 15,30 ; 18 ; 20,15.

teatre
• Opera română : Văpaia — 19.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Un fluture pe lampă — 19.30, (sala 
Comedia) : Prizonierul din Man
hattan — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Luda Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Joc de pisici — 20, (sala 
din str. • Alex. Sahia) : A două
sprezecea noapte — 20.

turneu, dis- 
săptămîni la 
român Ilie 
lider al cla-

Tom
— 160 puncte și iugoslavul 
Pilici — 124 puncte.
BOLOGNA : ÎNVINGĂTOR 
Desfășurat timp de o săptă- 

mînă la „Palatul sporturilor” din Bo
logna, primul turneu al grupei a III-a 
a circuitului W.C.T. s-a încheiat cu 
victoria tenismanului american Ar
thur Ashe, care l-a întrecut în fina
lă cu 6—4, 7—5 pe jucătorul englez 
Mark Cox.

în finala probei de dublu, care a 
durat peste două ore, suedezii BjSrn 
Borg și Ove Bengtson i-au învins in 
cinci seturi : 6—4, 5—7, 4—6. 7—6, 
6—2 pe americanii Arthur Ashe și 
Roscoe Tanner.

LA BIRMINGHAM : ÎNVINGĂ
TOR CONNORS. Au luat sfirșit în
trecerile turneului internațional „in
door” de tenis de la Birmingham 
(Alabama).

Conform pronosticurilor, victoria, 
în proba de simplu a revenit ameri-t 
eanului Jimmy Connors, care, în fi
nală, a dispus cu 7—5, 6—3 de com
patriotul său Sandy Mayer.

în finala probei de dublu, cuplul 
Mayer (S.U.A.)—Fletcher (Australia) 
a întrecut cu 7—5, 6—7, 6—3 pere
chea Niki Kalogheropoulos (Grecia)
— Ivan Molina (Columbia).

AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE LA 
SALISBURY. Au început întrecerile 
tradiționalului turneu internațional 
de tenis de la Salisbury (Maryland).

Iată principalele rezultate inregis- 
trate în primul tur al probei de sim
plu : Delaney (S.U.A.) — Goven 
(Franța) 6—4, 6—4 ; Pisecki (Ceho
slovacia) — Vijay Amritraj (India) 
4—6, 6—3, 7—6 ; Taroczy (Ungaria)
— Ion Sântei (România) 6—4, 6—4 ; 
Simpson (Noua Zeelandă) 
(Cehoslovacia) 6—3, 6—3 : 
(S.U.A.) — Kuhnke 
6—3, 7—6.

La acest turneu
Năstase.

„L’UNITÂ”

- Pala 
Austin 

(R.F. Germania)

participă și Uie

Cine privește harta 
Chinei poate desluși 
cu ușurință. într-o 
zonă nordică a țării, 
contururile unei mari 
întinderi de 
Este faimosul 
Maowusuo. Un 
care. în anii 
populare, a căpătat un 
nou destin. în trecut, 
nisipurile lui adormi
te se „trezeau” doar 
la chemarea vînturilor 
sălbatice și își schim
bau brusc înfățișarea 
liniștită.; atunci, du
nele începeau să se 
miște și se năpusteau 
amenințător spre răz
lețele așezări ome
nești, intr-un vacarm 
asurzitor, iar cerul de
venea tot mai 
necat.

...Dar asta a 
ani în urmă, 
imaginea unor vaste 
întinderi ale deșertu
lui s-a schimbat. Con
semnăm relatarea de 
fată într-o 
oaspeți a 
populare 
hao, situată 
inima pustiului de o- 
dinioară. Aci. priviri
le nu mai întîlnesc 
dunele galbene de ni
sip de altădată, ci se 
plimbă odihnitor pes
te terenuri cultivate, 
peste păduri și peste 
lanuri, unduind ca 
niște talazuri verzi.

— Lupta pentru îm- 
blînzirea nisipurilor 
— relatează tovarășul 
Wu Li-ci, vicepre
ședintele comitetului 
revoluționar al comu
nei — a 
1958. La 
partidului, 
din Wushenzhao 
pornit cu hotărîre la

nisip. 
deșert 
deșert 

puterii

întu-

fost cu 
Acum,

casă de 
comunei 

Wushenz- 
chiar în

început în 
chemarea 
locuitorii 

au

muncă și au Izbutit să 
transforme pas cu pas 
întinderile aride, tre- 
zindu-le la viață. 
După numeroase în
cercări și experiențe, 
ei au găsit mijloacele 
potrivite pentru „fi
xarea” nisipurilor și 
transformarea lor în 
păminturi roditoare. 
Pe pante au fost 
plantate Ierburi și 
arbuști, iar pe întin
deri tot. mai mari au

CORESPONDENȚ A 
DIN PEKIN

cu un 
popu- 
fixa o 

trebuie

fost sădiți arbori. Cei 
de la Wushenzhao 
spun adesea, 
suculent' umor 
Iar : „Pentru a 
dună de nisip
să-i închizi drumul în 
față și să o tragi îna
poi. iar pentru a o 
menține liniștită tre
buie să-i pui încălțări 
în picioare și o pălă
rie pe cap”.

în prezent, cei șap
te piii de mu (1 mu 
- 1/16 ha) de pă- 
mînt, alțădată arid, au 
devenit o bogată pășu
ne. Odată cu creșterea 
suprafețelor recupera
te a sporit și efecti
vul de animale. De 
altfel, animalele, al 
căror număr se ridică 
astăzi la 80 000. con
stituie principala bo
găție a comunei.

Paralel cu extinde
rea zonei de pășțme, 
locuitorii comunei au 
desfășurat lupta pen
tru împădurirea deșer
tului. S-au plantat di
ferite specii de arbori

L - vtL

Un succes al statului Panama"
cum s-a anunțat, o declarație comună enunțind principiile noilor 
intre S.U.A. și Panama privind „revenirea zonei canalului și a 
însuși sub suveranitate panameză“ a fost semnată ieri la Ciudad

După 
negocieri 
canalului 
de Panama de secretarul de stat nord-american Henry Kissinger și omologul 
său panamez, Juan Antonio Tack.
„L'Unitâ" publică sub semnătura lui 
spune, intre altele :

Pe marginea acestei probleme, ziarul 
Ennio Polito un comentariu in care se

„Discuția dintre Statele Unite și 
Panama cu privire la controversa 
asupra canalului, întreruptă de 
multă vreme după ce a rămas ani 
îndelungați în limitele unei „simple 
reafirmări a respectivelor puncte de 
vedere” (după expresia ministrului 
de externe panamez, Juan Antonio 
Tack), pare să fi înregistrat un sen
sibil progres. S.U.A. au anunțat, ofi
cial, o înțelegere de principiu și do
rința lor de a negocia „un acord in 
vederea revenirii zonei canalului și 
a canalului insuși sub suveranitatea 
panamezi”.

Restabilirea suveranității este re
vendicarea fundamentală prezentată 
de Panama în controversa cu S.U.A., 
care, incă din 1903, datorită unui tra
tat impus, s-au instalat în zona cana
lului, menținînd acolo trupe proprii
— așa-numltul „Southern Command”
— și baze militare ; o revendicare 
care implică abrogarea tratatului 
respectiv cu „valabilitate-perpetuă”. 
Din știrile furnizate de americani și 
din indiscrețiile care le însoțesc se 
deduce că va fi realizat un nou tra
tat, de data aceasta pe un anumit 
termen, și că, încă Înainte de scadența 
lui, se va trece la o restabilire „trep
tată” a autorității panameze în zonă. 
„Southern Command”, acest „costi
sitor anacronism, simbol al folosirii 
negative a puterii militare”, cum l-a 
definit însuși „Wall Street Journal”, 
are zilele numărate. Se știe prea pu
țin, în schimb, cu privire la rezulta
tul discuției asupra altor puncte afla
te în suspensie, și îndeosebi asupra 
proiectului pentru construirea unui 
al doilea canal paralel, destinat ușu
rării traficului prin canalul existent”.

Referindu-se la cotitura înre
gistrată în politica S.U.A. fată de a- 
ceastă problemă, ziarul 
„în martie 1973, sesiunea panameză 
a Consiliului de Securitate al O.N.U., 
solicitată de generalul Omar Torri
jos, șeful regimului din Panama, a 
marcat un puternic insucces pentru 
Washington, constrins să recurgă la 
„veto" pentru a evita o repunere in 
discuție la nivel internațional a pri
vilegiilor sale. Acum problema este 
înscrisă pe ordinea de zi a intîlnirii 
dintre Kissinger și miniștri de ex
terne din America Latină, care va 
avea loc in curind în Mexic ; un 
gest capabil să reducă acest handicap 
a fost, evident, considerat indispen
sabil.

Un alt motiv al supleței actuale a 
poziției americane îl constituie toc
mai proiectul care prevede construi
rea celui de-al doilea canal. Reali-

zarea Iul este considerată Ia Was
hington cu atit mai urgentă, ținînd 
seama de preferința manifestată de 
noii conducători' panamezi fată de un 
canal „internațional”, construit și 
care să funcționeze „cu contribuția 
tuturor și în interesul tuturor”. în 
sfirșit, unul din motivele schimbării 
poziției americane este că în ulti
mele luni a eșuat în Panama cea mai 
fățișă și mai concretă tentativă fă
cută pină acum de oligarhie pentru

„TIMES"

continuă :

• Teatrul Mic : Subiectul erau
trandafirii — premieră — 19,30.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit George 
Washington — 19,30, (sala Studio): 
Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Giulești : ...Eseu — 
10,30.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Povestea timpu
lui pierdut — 15.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19.30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema — 13,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne vezi 
diseară — 19,30.

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală • Matematică 
(consultații pentru elevii cla

„fi- 
peste 

dune și 
nisipuri 
Astăzi,

și arbuști care au 
xat" 
180 000 
puncte 
mișcătoare.
plantațiile de arbori 
formează, pe kilometri 
întregi, ecrane de pro
tecție, oferind, tot
odată. lemnul atit de 
prețios în construcții, 
împădurirea a deve
nit o preocupare per
manentă la Wushenz
hao. în fiecare an, 
primăvara și toamna, 
locuitorii regiunii lan
sează acțiuni de mare 
anvergură în acest 
sens. în prezent, toa
te casele sînt încon
jurate cu copaci, iar 
toate satele din regiu
nea respectivă au, în 
preajmă, păduri. în 
cadrul acestei acțiuni, 
o mare atenție se a- 
cordă și plantării de 
pomi fructiferi ; ca 
rezultat, fiecare bri
gadă de producție a 
comunei dispune a- 
cum de o livadă pro
prie.

Wushenzhao nu este 
încă ceea ce poate fi 
numit un oraș, dar va 
deveni, fără îndoială, 
o așezare tot mai în
floritoare. Departe de 
a fi doar o simplă 
metaforă, denumirea 
de „deșert verde” 
dată acestei zone re
prezintă în același 
timp un simbol al ca
pacităților creatoare 
ale oamenilor muncii 
din China populară, al 
victoriilor lor în1 lupta 
pentru transformarea 
și supunerea naturii, 
în opera de construc
ție socialistă.

treptat 
de 
de

I. TECUȚA

a înlătura printr-o acțiune de tip 
„chilian”, regimul instituit in 1968 
de către militarii progresiști. Mo
mentul de cotitură s-a înregistrat in 
octombrie, cind Torrijos a subliniat 
ferm orientarea revoluționară a gu
vernului său și a avertizat pe con
ducătorii mișcării de dreapta că. 
dacă ar încerca vreo acțiune, „un 
singur avion” ar fi suficient pentru 
a-i deporta in Florida, în „paradisul 
reacționarilor latino-americani fa
limentari”.

Schirpbarea poziției americane re
feritoare la canal reprezintă deci un 
important succes pentru noul regim 
panamez. Panama intră în 1974 cu 
sorți buni de izbîndă. Descoperirea 
unor vaste și bogate zăcăminte de 
cupru în provincia muntoasă Chiri- 
qui, existența aproape sigură a unor 
zăcăminte de petrol pe coasta 
Atlanticului promit un destin eco
nomic diferit de cel al unei țări utile 
„pentru dezvoltarea serviciilor”, așa 
cum a fost pină acum. Perspectiva 
unei redobîndiri a canalului 
rește ponderea 
Panama”. '

spo- 
politică a statului

■ r
jț

RedescoperireamotoarelorDiesel
Pe linia preocupărilor în domeniul energeticii se înscrie și tendința 

de a reconsidera problema folosirii motorului Diesel in industria auto
mobilelor, pornind de la unele variante de motoare de acest gen cu 

britanicparametri îmbunătățiți 
„Times" scrie, printre

în Marea Britanie, 
sectorul autobuzelor e 
dominat de motorul 
Diesel ; compania 
„Leyland” a renunțat 
cu desăvîrșire să mai 
producă autobuse cu 
motor pe bază de ben
zină, „Land Rover” 
are, la rîndul său, o 
versiune Diesel pro
prie. Pe continentul 
european, R. F. Ger
mania și Franța, mai 
cu seamă, manifestă 
interes pentru Diesel. 
Companii cum sînt 
Peugeot, Mercedes- 
Benz și Opel se preo
cupă jntens de desfa- . 
cerea pe piață a va
riantelor Diesel pre
zentate la diverse sa
loane ale automobilu
lui. în S.U.A. nu au 
fost produse pină a- 
cum motoare Diesel 
destinate automobile
lor, dar companiile a- 
mericane au achizițio
nat. de curind, pentru 
probe, 
motor 
ropa.

De

sei a vm-a): Patrulatere (I). 
Prezintă prof. Cristian La- 
zanu • Extemporal la lim
ba română : Mărturii. Șer- 
ban Cioculescu despre Geor
ge Călinescu ; Lecturi lite
rare ilustrate — „Moartea 
căprioarei” de N. Lablș. 
e Chimie (ciclu In sprijinul 
candidaților la concursul de 
admitere în învătămîntul 
superior) : Legătura chimi
că. Prezintă prof. dr. docent 
V. E. Sahlnl, membru ai A- 
cademiet Republicii Socialis
te România.

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

10,30 Curs de limba franceză. 
Lecția 80.

11,00 Biblioteca pentru totl. Matei 
Caraglale (I).

11,50 Selecțiunl din Albumul du
minical.

16.00—17,00 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură. Cul
tura plantelor d. clmp 
• Sortarea tutunului șl pre

automobile cu 
Diesel din Eu-
altfel, intense

aspect pe marginea 
altele :
cercetări au fost e- 
fectuate, pe această li
nie, în Marea Britanie, 
de-a lungul ultimilor 
ani. O companie 
din Shoreham-by-Sea, 
Sussex, a pus Ia punct 
sistemul de combus
tie „Cornet”, adaptat 
apoi la mai toate mo
toarele Diesel din 
lume. în prezent, com
pania britanică e preo
cupată de problemele 
pe care le pun gazele 
și zgomotul motorului 
Diesel, O atenție par
ticulară e consacrată 

Diesel de 
mici, în 
utilizării

ticulară e 
motoarelor 
dimensiuni 
perspectiva ______
lor pe scară largă la 
unele tipuri de auto
mobile. Sînt enumera
te o serie de avantaje: 
in Europa, Dieselul e- 
conomisește, în cazul 
taxiurilor, 50 la sută 
carburant față de ti
purile care consumă 
benzină ; cam 30 la 
sută in ceea ce priveș
te mașinile de dimen
siuni medii; motoarele 
Diesel necesită o în-

gătirea lui In vederea livră
rii către întreprinderile con
tractante • Producții mari 
de furaje la culturi duble, 
după cereale păioase.

17.30 Telex.
17.35 Curs de limba rusă. Lec

ția 79.
16,05 Curs de limba engleză. Lec

ția 78.
18.35 Interpret! îndrăgiți de mu

zică populară : Florica Un
gur, Maria Mărcu. Ana Is
pas, Elmas Ismail și Petre 
Săbădeanu.

19,00 Drumuri în istorie. Pitești 
— Istorie șl contemporanei
tate.

19.20 1 001 de seri : Calimero (II)-
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.35 Seară de teatru. Ciclul „Oa

meni ai zilelor noastre”. „Ca 
o pasăre în colivie” de Anda 
Boldur. Premieră pe tară. 
Scenariu distins cu premiul 
n la Concursul de scenarii 
organizat de Televiziunea

căruia ziarul redusătreținere mal _____
decit a motoarelor cu 
benzină ; un motor 
Diesel poate circula 
Pină la 100 000— 
150 000 de mile (1 mi
lă “ 1 609 m) fără alte 
probleme de întreține- 

schimbarea 
uleiului și 
două con

sistentului

re decît 
regulată a 
unul sau 
troale ale 
valvelor.

Pentru mai toată lu
mea, Dieselul e sino
nim cu zgomot, fum și 
miros. Dar motorul 
Diesel utilizat la auto
mobile și autodube 
este altceva decît cel 
folosit la autocamioa
nele de mare capacita
te. Ce-i drept, motorul 
Diesel continuă să fie 
mai greu, mai complex 
și să aibă un cost mai 
ridicat, decit motorul 
cu benzină. Noi modele 
pe cale să fie anunțate 
curînd își propun însă 
Înlăturarea sau, în ori
ce caz, reducerea ■- 
cestor inconveniente.

română — ediția 1972. Re
gia artistică : Sanda Mânu. 
In distribuție : Silvia Po- 
povlcl, Petre Gheorghiu, Coca 
Andronescu, Vasile Nițulescu. 
Ștefan Tapalagă.

21,50 Hochei : România — Elveția. 
Selecțiunl înregistrate.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL H

20,00 Film serial : „Acțiunea V”. 
O producție a studiourilor de 
televiziune din R. p. Polonă. 
Scenariul : Jerzy Janickt, 
după cartea lui Michal Woe- 
wudskl. In rolurile principa
le : Jean Englert. Aleksandra 
Zaverusanka, Ignacy Moho- 
vecki. Episodul I ; „La jumă
tatea drumului”.

20,55 Prim plan : Ion Delcea — 
Erou al Muncii Socialiste, 
S.M.A. Clrcea, Jud. Dolj.

21.20 Telex.
21,25 Roman foileton „Pot Bouille*. 

Episodul VI.



ORIENTUL
Un eveniment memorabil deschide

NOI ORIZONTURI RAPORTURILOR 
PRIETENEȘTI ROMÂNO-LIBANEZE

APROPIAT

Pe măsură ce își derulează eta
pele, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, intr-un șir de țări ale 
Orientului Apropiat, își confirmă 
cu pregnanță atributele de acțiune 
politică internațională de largă an
vergură. cu profunde repercusiuni 
constructive, solie strălucită a prie
teniei, înțelegerii și colaborării in
tre națiuni.

Acum, după încheierea vizitei în 
Liban, se poate aprecia, pe drept 
cuvînt, că intilnirea cu frumoasa 
„țară a cedrilor" s-a soldat cu re
zultate valoroase atît în direcția a- 
dîncirii raporturilor bilaterale, cît 
șl pe planul vieții internaționale.

Marcînd pentru prima oară pre
zența oficială pe aceste meleaguri 
a unui șef de stat român, vizita 
a ocazionat un dialog fecund între 
conducătorii a două popoare a că
ror evoluție istorică prezintă un șir 
de elemente de natură să stimuleze 
prietenia și înțelegerea dintre ele.

Evident, cele două țări au parti
cularități naționale, geografice, e- 
conomice diferite, orinduiri social- 
politice deosebite, prezintă condiții 
de dezvoltare specifice. Dar. așa 
cum arată însăși viața — iar vizita 
încheiată duminică a confirmat-o
— toate acestea nu pot constitui un 
impediment în calea apropierii și 
colaborării.

Primirea călduroasă plină de os
pitalitate făcută conducătorului sta
tului nostru, ambianța cordială, 
prietenească, în care s-au desfășu
rat convorbirile cu președintele Su
leiman Frangieh, cu alte oficialități 
libaneze, contactele cu factori de 
răspundere ai unor partide politice 
de diferite orientări, cu oamenii 
muncii din țara-gazdă, cu personali
tăți ale vieții cultural-științifice, cu 
reprezentanți ai cercurilor de afa
ceri au evidențiat interesul viu 
pentru aprofundarea cunoașterii re
ciproce, pentru întărirea și multi
plicarea relațiilor dintre cele două 
țări și popoare. Toate aceste con
tacte și întîlniri au ilustrat, în mo
dul cel mai elocvent, sentimentele 
de simpatie și admirație cu care li
banezii urmăresc preocupările și 
realizările României în edificarea 
vieții noi, politica ei externă pă
trunsă de spiritul păcii și justiției 
internaționale, înalta stimă și con
siderație ce le vădesc față de per
sonalitatea șefului statului român
— „omul reînnoirii socialiste, al 
înțelegerii și umanismului" — cum 
s-a exprimat plastic Un ziar liba
nez. O expresie a acestor senti
mente de înaltă stimă și considera- 
țiune a constituit-o decernarea ti
tlului de „doctor honoris causa" al 
Universității libaneze președintelui 
Nicolae Ceaușescu — manifestare 
de omagiu și cinstire la adresa per
sonalității prodigioase a președin
telui Consiliului de Stat al Româ
niei, la adresa poporului român.

Voința fermă a popoarelor ro
mân și libanez de a adinei cunoaș
terea și a extinde colaborarea din
tre ele și-a găsit o sugestivă ex
presie în Comunicatul comun — 
document care marchează un sta

diu nou, superior în analele rapor
turilor reciproce. întărind baza ma
terială a legăturilor bilaterale în 
ansamblu, relațiile economice ro- 
mâno-libaneze au cunoscut și cu
nosc o evoluție favorabilă, Româ- 

. nia ocupînd astăzi unul din pri
mele locuri în comerțul exterior al 
Libanului cu țările europene. 
Acum, cu prilejul întîlnirii la nivel 
înalt, al convorbirilor oficiale, al 
contactelor cu reprezentanții cercu
rilor de afaceri au fost identifica
te noi căi pentru extinderea și 
diversificarea colaborării economi
ce, cît și a legăturilor pe tărîm teh- 
nico-științific. în cursul dialogului 
purtat cu reprezentanții Camerelor 
de Comerț și Industrie din Liban 
au fost relevate ample posibilități 
pentru realizarea unor . înțelegeri 
de colaborare în diverse domenii 
și sub forme avansate, cum ar fi 
creareâ de noi societăți mixte, in
clusiv pe terțe piețe. Vizita a pus, 
de asemenea, în evidență posibili
tățile fertile de lărgire a colaboră
rii existente și pe plan cultural, pe 
linie de învățămînt, turism, sport 
etc.

Dorința de a amplifica colabora
rea a fost nu numai proclamată so
lemn, ci și-a găsit și expresie prac
tică in acordurile încheiate, în mă
surile concrete stabilite în diferite 
domenii. Nu încape îndoială că, 
prin aplicarea măsurilor convenite 
pentru extinderea conlucrării din
tre cele două țări, relațiile de co
laborare româno-libaneze vor căpă
ta o nouă și largă deschidere. 
„Sintem hotăriți să facem totul 
pentru a asigura o colaborare trai
nică intre popoarele noastre, baza
tă pe deplina egalitate in drepturi, 
pe respectul independenței și suve
ranității naționale — arăta tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Dorim ca 
colaborarea noastră să fie in inte
resul popoarelor noastre, în inte
resul înțelegerii și păcii în întrea
ga lume". .

Schimbul de păreri dintre cei 
doi președinți a pus totodată în 
evidență numeroase puncte de ve
dere convergente în probleme ale 
vieții internaționale, aprecieri co
mune cu privire la evoluțiile pozi
tive ce au loc In lumea contempo
rană, la necesitatea sporirii con
tribuției tuturor țărilor lumii, in
diferent de dimensiuni, în vederea 
consolidării cursului nou pe arena 
mondială, ca și dorința celor două 
părți de a aduce o contribuție ac
tivă la promovarea dreptului sacru 
al popoarelor de a fi libere și stă- 
pîne pe propriile destine, la cauza 
generală a păcii și colaborării în
tre națiuni. A fost subliniată cu tă
rie necesitatea instaurării între sta
te a unor relații bazate pe prin
cipiile legalității și moralei inter
naționale — egalitatea in drepturi, 

, respectarea independenței, neinter
venția, nerecurgerea la forță, re
glementarea pașnică a diferendelor. 
Referindu-se la necesitatea aplică
rii largi a acestor principii în viața 
internațională, președintele Su
leiman Frangieh a spus : „Cele 
două țări, care au cunoscut desti

ne atît de asemănătoare, vor mer
ge împreună pe calea înțelegerii 
pină cind va fi asigurată victoria 
dreptului, fundament al păcii".

Turul de orizont asupra situației 
internaționale efectuat de cei doi 
președinți a dus la concluzii comu
ne asupra unui larg șir de proble
me actuale, cum sint necesitatea în
făptuirii securității europene, a re
ducerii și lichidării decalajului în
tre țările dezvoltate și cele rămase 
în urmă, a eliminării colonialismu
lui, politicii de apartheid și a tu
turor formelor de discriminare ra
sială, a creșterii rolului O.N.U. în 
viața internațională, precum și a- 
supra altor probleme care preocu
pă omenirea.

Cum e și firesc, o atenție deose
bită a fost acordată în cadrul dis
cuțiilor situației din Orientul Apro
piat. Cei doi șefi de stat au con
statat Împreună că sint necesare e- 
forturi susținute pentru o pace 
dreaptă și trainică in regiunea res
pectivă, bazată pe rezoluțiile Con
siliului de Securitate. Aceasta pre
supune retragerea trupelor israe- 
liene din teritoriile arabe ocupate 
și soluționarea problemei poporu
lui palestinean în conformitate cu 
năzuințele sale.

In cuvintările rostite la Beirut, 
ca și în cadrul întrevederii cu li
derul Organizației pentru elibera
rea Palestinei, Yasser Arafat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, refe
rindu-se la problema palestineană 
și menționînd că revine, firește, po
porului palestinean însuși să hotă
rască asupra organizării sale, a ex
pus părerea României cu privire la 
necesitatea constituirii unui stat 
palestinean, pentru ca acest popor 
să poată duce o viață liberă și 
pentru statornicirea unei păci trai
nice in Orientul Mijlociu. In cursul 
întrevederii amintite, reprezentan
ții Organizației pentru eliberarea 
Palestinei au dat o înaltă apreciere 
acțiunilor și inițiativelor întreprin
se de România, de șeful statului 
român, pentru găsirea căilor de re
zolvare a situației din Orientul 
Mijlociu.

Se cuvin totodată a fi relevate 
contactele și convorbirile priete
nești avute cu delegația Partidului 
Comunist Libanez — care au pri
lejuit exprimarea dorinței de inten
sificare a relațiilor cu Partidul Co
munist Român — cu lideri ai altor 
partide, corespunzător intereselor 
dezvoltării largi a colaborării intre 
toate forțele progresiste, democra
tice, antiimperialiste.

Salutat cu satisfacție, de opinia 
publică din țara noastră, bilanțul 
valoros al etapei libaneze confir
mă întru totul însemnătatea ex
cepțională a misiunii de prietenie și 
colaborare întreprinse în aceste zile 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
parte integrantă a unei politici ex
terne dinamice, constructive, care 
își aduce o contribuție esențială la 
salvgardarea păcii și securității po
poarelor, la edificarea unei lumi 
mai drepte și mai bune.

B. STOIAN

CAIRO 18 (Agerpres). — Aflat în
tr-o vizită oficială la Cairo, pre
ședintele Zairului, Mobutu Șese 
Șeko, a conferit cu președintele E- 
giptului, Anwar Sadat. Schimbul de 
vederi a prilejuit abordarea unei 
vaste problematici. Potrivit agenției 
M.E.N., președintele Sadat a reafir
mat că Egiptul este hotărît să de
pună toate eforturile pentru elibe
rarea tuturor teritoriilor arabe ocu
pate, pentru restaurarea drepturilor 
legitime ale poporului palestinean și 
instaurarea păcii’ în Orientul Apro
piat, pentru ca toate resursele aces
tei regiuni să fie utilizate în servi
ciul prosperității și dezvoltării sale 
economice.

Președintele Mobutu a exprimat 
sprijinul Republicii Zair pentru re
tragerea trupelor israeliene din toa
te teritoriile arabe ocupate si pen
tru respectarea drepturilor poporu
lui palestinean.

★
CAIRO 18 (Agerpres). — La înche

ierea conferinței de la Cairo a mi
niștrilor economiei și finanțelor din 
12 țări arabe a fost semnat, luni, 
acordul privind înființarea Băncii 
arabe pentru dezvoltare economică 
și socială în Africa, cu un capital ini
țial de 206 milioane dolari, transmi
te agenția M.E.N. Acordul urmează 
să fie ratificat de organele compe
tente din flecare țară înainte de a 
intra în vigoare.

★
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

Secretarul de stat al S.U.A., H. Kis
singer, a conferit, duminică, Ia 
Washington, succesiv, cu miniștrii 
de externe ai Egiptului și Arabiei 
Saudite, Ismail Fahmy, și, respectiv, 
Omar Sakkaf. în centrul convorbi
rilor s-a aflat evoluția situației din 
Orientul Apropiat. Miniștrii arabi au 
expus interlocutorului lor poziția față 
de situația din zonă a țărilor parti
cipante la recenta reuniune la ni
vel înalt de Ia Alger. Kissinger a 
avut o întrevedere cu Sabah Kabani, 
însărcinatul cu afaceri sirian la 
Washington.

în pregătirea dialogului 
interamerican

• Cooperarea, / restructurarea O.S.A, și a sistemului de 
relații intre statele continentului - principalele puncte de 

pe ordinea de zi a conferinței de la Ciudad de Mexico
• CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager
pres). — Ieri s-au deschis la Ciudad 
de Mexico lucrările Reuniunii mi
niștrilor de externe din America La
tină, consacrate examinării documen
telor elaborate de experții guverne
lor din regiune, în vederea inițieri}, 
la 21 februarie, a dialogului inter
american. Documentele, aprobate în 
cadrul reuniunii de săptămina tre
cută a experților latino-americani, 
vizează concertarea pozițiilor ex
primate de guvernele de la sud de 
Rio Grande, în legătură cu principa
lele probleme înscrise pe ordinea de 
zi a Conferinței interamericane de 
la Tlatelolco (Mexic) : cooperarea ca 
un element fundamental al dezvoltă
rii, restructurarea O.S.A. și a siste
mului de relații interamerican, pro
blema Canalului Panama, comerțul 
și sistemul monetar din zonă, statu
tul activității monopolurilor străine 
în America Latină, relațiile concrete 
în diverse domenii dintre S.U.A. și 
guvernele latino-americăne.

în legătură cu unele din punctele 
înscrise pe ordinea de zi au făcut de
clarații miniștri de externe latino- 
americanî, sosiți, duminică seara, pe 
aeroportul „Benito Juarez" din Ciu
dad de Mexico. Șeful diplomației pe
ruane, generalul Miguel Angel de la 
Flor Valle, a anunțat că va repune 
în discuție, In cadrul lucrărilor con
ferinței, propunerea președintelui 
Juan Velasco Alvarado privind în
ghețarea achizițiilor de armament în 
regiune, pentru o perioadă de zece 
ani și folosirea resurselor pentru 
dezvoltarea economiilor naționale.

în spiritul acestei idei s-au pro
nunțat, la sosirea în capitala Mexi
cului, miniștrii de externe hondurian, 
panamez și costarican.

In legătură cu problema crizei 
mondiale de energie, ministrul pe
ruan ■ de externe a declarat că gu
vernul său iși exprimă acordul față 
de propunerea algeriană, vizind con
vocarea unei reuniuni speciale sub 
egida O.N.U.

REUNIUNEA MINIȘTRILOR AGRICULTURII

DIN ȚĂRILE MEMBRE ALE C.E.E

SE MENȚIN POZIȚIILE DIVERGENTE

11 PRtiUlINOiUI

OPERAJIUNI OFENSIVE ALE 
PATRIOȚILOR CAMBODGIENI

PNOM PENH 18 (Agerpres). — 
Acționind în zona Mekongului, la sud- 
est de Pnom Penh, un detașament 
al patrioților cambodgieni a atacat 
cu rachete și mitraliere grele o navă 
inamică încărcată cu 1 000 tone 
de muniții. Tirul a provocat incen
dierea vasului, urmată de declanșa
rea unor puternice explozii la bord. 
O altă acțiune ofensivă a forțelor 
patriotice a avut loc în zona ora
șului Siem Reap, unde garnizoana 
inamică a fost supusă unui bombar
dament efectuat cu aruncătoare de 
mine.

Înaintea conferinței de la Lahore
Convorbiri preliminare ale miniștrilor de externe

LAHORE 18 (Corespondență de la 
Ion Puținelu). Orașul pakistanez La
hore, gazda celei de-a doua Con
ferințe islamice la nivel înalt, ce se 
va desfășura intre 22 și 24 februarie, 
își așteaptă oaspeții. Se estimează că 
la această importantă reuniune vor 
fi prezente peste 30 de delegații.

Conferința la nivel înalt va fi pre
cedată de o reuniune pregătitoare a 
miniștrilor- de externe ai țărilor par
ticipante, ce se va ține între 19 și 20 
februarie.

Intr-un interviu acordat televi
ziunii pakistaneze, Aziz Ahmed, mi
nistru pentru problemele externe al

Republicii Islamice Pakistan, refe
rindu-se la problematica conferinței 
de la Lahore, a arătat că ea va pri
vi, în principal, „reglementarea justă 
și echitabilă a conflictului -din Orien
tul Apropiat, statutul Ierusalimului, 
respectarea drepturilor legitime ale 
poporului palestinean". „Nu numai 
țările arabe, ci și toate celelalte țări 
islamice sînt interesate în găsirea 
unei soluții juste în aceste proble
me", a spus Aziz Ahmed. In afara 
acestor aspecte, diferite forme de 
cooperare intre țările participante la 
conferință ar putea face obiectul 
dezbaterilor.

PRAGA

intilnire a uniunilor 
de ziariști din unele 

țări socialiste
PRAGA 18 (Corespondență de la 

C. Prisăcaru) : în localitatea Roz- 
tez din Cehoslovacia a avut loc in
tilnirea președinților și altor repre
zentanți, ai uniunilor ziariștilor din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, Repu
blica Democrată Germană, Mongo
lia, Polonia, România, Ungaria și 
Uniunea Sovietică.

Participanții la întîlnire s-au in
format reciproc asunra activității 
uniunilor ziariștilor din țările so
cialiste frățești prezente, au dezbă
tut posibilitățile dezvoltării și adin- 
cirii pe mai departe a colaborării 
bi și multilaterale, în spiritul liniei 
politice a partidelor lor comuniste.

Ei au exprimat hotărîrea de a 
contribui in mod activ la realizarea 
concluziilor celui de-al VII-lea Con
gres al Organizației Internaționale 
a Ziariștilor, ținut la Havana in 
1971, de a întări solidaritatea, prie
tenia și colaborarea cu toți ziariștii 
democrați din întreaga lume, de a 
intensifica sprijinirea ziariștilor și 
popoarelor care luptă pentru elibe
rare națională și independență de 
stat, de a contribui în mod activ la 
întărirea păcii mondiale și la pro
gresul social. Ei au exprimat soli
daritatea fermă cu poporul chilian, 
care a devenit victima represiunilor 
singeroase fasciste.

Intilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, in spiritul 
colaborării frățești dintre uniunile 
ziariștilor din țările socialiste.

Plenara 
conducerii P.C.G.

BONN 18 (Agerpres). — La Dus
seldorf a avut loc o plenară a con
ducerii Partidului Comunist German, 
consacrată dezbaterii sarcinilor par
tidului in lupta pentru drepturile e- 
conomice, politice și sociale ale oa
menilor muncii din R.F.G. Totodată, 
s-a hotărît organizarea, la 21—22 sep
tembrie, la Diisseldorf, a sărbătorii 
organului de presă central al parti
dului, „Unsere Zeit".

BRUXELLES 18 (Agerpres). — 
După numeroase încercări eșuate, 
miniștrii agriculturii din țările 
membre ale C.E.E. s-au Întrunit 
din nou la Bruxelles pentru a adop
ta prețurile comunitare la produse
le agricole pentru campania 1974— 
1975, care începe la 1 martie.

Dezbaterile ministeriale de pină 
acum s-au desfășurat pe marginea 
unor propuneri formulate de Comi
sia C.E.E., preconizînd o majorare, 
în medie, cu 7 la sută, a viitoarelor 
prețuri agricole. Miniștrii nu au 
reușit însă să adopte noile prețuri, 
o parte dintre ei considerind pro

centajul de majorare propus ca prea 
mic, in timp ce alții ar dori ca a- 
ceastă majorare să fie chiar sub 
nivelul sugerat de comisie.

După cum relevă corespondentul 
din Bruxelles al agenției Reuter, 
Franța și Italia, producătoare agri
cole principale in Piața comună, cer 
ca majorarea prețurilor să fie de 
cel puțin 14 la sută. Spre deosebire 
de aceste țări, Marea Britanie, 
Yare importă In cea mai mare par
te produsele agro-alimentare, se o- 
pune chiar și unei majorări de 7 la 
sută. ,

Franța. Cordon de polițiști în localitatea Fougâres, barînd calea unei de
monstrații țârânești de protest împotriva politicii prețurilor agricole 

preconizatâ de comisia Pieței comune

MARGINALII

Cei zece traficanți...

agențiile de presă transmit:
Delegația de activiști ai 

p Q Jț condusă de Nicolae Tăbârcă, 
membru al C.C. al P.C.R., prlm-vi- 
cepreședinte al Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare, care, 
la invitația C.C. al P.M.S.U., a fă
cut, între 11 și 18 februarie, o vizi
tă in schimb de experiență în R. P. 
Ungară, a fost primită, luni, de Biszku 
Bela, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.S.U. La con
vorbire a fost de față, loan Cotoț, 
ambasadorul României la Bu
dapesta. în timpul vizitei în R. P. 
Ungară, delegația de activiști ai C.C. 
al P.C.R. a avut convorbiri la C.C. 
al P.M.S.U. și la Consiliul Preziden
țial al R. P. Ungare, a vizitat mai 
multe unități economice și social- 
culturale din capitală și din pro
vincie.

Președintele Consiliului 
Național pentru Știință și 
Tehnologie din Republica 
Socialistă România,Ioan Ursu- 
a fost primit de V.A. Kirillin, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., președintele Comitetului 
de Stat pentru Știință și Tehnică al 
U.R.S.S. Cu acest prilej, au fost a- 
bordate probleme privind extinderea 
colaborării și cooperării bilaterale

în domeniile cercetării științifice și 
al dezvoltării tehnologice.

Președintele Medjilisului, 
Kemal Giiven, l-a primit pe ambasa
dorul României la Ankara, George 
Marin. Au fost abordate, cu acest pri
lej, unele aspecte ale colaborării din
tre parlamentele celor două țări.

Inlr-una din zonele Eli
berate din vietnamul de sud a 
avut loc recent, cu prilejul celei de-a 
13 aniversări a Zilei unificării For
țelor Armate Populare de Eliberare, 
un mare miting — informează agen
ția „Eliberarea". Au fost prezenți 
Phung Van Cung. vicepreședinte al 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
din Vietnamul de Sud, Tran Nam 
Trung, ministrul apărării, numeroși 
reprezentanți ai Frontului Național 
de Eliberare, ai organelor revoluțio
nare locale, luptători ai F.N.E. și re
prezentanți ai populației.

Un nou lot de 43 pri
zonieri sud-vietnamezi,prin* 
tre care și un ofițer superior, cap
turați de către unitățile Armatei 
Populare de Eliberare Chineze, mi
liția populară și pescarii chinezi, în 
cursul luptelor de autoapărare de pe

insulele Sisha, care aparțin R. P. 
Chineze și care au fost atacate, în 
zilele de 19 și 20 ianuarie, de uni
tăți militare ale administrației de la 
Saigon, a fost eliberat duminică, 
transmite agenția China Nouă. Arâtind 
că. odată cu acest lot, toți cei 48 de 
ofițeri și soldați saigonezi și un a- 
merican capturați au fost eliberați 
și predați organizațiilor de Cruce Ro
șie, agenția China Nouă relevă că 
prizonierilor li s-au acordat, pe toa
tă durata captivității, un tratament 
uman și îngrijirile medicale adecvate 
din partea unităților armatei chi
neze.

Șeful statului argenti- 
Uean, ?uan Domingo Peron, a pro
cedat la crearea unui secretariat al 
guvernului, care urmează să asigure 
„o asistență personală și directă pe 
lingă președintele țării", relatează 
agenția Prensa Latina. Conducerea 
noului organism a fost încredințată 
colonelului Vicente Damasco. Purtă
tori de cuvînt ai puterii executive 
din Argentina, reluați de agenția de 
presă națională. TELAM, atribuie o 
importanță deosebită instituirii a- 
cestui secretariat, cu statut de or
ganism auxiliar, crearea sa „impli- 
cind o modificare structurală a or
ganizării. la cel mai înalt nivel gu
vernamental".

Libanul a hotărît să recu
noască Republica Guineea- 
BîSSaU — s‘a anuntat oficial la 
Beirut, la încheierea unei reuniuni 
a Consiliului de Miniștri. Totodată, 
guvernul libanez a decis să rupă re
lațiile diplomatice cu Portugalia și 
Republica Sud-Africană, conform 
prevederilor Conferinței la nivel înalt 
de la Alger.

în Uniunea Sovietică vor 
fi efectuate, între 19 februarie și 10 
martie, lansări de rachete-purtătoare 
într-o zonă a Oceanului Pacific al 
cărei centru are coordonatele 34 gra
de și 49 minute latitudine nordică și 
177 grade și 14 minute longitudine 
vestică, pe o rază de 130 mile mari
ne, anunță agenția T.A.S.S. Agen
ția este imputernicită să declare că, 
pentru asigurarea securității, guver
nul Uniunii Sovietice roagă guver
nele altor țări care folosesc căi ma
ritime și aeriene in Oceanul Pacific 
să dea indicație organelor de resort 
ca navele și avioanele să nu pătrun
dă în zona respectivă și în spațiul 
aerian corespunzător, zilnic între o- 
rele 12,00 și 24,00, ora locală.

Căderi abundente de ză
padă s'au !nreS'strat ‘n ultimele 
zile pe teritoriul Italiei. Ca urmare, 
circulația rutieră în anumite regiuni 
ale țării a fost perturbată.

In fața instanței, pe 
banca acuzaților, stau, 
cu capetele plecate, 
zece indivizi. Judecă
torul, potrivit uzanței, 
face sinteza finală a 
procesului, calificîn- 
du-i „neguțători de 
mizerie umană", care 
„s-aU purtat cu oame
nii prai rău decît s-ar 
fi purtat cu animale
le". Urmează sentința: 
închisoare pe diverse 
termene.

Cu ce s-au făcut vi- 
novați cei zece ? Tra
fic uman — operațiuni 
transcontinental care 
aveau ca scop trecerea 
ilegală in Anglia a cî- 
torva ’ sute de per
soane, din diverse 
țări ale Common- 
wealthului, amăgite 
cu iluzii și promisiuni. 
După cum preciza ju
decătorul, „din sufe
rințele omenești cau
zate, ei urmăreau să 
scoată profitul și nu
mai profitul".

Procesul a dezvăluit 
existența unei bande 
foarte bine organizate, 
cu ramificații In In
dia și Pakistan, cu 
sucursale în Olanda 
și Franța. Victimelor

— în majoritate tineri
— traficanții le promi
teau că le vor asigura 
de lucru, salarii bune 
și ședere permanentă 
in Anglia. Bineînțeles, 
în schimbul unei în
semnate sume de bani. 
De multe ori. aseme
nea călători clandestini 
au fost depistați de 
autorități în calele a- 
glomerate ale diferite
lor ambarcațiuni, folo
site de traficanți la 
traversarea Canalului 
Minecii sau pe plăji 
ale țărmului englez. 
Dar chiar dacă, după 
peripeții și peregrinări 
îndelungate, reușeau 
să se angajeze, pe as
cuns, în munci necali
ficate și foarte prost 
plătite, banda de trafi
canți îi urmărea pas 
cu pas. Imigrantul ile
gal era ținut sub per
manenta tensiune a 
șantajului : trebuia să 
plătească o cotă parte 
din infimul său sala
riu săptămînal ; în caz 
contrar, traficanții îl 
denunțau poliției. Ast
fel, după ce încasș 
suma transportului și 
trecerii frauduloase în 
Anglia, ceea ce pentru

multe asemenea vic
time însemna vinzarea 
brumei de avere ce o 
aveau in țările lor sau 
economiile întregii fa
milii, „organizația", 
continua să-și asigure 
o sursă de venituri din 
stoarcerea la maxi
mum a „mizeriei ex
ploatate". Uneori, sub 
presiunea scadenței și 
a amenințărilor cu de
nunțarea, imigranții e- 
rau puși să facă di
verse „serviqii‘\ care 
se apropiau de limitele 
infracțiunii sau chiar 
ale crimei.

Sfîrșitul acestei afa
ceri — probabil nu 
singura — din care 
„organizația" a realizat 
cîștiguri imense, rea
duce în actualitate e- 
forturile autorităților 
de a descoperi și com
bate asemenea rețele 
internaționale de tra
ficant!. Presa engleză 
este de părere că a- 
semenea eforturi tre
buie extinse și conju
gate la scară interna
țională.

N. PLOPEANU
Londra

Concertul solidarității
...Cortina se ridică 

încet și sala izbuc
nește in aplauze. O 
sală in care și-au dat 
intilnire. deopotrivă 
muncitori și funcțio
nari, personalități ale 
vieții culturale și ar
tistice, Parisul a finut 
să fie prezent la acest 
dublu eveniment : o 
manifestare de solida
ritate cu poporul chi
lian, un concert ofe
rit de Yves Montand.

După ce vreme de 
ani și ani nu a mai 
apărut pe scenă, con- 
sacrindu-se exclusiv 
cinematografului, ac
torul care a creat ro
lurile principale in 
filme militante ca „Z“ 
sau „Starea de ase
diu" a .simțit nevoia

să-și exprime atitu
dinea fată de situația 
din Chile. Și a' ales 
cintecul, oferind un 
concert in beneficiul 
refugiaților chilieni.

Cronicarul acestui 
concert va reține, de
sigur, succesul mare
lui cintăreț și actor 
reîntors la prima sa 
vocație. Nealterate de 
timp, vocea și arta lui 
Yves Montand au clș- 
tigat, dimpotrivă, in 
profunzime și inteli
gentă ; iar reperto
riul său vibrează și 
mai puternic in zone
le cele mai intime ale 
umanității. De la șan- 
soneta clasică, „Da vre
mea cireșilor" — cîn- 
tec care evocă Co
muna din Paris, de 
la poemul de dragos

te, la cintecul lup
tătorilor in Rezisten
ta franceză.

Dar cronicarul ar 
trebui să noteze, de 
asemenea, acel val de 
aplauze adresat... pla
satoarelor din sală, 
atunci cind Yves Mon
tand a anunfat că și 
ele au hotărît să ofe
re ciștigurile lor mo
deste aceleiași nobile 
cauze.

Astfel, concertul 
prezentat in această 
săptămină la teatrul 
„Olympia" a fost deo
potrivă o sărbătoare a 
m uzicii și, totodată, a 
solidarității.

Paul
DIACONESCU

Paris
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• GRÎUL VIITORULUI?
Pe un teritoriu de peste 500 000 
ha, situat între Cercul Polar și 
Ecuator, se cultivă anul acesta 
„supergrîul" triticale — obținut 
prin încrucișarea griului din spe
cia „Triticum" cu secara, specia 
„Secale". După ani de asidue 
experimentări au fost create nu
meroase varietăți : unele se a- 
daptează cu ușurință la condiții 
dificile de climă, altele au va
loare nutritivă deosebită, iar al
tele, un randament egal sau su
perior varietăților de griu cu
noscuta : au fost obținute și va
rietăți care îmbină toate aceste 
calități. în privința randamentu
lui, s-au obținut peste 8 000 kg 
la hectar, depășindu-se „perfor
manțele" varietăților de griu 
cele mai productive. Cît privește 
conținutul de proteine, în timp 
ce la grîu acestea variază între 
6 și 24 la sută, la diversele va
rietăți de triticale este de 
11,7—22,5 la sută ; totodată, asi
milarea proteinelor este mai 
deplină, fapt deosebit det impor
tant în țările afectate de* subnu
triție. Potrivit aprecierilor ex
perților, triticale poate deveni 
o cultură universală, cu un a- 
port de seamă la producția ali
mentară mondială.

• A FOST DESCOPE
RIT VIRUSUL LEUCE- 
MIEI? Doi cercetători cana
dieni in domeniul cancerului au 
afirmat că au reușit să desco
pere și să fotografieze un virus 
care ar provoca leucemia la om. 
Clișeele pe care le-au prezentat 
aceștia, în sprijinul afirmațiilor 
lor, Societății de biochimie și 
biofizică din Toronto înfățișea
ză „particule" a căror structură 
amintește pe aceea a virusu
lui deja cunoscut, care provoa
că leucemia la animale. Parti
culele virale au putut fi izolate 
pornindu-se de la culturi de ce
lule cancerigene.

Cei doi cercetători canadieni 
apreciază că este necesar să se 
stabilească dacă aceste particule 
sînt active din punct de vedere 
biologic și capabile, deci, să 
contamineze celulele sănătoase 
ale organismului uman.

• FOC LA BALUL... 
POMPIERILOR. Un incen
diu a distrus aproape în între
gime hotelul din Sins (cantonul 
Lucerne, Elveția), unde... pom
pierii din localitate intenționau 
să dea, sîmbătă seara, balul lor 
anual. O parte din aceștia se 
aflau în sala de festivități, fă- 
cind ultimele pregătiri, cînd s-a 
dat alarma : la etajele superi
oare ale clădirii se declanșase 
un incendiu provocat, după cum 
s-a stabilit ulterior, din joaca 
unui copil. Cei aflați în sală au 
făcut apel la camarazii lor ră
mași la post, precum și la cole
gii dintr-o localitate învecinată. 
In pofida concentrării de forțe, 
focul a distrus partea superi
oară a clădirii, iar apa a pro
vocat grave stricăciuni etajelor 
inferioare.

• CEL MAI MiC A- 
VION. Mica pasăre metalică 
din fotografie, avind o greutate 
de 63 kg și-a luat zborul pen
tru prima oară deasupra orașu
lui francez Guyllancourt. Crea
torul ei. Robert Buisson, fost 
pilot militar, afirmă că in ma
șina lui sînt întruahipate toate

virtuțile unei „Ideale birje a 
aerului" : greutate mică, mobi
litate și simplitate în mane
vrare. „Cel mai mic avion al se
colului" se numește „Cri-cri". 
Are două motoare cu o forță de 
aproape 150 CP. Viteza de zbor 
— 180 km pe oră, iar greutatea 
pilotului — 73 kg — depășește 
pe cea a mașinii cu 10 kilogra
me.

• UN ANIMAL AL
TRUIST. O serie de articole 
publicate de Ursula Godwill, de 
la Universitatea din Pittsburg, 
oferă amănunte* în legătură cu 
obiceiurile lemurienilor, mici 
animale din familia rozătoare
lor. După cum informează 
„Science et vie", este vorba de 
specia africană „Perodicticus 
potto" studiată în captivitate 
timp de mai multi ani. S-a ob
servat, între altele, că atunci 
cind un individ rămîne văduv, 
el este vizitat de un congener ; 
cînd este bolnav capătă îngri
jiri, iar după ce moare, tovară
șii lui îi păstrează în continuare 
un loc la „masă".

• „MAREA ISTORIE A 
PICTURII". Literatura mon
dială consacrată dezvoltării ar
tei s-a îmbogățit recent cu o 
nouă operă monumentală, „Ma
rea istorie a picturii" în 16 vo
lume, apărută In - editura pari
ziană Skira. Este vorba de o lu
crare colectivă a unor remar
cabili Istorici de artă, sub re
dacția lui Jaques Lassaigne, 
custode-șef al muzeelor pari
ziene. Primele nouă volume a- 
părute au Întrunit sufragiile 
specialiștilor, primind totodată 
o Înaltă apreciere din partea 
presei atît în ce privește valoa
rea științifică, cit și nivelul 
tehnic.
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