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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul long Niăng Săp

MAI SÎNT 11 ZILE 
PiNĂ LA ÎNCHEIEREA 
PRIMULUI TRIMESTRU

ÎN CENTRUL ATENȚIEI TUTUROR

COLECTIVELOR ECONOMICE

ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ A PLANULUI

CADENȚA- FĂRĂ RESTANTA!
Disciplina contractuală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit, la 
20 martie, pe tovarășul long 
Niăng Săp, membru al Comitetu
lui Politic, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea.

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

A luat parte, de asemenea, am-

Publicista
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, miercuri dimineața, pe pu
blicista și artista-fotograf italiană 
Mariapia Vecchi,
volum de fotografii 
noastră, fntitulat 
mondo latino".

La întrevedere a

autoarea unui 
despre țara 

„Romania —

participat to-

P. D. Coreene la 
Min Su.

prilej, oaspetele 
tovarășului Nicolae

basadorul R. 
București, Li

Cu acest 
a înmînat 
Ceaușescu un mesaj din partea 
tovarășului Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare 
Democrate Coreene, și i-a transmis 
un cald salut frățesc, iar poporu
lui român urări de noi realizări 
în opera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul 
său, tovarășului Kim Ir Sen, con
ducerii de partid și de stat a 
R. P. D. Coreene, un călduros me
saj de prietenie, împreună cu cele 
mai bune urări de succes poporu
lui coreean în lupta sa pentru con
struirea socialismului în R. P. D. 
Coreeană.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o ambianță de caldă cordiali
tate și prietenie.

italiană Mariapia Vecchi
varășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Publicista italiană a fost înso
țită de Antonino Restivo, amba
sadorul Italiei la București, și zia
ristul Franco Piccinini.

Exprimînd deplina satisfacție și 
gratitudine pentru onoarea de a fi 
primită de președintele Consiliu
lui de Stat, Mariapia Vecchi a 
înmînat șefului statului român, în

semn de profund omagiu, un 
exemplar al volumului „Romania 
— mondo latino", care prezintă, în 
imagini sugestive, momente da 
seamă * din istoria și cultura po
porului nostru, aspecte semnifica
tive ale dezvoltării României con
temporane, frumusețea peisajului 
românesc.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială.

Ziaristul austriac dr. Otto Schulmeister
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit, 
miercuri după-amiază, pe ziaristul

austriac dr. Otto Schulmeister, re- 
dactor-șef al ziarului „Die Presse" 
din Viena.

La întrevedere a participat to
varășul Cornel Burtică, membru

supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
Interviu cotidianului vienez „Die 
Presse".

TONA DE CIMENT 100 000. 
Harnicul colectiv al Combinatu
lui pentru lianți și azbociment 
din Bicaz, autor al valoroasei 
inițiative „Productivitate orară 
maximă — cu cheltuieli mini
me", a elaborat ieri cea de-a 
5 000-a tonă de ciment peste 
prevederile planului „la zi". A- 
cest prestigios succes marchea
ză și un alt jubileu — și anu
me, producerea celei de-a 
100 000 tonă de ciment peste 
plan în perioada ce a trecut de 
la lansarea inițiativei — în iu
lie 1972 — și pînă în prezent.

MINERII — LA ÎNĂLȚIME ! 
Colectivul Exploatării carboni
fere Lupoaia a extras supli
mentar față de prevederile pla
nului trimestrial 13 000 tone 
lignit. Succese importante au 
înregistrat, de asemenea, mine
rii Exploatării Leurda, care au 
extras peste plan mai bine de 
10 000 tone lignit, precum și cei 
de la Cicani, Tismana, Gîrla și 
Beterega. Pînă în prezent, mi
nerii care lucrează în exploată
rile din Valea Motrului și Rovi- 
nari-Gorj au extras, suplimen
tar, mai mult de 60 000 tone 
lignit.

PE ȘANTIERUL SISTEMU
LUI HIDROTEHNIC ȘI ENER
GETIC CERNA — MOTRU — 
TISMANA constructorii și mi
nerii și-au îndeplinit ieri, 20 
martie, sarcinile de plan pe 
primul trimestru al anului la 
principalele activități : exca- 
vații în subteran și în zona ba
rajelor. Calculele atestă că în 
cele zece zile cîștigate pînă la 
finele lunii martie, ei dispun 
de condiții pentru săparea su
plimentară a 35 ml galerii și 
depășirea planului la excavații 
cu 40 000 mc.

PLANUL PE PRIMUL TRI
MESTRU — ÎNDEPLINIT CU 
18 ZILE MAI DEVREME. A- 
cest rezultat l-a consemnat co
lectivul Schelei de foraj Mediaș, 
din cadrul Centralei gazului 
metan, care odată cu succesul 
amintit raportează și executarea 
suplimentară, pînă la 20 martie, 
a 330 metri foraje.

COLECTIVELE UNITĂȚILOR 
ECONOMICE DIN JUDEȚUL 
PRAHOVA intră în ultima 
decadă a primului trimestru cu 
o producție-marfă suplimen
tară evaluată la peste 50 000 000 
lei. Sporul acumulat este rodul 
creșterii indicelui de folosire a 
spațiilor productive, a agregate
lor și instalațiilor.

Practica activității economice de
monstrează că întreprinderile care 
au primit Ia termen, în cantitățile și 
sortimentele convenite, materiile 
prime, materialele și semifabrica
tele contractate au putut să res
pecte riguros programele de fabri
cație, să realizeze ritmic și integral 
sarcinile 
a trecut 
măsură, 
reze, în bune condiții, obligațiile 
față de beneficiari. Cu alte 
cuvinte, ciclul atit <lc complex : a- 
provizionare — producție — desfa
cere s-a derulat mai bine, nume
roase unități, in dubla lor 
de furnizori și beneficiari, 
să desfășoare o activitate 
să respecte cu rigurozitate 
na de plan și contractuală.

Pe baza integrării mai adinei a 
întreprinderilor industriale in me
canismul economiei noastre plani
ficate. unitățile care și-au respec
tat obligațiile ce le-au revenit prin 
contract nu au depus — cum s-ar 
putea crede — eforturi supraome
nești ; dimpotrivă, în aceste între
prinderi activitatea a fost mai bine 
organizată, s-au pus în valoare re
sursele prevăzute în plan, s-a lu
crat la capacitatea scontată, cu 
consumurile stabilite, realizîndu-se 
la timp produse de calitate. Re
marcabil este, în acest sens, că, în 
februarie și martie, în unele între
prinderi în care producția a de
marat mai slab în luna ianuarie, 
au fost lichidate de urgență, total

x_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

de plan în perioada care 
din acest an, fiind în 
la- rîndul lor, să-și ono-

calitate 
reușind 
rodnică, 
discipli-

sau parțial, o serie de restanțe in 
livrarea multor produse, cum ar fi 
diferite tipuri de pompe și uni
tăți de pompare, mașini și utilaje 
tehnologice pentru industriile meta
lurgică și ușoară, autobascu
lante și tractoare, medicamen
te, negru de fum, mobilier, 
țesături de lînă și tip lînă, pro
duse tricotate, încălțăminte cu 
fete din piele și altele, produse 
importante, menite să satisfacă 
multiplele solicitări ale economiei 
sau ale exportului.

Din toate aceste exemple, pre
cum și din activitatea fructuoasă a 
numeroase unități fruntașe din e- 
conomie se desprinde cu pregnan
ță că desfășurarea firească a rela
țiilor contractuale depinde, in mod 
direct, de realizarea sarcinilor de 
plan in fiecare întreprindere, de 
fabricarea efectivă a produselor ce 
constituie obiectul contractului. 
Prin prisma acestor învățăminte, să 
ne oprim la cîteva cauze princi
pale ce au determinat anumite de
reglări in relațiile economice con
tractuale, cu scopul de a releva 
măsurile ce se impun a fi adoptate 
în vederea eliminării neîntirziate a 
neajunsurilor care mai persistă, 
bunul mers al aprovizionării teh- 
nico-jnateriale influențînd în mare 
măsură recuperarea grabnică a 
rămînerii in urmă în îndeplinirea 
planului în primul trimestru, ac
tivitatea economică dinamică și 
viguroasă din perioadele urmă
toare.

Mai întîi, observăm că, În
deobște, nu și-au respectat în 
întregime clauzele contractuale 
unitățile care nu au prevenit unele 
deficiente in propria lor activitate. 
De pildă, în prima decadă a lunii 
martie a.c., planul la frigidere cu 
compresor n-a fost realizat decît în 
proporție de 70 la sută. Pentru a 
justifica restanța, producătorul — 
întreprinderea de frigidere din 
Găești — reclamă livrarea cu în- 
tîrziere a unor materiale și repere 
de către anumite unități colabora
toare. Fapt numai în parte real, 
deoarece. în „balanța" nerealizări- 
lor, o mare pondere o au neajun
surile în organizarea proceselor de 
producție, desele întreruperi în 
funcționarea unor instalații. Din 
păcate, și alte unități se află într-o 
situație asemănătoare, multe pro
bleme interne de producție aștep- 
tîndu-și de vreme îndelungată re
zolvarea. Bineînțeles că nimeni nu 
va absolvi întreprinderile respecti
ve de răspunderea care le revine 
pentru neîndeplinirea sarcinilor de 
producție, pentru neonorarea inte
grală a obligațiilor contractuale.

Tot o deficiență internă în acti
vitatea unor întreprinderi constă 
în faptul că conducerile lor 
s-au preocupat cu seriozitate, 
timp, de procurarea materiilor 
me și materialelor necesare, 
fel. la întreprinderea de

nu 
din 
pri- 
Ast-

utilaje
(Continuare in pag. a IlI-a)
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SISTEMUL DE PREȚURI 
factor important al dezvoltării sănătoase,

ascendente a economiei naționale
Convorbire CU tovarășul Gheorghe GASTON MARIN, președintele Comitetului de Stat pentru Prețuri

Sistemul de prețuri constituie up Instrument de bază în înfăp
tuirea obiectivelor planului unic de dezvoltare economico-socială a 
țării, contribuind la buna funcționare a mecanismului de conducere 
planificată a economiei, la creșterea continuă a nivelului de trai al 
întregului popor. Stăpînirea în bune condiții a acestui sistem, fun- 

"■ ....... a prețurilor și tarifelor, respectarea normelor
situat și se situează în permanență în centrul 

partid și de stat, urmărîndu-se asigurarea sta- 
a prețurilor, in cadrul evoluției controlate a 
cu această problemă, cu rezultatele obținute 

, am avut convorbirea de față.

damentarea științifică 
legale în vigoare s-au 
atenției conducerii de 
bilității de ansamblu 
acestora. In legătură 
anul trecut în acest domeniu,

_— Vă rugăm, pentru început, 
să sublimați citeva dintre sem
nificațiile economice, sociale și 
politice ale stabilității prețuri- 
rilor. .

— O caracteristică esențială * sis
temului nostru de prețuri — care 
decurge din caracterul planificat al 
economiei, deci din dirijarea con
știentă a proceselor de dezvoltare — 
o constituie stabilitatea de ansam
blu a prețurilor, în contextul unei
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Zodia cărții
Personalitatea unui oraș, a unui județ, e configu

rată, firește, și de originalitatea inițiativelor cultu
rale. Din acest punct de vedere, Vasluiul se persona
lizează treptat și cert ; cine a cunoscut tirgul acum 
trei decenii rămine uimit nu numai de realizările 
multiple și de schimbarea arhitectonică fundamenta
lă, pe verticale inedite și în spații edilitare de far
mec real, ci și de acțiunile tinzind a integra exis
tența spirituală a urbei in circuitul național al valo
rilor. Aici a fost creat primul festival al umorului, 
manifestare bienală complexă, de anvergură repu
blicană, închinată veseliei — acum unică in felul ei 
— reunind profesioniști și amatori ai tuturor artelor ....... .înglobează comicul (anul acesta, in septembrie, la

PICĂTURA DE CERNEALĂ

treia ediție). Aici s-a deschis primul salon județeana . .
de carte.

Am fost prezent, împreună cu alți colegi, la Vaslui, 
in aceste zile faste. Am avut bucuria să lansăm cărți 
noi, de versuri și proză, in prezența a sute de citi
tori și să semnăm atitea autografe pină ne-am spus 
că ar fi parcă mai ușor să scrii un volum decit să-l 
dedici cu iscălitură. Am participat la șezători și co- 

, locvii in licee, școli profesionale, fabrici, mai _ pre
tutindeni intr-o atmosferă sinceră și însuflețită, as- 
cultind întrebări informate, interesante opinii gene
rale, sugestii critice, adeziuni calde față de literatura 
nouă a patriei. Și am avut satisfacția, in cursul li
nei intilniri cu conducerea de partid a județului, să 
aflăm cum va spori zestrea și forța ținutului, cum 
se vor crea noi unități industriale și se vor scoate 
de sub stăpînirea mașteră a apelor noi păminturi, 
cum vor răsări aici școlile și pe ce trasee noi ale 
lumii vor mai călători rulmenții și ventilatoarele,
mobilele și coniacurile, țesăturile și încălțămintea,
cum se vor transforma sate in orașe. Firește, am și 
văzut cite unele din cele evocate, viitorul fiind în
crustat puternic in prezent ; iar cînd ne-am dat sea
ma cit de adine și departe pătrunde cartea pe aceste 
meleaguri, am înțeles că în personalitatea județului, 
aflată vizibil jsub zodia cărții, intră, hotăritor, și com
ponenta spimtuală care, sintem siguri, iși va spori 
constant dimensiunile, pe măsura cerințelor și ambi 
fiilor firești ale oamenilor acestor meleaguri.

Valentin SILVESTRU

„Afirmări" care încep cu o... „negație
----- \

Ziarul nostru a publicat 
ieri o anchetă privind 
prezentarea la posturi a 
absolvenților din promoția 
1973 ; pentru deplina lămu
rire a împrejurărilor care 
îngăduie sau favorizează 
producerea regretabilelor 
cazuri — e drept, izolate 
— de abdicare a unor ti
neri de la, îndatoririle ci
vice e necesar, în conti
nuare, să ne întrebăm : 
cum este cultivat climatul 
de seriozitate și corectitu
dine de către instituțiile 
desemnate să vegheze la 
aplicarea prevederilor le
gale în acest domeniu ?

Ordinea și legalitatea 
pretind, în primul rînd, cu
noașterea exactă, la zi, a 
realității. După cum am 
avut prilejul să constatăm 
în discuția purtată cu re
prezentanți ai Comisiei gu
vernamentale de repartiza
re a absolvenților, operația 
de centralizare a datelor 
privind prezentarea la 
posturi a ultimei promoții 
a întîmpinat unele dificul
tăți, datorită faptului că a- 
numite ministere, departa
mente și consilii populare 
județene nu dețineau o e- 
vidență clară în această 
privință. Ni s-a relatat, de 
pildă, că la o verificare 
mai atentă s-a stabilit că 
la Ministerul Turismului 
nu există nici un caz de 
neprezentare — deși inițial 
fuseseră raportate cinci 
zeci. Dacă, de această dat? 
surpriza era îmbucurătoa 
re, a fost în schimb pentru 
noi un motiv de nedume
rire să descoperim că da
tele centralizate la Direcția 
pentru problemele de mun-
<____

că și ocrotiri sociale a ju
dețului Vrancea nu se po
triveau întocmai cu suma 
celor care ne-au fost ofe
rite de fiecare unitate în 
parte. Cu o altă ciudățe
nie a statisticii ne-am în- 
tilnit la Consiliul popular 
al județului Buzău : numă
rul absolvenților reparti
zați inițial în unitățile sub
ordonate apare (într-o in
formare datată 10 IX 1973)

sus de toate, de a-1 trezi 
pe tînărul evazionist la re
alitatea raporturilor con
crete care îl leagă de so
cietate și care, pe lingă 
drepturi, mai implică și o- 
bligații. Cea mai bună do
vadă este că în cazul pre
zentării la post a respecti
vului în termen de 30 de 
zile de la întocmirea pro
cesului verbal — ceea ce, 
nu o dată, se și întîmplă

Pe urmele unor absențe
în catalogul promoției '73 (ii)

ca fiind de 133, iar într-una 
foarte recentă — de numai 
113 1 Care este cifra reală? 
Unde au dispărut 20 de ab
solvenți ? Asemenea 
tuații — pentru 
nu ni s-au putut oferi 
un fel de explicații — tre
buie să dea de gîndit : în 
spatele cifrelor seci ale 
statisticii se află destinele 
unor oameni pentru care, 
sînt răspunzători și cei 
care, adeseori, cu o de ne
înțeleasă detașare, operea
ză cu amintitele cifre.

Decretul 158/1970 prevede 
ca. în cazul refuzului unui 
absolvent de a 
la locul unde a 
tizat, unitatea 
să întocmească 
verbal prin care să-l obli
ge la plata unei penalități. 
Evident, scopul urmărit nu 
este acela de a sancționa 
cu orice preț, ci, mai pre-

si- 
care 
nici

se încadra 
fost repar- 
beneficiară 
un procei

— plata penalității se sus
pendă. Cu atît mai greu 
este de justificat poziția 
unor instituții care, de luni 
de zile, tărăgănează întoc
mirea proceselor verbale. 
Astfel, Direcția generală a 
agriculturii, industriei ali
mentare și apelor din ju
dețul Vrancea nu se con
formase, la data anchetei 
noastre, acestei prevederi 
legale, cu toate că avea 
șapte cazuri de neprezen- 
tare, iar inspectoratul șco
lar al aceluiași județ acțio
nase într-un singur caz din 
unsprezece !

Se știe că, în situații cu 
totul excepționale, pe mo
tive bine întemeiate și cu 
acordul unității care a be
neficiat de repartiția ini
țială și al forului ei tute
lar, Comisia guvernamen
tală poate emite o nouă 
dispoziție de repartizare,

dacă o altă întreprindere 
oferă tînărului în cauză un 
post. Din păcate însă, a- 
cordul de principiu pentru 
schimbarea repartizării 
(„negația", cum i se mai 
spune), ca și „oferta", de 
altfel, se pronunță uneori 
cu o surprinzătoare ușu
rință. Iată, de pildă, în ca
zul Zorancăi Panici, domi
ciliată în Drobeta Turnu- 
Severin, absolventă a Aca
demiei de Studii Economi
ce, atit Combinatul de arti
cole tehnice din cauciuc- 
Pitești, unde ea a fost re
partizată inițial, cît și fo
rul tutelar (Ministerul In
dustriei Chimice) se decla
ră de acord cu schimbarea 
dispoziției de repartizare 
la... întreprinderea de an
velope „Danubiana“-Bucu- 
rești ! Să vedem care sînt 
motivele invocate., de peti
ționară : „Am absolvit fa
cultatea cu media 8,58, a- 
vînd recomandare din par
tea consiliului profesoral 
pentru a lucra în cerceta- 
re-informare. La întreprin
derea la care lucrez nu e- 
xistă condiții pentru a-mi 
continua activitatea desfă
șurată pe această linie in 
cadrul laboratorului pe 
probleme de conducere -al 
facultății". Socotind cere
rea neîntemeiată, Comisia 
guvernamentală a refuzat, 
pe bună dreptate, să emită 
o nouă dispoziție de repar
tizare în acest caz.

evoluții ferm controlate șl stăpînite. 
In esență, stabilitatea de ansamblu 
a sistemului de prețuri este asigura
tă în țara noastră în condițiile re
flectării în prețuri, pe de o parte, a 
cheltuielilor reale de muncă socială 
încorporate in diferitele produse, iar 
pe de altă parte, a obiectivelor ge
nerale ale politicii economice privind 
utilizarea venitului național, creș
terea planificată a nivelului de trai 
al populației, folosirea judicioasă a 
resurselor materiale. Reflectînd o 
atare stabilitate, indicele general al 
prețurilor cu amănuntul și tarifelor 
pentru populație, realizat în anul 
1973, se situează la un nivel de 100,6 
la sută față de 1972 și 100,9 la sută 
față de anul 1970, încadrîndu-se în 
limitele stabilite prin plan. Sînt cifre 
care dovedesc, mai mult decît orice 
alte argumente, caracterul stabilității 
prețurilor, mai ales dacă le punem 
față în față cu creșterile mari ale 
indicilor de prețuri din alte țări.

De asemenea, această stabilitate 
relevă elocvent importanța deosebită 
acordată 
melor de 
cordanțe 
trolată a 
vind creșterea planificată a nivelului 
de trai.

Sintem conștienți însă că indicii de 
prețuri pot fi în continuare perfec
ționați, în care scop va fi supusă în 
curînd spre aprobare o metodă îm
bunătățită de determinare a 
tora, pentru a-i 
zentativi.

Stabilitatea de 
mului de prețuri 
tor important pentru realizarea 
limitele planificate a veniturilor rea
le ale populației, consolidarea mone
dei naționale și realizarea unei cir
culații bănești sănătoase.

— Totuși, in cursul anului 
trecut au avut loc unele modi
ficări de prețuri. Cum sint abor
date asemenea modificări in 
contextul stabilității generale a 
sistemului de prețuri ?

— Este limpede că stabilitatea sis
temului de prețuri nu trebuie și nu 
poate fi confundată cu rigiditatea 
sau imobilismul prețurilor, care ar 
însemna „golirea" preturilor de con
ținutul economic, ruperea lor de rea
litate. In acest sens, este de arătat 
că în anul 1973 au avut loc unele 
majorări de prețuri cu amănuntul la 
produse cum sînt : carnea de vită, 
porc și miel îngrășat, la preparate și 
conserve din carne, pește și produse

cumpărare a 
o reflectare 
livrărilor de 
fondul de 

medii

Gheorqhe 
SASARMAN

(Continuare in pag a II-a) J

de partidul nostru proble- 
prețuri, asigurării unei con- 
depline intre evoluția con- 
preturilor și sarcinile pri-

face și mai
aces- 

repre-

siste-ansamblu a
a constituit un fac- 

în

derivate. In același timp au fost re
duse preturile cu amănuntul la pă
sări, ouă, slănină, untură, frigidere 
cu compresor, unele medicamente 
etc.

După cum s-a făcut cunoscut la 
timpul său, majorările de preturi la 
unele produse alimentare au fost de
terminate în fond de mai multi fac
tori, și anume : necesitatea creșterii 
prețurilor de cumpărare a animale
lor. in vederea stimulării producției 
zootehnice, sporirea pe această bază 
a cantităților de carne livrate fon
dului de stat și asigurarea bazei de 
materii prime animaliere a industriei 
alimentare,- satisfacerea mai deplină 
a consumului în continuă creștere al 
populației la carne și produse deri
vate.

Deși perioada care a trecut de la 
intrarea în vigoare a noilor prețuri 
este relativ mică, efectul pozitiv al 
majorării prețurilor de 
animalelor și-a găsit 
concludentă în sporirea 
bovine și lapte la
stat. creșterea greutății 
a animalelor preluate de la coope
rativele agricole de producție și 
gospodăriile populației (cu 5 la sută 
la tineret bovin și cu peste 24 la 
sută la miei și tineret ovin), creș
terea substanțială a numărului con
tractelor de livrare către stat a ani
malelor (cu 46 000 la bovine adulte 
și cu 54 000 la tineret ovin). Este de 
menționat că, în actualul cincinal, 
țărănimea primește — sub formă de 
majorări ale prețurilor de cumpă
rare — fonduri de peste 2 ori mai 
mari decît în cincinalele anterioare. 
La acestea șe adaugă și reducerile 
de prețuri la mașini și utilaje agri
cole. Aceste măsuri reflectă grija 
partidului nostru de a crea cele mai 
bune condiții pentru cointeresarea 
producătorilor în creșterea produc
ției agricole.

Sistemul nostru de prețuri reflectă 
în fond nivelul intern al productivi
tății muncii sociale. în același timp, 
însă — avînd în vedere creșterea 
participării României la comerțul 
mondial — nu se pot ignora tendin
țele prețurilor pe plan extern, în
deosebi la materii prime de bază, la 
care ponderea importului nostru 
este mare sau în creștere, tendințe 
care trebuie să-și găsească reflec
tare și în preturile interne. In cazul 
benzinei, de exemplu, ar fi existat 
două soluții : a) menținerea prețu
rilor actuale și suportarea de către 
întreaga societate, prin intermediul 
bugetului de stat, a diferențelor 
derivate din scumpirea benzinei pe 
plan mondial, ceea ce este evident 
inechitabil ; b) suportarea acestor 
diferențe de către consumatorii 
direcți, in condițiile asigurării unei 
aprovizionări normale, desființîn- 
du-se sistemul tichetelor. Adoptarea

, Convorbire realizata da 
Viorel SALAGEAN

(Continuare in pag. a IV-a)

Dacia" 1300 cu nr. 100000II
PITEȘTI (Corespon

dentul „Scînteii", 
Gheorghe Cirstea). — 
De pe banda de mon
taj a întreprinderii de 
autoturisme din Pi
tești a ieșit ieri limu
zina „Dacia" 1300 cu 
nr. 100 000. Calitățile 
sale tehnico-funcțio- 
nale au impus-o din

plin pe piețele internă 
și externă. Anul tre
cut. de exemplu, s-au 
fabricat 45 239 autotu
risme, față de 28 224 
în 1972. Notăm, de
semenea, că față de 
888 limuzine „Dacia" 
1300, exportate în 1971, 
în 1973 au fost livrate

a-

beneficiarilor externi 
20 632. „Familia" limu
zinelor românești s-a 
mărit, cuprinzînd 
cum, 
cia“ 
130 
1300
„Dacia" 1301, realizare 
de dată recentă.

a-
alături de „Da- 
1300, și „Dacia" 

Breck, „Dacia" 
autosanitară și

IN ZIARUL DE AZI ■

O România în comerțul mondial O Micro- 
întreprinderea liceului nu e o joacă de copii 
• Rubricile noastre: „Scînteia“ pe urmele 
„Scînteii"; Din poșta redacției; Faptul divers; 

Carnet cultural; Carnet plastic; Sport
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Doi turiști străini au pierdut, 
pe o stradă din Constanta, o 
poșetă in care aveau, intre al
tele, pașapoartele și o sumă de 
bani. Tocmai cind intraseră in 
panică și căutau o soluție 
salvatoare, cei doi turiști 
străini au fost invitați la mili
ția municipiului Constanța, unde 
li s-a inminat poșeta cu 
șapoartele și banii.

— Formidabili oameni — 
exclamat ei. Mulțumim din 
tă inima...

Nu știm ce 'au găsit atît 
„formidabil" în acest gest, 
ce privește î 
lor, le transmitem, pe 
cale, elevei Stefania Peltea, de 
la Liceul economic din Constan
ța, cea care a găsit poșeta cu 
pașapoartele și banii și a pre- 
dat-o imediat miliției. Iar celor 
doi le dorim, in continuare, 
călătorie plăcută !

pa-

au 
toa-

de
In

Insă mulțumirile
■ această

Răspuns
la un... salut |

I
Infor- | 
faptul * I 
î care I

I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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I
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I
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I
I
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Directorul general adjunct al 
Centralei industriale autovehi
cule, tractoare și mașini agri
cole, Călin Valentin, ne I 
mează că, în legătură cu 1 
divers din 3 februarie, in _— 
se arăta că un salariat, Dominic 
Scrovalschi, sustrăsese un ca
mion din Întreprinderea de 
autocamioane, plecind cu el la 
plimbare, sub privirea îngădui
toare a portarului, s-au luat mă
suri ferme de pedepsire a celor 
vinovați : „Dominic Scrovalschi a 
fost trimis în judecată și cazul 
său a fost prelucrat cu toți sa- 
lariații din secția în care lucra ; 
portarul Chirilă Alexandru a 
fost sancționat și cazul său pre
lucrat cu paznicii întreprinderii; 
de asemenea, ambele cazuri au 
fost dezbătute cu tinerii, la club". 
Apropo de titlul faptului divers 
la care se . referă 
adresei — 
respect" — 
oportunitatea 
măsuri nu 
salutara.

— Ei, acum veniți să ve
dem și platourile celelalte. 
Iată, aici sint expuse nu
mai preparatele culinare 
reci. Luați, luați fără sfia
lă și spuneți-vă părerea. 
Poftiți.

Gazdele noastre — direc
torul întreprinderii de 
autocamioane din Brașov, 
președintele comitetului 
sindical din aceeași uni
tate, administratorul can
tinei și directorul Între
prinderii comerciale de a- 
limentație publică — ne 
invitau, care mai de care, 
să privim și să gustăm din 
mincărurile pe care le o- 
feră zilnic salariaților din 
întreprindere.

Invitații, vreo 250 la nu
măr — directori de între
prinderi, șefi de cantine, 
reprezentanți ai sindicate
lor din 10 județe și ai Mi
nisterului Comerțului In
terior, împreună cu zia
riștii prezenți — privesc 
cu admirație expoziția 
culinară din incinta canti
nei de la întreprinderea de 
autocamioane. Erau expu
se acolo, în sălile cantinei, 
50—60 de sortimente culi
nare, toate deosebit de is
pititoare șl ieftine. Dar, -ca 
să nu discutăm in gol, 
vom sublinia pentru cei 
interesați citeva din punc
tele de atracție ale expo
ziției : 1) la cantina între
prinderii nu erau expuse 
preparate care să ne ia 
nouă ochii — mușchi de 
căprioară, labe de urs, păs
trăv afumat și alte aseme
nea produse de lux pe care 
le-ara ,mai văzut la atitea 
alte expoziții „închise", 
dar niciodată în localurile 
publice. Nu. Erau expuse 
numai șl numai mîncăruri 
care se pot prepara zilnic, 
pe care muncitorii între
prinderii le pot cere ori- 
cind ; 2) la cantina despte 
care vorbim, curățenia, or
dinea și dotarea îți amin
tesc de marile noastre lo
caluri publice ; 3) expozi
ția (la dimensiuni mai 
mici e zilnică) nu repre
zintă o alandala de pro
duse așezate in rafturi și 
pe mesele calde ; organiza
torii cantine! au avut in 
vedere 3 mari grupe de ce
rințe : gustări frugale pen
tru micul dejun, meniurile 
pentru prînz și un mare 
grup de semipreparate 
gospodina (la ieșirea din 
schimb, femeile pot cum
păra direct din fabrică 
cele de trebuință).

Ne-a plăcut mult canti
na întreprinderii de auto
camioane din Brașov, ba 
unora dintre directorii de

alimentație publică din 
țară, invitați anume aici, 
le-a și lăsat gura apă. Dar 
încă nu am ajuns la punc
tul cel mai Intere
sant : cei de la can
tina brașoveană — care 
în întrecerea dintre astfel 
de unități a luat premiul 
II pe țară — s-au gîndit 
că n-ar fi chiar potrivit ca 
muncitorii să se deplaseze 
prea mult și pe orice vre
me, tocmai din secțiile de 
lucru, risipite pe zeci de 
hectare, pină la cantină. 
Atunci, sindicatul a hotărit

tori de alimentație publică 
pe care l-an intervievat, 
am ajuns la o concluzie 
îmbucurătoare : în ultima 
vreme, grupuri mari de 
cantine din diferite orașe 
părăsesc șablonul „zea
mă lungă" și intră în 
rîndurile altui sistem de 
unități comerciale — bine 
gospodărite, aprovizionate, 
rentabile, care își îndepli
nesc exact rolul social șl 
economic prefigurat de Le
gea nr. 9. La consfă
tuirea din Brașov ne-am 
întilnit într-o pauză cu

cial și, în același tțmp, 
rentabilă dacă cei care o 
conduc se mulțumesc să 
cumpere de azi pe miine 
piine de la „Piinea", le
gume la prețurile zilei de la 
I.L.F., carne de la măcelă
rie ș.a.m.d. Administra
torul cantinei „Siderur- 
gistul" a întărit bine 
legăturile cu furnizorii de 
marfă alimentară, dar el 
nu s-a bizuit numai pe ei. 
Toamna el iși creează 
stocuri tampon de marfă. 
Cumpără de pe piață le
gume la prețuri mici și

0 consfătuire cu... 
gust plăcut

ÎNSEMNĂRI DE LA UN REUȘIT SCHIMB 
DE EXPERIENȚĂ AL CANTINELOR-RESTAURANT 

FRUNTAȘE

■ă organizeze microcantine 
lingă atelierele de fabrica
ție I Și acum li se aduce 
oamenilor masa caldă la 
doi pași.

Vedeți ? Tocmai din a- 
ceste motive nu ni s-a mai 
părut nouă prea curios 
faptul că, de la citeva sute 
de mese pe zi, cantina a 
ajuns să servească vreo 
4 000, că acum lucrează cu 
beneficii, că un meniu a 
ajuns să coste 5,50 lei. Și, 
de fapt, nu s-a făcut nimic 
senzațional : au fost diver
sificate preparatele culi
nare, a fost amenajat 
localul, perfecționată apro
vizionarea...

Dar să ne oprim puțin. 
Nu cumva să creadă ci
neva că v-am vorbit aici 
despre cantina de la în
treprinderea de autoca
mioane ca de un fenomen, 
rar, dacă nu chiar unic. 
Din constatările pe care 
le-am făcut personal pe 
teren, dar mai ales după 
ce am pus cap la cap afir
mațiile celor 20 de direc-

tovarășul Pompiliu Tri- 
fan. directorul întreprin
derii de alimentație publi
că din Hunedoara, și cu 
Andrei Zuckerberger, ad
ministratorul grupului de 
cantine „Siderurgistul".

— Noi, spunea directo
rul, așezăm în fața abona- 
ților citeva sute de mii de 
mese pe an. Imaginați-vă: 
anul trecut, la cantină am 
vîndut mincare de... 10
milioane de lei !

— Nu-mi dau seama 
dacă e mult sau puțin...

— Dar dacă vă spun că 
vindem porția de supă cu... 
0,75 lei, că un meniu costă 
4 lei, cum vi se pare ?

— Atunci mi se pare că 
s-a vîndut mult ; dar o 
supă a ajuns să coste la 
dv. 0,75 lei ?!

— A ajuns. Greu, dar se 
poate. Vă voi spune și dv„ 
ceea ce am spus și colegi-^ 
lor mei, directorilor care 
ne-au vizitat cantina. O 
asemenea unitate comer
cială nu poate deveni o 
instituție cu caracter so

le însilozează. Ia spune, 
nea Andrei, cît ai însilozat 
astă toamnă ?

— Cartofi — 175 tone, fa
sole — 15 tone, varză — 40, 
rădăcinoase — 25, ceapă —- 
16, murături — 22, fasole 
verde — 5. In total am 
„îngropat" în silozuri vreo 
30 de vagoane de marfă.

— Vedeți — mai zise di
rectorul — tn timp ce alții 
au cumpărat această marfă 
de azi pe mîine, cu preț 
mai' mare, noi am avut-o 
în cămara noastră procu
rată toamna la prețurile 
cele mal mici.

— Bine, am înțeles, dar 
cred că n-ați însilozat și- 
carnea.

— Nu, tn schimb am or
ganizat pe lingă cantină o 
secție anexă, unde îngră- 
șăm anual între 200—300 
porci. Hrana lor de bază 
o constituie resturile me
najere de la cantină. Cu 
toate că mai cumpărăm și 
tărițe, porumb, prețul sca
de mereu. Acum un kg de 
carne ne costă 9—10 lei.

— V-am văzut cantina. 
De altfel, „Scinteia" a și 
scris frumos despre ea. E 
foarte bine dotată, e un a- 
devărat combinat alimen
tar...

— Da, pentru că și con
ducerea combinatului, mai 
ales directorul general, to
varășul Constantin Trotuș, 
respectă Legea nr. 9 și ne 
susține cu însuflețire.

...Să ne mai oprim pu
țin. Mi-e teamă să nu fi 
alunecat acum pe cealaltă 
pantă : prezentînd citi
torilor canținele-restaurant 
care au cîștigat prime
le două locuri pe țară 
— a Combinatului siderur
gic din Hunedoara și a în
treprinderii de autocamioa
ne Brașov — mi-e teamă 
să nu-și închipuie cineva 
că absolut toate Celelalte 
cantine din țară sint la fel. 
Nu sint toate, sint doar 
majoritatea, pentru că... 
Dar să exemplificăm. Am 
vizitat deunăzi noua plat
formă industrială a lașului. 
Dacă pășești peste pragul 
cantinei-restaurant de aici 
îți faci despre ea o idee 
dintr-0 singură privire. 
Meniul — 6 lei. Feluri de 
mincare : unul ; secții a- 
nexe : zero ; numărul abo- 
naților : au fost 2 000 și au 
rămas 900. Ș.a.m.d.

Socotim că inițiativa Mi
nisterului Comerțului Inte
rior de a se face schim
buri de experiență între 
cei care răspund de desti
nele cantinelor-restaurant 
e foarte bine venită. 
La aceste schimburi
de experiență s-a insistat 
mult și asupra cauzelor 
care mențin unele cantine 
într-o situație inadmisibi
lă. Cauze sint multe, în ge
neral subiective, pe care 
nu le vom mai trece în re
vistă. Considerăm că tova
rășul Radu Abagiu, minis
tru adjunct în M.C.I., le-a 
sintetizat bine. D-sa ară
ta că cei care conduc 
cantine-restaurant neren
tabile, prost dotate, care 
oferă mereu meniuri să
răcăcioase, nu au, practic, 
nici o scuză. Ei n-au înțe
les încă funcția complexă 
a acestor instituții, rolul 
lor social.

Schimbul de experiență 
despre care v-am vorbit a 
fost o bună ocazie și pen
tru Continuarea unor mă
suri necesare perfecționă
rii serviciilor In toate can
tinele de pe cuprinsul țării. 
La timpul potrivit, redac
ția ziarului nostru le va 
aduce la cunoștință publi
cului.

Gh. GRAURE

ților

Aripi

semnatarul 
„Vă salut cu 
operativitatea și 
unor asemenea 

pot să fie decit...

18 martie 1974. Timp de 6 ore 
sîntem oaspeții detașamentului 
Aviasan din Deva. Ora 9,45 : 
din Sebeș-Alba se solicită de 
urgență singe pentru transfuzii. 
Pilotul Gheorghe Șuba își ia 
zborul cu 11 flacoane dătătoare* 
de viață. Ora 10,45 : 
Petru Piș, din Deva, în 
gravă, nu mai poate fi

copilul 
stare 

salvat 
decit ’ la un spital din Brașov. 
Pilotul loan Lehovsky își ia 
zborul. Ora 11 : apel din Hu- 
nedoara : dacă Ofelia, Miuța, in 
virstă de doi ani, nu va ajun
ge in citeva ore la. Timișoara... 
Și a ajuns datorită lui Vasile 
Filipoiu. Ora 15.30 : pilotul 
loan Lehovsky pornește din nou 
la drum, spre Cluj, cu pacien
tul G. Marin din Simeria, a- 
flat In comă.

Laudă „aripilor salvatoare" 1

991
Acesta e prefixul telefonic 

interurban cu Oradea. De la in
trarea lui în funcțiune — și nu 
este prea mult timp de atunci — 
Direcția județeană Bihor de 
poștă și telecomunicații a înre
gistrat un număr record de re
clamagii vizind „umflarea" no
telor de plată pentru convorbiri 
adiționale automate care, in 
realitate, nu au fost efectuate. 
Unul din cele peste 400 de ca
zuri : abonatul Mircea Chirilă, 
din str. Simion Bărnuțiu 7, cu 
telefon 3 81 58, care a lipsit — cu 
acte doveditoare — o lună 
treagă din localitate, a 
„taxat". în luna respectivă,

în- 
fost 

. ... . — „____ _ CU
convorbiri adiționale in sumă de 
107 lei. Am vrut să formăm și 
noi, prin prefixul 991, nr. de 
telefon al... telefoanelor oră- 
dene, dar ne-am râzgindit. Tot 
mai bine e să așteptăm 
răspuns in scris. Cine știe cu 
ne-ar fi „adiționat" prefixul 
pricina.

un 
cit 
cu

Cascadorul
gură-cască

Camionul 21-SM-414. condus 
de ajutorul de șofer Smolnar 
Francisc, se apropia de linia fe
rată care traversează strada 
Magnoliei din Satu-Mare. Ne- 
ținînd seamă de indicatoare, nici 
de sfaturile șoferului titular 
aflat lingă el, S.F. a tot înaintat 
cu camionul, pină cînd o loco
motivă l-a izbit în plin, răstur; 
nîndu-1 și 
metri. Ca 
ferul, cit 
scăpat cu 
avarierea camionului, 
de șofer va „ajuta" substanțial 
la plata reparației, tn momentul 
ciocnirii cu locomotiva însă, el 
a fost „proiectat" în așa fel, 
incit cei care l-au văzut după 
aceea teafăr s-au mirat că nu 
s-a făcut cascador. Mai are 
timp. Cu șoferia — cel puțin 
pentru o vreme — a încheiat-o.

tîrîndu-1 vreo nouă 
prin minune, atît șo- 
și ajutorul său au 
viață. Firește, pentru 
camionului, ajutorul

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scinten'

FAPTE
OPINII

gH

PROPUNERI
Pentru buna servire și aprovizionare ■salaria'

produse alimentare, întreprinderea comercială de stat Craiovaților cu produse alimentare, întreprinderea comerciala de stat Craiova 
a înființat noi secții „Gospodina" pe lîngă cantinele-restaurant de la 
Întreprinderea „Electroputere", întreprinderea de confecții, regionala de 
căi ferate, consiliul popular municipal ș.a. (Carol Bora, Craiova).

® Cifru... fotografic ? Pe Plicurile cu hîrtie fotografică s-« 
aplicat, de curind, o ștampilă cu următorul text : „Termen de valabi
litate 1 an de la data fabricației". Numai că pe plic, în loc să fie tre
cută data fabricației, sint imprimate numere de felul : 104773 310, 
06076807, 1711088 etc. Cine deține cheia acestui cifru ? (M. Bologan, 
Piața Victoriei nr. 17, Cluj).

• Cu aproape trei ani în urma,,ntr un ?ant de Ung* 
linia ferată a întreprinderii „Unio" Satu-Mare au fost abandonate circa 
200 de suporți noi pentru vagoane și o însemnată cantitate de fier be
ton. Din cauza intemperiilor, materialele au ruginit sau au fost acope
rite cu pămînt. (Vasile Tibirnă, muncitor, Satu-Mare).

® Solicităm orSanel°r locala să ia măsuri pentru repararea 
și pietruirea drumului dintre Rogojelu și Turceni, pe care circulă ma
șinile ce transportă muncitori și materiale pe șantierul Centralei termo
electrice Rovinari. la Trustul de construcții-montaje miniere Roșia-Jiu, 
I.U.M. Rogojelu. Condițiile necorespunzătoare de transport uzează pre
matur mașinile, provoacă un consum suplimentar de carburanți. (Sem
nează Ion Roman și alți 30 de conducători auto de la autobaza Tg. 
Jiu).

® Diversificarea gamei de servicii puse la dispoziția 
cetățenilor stă permanent in atenția conducerii cooperativei „Munca 
colectivă" din Cîmpulung. De la începutul anului au fost înființate 21 
de secții noi : instalații electrice, tinichigerie, dulgherie, de reparat cea
suri, croitorie, optică medicală etc. (Ion Dobrescu, Cîmpulung, județul 
Argeș).

® Recepția unor materiale la întreprinderea județeană de 
aprovizionare tehnico-materială — Galați este mult îngreunată, deoa- 
,rece cîntarul pod-basculă, montat de multă vreme, nu este pus in func
țiune. (Marin Ghica, economist).

• în drumul lor spre casă,multi elevi 31 Scolil fienerale 
nr. 2 din Alba Iulia poposesc zilnic, cite o oră, două, în parcul „Pla
toul Romanilor". Aici se încinge joaca. Unii se iau la întrecere în țin
tirea becurilor de iluminat, alții iși împletesc „cunună" din ramurile 
ornamentale ale gardurilor vil. Ce note or fi avînd oare la purtare ? 
(Ion Mărgineanu, Comitetul de cultură și educație socialistă, Alba 
iulia).

• 6 000 000 flori și trandafirise vor s4di anuI acesta 
în orașul Pucioasa, județul Dîmbovița. La acțiunile de înfrumusețare, 
organizate de edilii locali, participă majoritatea cetățenilor orașului. 
(Ion Șerbănoiu, pensionar, orașul Pucioasa).

® Așteptăm din Partea Consiliului popular al comunei Bră- 
dești-Dolj și a conducerii cooperativei agricole de producție din locali
tate sprijinul promis pentru construirea brutăriei. Preocuparea pentru 
a da viață hotărîrilor adoptate trebuie să se facă mai mult simțită în 
comuna noastră. (Gheorghe Covăseală, comuna Brădești, județul Dolj).

Dupd aproape un an de zile, din nou la C. F. A. Brăila

Măsuri s-au luat, dar risipa continuă...
Aproximativ cu un an în urmă, în două articole publicate în „Scin

teia" nr. 9487 și 9490 — sub titlul „Pe firul risipei" — arătam, in esen
ță, că datorită unor deficiențe de ordin organizatoric, tehnologic, de 
aprovizionare materială, la Combinatul de fibre artificiale Brăila se 
poluează mediul ambiant și se înregistrează mari pagube materiale, 
cantități apreciabile de produse aproape finite (celofibră aflată în ulti
mele faze de fabricație) ajungînd la groapa de gunoi. Ce s-a realizat 
de atunci și pină astăzi ?

Reprezentanți ai forului tutelar — 
Ministerul Industriei Chimice — și o 
brigadă a Consiliului central de con
trol muncitoresc, împreună cu foru
rile locale de partid și de stat au 
analizat ip amănunt situația din uni
tate, stabilind un amplu program de 
măsuri cu termene și răspunderi 
ferme, care a început să fie pus în 
aplicare. Astfel, pentru dezvoltarea 
și extinderea stației de tratare a 
apelor s-au prevăzut 17,7 milioane 
de lei, dintre care mai bine de patru 
milioane pentru lucrări de construc- 
ții-montaj în acest an. S-au făcut 
și însemnate Investiții pentru Îmbu
nătățirea condițiilor de lucru. Astfel, 
s-au înlocuit o serie de instalații de 
ventilație și absorbție a aeruIUi vi
ciat din secții ; s-au realizat două 
din cele patru instalații de climati
zare la fabrica de cord ; la fabrica 
de celofibră au început citeva lucrări 
suplimentare de ventilație etc. Mă
surile și-au a,rătat efectele : anul tre
cut aici s-au înregistrat cu 66 la 
sută mal puține îmbolnăviri profe
sionale ca in anul precedent.

Așadar, bani s-au alocat, lucrări 
importante s-au pornit, numărul îm
bolnăvirilor a scăzut, alte măsuri ne
cesare au început să prindă viață și, 
totuși, ceea ce s-a realizat în acest 
răstimp, de aproape un an, nu este 
încă nici pe măsura eforturilor ma
teriale făcute aici de către stat, nici 
pe măsura posibilităților locale și a 
așteptărilor. Iată și citeva opinii au
torizate exprimate în acest sens :

— A scăzut morbiditatea pentru 
formele acute de îmbolnăviri profe
sionale, dar se menține la nivel 
foarte înalt cea pentru formele cro
nice provocate de nivelul ridicat al 
noxelor, mai ales la sectorul super- 
cord și la locurile de intervenții in 
sectorul celofibră și la băile de filaj 
(dr. Elena Donescu, de la inspecto
ratul sanitar județean).

— A crescut numărul accidentelor

de muncă. Majoritatea covirșitoare a 
acestora se datorează încălcării unor 
elementare reguli de protecția mun
cii, indisciplinii. (C. Ioanițoaia, șe
ful inspectoratului județean de pro
tecția muncii),

— Nivelul nocivităților provenite 
de la combinat in atmosfera orașu
lui Brăila depășește limitele admise 
cind bate vintul spre oraș sau cind 
alte condiții meteorologice (ceața, de 
pildă) le mențin în apropierea solu
lui. Pericolul poluării atmosferice și 
al urmărilor ei eventuale trebuie 
prevenit (dr. Camil Naum, inspector 
sanitar șef).

— Din pricina poluării produse de 
combinat, in anul 1970 am fost ne- 
voiți să defrișăm trei hectare cu 
piersici pe rod ; în 1972 am mai de
frișat 2 ha de caiși pe rod. In con
tinuare, și culturile anuale — bame, 
fasole — suferă de un fel de arsuri 
ale frunzelor. 100 ha la noi, alte 300 
ale C.A.P. din Chișcani sint nemij
locit afectate de vecinătatea poluan
tă a combinatului (ing. Popa Fane, 
directorul Stațiunii experimentale 
agricole Chișcani-Brăila).

...Acestea sint citeva dintre obser
vațiile și opiniile culese redent. La 
ele s-ar mai putea adăuga : în 
două dintre sectoarele de lucru im
portante ale întreprinderii — secția 
de filat cord și cea de filat celofibră 
— condițiile de lucru sint încă neco
respunzătoare ; un mare număr 
de capace la băile de filat au gea
murile sparte sau lipsesc cu totul și 
nu se înlocuiesc cu lunile (iar in 
asemenea condiții, instalațiile de 
exhaustare nu pot face față). Am 
vorbit, despre toate, cu directorul 
tehnic al întreprinderii, ing. Teodor 
Antonescu, și cu secretarul organiza
ției de partid, N. Coadă.

— Poluările nu provin numai de 
la noi — ne spunea directorul An
tonescu, ci și de la combinatul vecin 
de celuloză. Noi dispunem de o in

stalație de recuperat gazele nocive... 
O serie de lucrări sînt întirziate da
torită capacității reduse a construc
torului (întreprinderea de reparații 
capitale și construcții Ploiești a 
M.I.Ch.) : la o valoare programată de 
6,8 milioane de lei s-au realizat anul 
trecut doar 1,6 milioane de lei. în 
atmosferă nocivă lucrează, efectiv, 
în prezent, doar o foarte mică parte 
din personalul întreprinderii. Știți, 
depindem de constructori, de reali
zarea și livrarea de utilaje, piese de 
schimb, materii prime... de mulți 
factori interni și din afara combi
natului. Despre deșeuri nu este ca
zul să mai vorbim ; ne încadrăm 
în procentul admis de 3 la sută, nu 
le depășim și, pentru a nu mai a- 
runca la gunoi ceea ce este utiliza
bil, am făcut și o instalație de recu
perat căzăturile. în felul acesta am 
valorificat circa 400 de tone.

...Propunem o scurtă sinteză. Că 
C.F.A. are un vast program de mă
suri, că i se alocă milioane de lei, 
că există o activitate în vederea în
dreptării situației — sînt realități 
neîndoielnice. Dar că lucrurile de
curg în pas de melc este, de aseme
nea, o realitate. Ca și faptul că, 
deși numărul îmbolnăvirilor profe
sionale s-a redus,. C.F.A. Brăila con
tinuă să ocupe, în această privință, 
primul loc in ramura chimiei. In 
plus, acest combinat a devenit și de
vine, din ce în ce mai mult, o pre
zență stînjenltoare pentru vecinătă
țile sale.

Este adevărat că soluționarea unor 
probleme importante depinde și de 
factori externi — realizarea la timp 
a lucrărilor de construcție, livrarea 
unor utilaje, aprovizionarea tehnico- 
materială, îmbunătățirea tehnologii
lor. Dar a-ți alcătui un program de 
măsuri interne — fără a-1 îndeplini 
ritmic și in toate obiectivele sale — 
este o treabă făcută pe jumă
tate. Aceiași factori care au con
tribuit la alcătuirea programului ar 
trebui să urmărească periodic, lună 
de lună, și îndeplinirea lui.

Vrem să sperăm că într-un răs
timp cît mai scurt, cînd vom reveni 
la C.F.A. Brăila, toate aceste pro
bleme vor fi de domeniul trecutului.

Al. PLAIEȘU

(Urmare din pag. I)

La fel de semnificativă, 
in privința lipsei de serio
zitate șl răspundere cu care 
se acordă uneori „ofertele" 
și „negațiile", este situația 
Radiței Anton care — după 
ce i s-a aprobat schimba
rea repartizării de la în
treprinderea de Îngrășă
minte azotoase-Tg, Mureș 
la Combinatul de îngrășă
minte chimice-Slobozia — 
se prezintă cu o nouă ce
rere de schimbare, pentru 
o întreprindere din Bucu
rești. Ceea ce surprinde, 
mai ales, este că același 
combinat din Slobozia, care 
îi oferise absolventei post 
cu o lună în urmă (fapt 
care a determinat emiterea 
celei de-a doua dispoziții 
de repartizare), adeverește 
la 13 septembrie 1973 cum 
că ea „se poate încadra în 
oricare unitate din țară, 
întrucît U prezentarea

sus-numitei, unitatea noas
tră nu are posturi va
cante de ingineri chimiști". 
Tot acest joc „de-a oferta 
și negația" poartă girul fo
rului tutelar.

Existența a peste 2 000 
de cereri de schimbare a 
repartizării respinse de că
tre Comisia de schimbare 
a dispozițiilor de reparti
zare din Ministerul Educa
ției și Invățămintului 
(cereri însoțite, bineînțeles, 
de acordurile de princi
piu ale părților intere
sate) vorbește de la sine 
despre nivelul exigenței și 
al discernămîntului care 
mai caracterizează, pe a- 
locuri, pe cei îndreptățiți 
să ofere (cum spuneam, 
numai in cazuri de excep
ție) faimoasele ..negații". 
Iată ce ne declară, în a- 
ceastă privință, Aurelian 
Bondrea, președinte al co
misiei : Este regretabil că, 
pe plan local sau la nivel 
departamental, se obțin ne

gații, în unele cazuri cu 
multă ușurință. Noi încer
căm să judecăm cît mai te
meinic și, in situații de acest 
fel, cînd nu există argumen
te foarte serioase, respingem 
cererile de schimbare a re-

pîndită să se considere că 
pronunțarea „negației" poa
te fi socotită drept dez
legare reciprocă de orice 
obligații — deși, în caz că 
nu se aprobă emiterea unei 
noi dispoziții de reparti-

Vedere de la groapa de gunoi de la Siliștea-Brăila. Ceea ce apare 
alb in imagine sint deșeurile de la C.F.A.-Brăila

Autobasculanta 31 BR 2 343, condusă de șoferul Vasile Fluieraru, des
carcă o nouă „porție" de deșeuri...

...și iată văzute mai îndeaproape așa-zisele „gunoaie", care, în realitate, 
constituie un produs util, ce iși poate afla o valorificare corespunzătoare

ință sau din ignorantă, le
gea este — și intr-un caz, 
și in celălalt — ocolită ; 
„negațiile" acordate cu lar
ghețe marchează, așadar, 
un start într-o lungă cursă 
a afirmării ilicite, cu pro-

fruntea listei, dai- care 
n-au putut beneficia de 
locuri mai bune la data 
repartizării, pe de altă 
parte chiar față de cerin
țele reale ale instituțiilor 
vizate, cerințe care ar so-

Afirmări care incep cu o... „negație"
partizăril. Din păcate însă, 
cazurile cu pricina rămîn, 
practic, în afara urmărilor 
legii și, după expirarea 
termenului de un an de la 
data absolvirii (termen in 
care se poate emite o nouă 
dispoziție de repartizare), 
cei în cauză se „aranjează" 
pe posturi care, altminteri, 
nu li se cuvin".

A devenit, intr-adevăr, 
• practică destul de răș-

zare, absolventul rămine 
datot să se prezinte la pos
tul atribuit de la bun înce
put, cu toate implicațiile 
care decurg de aici. După 
cum este evident ilegală 
angajarea — altfel decit 
in condițiile transferului in 
interes de serviciu — a u- 
nui tinăr care nu și-a efec
tuat stagiul în unitatea în 
care a fost repartizat. In 
mod tacit insă, cu bună (ti-

funde urmări asupra men
talității celor implicați, și 
nu numai a lor.

„Cind elemente mediocre 
reușesc să se instaleze, pe 
această cale, în posturi ne
cuvenite, se produce o 
gravă inechitate, cu conse
cințe greu de evaluat — a- 
preciază tovarășul Aure
lian Bondrea. Pe de o par
te față de absolvenții cei 
mai merituoși, aflați in

licita prezența celor mai 
talentați, celor mai bine 
pregătiți specialiști și, în 
fine, față de instituțiile 
destinatare ale dispoziții
lor de repartizare, lipsite 
de aportul atît de necesar 
al unor cadre cu pregătire 
superioară. Chiar și pen
tru tinerii „victorioși" e- 
fectul este negativ: reu
șind să-și rezolve „proble
ma" p« căi lăturalnice, să
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La întreprinderea de confec
ții din Bacău, aflată în continuă 
dezvoltare și modernizare, au 
fost construite și date în ex
ploatare, în ultimii ani, noi sec
ții de croit și de fabricație, iar 
cele existente au fost înzestrate 
cu mașini moderne de mare 
productivitate. Aceasta a per
mis creșterea producției între
prinderii de peste trei ori. In 
cursul acestui an, prin intrarea 
în funcțiune a unei noi secții 
de fabricație și a unor depozite 
de materii prime și produse fi
nite, actuala producție a între
prinderii va spori cu încă 63 
la sută.

Odată cu dezvoltarea unității 
a crescut și numărul sortimen
telor și modelelor de confecții, 
iar calitatea acestora a fost me
reu îmbunătățită. De la începu
tul acestui an și pină acum, aicț 
au fost introduse în fabricație 
peste 40 de noi modele de con
fecții, între care sacouri bărbă- 
teșli, pantaloni supraelastici 
pentru băieți și fete, costumașe 
și pardesie pentru copii. Toate 
acestea sînt confecționate din 
țesături specifice sezonului, fan- 
tezi, ușoare și rezistente la pur
tat. La sectorul de creație al 
întreprinderii se lucrează in a- 
ceste zile la alcătuirea unor noi 
colecții cu modele de confecții 
care vor fi prezentate la diferi
te tîrguri și expoziții interne și 
internaționale și introduse in 
fabricație de serie.

La ora actuală, întregul co
lectiv de muncă al întreprinde
rii băcăuane se străduiește să 
realizeze un volum tot mai mare 
de confecții de calitate supe
rioară. Se lucrează intens la 
proiectarea și reproiectarea u- 
nor produse din structura sor
timentală, s-a trecut la organi
zarea mai rațională a locurilor 
de muncă, la unificarea tehno
logiilor de 
produse, la construcția unei sta- 
ții-pilot. Paralel cu aplicarea 
acestor măsuri tehnico-organi- 
zatorice, în întreprindere se des
fășoară o largă acțiune de ridi
care a calificării și specializării 
muncitorilor, a tuturor cadrelor 
tehnice. Această strădanie se 
concretizează in îndeplinirea și 
depășirea cu regularitate a pla
nului de producție și a angaja
mentelor asumate in întrecerea 
socialistă.

fabricație a unor

Gheorghe BALTA
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cîștige fără merite o ' com
petiție în care s-au aflat 
tot timpul in coadă, ei 
pornesc în viață cu o op
tică Viciată. Ce șanse de 
influențare ar mai avea a- 
supra lor întregul complex 
de factori educativi ai so
cietății, cînd ei constată că 
„se poate și așa" ?

„Afirmări" care încep... 
cu o „negație" — para
doxală dialectică a căută
torilor de drumuri facile I 
Drumuri care, mai apoi, se 
răzbună asupra drumețu
lui, ducîndu-1 din „aranja
ment" în „aranjament", 
din compromis în compro
mis, spre o falsă strălucire 
sub care se ascund rata
rea profesională, uscăciu
nea sufletească, remușca- 
rea. Un tinăr plin de ener
gie, debordînd de vitalita
te, iși încheie studiile : 
te-ai aștepta să pășească 
cu dreptul, să aleagă calea 
sigură — chiar dacă mai 
dificilă, pentru început —

a afirmării autentice, acolo 
unde țara îl cheamă, unde 
oamenii îl așteaptă. Cînd 
colo, se pun în mișcare 
„lanțuri ale slăbiciunii", se 
scot din arsenalul familiei 
„pilele" cele mai eficace, 
se fac intervenții și pre
siuni — pentru ce ? — 
pentru a se smulge o „ne
gație" 1

Din păcate, uneori a- 
ceastă tactică mai are sorți 
de reușită, tocmai pentru 
că nu toți cei învestiți cu 
misiunea de a veghea la 
respectarea legii sînt pe 
deplin conștlenți de răs
punderea lor în această 
privință. Și invers : prin
cipialitatea, respectul pen
tru legalitate au darul să 
acționeze pozitiv nu numai 
asupra cazurilor izolate 
ci. în general, asupra 
climatului sănătos, lipsit 
de orice echivoc, al unei 
etici organic integrate în 
coordonatele societății 
noastre.
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ROMÂNIA IN COMERȚUL MONDIAL

Comisiile pentru probleme de ex
port-import, care iși desfășoară acti
vitatea in întreprinderi sau la nive
lul județelor, au sarcini deosebite pe 
linia urmăririi zilnice a executării 
ritmice a producției, asigurării fon
dului de marfă și livrării Ia export 
a produselor în termenele prevăzute 
în contractele externe ș.a. Cum ac
ționează aceste comisii in județul Si
biu ?

— Rolul comisiei pentru comerț 
exterior a județului, ca și al celor 
din întreprinderi, capătă valențe 
deosebite în unitățile sibiene — ne-a 
spus tov. Petru Isdrailă, secretar al 
comisiei județene de comerț exterior. 
Județul nostru se află pe locul pa
tru in ce privește volumul exportu
lui pe locuitor, din peste 40 de În
treprinderi cu 
sarcini la ex
port 20 la sută 
din producție se 
livrează parte
nerilor externi, 
ritmul mediu a- 
nual de creștere 
a exportului fi
ind, în ultimii 
ani, între 20 și 
40 la sută. Ase
menea rezulta
te bune se da- 
toresc, în primul 
rind, muncii 
rodnice a colec
tivelor din uni
tățile economi
ce sibiene, în
dreptată stă
ruitor spre rea
lizarea planului 
la export. în 
acest sens, o 
contribuție au 
avut și au co
misiile amintita 
din numeroase întreprinderi, care 
acționează pentru îndeplinirea rit
mică a exportului, impulsionarea 
și sprijinirea întreprinderilor în rea
lizarea producției, pentru asigurarea 
mijloacelor de transport și expedie
rea operativă a mărfurilor ș.a.

Practic, la fața locului, ce au în
treprins pînă acum aceste comisii 1

• Membrii comisiei județene de 
export vin de una-două ori pe lună 
la noi, controlează dacă comenzile 
conțin elementele prevăzute pentru 
asigurarea unei rentabilități sporite, 
vizitează fabrica pentru a depista 
rezervele de sporire și îmbunătățire 
calitativă continuă a producției. (An
drei Vurpăreanu, directorul comer
cial al întreprinderii textile din 
Cisnădie).

• Comisia de export ne-a ajutat 
substanțial întotdeauna. în luna ia
nuarie s-au interesat de două-trei 
ori de stadiul contractării, a luat le
gătura cu furnizorii noștri pentru 
impulsionarea livrărilor de materii 
prime. (Vasile Chicea, contabil-șef 
al întreprinderii mecanice Mirșa).

• Am fost analizați de către co
misia pentru export a județului, 
s-au organizat întîlniri cti I.C.E. 
„ILEXIM", s-a mai făcut cîte ceva... 
(Fritz Kendeffy, director comercial 
al întreprinderii județene de indus
trie locală).

o Comisia de export a fabricii 1 
Să vă spun drept, acționează doar... 
prin mine. (Emiiian Roșianu, direc
tor adjunct al întreprinderii meca
nice Sibiu).

• Sintem vizitați, analizați șl ast

fel s-a ajuns la concluzia că există 
șanse să avem planul acoperit cu 
comenzi în acest an (Nicolae Părăian, 
director adjunct al întreprinderii 
„FLARO").

La prima vedere, s-ar putea spune 
că aceste comisii pentru comerț ex
terior desfășoară o vie activitate. 
Spunem „la prima vedere" deoarece 
la o... a doua, mai atentă, se des
prinde că „vizitele", „sprijinul", „a- 
nalizele" lăudate nu au o suficientă 
acoperire în rezultate. în două luni 
din acest an, pe ansamblul ju
dețului, planul de export nu a fost 
realizat în întregime, pe primul tri
mestru preconizîndu-se o îndeplinire 
în proporție de 80 la sută. Este 
adevărat, unele unități (15 la nu
măr) și-au îndeplinit integral in

TEMPERATURA A CRESCUT BRUSC

Soarele puternic cheamă 
neintlrziat la muncă pe ogoare

Prospect comercialrat, la ini|iativa comitetului jude
țean dc partid au fost organizate 
mai multe analize privind situa(ia 
exportului din unitățile respective, 
analize Ia care au participat repre
zentanți ai ministerelor și centrale
lor de resort ca și ai întreprinderi
lor de comerț exterior ; datorită însă 
lipsurilor amintite, contractarea in
tegrală a planului de export, mai 
ales la întreprinderea mecanică 
Mîrșa, „Steaua roșie" Sibiu, Fa
brica de cuțite Ocna Sibiului, „Fla
mura roșie", „Drapelul roșu" și 
„Dumbrava" din Sibiu, a rămas în 
continuare o problemă deschisă.

Cît privește comisia județeană, 
aceasta nu urmărește zilnic situația 
producției de export, livrările, posi
bilitățile de majorare a producției, 

de încheiere a 
unor contracte 
suplimentare, de 
modernizare și 
diversificare a 
produselor. în 
ciuda rolului 
deosebit de im
portant al comi
siei pentru ex
port-import a 
județului, acest 
organism și-a 
contopit activi
tatea specifică 
cu cea generală 
a sectorului e- 
conomic al co
mitetului jude
țean de par
tid, transformîn- 
du-se intr-un 
observator sta
tic, care, în pri
ma parte a anu
lui, doar a în
registrat situa
ția, în loc să fie 

un factor de intervenție dinamică 
pentru prevenirea neajunsurilor.

Se desprinde necesitatea ca atît 
comisiile de export din întreprinderi, 
cît și comisia județeană să-și îmbu
nătățească substanțial activitatea, 
să-și îndeplinească cu răspundere și 
exigență atribuțiile ce le revin. E- 
fectiv, acest lucru este pe deplin po
sibil. O dovedește faptul că, la in
tervenția comitetului județean de 
partid, ședințele de lucru ale comi
siei județene organizate în cursul 
lunii martie au stabilit măsuri deo
sebit de importante care să ducă la 
revirimentul așteptat. Iată cîteva : 
urmărirea semidecadală a exportului 
la un număr de 50 de produse, in
formarea zilnică a conducerilor de 
întreprinderi asupra mersului expor
tului și luarea de comun acord a 
unor decizii- operative importante, 
îmbunătățirea activității comisiilor 
de export din unități, mai ales prin 
organizarea unor cursuri de perfec
ționare în probleme de comerț ex
terior, deschiderea unei expoziții 
permanente cu bunuri de consum ce 
fac obiectul exportului ca și a unei 
expoziții cu piese și subansamble de 
schimb ce se exportă, în vederea a- 
nalizării posibilităților de asimilare 
și a altora. Rămîne ca toate aceste 
acțiuni să dea roadele scontate, iar 
în lunile următoare și industria si- 
biană să consemneze rezultate cît 
mai bune în îndeplinirea integrală a 
planului de export.

George POPESCU 
Nicolae BRUJAN

CUM LUCREAZĂ COMISIILE 
PENTRU PROBLEMELE 

EXPORTULUI?
—Ancheta noastră în județul Sibiu —

două luni sarcinile de plan, printre 
acestea numărîndu-se „Carbosin" din 
Copșa Mică, „Automecanica" din Me
diaș, întreprinderile „13 Decembrie" 
și „7 Noiembrie" din Sibiu, „Trico
taje" Agnita. Totodată însă, in acest 
efort nu au reușit să se încadreze 
alte unități — unele cu pondere deo
sebit de mare în exportul județean, 
cum e I. M. Mîrșa ! Cauzele ? Sînt, 
desigur, unele deficiențe manifestate 
în activitatea de contractare a unor 
produse, de aprovizionare, indepen
dente deci de unitățile sibiene. Dar 
multe din neajunsuri se datorează 
numai acestor unități. Este vorba de 
insuficienta diversificare a produc
ției, ceea ce nu permite întotdeauna 
adaptarea acesteia la cerințele pie
ței ; de insuficienta preocupare pen
tru ridicarea parametrilor tehnico- 
funcționali ai unor produse (I. M. 
Mîrșa) ; de o slabă activitate pentru 
asigurarea producției destinate ex
portului (industria locală); de lipsa 
de informare a producătorilor asupra 
conjuncturii, orientării în perspectivă; 
de contactul greoi între producător 
și exportator (comune. pentru multe 
unități)» întrunit toate- aceste de
ficiente sînt cunoscute de către 
comisiile respective, nu ne atribuim 
nici un merit din descoperirea lor. 
Relevăm, în schimb, un fapt semni
ficativ : deși jumătate din numărul 
membrilor comisiei județene sînt 
conducători ai unor întreprinderi că
rora le revin două treimi din sarci
nile de export pe ansamblul județu
lui, totuși nerealizările din primele 
două luni ale anului se localizează 
chiar în aceste unități. Este adevă

Avans rapid. înaltâ piecizie — iatâ principalele caracteristici tehnice ale strungurilor românești de tip universal 
SNA-450, SNA-500, SNA-560 oferite pe piața externâ de intreprinderea „Mașlnexportimport"

„CONFEX"
Azi prezentăm în cadrul acestei 

rubrici întreprinderea de comerț 
exterior „CONFEX" din Capitală ; 
interlocutor — directorul întreprin
derii, tovarășul Romeo Iordan.

— „CONFEX" — deci export 
de confecții ?

— întocmai. întreprinderea noas
tră, subordonată Centralei indus
triei confecțiilor din București, 
realizează — pe bază de contract 
de comision — exportul mărfurilor 
fabricate de 26 de unități din ca
drul centralei. „Confex", care a 
luat ființă în anul 1973, continuă, 
de fapt, activitatea fostului com
partiment de comerț exterior al 
Centralei industriei confecțiilor. 
Crearea noii întreprinderi a fost ce
rută de creșterea în ritm țot mai 
înalt a volumului exportului de 
confecții.

— Care este obiectivul central 
al I. C. E. „.Confex" in acest 
an ?

— Sporirea exporturilor româ
nești de confecții în condițiile unei 
eficiențe economice superioare.

— Sint planuri deosebite, am
bițioase...

— Dar pe deplin realizabile. 
Pentru cea mai mare parte a pro
ducției prevăzute a se exporta in 
acest an am încheiat contracte cu 
partenerii străini încă din august— 
septembrie 1973. De altfel, azi în
treținem relații comerciale cu zeci 
de firme — printre care, aș aminti, 
„Prenninkmeyer" și „Texport" (din 
R. F. Germania), „Giole" și 
I.N.C.O.M. (Italia), „Raznoexport" 
(U.R.S.S.), „Sphinx" (S.U.A.), 
„UTEX" (Canada) ș.a. — din Eu
ropa, America de Nord, Africa, 
Asia. De asemenea, amintesc că 
fabricile ale căror mărfuri le co
mercializăm'peste hotare au capa
citatea de a realiza orice fel 
de confecții pentru bărbați, femei 
și copii, pentru orice împrejurare
— pentru muncă, de seară, sport 
ș.a. — și din aproape toate mate
rialele care se produc azi în lume, 
în această ordine de idei aș vrea 
să precizez că, desfășurîndu-și ac
tivitatea în cadrul Centralei indus
triei confecțiilor, la rîndul ei „.gre
fată" pe întreprinderea de confec
ții din București, una din cele mai 
mari unități de acest profil din 
Europa, care dispune de un nucleu 
tehnic de creație sensibil și recep
tiv la cererile clienților, „Confex" 
poate reproduce in 24 de ore orice 
model dc confecție, pentru orice 
partener străin. Este un aspect ce- 
ilustrează, cred, pregnant solicitu
dinea cu care privim relațiile co
merciale cu clienții de peste ho
tare. în același sens pledează și 
faptul că întreprinderea noastră 
lucrează cu toate categoriile de re
țele de desfacere din străinătate
— de la importatori-producători și 
pînă la importatori-mari magazi
ne ; prin aceasta se evidențiază 
tocmai capacitatea de care dispune 
„.Confex" de a răspunde celor mai 
diferite și, totodată, celor mai exi
gente cerințe ale clienților străini.

— Cum țineți pasul cu moda 
din numeroasele țări in care se 
exportă confecțiile românești 1

— Sintem prezenți la toate tîr- 
gurile internaționale importante cu 
profil de îmbrăcăminte — printre 
care cele de la Paris, Londra, Dtis- 
seldorf, Kdln, Gand, New York — 
prilejuri de întîlnire pentru toți 
marii producători de confecții ; teh
nicienii noștri creatori de confecții 
au contacte strînse cu marile case 
de modă din străinătate ; folosim 
principalele reviste și publicații de 
specialitate din lume. într-un cu- 
vînt, se poate spune că întreprin
derea „.Confex" are asigurate toate 
condițiile pentru a livra cu promp
titudine orice cantitate de confec
ții^ modeme și realizate la un 
înalt nivel calitativ.

Convorbire realizată de
Dan MATEESCU

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;

BACAU

Tractoarele — folosite 
la întreaga capacitate!

Pe ogoarele județului Bacău, lu
crările agricole de primăvară se 
intensifică de la o zi la alta. 
Răspunzînd chemării conferinței 
pe țară a cadrelor de conducere 
din agricultură, mecanizatorii și 
cooperatorii muncesc cu hărnicie și 
pricepere, hotărîti să obțină în a- 
cest an recolte superioare. în ulti
mele zile au fost arate peste 7 000 
ha și s-au însămânțat 4 000 ha cul
turi din prima urgență. La unele 
culturi, cum este, de pildă, mază
rea, semănatul este pe terminate. 
O atenție deosebită se acordă și 
pregătirii terenului, urmărindu-se 
conservarea apei în sol. Au fost 
discuite peste 18 000 ha arături.

în cooperativele agricole Fărâ- 
oani, Săucești, Măgirești, Sascut, 
Răcăciuni, Filipești ș.a., cîmpul este 
împînzit de oameni șl mașini.

La cooperativa agricolă Heme- 
iuși, ing. Ștefan Lascăr ne-a spus 
că lucrările de bună calitate exe
cutate pînă acum și fertilizarea u- 
nor mari suprafețe de teren i-au 
îndemnat pe cooperatori să se an
gajeze să obțină o producție de po
rumb cu cel puțin 500 kg mai mare 
decît anul trecut. Aici, mecaniza
torii din secția condusă de Gheor- 
ghe Bălan lucrează la pregătirea 
terenului și semănatul culturilor 
din prima urgență. Sute de coope
ratori despotmolesc canalele pe 
cele 420 ha amenajate pentru iri
gații. Toate agregatele de aspersiu- 
ne au fost verificate și reparate, 
iar motopompiștii și vadagiii sînt 
bine instruiți. Cu aceeași hărnicie 
se lucrează și pe ogoarele coope
rativelor agricole din Cleja, Traian, 
Secuieni și din alte comune.

Pentru ca munca să se desfășoa
re cu spor, fără întrerupere, con
ducerile stațiunilor pentru mecani
zare au luat o seamă de măsuri 
organizatorice. Ing. Viorel Spătaru, 
directorul S.M.A. Sascut, ne spu
nea că toate tractoarele au fost e- 
chipate cu instalații de iluminat

pentru a putea fi utilizate și noap
tea. Mai mult de 25 la sută din nu
mărul mașinilor vor lucra în două 
schimburi, iar celelalte în schim
buri prelungite. Reparațiile și în
treținerea curentă a mașinilor se 
fac direct la secții pentru a se cîș- 
tiga timp, iar aprovizionarea cu 
carburanți la locurile îndepărtate o 
face stațiunea, pentru ca tractoa
rele să nu circule în gol. Tot pen
tru economisirea carburanților, s-a 
luat măsura de a se folosi tractoare 
de capacitate mică la unele lucrări 
ușoare, cum este aplicarea îngră
șămintelor. Măsuri asemănătoare 
au fost luate și la stațiunile Traian, 
Filipești, Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Gheorghe BALTA

ARGEȘ

Unii lucrează bine, 
alții cu... pauze

în județul Argeș, pentru buna 
desfășurare a lucrărilor agricole de 
primăvară, organele agricole au 
luat din timp măsuri tehnice și 
organizatorice care să asigure o 
viteză de lucru sporită prin utili
zarea cu randament superior a 
tractoarelor și mașinilor agricole.

Cu forțele existente, în toate uni
tățile însămînțarea culturilor din 
epoca I se poate termina in cîteva 
zile. Aceasta, bineînțeles, dacă se 
folosește din plin fiecare oră bună 
de lucru. Care este situația din te
ren ? La secția de mecanizare Ște- 
fănești găsim mai mulți mecani
zatori care se învîrteau fără rost 
în jurul tractoarelor. „De di
mineață am stabilit cu in- 
ginerui-șef al cooperativei agricole 
să începem semănatul — ne relata 
Ștefan Popa, șeful secției de 
mecanizare. Dar nimeni nu a mai 
trecut pe la noi să ne spună unde 
și ce să însămânțăm". Am revenit 
a doua zi. Atit ing. șef Mircea 
Soroceanu, cît și președintele co
operativei agricole, Alexandru Mi- 
halcea, erau plecați la Pitești. Ce 
făceau mecanizatorii ? Un tractorist 
plecase pentru a semăna ovăz. în

cîmp se mai afla o semănătoare, 
care ar fi trebuit să însămînțeze 
borceag, dar lipsea sămînța. Pe la 
ora 12 a sosit în unitate și ingi- 
nerul-șef. El susținea cu tărie că 
se lucrează din plin la semănat. 
Confruntat cu realitatea, a rămas 
surprins. Și așa, din cauza lipsei 
de colaborare dintre conducerea1 
cooperativei agricole și secția de 
mecanizare, tractoarele și semănă- 
torile nu au fost folosite două zile 
bune de lucru. Este una din situa
țiile care impune măsuri riguroase 
pentru folosirea mijloacelor meca
nice la întreaga capacitate.

Cooperativele agricole din jude
țul Argeș au de însămînțat 345 ha 
cu lucernă și 600 ha cu trifoi. Din 
acestea s-au semănat numai 50 ha 
cu trifoi. De ce atît de puțin ? 
„Nu avem sămînță — ne spune Va
lentin Chiriac, ing. șef al coopera
tivei agricole din Căteasca. Cele 
200 kg de sămînță le-am trimis 
pentru condiționare la centrul 
din Ștefănești. Pînă acum însă nu 
am primit nimic înapoi". Aflăm că 
sămînța a fost trimisă la stația de 
decuscutare din Alexandria. Va 
sosi oare după ce va trece perioa
da optimă de semănat ?

Ion TEODOR 
Gheorghe CIRSTEA

NEAMȚ

ALTE ȘTIRI DIN TARĂ
• CLUJ. în acest an, in județul Cluj se vor cultiva 6 500 ha 

..... Ctrsfeclă de zahăr. Pentru obținerea de recolte record se urmă
rește ca semănatul să se facă in timp scurt și la un nivel 
agrotehnic ridicat. De altfel, la cooperativele agricole Cîmpia 
Turzii și Luna s-a și încheiat semănatul sfeclei de zahăr pe 
cîte 100 hectare.

DÎMBOVIȚA. în sudul județului Dîmbovița, unde terenul 
a fost pregătit din toamnă și este mai zvîntat, s-a lucrat din 
plin la semănatul culturilor din prima epocă. Cooperatorii din 
Vișina au însămânțat cu mazăre, ovăz și legume peste 200 hec
tare. Lucrările sînt ' avansate și în cooperativele agricole din 
Comișani, Petrești-Găiești, Potlogi, Cojasca și Răcari.

• ILFOV. Concomitent cu celelalte lucrări agricole, în județul 
Ilfov se desfășoară o amplă acțiune la plantarea de 
pomi fructiferi. Pină acum au fost plantați 182 000 cireși, vișini, 
nuci, caiși, pruni, meri și peri. De asemenea, au fost plantați 
182 000 butași de smeur. De remarcat faptul că pomii au fost 
plantați pe marginea drumurilor comunale și județene, în curțile 
școlilor și ale unităților, fără a scoate teren din circuitul agri
col. Suprafața plantată echivalează cu peste 700 ha livezi.

Pregătiri pentru 
plantarea cartofilor
Pentru anul agricol 1974, în ju

dețul Neamț — care se numără 
printre principalele județe cultiva
toare de cartofi din țară — au fost 
rezervate acestei plante aproape 
12 000 ha. Pentru obținerea u- 
nor recolte mari, pe terenurile 
destinate culturii cartofului au fost 
transportate și administrate mari 
cantități de îngrășăminte organice 
și chimice. „Numai în întreprinde
rile agricole de stat din Girov și 
Roman, spre exemplu — ne spu
nea ing. loan Burlacu, directorul 
trustului județean I.A.S. — s-au 
transportat, în medie, pe fiecare 
hectar, 45 tone gunoi de grajd". La 
fața locului ne-am putut convinge 
că o atenție deosebită este acor
dată și celorlalte lucrări : pregă
tirea terenului, sortarea tuberculi
lor. punerea în stare de funcțio
nare a sistemelor de irigație.

Facem un scurt popas și la co
operativa agricolă din Timisești, cea 
mai mare unitate ' cultivatoare de 
cartofi din județ. Mecanizatorii 
Ștefan Pralea și Gheorghe Mano- 
lache lucrau de zor la tăvălugirea 
terenului, iar echipele de coopera
tori conduse de Nicolae Harja, Va
sile Sărmășanu, Maria Săndulescu 
și Maria Afloarei se aflau în jurul 
silozurilor la sortatul tuberculilor. 
Aici au început primele udări de 
aprovizionare cu apă a celor 40 ha 
de pe care ui-mează să se obțină, 
in medie, cîte 30 000 kg cartofi la 
hectar. Se muncește intens și pe o- 
goarele cooperativelor agricole din 
Păstrăveni, Urecheni, Căciulești, 
Dragomirești, Girov, Răucești, Do- 
chia, Săbăoani și ale altor unități 
mari cultivatoare de, cartofi

Ion MANEA

Principalele preocupări 
ale colectivului nostru — 
ne comunică tovarășul Ni
colae Picioruș, consilier e- 
conomic, șeful Agenției e- 
conomice a României la 
Praga, sînt concentrate a- 
supra acțiunilor de im
pulsionare a relațiilor e- 
conomice româno-cehoslova- 
ce. Ceea ce trebuie sub
liniat este că încă din 1973 
a fost depășit volumul de 
schimburi reciproce prevă
zut în acordul de lungă du
rată pentru apul 1975, in 
ultimii doi ani ai actualului 
cincinal existînd deci 
bune perspective de creș
tere accelerată a comerțu
lui dintre cele două țări.

între partenerii comer
ciali ai României, Republi
ca Socialistă Cehoslovacă 
ocupă al 4-lea loc din 
punctul de vedere al volu
mului schimburilor comer
ciale. Nu vom aminti toa
te mărfurile care fac o- 
biectul exportului nostru 
în Cehoslovacia ; dar in
tr-o trecere in revistă, ori- 
cît de succintă, a mărfuri
lor românești livrate, nu 
putem omite produsele 
industriei noastre con
structoare de mașini. Au
toturismele ,,'Dacia“-l 300, 
camioanele românești „Bu- 
cegi" și autoturismele de 
teren, sînt un element obiș
nuit al peisajului rutier 
cehoslovac, tot așa cum pe 
șantierele acestei țări se 
întîlnesc frecvent betonie
re, rulouri compresoare, 
excavatoare de fabricație 
românească. De o bună a- 
preciere se bucură, în țara 
prietenă, tractoarele și ma- 

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

șinile agricole românești, 
mașinile-unelte pentru pre
lucrarea metalului și lem
nului.

O formă de export prac
ticată cu succes în ultimii 
ani o constituie construirea 
de către întreprinderile ro
mânești a unor obiective 
industriale și sociale în

au mașinile și utilajele — 
de la echipamente pentru 
termocentrale, mașini-unel- 
te pentru așchierea me
talelor, instalații pentru 
diverse ramuri industriale 
și pînă la aparatură indus
trială de înaltă precizie, 
mijloace de transport auto 
ș.a.

preocupate de intensificarea 
cooperării și specializării 
în producție, premise trai
nice și de perspectivă ale 
dezvoltării relațiilor eco
nomice reciproc avanta
joase.

Pentru promovarea mai 
intensă a exporturilor 
noastre în R. S. Ceho-

PR/N TELEFON, DE LA PRAGA

Colaborare economică 
fructuoasă, multilaterală

R.S. Cehoslovacă. De cu- 
rind a fost pusă în funcțiu
ne prima etapă a termo
centralei Treboravice, al 
doilea obiectiv realizat de 
România, după complexul 
hotelier de la Chrudim. 
Recent s-au semnat noi 
contracte pentru construi
rea unei fabrici de sticlă 
la Hostomice și a unei cli
nici de urologie la Praga. 
în același timp, se știe că 
tehnicienii cehi si slovaci 
au lucrat pe importante 
șantiere din țara noastră.

în ansamblul exportu
lui Cehoslovaciei In Româ
nia o pondere importantă

în etapa actuală, alături 
de schimbul traditional de 
mărfuri, o importanță cres- 
cindă au in cadrul rela
țiilor economice româno- 
cehoslovace acțiunile . de 
cooperare în producție. Ca 
urmare, în ultimul timp 
au fost realizate, între în
treprinderi din cele două 
țări, acțiuni de cooperare, 
printre care : producerea 
în comun a automatelor 
pentru șuruburi TPZ 6 și 
cooperarea în producția de 
subansamble pentru trac
toare, in vederea satisface
rii necesarului ambelor 
părți. Cele două țări sînt

slovacă, căutarea de noi 
posibilități de coopera
re, numai în anul tre
cut întreprinderile româ
nești au participat la opt 
manifestări expoziționale, 
individuale sau colective, 
organizate de țara prietenă, 
din care cea mai impor
tantă a fost participarea la 
Tîrgul internațional de 
mașini și utilaje de la 
Brno, care s-a soldat cu 
un deosebit succes comer
cial. Ca o recunoaște
re a nivelului tehnic și a 
performanțelor produselor 
românești a fost decernată 
medalia de aur instalației

de foraj F 320-3 DH, care 
s-a numărat printre cele 
mai prestigioase exponate 
prezentate în cadrul tîrgu- 
lui.

în cadrul discuțiilor pur
tate recent între organele 
de planificare ale celor două 
țări, privind coordonarea 
planurilor economiilor na
ționale pe perioada 1976— 
1980, s-a relevat dorința 
ambelor părți de a majora 
substanțial schimburile co
merciale față de perioada 
anterioară și de a se acor
da o importanță de prim 
rang cooperării economice.

Un rol deosebit de im
portant în stimularea dez
voltării relațiilor economice 
a avut vizita în R.S. Ce
hoslovacă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socia
liste România, care a avut 
loc la începutul anului 
trecut. Convorbirile pur
tate cu acest prilej cu 
conducerea de partid și de 
stat din R.S. Cehoslovacă 
au evidențiat noi posibili
tăți de extindere a rela
țiilor reciproce. Dezvolta
rea multilaterală, în conti
nuare, a relațiilor econo
mice dintre cele două țări, 
bazate pe avantajul reci
proc, corespunde pe deplin 
aspirațiilor și năzuințelor 
popoarelor din cele două 
țări, constituie o contribu
ție la întărirea prieteniei, 
Ia realizarea programelor 
de construire a socialismu
lui în România și Ceho
slovacia.
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La întreprinderea

„Libertatea" din Sibiu

35 000 m stofe in avans

„Scîn- 
— O 
bilan- 
între-

față de plan
SÎBIU (corespondentul 

teii", Nicolae Brujan). 
cifră semnificativă în 
țul cu care colectivul
prinderii „Libertatee" din Sibiu 
a încheiat primele două luni ale 
anului. în această perioadă s-au 
livrat în avans față de grafice, 
atît pentru piața internă, cît și 
pentru export, peste 35 000 m 
stofe in aproape 300 de modele 
și poziții coloristice. Este de 
remarcat, de asemenea, fap
tul că sporul cîștigat se da- 
torește atît folosirii raționale a 
capacităților de producție, cît și 
introducerii în fabricație a unor 
noi modele de stofe realizate 
prin tehnologii mai simple și cu 
productivitate sporită. Deosebit 
de apreciate de către beneficia
rii interni și externi sînt, în 
acest sens, stofele din fire poli- 
esterice în amestec cu lină sau 
cu celofibră pentru costume băr
bătești și pentru femei.
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j Recuperarea aluminiului i 
ț din deșeuri j

SLATINA (Corespondentul i 
) „Scînteii", Emiiian Rouă). — / 
t în vederea mai bunei gospo- ț 
’ dăriri a materiilor prime și ma- t 
i terialelor, la întreprinderea de * 
, aluminiu din cadrul Centralei V 
ț pentru metale neferoase și rare i 
1 Slatina s-au întreprins o serie I 
’ de acțiuni, între care cele re- i 
i feritoare la recuperarea alumi- 
, niului din deșeuri, retopirea ti- ț 
1 jelor uzate de la anozi, recupe- i 
l rarea criolitei din zgură. Iniția- 1 
' tiva a pornit de la atelierul l 
ț electric. Tinerii de aici au strîns 
i aluminiul de pe canalele cen- ț 
I trale din halele de electroliză, i 
i Acțiunea s-a extins repede. A- I 

cum se strînge aluminiul și din l 
ț haldele de zgură. în mai puțin 
i de o lună, salariații uzinei au ț 
* reușit să recupereze 40 tone a- 1 

luminiu. >

Disciplina
(Urmare din pag. I)
pentru industria materialelor de 
construcții și refractare din Bistri
ța, necesarul de aprovizionat pen
tru unele materiale — bare trase, 
armături, rulmenți, țevi ș.a. — a 
fost stabilit și solicitat cu întirzie- 
re. La întreprinderea de utilaj 
alimentar din Slatina nominaliza
rea producției s-a făcut tardiv ; ca 
urmare, aici nu s-a prevăzut la 
timp că unitatea va avea nevoie 
în trimestrul I a.c. de 1 000 tone de 
table și țevi și nici nu s-au perfec
tat contractele de cooperare cu 
alte întreprinderi. Desigur, aseme
nea cerințe apărute „peste noap
te" și peste prevederi nu pot fi sa
tisfăcute cu ușurință. însă, în in
teresul fabricării produselor res
pective, pe care economia contea
ză, se impune ca factorii de resort 
să caute de urgență soluții pentru 
asigurarea materialelor necesare, 
firește, stabilindu-se clar răspun
derea celor care nu s-au ocupat, 
la timpul potrivit, de aproviziona
rea întreprinderilor cu toate ma
teriile prime și materialele.

O atenție deosebită se cuvine a- 
cordată, în perioada imediat urmă
toare. cooperărilor interuzinale 
care, în bună parte, nu se desfă
șoară in conformitate cu progra
mele întocmite și cu contractele 
perfectate. In prima decadă a lunii 
martie, la „Unio" din Satu-Mare 
s-a realizat mai puțin de jumătate 
din producția prevăzută de mașini 
și utilaje pentru lucrări miniere, 
în principal din cauză că întreprin
derea de mașini electrice din Bucu
rești nu i-a trimis 10 motoare, iar 
„Neptun" din Cimpina nu i-a ex
pediat 10 reductoare. Din nou apar 
pe lista restanțierilor, în livrarea 
unor repere prelucrate sau suban
samble. întreprinderea de autoca
mioane și „Hidromecanica" din 
Brașov, I.P.R.S. Băneasa, „Tehno- 
metal" din Timișoara, întreprinde
rea de utilaj chimic „Grivița ro
șie" din Capitală, întreprinderea 
mecanică de utilaj chimic din Cîm- 
pina. Nimeni altcineva decît cen
tralele și ministerele de resort sînt 
acelea care trebuie, sînt obligate 
prin lege, să pună ordine în rela
țiile de cooperare. Contractul de 
cooperare are aceeași valoare ca 
oricare contract economic. De a- 
ceea, obligațiile din contractele de 
cooperare trebuie îndeplinite cu 
strictețe. Ia fel ca sarcinile de pro
ducție.

Există reale posibilități pentru 
Întărirea disciplinei contractuale.

contractuală
•

P.entru aceasta este necesar ca în 
fiecare unitate restanțieră să se în
treprindă temeinice analize ale acti
vității economice proprii, în urma 
cărora să se aplice măsuri eficiente 
în domeniile producției și aprovi
zionării, folosirii cu randamente 
superioare a mijloacelor tehnice, 
pentru ca în paralel cu îndeplini
rea sarcinilor curente de plan să 
sc asigure recuperarea grabnică a 
răminerilor în urmă, astfel ca pină 
la sfirșitul trimestrului I toate con
tractele să fie integral onorate. 
Important este, de asemenea, să se 
soluționeze definitiv problemele 
privind activitatea în perioadele 
următoare. De pildă. investigații 
recente au relevat că, pentru al 
doilea trimestru, gradul de acope
rire cu contracte a producției-mar- 
fă planificate a unor întreprinderi 
era de 70 la sută. între aceste 
unităti se numără : „Balanța" din 
Sibiu. întreprinderea de materiale * 
izolatoare din București, „Terapia" 
din Cluj, întreprinderea de tîmplă- 
rie metalică Buzău. In aceste condi
ții, este necesar ca ministerele, 
centralele și întreprinderile să ac
ționeze mai hotărit pentru perfec
tarea în cel mai scurt timp a tu
turor contractelor economice, in 
special în unele din unitățile con- ' 
structoare de mașini, care trebuie 
să treacă încă de pe acum la pre
gătirea producției — bază sigură a | 
îndeplinirii exemplare a sarcinilor ’ 
de plan pe luni și trimestre.

îndatoriri importante revin, desi
gur, în acest domeniu organi
zațiilor de partid din intreprin- > 
derlle și centralele industriale ; 
ele au sarcina de a dinami
za preocupările pentru întări
rea disciplinei de plan și con
tractuale, de a antrena colectivele 
de muncitori, specialiști, cadrele 
de conducere din unităti în aplica
rea unor măsuri concrete și efici- » 
ente pentru livrarea neîntîrziată a 
produselor, subansamblelor și re
perelor restante, de a controla ne
mijlocit îndeplinirea programelor 
de recuperare a răminerilor în * 
urmă. La ora actuală, o cerință e- 
sențlală a realizării integrale. Ia 
parametrii dc eficiență prevăzut), a 
planului pe acest an este ca meca
nismul contractual să funcționeze 
ireproșabil și, de aceea, toate efor
turile întreprinderilor, centralelor 
și ministerelor trebuie concentrate ' 
unitar în această direcție, pentru 
ca ciclul de aprovizionare, producție, 
desfacere să se desfășoare în strin- ' 
să concordanță cu cerințele econo
miei naționale.
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MICROlNTREPRINDEREA LICEULUI 
nu e o joacă de copii

cinema Expoziția „Vestul american"

...Prof. Dușan Sablici, 
directorul Liceului nr. 1 
din Timișoara, ne intîmpi- 
nă prietenos, dar cînd îi 
spunem ce dorim să aflăm 
de la el, conchide brusc : 
..Cred că este mult mai 
bine să discutați cu direc
torul „en titre". Așteptați, 
mai sînt vreo zece minute 
piuă la pauza mare a ele
vilor ; între timp ăm să 
trimit pe cineva să-1 che
me". Și cu asta, a schimbat 
vorba.

...Și iată că pe ușa cabi
netului directorial intră o 
sfîrlează de băiat, subțirel 
ca varga, numai ochii sint 
de el. Se prezintă grav : 
sînt elevul Adrian Pîrjol 
din anul IV, directorul 
microintreprinderii.

Aflăm de la el că în li
ceu a fost organizată o 
întreprindere sui-generis, 
care reproduce aidoma 
structura și funcțiunile u- 
nei veritabile unități In
dustriale. Microîntreprin- 
derea de la Liceul nr. 1 
din Timișoara are două 
secții : una specializată in 
fabricarea de aparatură 
electrică ți alta cu profil 
neomogen, ce include ate
liere de timplărie, cerami
că, țesut covoare, croitorie.

Rețin o observație intere
santă a interlocutorului : 
„Dacă la început practica 
noastră în producție se re
zuma la efectuarea unor 
operații relativ simple, mai 
mult cu caracter de exer
cițiu pur, în prezent a- 
ceasta este concepută ca o 
activitate complexă, care 
ne familiarizează cu pro
cesele de muncă din între
prindere". înțeleg din ex
plicațiile sale că elevii Li
ceului nr. 1 din Timișoara 
sînt puși in situația să 
participe nemijlocit la rea
lizarea unor produse utile 
economiei sau școlii lor, în 
cadrul unui proces de mun
că organizat pe principii 
moderne, în care ei înșiși 
conduc desfășurarea pro
ducției ; astfel, din factori 
dirijați, elevii au devenit 
factori de conducere a 
practicii productive.

Ca o primă concluzie la 
explicațiile date, directorul 
A. Pîrjol subliniază că, în 
anul care a trecut, elevii 
liceului au realizat, pe 
baza contractului încheiat 
cu uzina patronatoare, 
„Electrobanat" Timișoara, 
o producție în valoare de 
7 milioane lei ; de aseme
nea, au fost realizate mari 
cantități de produse ne
cesare pentru autoutilarea 
școlii, cit și pentru fondul 
pieței. Beneficiul net al 
școlii s-a ridicat la circa 
180 000 lei.

Schimb firul discuției și-l 
întreb :

— Nu te Btînjenește la 
învățătură funcția de di
rector 7

— Nu atît cît s-ar bănui. 
Consacru circa o oră pe zi 
rezolvării problemelor de 
conducere a microintreprin
derii. Nu uitați că am, ală
turi de mine, 14 colabora
tori — șefii compartimente
lor care alcătuiesc organi
grama microintreprinderii. 
Cind clasa mea are progra
mată practica, se înțelege 
că ziua întreagă este re
zervată exercitării funcției 
de conducere : atunci or
ganizez ședințe cu șefii de 
compartimente, controlez în 
secții realizarea măsurilor 
adoptate, intocmesc pro
grame de lucru pentru zi
lele următoare.

LA LICEUL NR. 1 DIN TIMIȘOARA

Acuratețea limbajului e- 
conomic folosit de acest 
elev de liceu, ușurința cu 
care expune funcționarea 
mecanismului producției 
dovedesc un temeinic Inte
res și o mare dragoste 
pentru munca pe care o 
face ; sînt elemente defini
torii, remarcate ulterior și 
în discuțiile avute cu 
membrii comitetului de di
recție ; mai presus de toa
te, ei sînt mindri de ceea 
ce reușesc să facă cu pro
priile lor mîini și nu se 
sfiesc să arate acest lucru.

în scurta istorie a deve
nirii acestei microîntreprin- 
deri există un moment pe 
care toți cei cu care am 
discutat l-au evocat cu 
candoare. L-am notat nu 
atît pentru nota sa de 
agrement, cît mai ales 
pentru a releva învățămin
tele Iui. Anul trecut, cam 
prin vremea asta, a fost in
vitat la adunarea generală 
a oamenilor muncii de la 
„Electrobanat" și colectivul 
de conducere al microin
treprinderii. Spre lauda 
lui, directorul microintre
prinderii școlare nu s-a 
mulțumit doar să asiste la 
dezbateri, ei s-a înscris la 
cuvînt.

— Inițiativa asta i-a mers 
la inimă adunării. De 
cum s-a urcat la tribună, 
sala a Izbucnit în aplauze 
— adaugă un elev, colabo
rator apropiat al directo
rului.

— Exagerezi. Cred că 
auditoriul era mai de
grabă amuzat că dispăru
sem după pupitru, cind 

m-am urcat la tribună — 
se apără directorul.

— Da’ furtuna de aplau
ze de la sfirșit tot asta 
a însemnat ? — replică
prompt colegul său.

Directorul școlii încheie 
această șarjă prietenească 
cu un surîs larg, explicin- 
du-ne că seriozitatea și cla
ritatea cu care comitetul 
de conducere al microin
treprinderii a expus în 
adunarea generală a oame
nilor muncii de la „Electro
banat" problemele și do
leanțele sale au determinat 
schimbarea radicală a opti
cii conducerii acestei unități 
industriale. Dacă pînă 
atunci ea oferise destule 
dovezi că privește practica 
în producție a elevilor de la 
Liceul nr. 1 ca „pe a cin- 
cea roată de la căruță", lu

crurile se schimbă radical 
din acel moment. Două zile 
mai tirziu, directorul între
prinderii „Electrobanat", în
soțit de 5 specialiști, se de
plasează la liceu pentru a 
constata la fața locului ce 
ar mai fi de făcut pentru 
ca practica elevilor să se 
desfășoare strună. Șl gă
sește destule lucruri de pus 
la punct, începînd de la 
aprovizionarea cu materia
le și semifabricate și pînă 
la dotarea cu mașini și 
unelte. Potrivit unui plan 
detaliat, se trece neîntîr- 
ziat la rezolvarea tuturor 
problemelor, se perfectea
ză un sistem de legă
turi trainice intre membrii 
comitetului de conducere 
al microintreprinderii cu 
omologii lor din condu
cerea întreprinderii „Elec
trobanat".

Pauza mare s-a terminat, 
directorul și colaboratorii 
săi se duc la ore, iar noi 
mergem să vizităm secțiile 
microintreprinderii. Mărtu
risim că realitatea a între
cut cu mult așteptările 
noastre. Sintem într-0 fa
brică autentică, în care se 
impun atenției rigorile ce
lor mai moderne sisteme 
de organizare : pe benzi 
rulante, dotate cu sisteme 
automate de comandă, 
creație a elevilor școlii, se 
trimit din magazie la fie
care loc de muncă mate
rialele șt semifabricatele 
necesare ; trecind din ope
rație în operație, aces
tea se regăsesc la capă
tul benzii, constituite in 
produse finite ; după o 

examinare amănunțită, e- 
fectuată tot de elevi, se 
aplică parafa controlului 
de calitate, produsele, 
atent împachetate, sînt așe
zate în conteinerele ce stau 
rînduite în rastele, aștep- 
tînd camioanele care să le 
transporte la fabrica „E- 
lectrobanat" ; este o disci
plină organizatorică, care 
ar face cinste oricărei mari 
uzine.

Pulsul. ritmic al muncii 
și concentrarea gravă a 
elevilor te fac să-ți fie 
greu să crezi că la mesele 
rînduite două cite două, de 
o parte și de alta a benzi
lor, se desfășoară o simplă 
lecție de inițiere în tainele 
producției. Mașini și apa
ratură, cu nimic mai prejos 
decît cele din uzinele au
tentice, înnobilează străda
niile acestor elevi. Urmă- 
tindu-le priceperea și aten
ția cu care folosesc aceste 
unelte perfecționate de 
muncă, am înțeles cît de 
falsă este optica acelor 
conduceri de întreprinderi 
ce-și ascund dezinteresul 
pentru dotarea corespunză
toare a atelierelor-școală 
sub paravanul scuzei că 
„elevii strică mașinile și 
uneltele".

încerc să obțin de la di
rectorul școlii explicația 
interesului pe care îl arată 
elevii pentru practica în 
producție. Răspunde scurt : 
„Copiii au un ascuțit simț 
al sincerității. Le place să 
fii deschis cu ei, apropiat, 
să-i asculți cu atenție. 
Cînd se conving că noi, cei 
mari, luăm lucrurile în 
serios, dau friu liber întreg 
elanului tineresc pe care îl 
au". Și ca să fie și mai con
vingător îmi relatează o in- 
tîmplare recentă : la un sfir
șit de lună realizarea planu
lui fabricii „Electrobanat" 
era pe muchie de cuțit. A- 
flînd, elevii mai multor cla
se s-au oferit să lucreze pes-,4 
te obișnuitele ore de practică ■' 
pentru a majoya liyrările ; 
grija cea mare a conducerii 
școlii a fost in această îm
prejurare să-i determine 
pe elevi să meargă la vre
me acasă, pentru a-și pre
găti temele pentru a doua 
zi și nicidecum să-i mobili
zeze la o activitate supli
mentară.

După toate cite le-a vă
zut, semnatarului acestor 
rînduri nu-i rămîne decît 
să adauge că cine mai 
crede că practica în pro
ducție a elevilor este o 
joacă de copii să-și facă 
timp să treacă pe la Liceul 
nr. 1 din Timișoara. Nu va 
fi pierdere de vreme.

Ioan ERHAN

• Păcală : PATRIA — 9,30; 12,30;
16,30; 20, CAPITOL — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20, GRIVIȚA — 9;
12,30; 16; 19,30, FLAMURA — 9; 
12,30; 16; 19,30, FAVORIT —9,30; 
12,30; 16; 19.
• Le Mans : SALA PALATULUI
— 17,15 (seria de bilete — 5024) ;
20,15 (seria de bilete — 5025),
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,15; 16; 
10,30; 21, CASA FILMULUI (Bd. 
Magheru nr. 29) — 14; 16,30.
• Cea mai frumoasă seară din 
viata mea : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Vară tîrzie : LUMINA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• AI șaptelea cartuș : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, FLACĂRA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15. ' ,
• Moara cu noroc : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Cidul : SCALA — 9; 12,45;
16,30; 20.15, FESTIVAL — 8,45; 
12,30; 16,15; 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45; 
11,15.
• Trecătoarele iubiri : DOINA — 
12,45; 15,30; 17,45; 20, PROGRESUL
— 15,30; 18; 20,15.
• Fantastica aventură a lui 
„Neptun" ; MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Călărețul fără cap : EXCEL
SIOR — 9; 11,13; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 8,45; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
6 Cîntecul Norvegiei : COTRO-
CENI — 13,30; 16,15; 19,30, FLO- 
REASCA — 15,30; 19.
• Proprietarii t BUZEȘTT — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
ȘILOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30,
• Eterna Eva — 14,30, Dacă aș 
avea un milion — 16,30, Darling
— 18,45; 20,43 : CINEMATECA
(sala Union).
• Aurul negru din Oklahoma ; 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• întoarcerea lui Magellan : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.

• Marele vals : DACIA — 9; 
13,30; 16; 19,30.

• Chemarea străbunilor : VOL
GA — 9; 11,13; 13,30; 15,45: 18,15;
20.30, ARTA — 15,30; 18; 20,15.

* Capcana t VITAN — 15r30;
20.15, DRUMUL SĂRII — 15,30;
20.15.

18;

• Judo : BUCEGI — 15,30; 18;
■ 15.
• Insula misterioasă : LIRA —
15,30; 18; 20,15.
• Dincolo de nisipuri : UNIREA
— 15,30; 18; 20,15, VIITORUL — 
15,30; 18; 20,15.
• Joe Kidd ! FERENTARI — 
15,30; 18; 20,15, COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Prințul Bob : PACEA — 15,30; 
17,45; 20.
• Luna furioasă : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
• Șase viteji colindă lumea : 
CRlNGAȘI — 16; 18,15.
• Misterioasa prăbușire : RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.
• Legenda negrului Charley : 
MUNCA — 15,30; 18; 20,15.

„Expoziția „Vestul ame
rican" reprezintă o ilustrare 
panoramică a explorării și 
populării regiunilor vestice 
ale continentului nord-a- 
merican în secolul al 
XlX-lea, precum și o șec- 
țiune transversală a arte
lor picturii și gravurii din 
acea perioadă". Iată, ex
primate concis, caracterul 
și intențiile care au stat la 
baza expoziției din sălile 
Dalles, de către unul din 
organizatorii ei — Mitchell 
A. Wilder, director al Mu
zeului Amon Carter din 
Fort Worth — Texas.

Acest muzeu a fost în
temeiat în 1961 în scopul 
studiului și documentării a- 
supra procesului de expan
siune a populației Americii 
de Nord în teritoriile apu
sene ale continentului. Nu
meroase muzee și colecții, 
particulare din Statele Fi
nite ale Americii și-au 
,-țdus contribuția la alcătui
rea acestei expoziții — pri
ma de acest fel organizată 
în țara noastră. Imaginile 
create de pictori din seco
lele XIX și XX dezvăluie 
acum, publicului bucureș- 
tean, aspecte dintre cele 
mai semnificative ale așa- 
numitei „terra ultra incog
nita". Deciși să dezvăluie 
lumii fabuloase legende a- 
supra pămîntului și como
rilor, asupra civilizațiilor 
indiene, legende răspindite 
de primii exploratori ai 
Vestului, artiștii americani 
ai secolului XIX au parti
cipat ei înșiși la numeroase 
expediții de cucerire. Tra- 
versînd Marele Canion al 
fluviului Colorado sau ape
le cursului superior al flu
viului Mississippi, trăind, 
lucrînd printre indieni. în 
popasuri de mai scurtă sau 
mai lungă durată, oprin- 
du-se fascinați în fața ar
borilor gigantici secvoia de 
peste 90 de metri, pictorii 
aceștia au avut nu numai 
privilegiul unei cunoașteri 
directe, nemijlocite, ci și 
pe acela al descoperirii u- 
nor imagini inedite, care să 
pună în evidență ipostaza 
lor de martori atenți, mo
bili, lucizi. Ei s-au plim
bat nestingheriți și parcă 
nebăgați în seamă pentru 
a înregistra cit mai fidel 
spectaculoase desfășurări 
panoramice ale peisajului, 
imagini ale căpeteniilor sau 
ale unor războinici, de o 
extremă exactitate în pri
vința amănuntului etno
grafic. Peregrinările aces
tea documentare reprezintă 
călătoriile unor pictori so
licitați să înregistreze cît 
mai precis pentru a aduce 
apoi contemporanilor ima
gini ale acestui pămînt de 
legendă, plin de. făgăduin
țe pentru coloniștii care 
le-au populat masiv. Ele 
sînt însă continuu dublate

de curiozitatea artiștilor 
înzestrați cu capacitatea de 
a readuce pe retină ima
gini pline de o fabuloasă 
încărcătură materială.

Artiști bine cunoscuți ca 
George Catlin, Carl Bod
mer, Alfred Jacob Miller, 
Alfred Biersladt, Thomas 
Moran, Leonard Baskin 
sau Frederick Remington 
au devenit martori și cro
nicari ai vieții vînătorilor 
nomazi din cîmpiile de 
nord, a cultivatorilor de 
porumb din sud-vest sau 
a marilor triburi de pes
cari de pe malul fluviului 
Colorado. Cu o excelentă 
știință a detaliului, ei au 
știut să se oprească asu
pra elementelor definitorii, 
caracteristice vieții coti
diene sau de sărbătoare.

„TELEGRAPH HILL, SAN FRANCISCO" Artist necunoscut

lăsînd spectatorul să ob
serve în voie, să descopere, 
să aprecieze. Tonul de o 
puternică specificitate des
coperit in ritmul cotidian 
al vieții i șl surprins cu o 
extremă veridicitate con
feră un interes sporit a- 
cestei manifestări de artă.

O anumită ușurință în a 
compune adevărate scene 
de gen, în a pune persona
jele „în situație", cum 
este, de exemplu, „Emi
grarea lui Dariiel Boone" — 
cel care a făcut prima in
cursiune în ținutul Ken
tucky (de George C. Bring- 
ham) — sau nenumăratele 
imagini care ilustrează 
conflictul dintre vînătorii 
albi și indienii de baștină, 
a determinat accentuarea, 
în cele mai multe cazuri, 
a caracterului decorativ al 
compoziției.

Insistența asupra elegan
ței și armoniei gesturilor 
lui WAA-NA-TAA sau 
„Primul în luptă", KEE-O- 
KUCK sau „Vulpea care 
stă la pîndă" (J. OUo Le
wis) nu lipsite de o notă 
de teatralitate, dobîndesc 
tocmai prin minuția des
crierii capacitatea de a 
deschide căi iiebânuite fan
teziei.

Subiectivitatea artiștilor 
a încărcat parcă, de fiecare 
dată, existența realităților 
înconjurătoare cu sensuri, 
astfel îneît dincolo de 
subiectul propriu-zis al 
fiecărei lucrări transpa
re o vibrație afecti
vă. întinzindu-și cortul în 
mijlocul unei tabere cu 
peste 3 000 de indieni, un 
pictor ca Alfred Jacob Mil-

derea panoramică a orașu
lui San Francisco și a îm
prejurimilor sale" (George 
Henry Goddard), „Casca
dele pe cursul fluviului 
Columbia" (James M. Al
den), „Vederea panoramică 
a orașului Hannibal" (A. 
Ruger) prind în contururile 
lor o lume închegată și ar
ticulată pe deplin, un uni
vers propriu și neașteptat, 
dar nu mai puțin uman. 
Siluetele minuscule care 
animă străzile „orășelului 
cu ziduri albe moțăind in 
soarele unei dimineți de 
vară", după cum caracteri
za în 1839 Mark Twain ora
șul Hannibal, sau relieful 
arid văzut de la distanță 
al orașului San Francisco 
_  care devenise metropola 
coastei pacifice a Americii 
— impresionează ca și via
ța sugerată prin vegetație. 
Grija pentru finisarea fie
cărei lucrări, acuratețea în 

Ier — primul care s-a a- 
venturat în regiunea săl
batică a Munților Stîncoși 
— pare astfel mai curînd 
tentat spre reflecția lirică, 
spre investigarea armo
niilor calme, care învălu
iesc „Satul indian", decît 
spre o rece și obiectivă 
imagine menită să „con
state". Aceeași lumină cal
mă, tulburată de accente 
cromatice mal ferme am 
întîlnit-o și în pînzele lui 
George Catlin — „Colinele 
preerîei arzînd", „Indieni 
apropiindu-se de turmele 
de bizoni".

Realitatea locurilor stră
bătute este stăpînită natu
ral, spontan, artiștii con- 
centrîndu-și în același timp 
capacitatea de a fabula în 
interiorul realului. Cîrmui- 
te cu o extremă luciditate, 
delimitate inginerește „Ve-

realizarea lor dusă pînă la 
o surprinzătoare perfecțiu
ne tehnică a limbajului 
sînt desigur impuse de 
condițiile realizării acestor 
lucrări și pe deplin cores
punzătoare stilului.

Pentru a completa ima
ginea Vestului american pe 
care această expoziție este 
menită să o aducă publi
cului bucureștean, Muzeul 
Amon Carter a trimis în 
același timp o colecție de 
obiecte de artizanat și de 
uz casnic. Pături și păpuși 
indiene, harnașamente, ciz
me și pălării de cowboy 
împlinesc, în ansamblul ex
poziției, imaginea unui te
ritoriu atît de specific, 
imaginea unei vieți atît de 
caracteristice în amănun
tele ei materiale.

Marina PREUTU

Carnet cultural
FESTIVALUL NAȚIONAL 
AL ARTEI STUDENȚEȘTI 

- EDIȚIA A IX-A
Mîine începe cea de-a IX-a edi

ție a Festivalului național al artei 
studențești. Prevăzut a se desfă
șura pină la 21 aprilie, Festi
valul organizat de Comitetul 
Executiv al U.A.S.C.R., cu spri
jinul Ministerului Educației și în- 
vâțămîntului și' al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, se în
scrie ca un eveniment major în via
ța studențimii, in preajma marilor 
evenimente politice din vara aces
tui an. întreaga studențime româ- 
nă, reunită prin exponenții săi 
cei mai buni, în formații de 
teatru, corale, instrumentale și 
vocale, in cinecluburi, la coloc
viile naționale de literatură salt 
ale studenților folcloriști, va da ex
presie și pe această cale atașamen
tului tinerei generații universitare 
față de patrie și partid, față de 
idealurile revoluționare ale între
gului nostru popor.

Manifestările festivalului vor fi 
inaugurate la Oradea unde, între 
22—24 martie, se va desfășura Co
locviul național de literatură. La 
lucrările colocviului pot participa 
toți studenții creatori, indiferent 
dacă au debutat sau nu editorial. 
Lucrările vor aborda teme de mun-r 
că și de viață inspirate din lupta 
clasei muncitoare, sub conducerea 
comuniștilor, pentru transformarea 
revoluționară a societății. între 29— 
31 martie, la Timișoara va avea 
loc Festivalul național al formații
lor corale, instrumentale și vocale, 
unde va putea fi reprezentat fie
care centru universitar. în același 
interval, la Cluj se organizează 
Festivalul național al cinecluburiibr 
studențești, Expoziția națională de 
artă fotografică și Salonul național 
studențesc dv artă. La Iași și Su
ceava, între 5—7 aprilie vor avea 
loc Festivalul național de folclor 
și, respectiv, Colocviul societății 
studenților folcloriști, iar la Cra
iova, între 12—14 aprilie se orga
nizează Festivalul național al tea
trului studențesc, inclusiv recita
luri de poezie, montaje literare etc. 
între 19—21 aprilie, Bucureștlul va 
găzdui Festivalul național al for
mațiilor studențești de estradă, mu
zică ușoară și brigăzi artistice de 
agitație.

Pe lingă manifestările artistice 
specifice, în cadrul fiecărei secții a 
festivalului se vor organiza expozi
ții, întîlniri ale studenților cu mun
citorii și elevii din localitate, dez
bateri la mese rotunde, vizite în 
unități industriale și culturale din 
fiecare județ.

OMAGIU 
CINEMATOGRAFIC 
ANULUI ELIBERĂRII

Ieri dimineața, la „Casa filmului" 
a avut loc prezentarea filmului 
„Porțile albastre ale orașului", rea
lizat după un scenariu ăl scriito
rului Marin Preda. -Producție a Ca
sei de filme „numărul patru", 
„Porțile albastre ale orașului" este 

un omagiu adus eroismului poporu
lui român în lupta împotriva fas
cismului, prima realizare prin care 
cinematografia noastră întîmpină 
aniversarea a trei decenii de la eli
berarea patriei. Regia : Mircea Mu- 
reșan, Imaginea : Gheorghe Viorel 
Todan. Muzica : Doru Stănculescu. 
Cu : Romeo Pop, Costal Constan
tin, Dan Nuțu, Ion Caramitru, Du
mitru Furdui, Amza Pellea, Dumi
tru Rucâreanu, Emilia Dobrin, Ma
tei Alexandru, Aurel Cioranu.

Vizionarea în avanpremieră a fost 
urmată de o conferință de presă 
(inițiativă demnă de salutat, pe 
care am dori-o repetată, cu fiecare 
nou film românesc) la care au fost 
prezenți scriitorul Marin Preda, 
autorul scenariului, și Corneliu Leu, 
directorul Casei de filme „numă
rul patru".

Răspunzînd la întrebările care 
î-au fost adresate, Marin Preda â 
precizat că subiectul scenariului — 
a cărui idee se află intr-o nuvelă, 
„Albastra zare a morții", scrisă’ cu 
cîțiva ani în urmă și publicată in 
„întâlnirea din păminturi’’ — se 
inspiră dintr-un episod real al lup
tei armatei noastre contra mașinii 
de război germane : dăruirea, înal
tul patriotism, pînă la sacrificiul 
suprem, cu care bateria de artilerie 
antiaeriană de la Otopeni și-a în
deplinit misiunea, veghind cu ero
ism la porțile Capitalei.

GEORGE COȘBUC - 
STUDENT

în arhiva „Fondurilor grănice
rești" din Nâsăud, instituție înfiin
țată în anul 1831, avind menirea 
generoasă de a acorda burse și 
ajutoare ucenicilor, elevilor șl stu
denților săraci, dar merituoși la 
învățătură a fost descoperit recent 
dosarul de bursă al studentului 
George Coșbuc. Scoaterea la lumi
na zilei a acestui important docu
ment este rodul investigațiilor în
treprinse cu tenacitate și pasiune 
de către prof. Ioan Rusu, directo
rul filialei Bistrița a Arhivelor 
statului. Documentele conținute de 
dosarul de bursă sint de natură să 
clarifice 0 serie de aspecte necu
noscute pînă acum privitoare la 
anii de studenție petrecuți de Geor
ge Coșbuc la universitatea din 
Cluj. (ION ANGHEL).

AZI, ÎN LIBRĂRII
• V. Alecsandrl — Poezii 

(ed. bibliofilii).
• G. Coșbuc — Fire de 

•ort (col. Arcade).
• x x x — Octavian Goga 

(Interpretat de...).
• E. Lovlnescu — Blzu 

(seria „Restituiri").
• N. lorga — Istoria vieții 

bizantine.
• Ov. Papadima — Ion 

Plllat.
• Lulgl și Vincenzio Pap- 

palettera — Zbirii au cuvin- 
tul.

• H. Spencer — Eseuri 
despre educație.

c.

„ROMÂNIA-FILM" prezintă:

„VARĂ TÎRZIE“

Producție a studiourilor bulgare. Regia : Milen Nikolov. Cu : Gheorghi Partalev,
Tatiana Lolova, Ivan Kondov

(Urmare din pag. I)
celei de-a doua soluții corespunde 
principiului politicii noastre econo
mice privind asigurarea realității 
prețurilor.

— Stabilitatea de ansamblu a 
sistemului nostru de prețuri 
este sprijinită eficient de cadrul 
creat prin Legea nr. 19/1971 cu 
privire la regimul prețurilor și 
tarifelor, lege in cadrul căreia 
eint prevăzute explicit normele 
și criteriile de bază ale stabilirii 
prețurilor in economia noastră. 
Cum au fost ele respectate ?

— între principalele instrumente 
Create în baza Legii nr. 19/1971, în 
vederea asigurării stabilității de an
samblu a nivelului prețurilor, men
ționăm : stabilirea de limite maxi
me de prețuri pe produse și grupe 
de produse ; introducerea, începind 
cu anul 1973, ca indicator în planu
rile anuale de stat, a prețurilor me
dii cu amănuntul la produsele mai 
importante pentru consumul popu
lației ; planificarea livrărilor la fon
dul pieței a unor sortimente de măr
furi cu prețuri mai mici. A fost in
trodus. de asemenea, un sistem in
formațional privind prețurile de pro
ducție și de livrare, în cadrul că
ruia, printre altele, prețurile produ
selor noi se reexaminează pe baza 
costurilor postcalculate și se modi
fică în cazul celor greșit stabilite. Pe 
această cale pot fi eliminate tendin
țele de umflare a prețurilor în eco
nomie.

Instrumentele create în baza legii 
cu privire la regimul prețurilor și 
tarifelor, efectuarea unui control mai 
eficient asupra modului de stabilire 
ți aplicare a prețurilor, precum și 
sporirea substanțială a preocupării 
ministerelor și celorlalte organe cen
trale ți locale au constituit factori 
importanți în asigurarea unei evolu
ții controlate â prețurilor, în reali
zarea indicelui de prețuri in limitele 
stabilite prin plan. Este semnifica
tiv, totodată, să arătăm că peste 80 
la sută din propunerile de prețuri 
la produse și sortimente noi. prezen
tate Comitetului de Stat ’pentru Pre
țuri, au fost avizate la nivelul pro
pus.

— Desigur, respectarea ri
guroasă a prevederilor legale 
cu privire la stabilirea prețuri
lor și tarifelor constituie o ca
racteristică c activității desfă
șurate in anul trecut. Totuși, or
ganele de control au semnalat, 
în unele întreprinderi, o serie de 
abateri de la reglementările in 
vigoare. Asupra cîtorva dintre 
aceste situații vă rugăm să vă 
opriți.

— După cum se cunoaște, indicele 
general al preturilor reflectă atît 
mișcarea prețurilor determinată de 
modificările nominale ca atare, cît 
și cea provenind din așa-numita miș
care indirectă, reflectată in princi

Sistemul de prețuri
pal în modificarea preturilor medii 
în proporții diferite față de schimbă
rile intervenite în structura cererii 
de consum. în anul 1973, ca urmare 
a măsurilor de diversificare a pro
ducției și de valorificare superioară 
a materiilor prime, au fost stabilite 
prețuri corespunzătoare noilor sorti
mente de băuturi și țigări, a căror 
influentă a fost inclusă în calculul 
indicelui general aî prețurilor cu 
amănuntul.

Trebuie spus însă că, pe lingă miș
cări indirecte de prețuri — de ge
nul celor mai isus-menționate — se 
manifestă uneori și tendința unor 
schimbări necorespunzătoare cererii, 
în structură producției și livrării di
feritelor produse către fondul pieței. 
Această tendință s-a manifestat, în 
anul 1973, în special la produse cum 
sint : pîine, carne, preparate de car
ne.

Desigur, noi sintem în totul de 
acord cti valorificarea cit mai înaltă 
a materiilor prime și materialelor, 
prin crearea de sortimente calitativ 
superioare. Nu putem fi însă de 
acord cu acele practici potrivit căro
ra unele întreprinderi — în dorința
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de a realiza indicatorii de plan cu 
eforturi mai reduse <- produc cu 
precădere sortimente mai scumpe, 
nelivrind la fondul pieței sortimen
tele ieftine, solicitate de populație, 
în cantitățile planificate.

Evident, astfel de practici trebuie 
combătute cu fermitate, ele fiind 
potrivnice intereselor generale ale 
economiei și producind totodată 
daune populației. în același timp, 
trebuie arătat că sînt unele sectoare 
de activitate, ca, de pildă, producția 
de tricotaje, confecții, încălțăminte 
etc., în care reînnoirea continuă a 

, producției, lărgirea nomenclaturii și 
îmbogățirea gamei de sortimente 
constituie o necesitate în vederea sa
tisfacerii mai depline a cererii tot 

mai variate și exigente a populației. 
Faptele arată că, în frecvente cazuri, 
unele întreprinderi nu acordă aten
ția cuvenită producerii întregii game 
de produse și sortimente cerute de 
comerț și la care au prețuri stabilite 
pentru un număr cu mult mai mare 
de produse decit cele pe care le fa
brică și care apar practic pe piață. 
Asemenea situații se constată, îndeo
sebi, in sectoarele de confecții, trico
taje, încălțăminte, la sortimente de 
preparate de carne, conserve de le
gume și fructe.

— După cum se știe, potrivit 
sarcinilor trasate de Congresul 
al X-lea și de Conferința Națio
nală ale P.C.R., in anul 1973 a 
început întocmirea lucrărilor 
necesare pentru reașezarea pre
țurilor de producție și de livra
re. Care este scopul acestei ac
țiuni și in ce stadiu se află ea ?

— Reașezarea generală a prețuri
lor de producție și de livrare consti
tuie o acțiune de mare importanță, 
prin care se urmărește reflectarea în 
prețuri, la un nivel cit mai apropiat 
de realitate, a cheltuielilor sociale

tv
PROGRAMUL I

16,00—17,00 — Teleșcoală.
16,00 — știința sociale. (Consulta

ții) : Determinismul natural 
și cel social.

16,20 — Botanică (clasa a V-a) : 
Vița de vie.

16.30 — Matematică : Determi
nant!, sisteme de ecuații li
niare — Matrlcl. (Consultații 
în sprijinul candidațllor ia 
învățămintul superior.

17.30 — Telex.
17,35 — Curs de limba germană. 
18,05 — Teleglob : Iran — Tradi

ție și progres.
18,25 — Universitatea TV.

• Amfiteatru politic : Rolul 
femeii In viața socială a 
României. Invitat Maria 
Groza, vicepreședintă a Con
siliului Național al Femeilor 
din Republica Socialistă 
România.

• Istoria științei și tehnicii 
românești : Începuturile pro
cesului de modernizare a 
tehnicii românești (II).'Invi
tat acad. C.C. Giurescu.

• Istoria civilizațiilor : Civili
zația Asiei Centrale la înce

de producție, inclusiv a cheltuielilor 
reale ale materiilor prime și materia
lelor aduse din import. Noile pre
țuri se stabilesc pornind de la cos
turile de producție stabilite pe pro
duse ca medie la nivel de ramură, 
analizate în mod critic — asigurîn- 
du-se totodată obținerea unui venit 
net, dimensionat în raport cu valoa
rea fondurilor de producție și în 
concordanță cu cerințele obiective 
ale reproducției lărgite pe ramuri și 
subramuri.

Apare evident că momentul hotăr 
rîtor în desfășurarea acțiunii de rea
șezare îl constituie analizarea mi
nuțioasă, la toate nivelurile organiza
torice, a costurilor de producție, a- 
plicărea măsurilor de impulsionare a 
reducerii substanțiale a acestora, pe 
calea folosirii mai depline a capa
cităților de producție, valorificării 
superioare a materiilor prime și ma
terialelor, utilizării judicioase a re
zervelor interne de care dispun uni
tățile productive.

Acțiunea de reașezare a preturilor 
de producție și de livrare se referă 
numai la prețurile utilizate în rela
țiile dintre intreprinderi și organiza
ții socialiste. Cu începere de la 1 ia
nuarie a.c. au și intrat în vigoare 
noile prețuri reașezate in ramurile 
industriei extractive, în energia elec
trică și termică, precum și în trans
portul de mărfuri pe calea ferată 
și auto. în celelalte ramuri și sub
ramuri, noile prețuri reașezate ur
mează să fie aplicate eșalonat în 
cursul anilor 1974 și 1975.

în încheiere, vreau să precizez că 
stabilitatea prețurilor depinde. în ul
tima analiză, de reducerea sistema
tică a cheltuielilor de producție și, 
in primul rind, a celor materiale, in 
concordantă cu posibilitățile pe care 
le oferă baza tehnico-materială în 
continuă creștere și organizarea su
perioară și efidientă a întregii acti
vități economice.

Revine ca sarcină ministerelor, ce- 
■ lorlalte organe centrale și locale și, 
bineînțeles, Comitetului de Stat pen
tru Preturi de a intensifica preocu
parea pentru impulsionarea pe toate 
căile a acțiunii de scădere a costu
rilor de producție, de a respecta 
strict normele de stabilire si aplicare 
a preturilor. 

putul Evului Mediu. Invitat 
acad. Emil Condurachl.

19,00 — Film serial pentru copil : 
„George". Episodul „Dieta 
lui George".

19,25 — 1601 de seri : Poveștile 
junglei.

19,20 — Telejurnal.
20,00 — Seară pentru tineret.
20,00 — Să învățăm un clntec. 

„Tinerețe" de Vasile Timiș, 
pe versurile lui I. Colan.

20,10 — De joi pînă joi. Rubrică 
de știri.

20,16 — Selecțiuni din spectacolul 
de gală al festivalului „Pri
măvara baladelor” organizat 
de Consiliul Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști.

20,50 — La confluența școlii cu 
producția. Reportai.

31,07 — Tineri la datorie. Repor
taj despre o familie de me
teorologi. '

21,14 — Cum se învață omenia. 
Reportai.

21,23 — Floarea din grădină — 
emfslune-concurs pentru ti
neri lnterprețl de muzică 
populară.

22,13 — 24 de ore.
PROGRAMUL II

30,00 — Concertul orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii. 
Dirijor : Pietro Argento
(Italia).

22,05 — Telerama. 
Echinocțlul de primăvară.

teatre

• Radioteleviziunea română (stu
dioul din str. Nuferilor) : Con
cert simfonic. Dirijor : Pietro 
Argento (Italia). Solistă : Ilinca 
Dumitrescu — 20.
• Opera română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
• Teatrul de operetă ; Mătușa 
mea, Faustina — 19,30.

? Teatrul Național (sala mare) : 
oana Chirița — 19,30, (sala Co

media) : Cui 1-e frică de Virgi
nia Woolf t — 20.
• Teatrul de comedie : Buffalo 
Bill șl indienii — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20, 
(sala din str. Alex. Sahta) : 
A douăsprezecea noapte — 20.
• Teatrul Mic : După cădere 
— 19,30.
• Teatrul „c. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit G. 
Washington — 19,30, (sala Stu
dio) : Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Giuleștl : Casa care a 
fugit pe ușă — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă” : Omul 
invizibil — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul șl pă
pușa — 15, (sala din str. Acade
miei) : Răi și nătărăi — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : 
O seară veselă — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu” : Mitică Popescu 
— 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar 1“ — 19,30, (sala 
din Calea Victoriei nr. 170 : Vino 
să ne vezi deseară — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cinteco. 
— 19,30.
• Circul „București” : Intllnire 
la circ — 18; 19.30.
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Tovarășului AARNE SAARINEN
Președintele Partidului Comunist Finlandez

Am aflat cu mîhnire știrea încetării din viață a tovarășei Hertta 
Kuusinen, președinte de onoare al P.C. Finlandez, veche militantă pen
tru apărarea intereselor vitale ale clasei muncitoare și poporului fin
landez, pentru triumful idealurilor democrației, socialismului și pă
cii. Prietenă a poporului român și a României socialiste, tovarășa 
Hertta Kuusinen a acționat pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre țările și popoarele noastre, a militat pe plan in
ternațional pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncito
rești; a tuturor forțelor democratice, antiimperialiste, iubitoare de 
pace.

în numele Partidului Comunist Român, vă transmit dumneavoas
tră și familiei îndoliate sincere condoleanțe și expresia profundei 
noastre compasiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

CONSILIUL DE MINIȘTRI A DEZBĂTUT 
Șl APROBAT REZULTATELE VIZITEI 

TOVARĂȘULUI ION GHEORGHE MAURER 
ÎN R. P. UNGARĂ

Cronica zilei Ziua internațională

VIZITA DELEGAȚIEI CAMEREI
POPULARE A R. D. GERMANE

Consiliul de Miniștri al Republicii 
Socialiste România a dezbătut și a- 
probat rezultatele recentei vizite ofi
ciale de prietenie a președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România. Ion Gheorghe 
Maurer, în R. P. Ungară, precum și 
aide-mâmoire-ul convenit cu acest 
prilej.

în cadrul dezbaterilor s-a arătat 
că cei doi prim-miniștri au anali
zat stadiul relațiilor dintre Republica 
Socialistă România și R. P. Ungară, 
au apreciat evoluția lor pozitivă și 
au evidențiat posibilitățile de dezvol
tare în continuare pe multiple pla
nuri a colaborării bilaterale. S-a 
subliniat, de asemenea, că cei doi 
președinți au efectuat un schimb de 
păreri referitor la probleme actua
le internaționale de interes comun.

acordînd o atenție deosebită Confe
rinței europene pentru securitate și 
cooperare. Consiliul de Miniștri a 
exprimat satisfacția pentru faptul că 
cele două părți au subliniat necesi
tatea de a se folosi și în continuare 
toate posibilitățile pentru extinderea 
colaborării dintre popoarele celor 
două țări vecine și socialiste, pen
tru destindere internațională, pentru 
pace și întărirea unității țărilor so
cialiste.

Consiliul de Miniștri a dat indi
cații ministerelor și altor organe e- 
conomice să ia toate măsurile în 
vederea îndeplinirii înțelegerilor 
convenite, a convențiilor semnate cu 
prilejul vizitei, să se acționeze cu 
fermitate pentru lărgirea cooperării 
româno-ungare pe multiple planuri.

SEARĂ CULTURALA 
PAKISTANEZA

în intîmpinarea celei de-a XVIII-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Islamice Pakistan, care se sărbăto
rește la 23 martie, Ziua națională a 
acesței țări, Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea a 
organizat, miercuri, o seară cultu
rală.

Au participat loan Botar, secretar 
general al I.R.R.C.S., funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură.

De asemenea, au fost prezenți 
S.A.D. Bukhari, ambasadorul Repu
blicii Islamice Pakistan la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

După conferința „Secvențe pakis
taneze", prezentată de Istrate Puri
ce, consilier in Ministerul Comerțu
lui Exterior, a fost vizionat un film 
documentar realizat de cineaștii din 
Pakistan.

(Agerpres)

pentru eliminarea 
discriminării rasiale

A apărut 
revista „LUMEA" 

nr. 13
Delegația Camerei populare a 

R.D. Germane, condusă de Gerald 
Gotting, președintele camerei, a fă
cut, miercuri, o călătorie în județul 
Argeș.

Oaspeții au fost însoțiți de Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Nationale, Maria Groza, vicepre
ședinte al M.A.N., precum și de dr. 
Hans Voss, ambasadorul R.D.G. la 
București. '

în cursul dimineții, membrii dele
gației au avut o convorbire, la sediul 
Consiliului popular al județului Ar
geș cu Ion Dincă, președintele con
siliului, care a prezentat dezvoltarea 
economică și social-culturală a jude
țului.

Au fost vizitate, apoi, cîteva mari 
obiective aflate in funcțiune și in 
construcție pe platforma petrochimi
că din zona industrială de sud a mu

nicipiului Pitești, unde ing. Costache 
Sava, director general al Combinatu
lui petrochimic, deputat în M.A.N., a 
înfățișat date semnificative privind 
gama variată -de produse realizate în 
unitățile combinatului, precum și 
aspecte ale cooperării dintre indus
triile chimice din România și R.D. 
Germană.

Programul vizitei a mai cuprins 
întreprinderea de autoturisme din 
Pitești, unde ing. Mihai Dumitru, 
director general al întreprinderii, de
putat în M.A.N., a dat explicații pri
vind procesul de producție, caracte
risticile și performanțele automo
bilelor fabricate aici.

Președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean Ar
geș a oferit un dejun in onoarea 
oaspeților.

Dineu oferit de ambasadorul R. A. Egipt
Ambasadorul R. A. Egipt la Bucu

rești. Osman Assal. a oferit, miercuri, 
un dineu în onoarea tovarășului 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, care a par
ticipat recent la inaugurarea Fabri
cii de produse sodice El Mex de la 
Alexandria, obiectiv construit în coo
perare cu țara noastră, precum și la

deschiderea Tîrgului internațional 
de la Cairo.

La dineu au participat tovarășii 
Gheorghe Cioară, președintele Aso
ciației de prietenie româno-egiptene, 
primarul general al Capitalei, Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului ex
terior.

(Agerpres)

vremea

A APĂRUT:

„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 6/1974

Sumarul se deschide cu arti
colele : „Activitatea organizato
rică și exercitarea rolului con
ducător al partidului nostru in 
etapa actuală", de GHEORGHE 
PANĂ ; „O nouă expresie a po
liticii de pace și colaborare in
ternațională a României socia
liste", de CONSTANTIN FLO- 
REA ; „Realism, mobilitate și 
eficiență in viața economică", 
de GEORGE HOMOȘTEAN ; 
„Calitatea vieții și civilizația", 
de MIHAI DRĂGĂNESCU și 
STELIAN BELDESCU ; „Eva
luarea critică a unor indicatori 
de plan", de STAN MĂGUREA- 
NU și „Aspecte ale dezvoltării 
creației literar-artistice in anii 
socialismului", de ALEXANDRU 
BĂLĂCI.

La rubrica „DEZBATERI" se 
publică partea a Il-a a discu
țiilor pe tema : „Criza valorilor 
și problematica omului in capi
talismul contemporan", I. IUGA; 
I. GALL, V. MUNTEANU sem
nează, la „CONSULTAȚIA" nu
mărului, articolul „Evoluția 
structurii sociale în țara noas
tră".

Sumarul continuă cu rubrici
le: „PROGRAMUL DE EDUCA
ȚIE SOCIALISTA A MASE
LOR", „ȘTIINȚA-ÎNVÂȚĂ-

MÎNT" și „PAGINI DE ISTO
RIE", incluzînd articolele : „In 
sprijinul educației prin muncă 
și pentru muncă a tineretului 
școlar", de ELISABETA TRĂIS- 
TARU ; „Universitatea și conti
nuitatea proceselor integrării", 
de RADU C. BOGDAN ; „So
cialiștii români despre caracte
rul economiei țării la înce
putul secolului", de NICOLAE 
STOICA.

în cadrul rubricilor, „VIAȚA 
INTERNAȚIONALĂ și „CĂRȚI 
ȘI SEMNIFICAȚII" se inserea
ză articolele : „Necesitatea obi
ectivă a participării tuturor sta
telor la rezolvarea problemelor 
internaționale", de GHEORGHE 
MOCA ; „Populație șl creștere 
economică", de MIRCEA BUL- 
GARU ; „Dr. Petru Groza — 
personalitate proeminentă a 
României contemporane", de 
CRISTIAN ' POPIȘTEANU ; 
„Gherea într-o nouă interpre
tare", de ADRIAN ISAC și „Un 
glorios episod al insurecției din 
august 1944 („Focuri in Bără
gan" de C. Mindru)", de MIHAI 
I. cucu..

Revista se încheie cu obișnui
tele : „MARGINALII", „REVIS
TA REVISTELOR", „CUVÎN- 
TUL CITITORILOR".

Stabilirea prețurilor la benzinele auto 
și motorine

Timpul probabil pentru 22, 23 și 
24 martie. în țară : Vremea va fi în 
general călduroasă, mai ales la înce
putul intervalului. Cerul va fi varia
bil, mai mult noros în Banat, Cri- 
șana. Transilvania și Moldova, unde 
vor cădea ploi locale. în rest, ploi 
izolate. Vînt potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 și 10 
grade, iar maximele Intre 12 și 22 
grade, local mai ridicate. în Bucu
rești : Cerul va fi variabil la început, 
apoi se va înnora treptat și va ploua 
slab. Vînt potrivit. Temperatura ae
rului ușor variabilă.

Prin Decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
începînd din ziua de 21 martie a.c. 
se desființează sistemul de aprovizio
nare a populației cu benzină auto pe 
bază de tlchete, reglementat prin 
Decretul nr. 820 din 17 noiembrie 
1973.

începînd de la aceeași dată, prețu
rile cu amănuntul ale benzinelor 
auto și motorinelor sînt următoarele :

valută ale benzinelor auto și motori
nelor :

Dolari S.U.A./litru
Benzina CO/R 75 0,27
Benzina CO/R 90 0,30
Benzina CO/R 98 E 0,31
Motorină 0,27

r
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TRAGERE
EXCEPȚIONALĂ LOTO

Benzina CO/R 75
Benzina CO/R 90
Benzina CO/R 98 E
Motorină

3 lei/litru
4,30 lei/litru
4.50 lei/litru
1.50 lei/litru

Se stabilesc următoarele prețuri în

Prețurile prevăzute la alineatul 
precedent se recalculează în alte 
valute pe baza raportului dintre do
larul S.U.A. și valutele respective, 
determinat în funcție de cursul ofi
cial cu primă in vigoare.

Benzina CO/R 75 și motorina se 
vind persoanelor fizice sau juridice 
străine numai pe bază de bonuri 
obținute cu plata în valută.

lucrările sesiunii Comitetului administrativ al Uniunii 
internaționale a Sindicatelor lucrătorilor din comerț

în zilele de 19 și 20 martie s-au 
desfășurat, la București, lucrările 
celei de-a XIX-lea sesiuni a Comi
tetului administrativ al Uniunii in
ternaționale a ' Sindicatelor lucrăto
rilor din comerț, la care au partici
pat reprezentanți ai organizațiilor 
sindicale de ramură din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cipru, Republica 
Populară Congo, R.P.D. Coreeană, 
Cuba. Franța, R.D. Germană, Polo
nia, România, Siria, Ungaria, Uniu
nea Sovietică.

Intr-un spirit de prietenie, coope
rare și înțelegere reciprocă, partici- 
panții au dezbătut unele probleme 
privind activitatea de viitor a uniu

nii. pe baza concluziilor celui de-al 
VTII-lea Congres sindical mondial.

Rezoluția generală, adoptată în u- 
nanimitate la încheierea lucrărilor, 
sintetizează acțiunile de viitor ale 
uniunii, subliniind că aceasta tre
buie să se orienteze spre stabilirea 
de relații între toate organizațiile 
sindicale, pe baza principiilor demo
crației, solidarității muncitorești in
ternaționale, deplinei egalități în 
drepturi, respectului reciproc și ne
amestecului în treburile interne.

Participanții la sesiune au adoptat 
un mesaj de. solidaritate cu lupta 
oamenilor muncii din Chile.

(Agerpres)

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport informează partici
panții că Ia 26 martie 1974 or
ganizează o tragere excepțională 
Loto după noua formulă tehnică 
aplicată la 29 ianuarie 1974. Se 
vor efectua 6 extrageri. In total, 
se vor extrage 42 de numere 
cîștigătoare. Printre altele, la 
tragerea excepțională Loto din 
26 martie 1974 se vor atribui 
autoturisme „Moskvici 408/412" 
și „Skoda S-100", precum și 
excursii în Bulgaria, Iugoslavia 
și Turcia. De asemenea, se vor 
atribui importante cîștiguri in 
bani de valori fixe și variabile. 
Important de reținut este faptul 
că la această tragere excepțio
nală Administrația de Stat 
Loto-Pronosport va atribui cîș
tiguri 
și 24 
bilete 
<le 15 
ticipare la toate cele 6 extra
geri. Depunerea biletelor cîști
gătoare se va face pînă în ziua 
de 30 martie 1974, la ora 13, în 

; orfjșșle reședință de județ, și 
1 pînă vineri 29 martie 1974, la 

ora 13, în celelalte localități.

pentru 3 numere din 18 
extrase. Se participă cu 
de 5 lei și 15 lei, varianta 
Iei avind dreptul de par-

■1

I
I
I
*

I
I
I
I 
î

*

I
ț

I Ă

Se împlinesc astăzi 14 ani de cînd 
rasiștii sud-africani au săvirșit ma
sacrul de la Sharpeville, întîmpi- 
nînd cu salve de gloanțe coloanele 
de demonstranți pașnici care protes
tau împotriva legislației rasiale. In 
memoria victimelor acestui masacru, 
ziua de 21 martie a fost proclamată 
de către Organizația Națiunilor 
Unite „Zi internațională pentru eli
minarea discriminării rasiale".

Evenimentele din 21 martie 1960 
au aruncat o lumină tragică asupra 
politicii de discriminare rasială — 
practică rușinoasă ce își are izvorul 
în ideologiile de tip fascist, anacro
nism flagrant care lezează demnita
tea umană și constituie o sfidare 
la adresa comunității internaționale, 
o piedică serioasă în calea instaură
rii in lume a unui climat al păcii, 
colaborării și încrederii intre po
poare. In Republica Sud-Africană, 
veritabilă citadelă a rasismului, 
apartheidul sau „politica dezvoltării 
separate a raselor" — cum o numesc 
eufemistic autoritățile — a fost ridi
cat la rangul de politică de stat. 
Discriminarea rasială este practicată 
pe scară largă și sub cele mai di
verse forme în Namibia, țară ocu
pată în mod ilegal, de R.S.A., în 
Rhodesia și în coloniile portugheze 
din Africa ; dar mentalități și prac
tici rasiste se manifestă și în alte 
zone ale lumii, inclusiv în țări capi
taliste aflate pe o treaptă ridicată a 
dezvoltării economice.

Persistența unor asemenea feno
mene cu consecințe profund nefaste 
într-o eră a afirmării tot mai vigu
roase a aspirațiilor de libertate și 
independență a popoarelor, de ega
litate socială a oamenilor fără deo
sebire de naționalitate sau rasă, in 
epoca unor prestigioase cuceriri ale 
rațiunii umane stîrnește dezaproba
rea vehementă și legitimă a opiniei 
publice mondiale. Majoritatea covir- 
șitoare a guvernelor din lume, foru
rile internaționale, întreaga umani
tate progresistă se pronunță hotărît 
împotriva discriminării rasiale și a 
apartheidului, cere să se pună capăt 
definitiv oricăror practici și măsuri 
discriminatorii.

Profund atașată ideilor păcii și în
țelegerii în lume, militînd neobosit 
pentru reașezarea raporturilor din
tre toate națiunile pe baze echita
bile, democratice, din care să fie 
eliminate pentru totdeauna forța, o- 
presiunea națională, colonială squ 
rasială, România socialistă a con
damnat și condamnă cu fermitate

1
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Din agenda 
sportului de masă
® Primele întreceri pentru 

„Cupa tineretului"
TIMIȘOARA (corespondentul

„Scînteii", Cezar Ioana). — Zilele 
trecute, la Timișoara și Lugoj au 
avut loc primele concursuri din ca
drul ediției de vară a „Cupei tine
retului". Pe terenurile grupului șco
lar de construcții și ale liceului „C. 
D. Loga" din Timișoara au avut loc 
întreceri de fotbal, la care au parti
cipat peste 20 de echipe. Sala „Olim
pia" a găzduit etapa municipală la 
tenis de masă pentru tinerii din în
treprinderi și instituții. La Lugoj au 
avut loc întreceri de gimnastică, 
handbal, fotbal, volei, lupte, precum 
și un cros cu sute de concurenți. Pe 
străzile din centrul Timișoarei s-a 
desfășurat „Crosul primăverii", la 
care au participat peste 1 000 de elevi 
din licee și școli profesionale.

• început de sezon la

Brăila
BRĂILA (prin telefon, de la Tra

ian Enache). — Organizată de Corni-, 
tetul municipal U.T.C. și comisia de 
atletism a consiliului județean Bră
ila pentru educație fizică și sport, 
prima ediție a crosului „Metalurgis
tul" s-a desfășurat în fața a mii de 
brăileni. La startul competiției s-au 
prezentat cîteva sute de tineri meta- 
lurgiști, în special de la uzinele 
„Progresul" și combinatul de prelu
crare a lemnului. La capătul între
cerilor, pe primele locuri s-au clasat 
tinerii Virgil Nicolae, Gh. Constan
tin, N. Perianu (de la „Progresul"), 
urmați de N. Popescu (Combinatul 
de prelucrare a lemnului), Anghel 
Decu (de la Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești). Din 
păcate, acest prim cros popular nu 
a găsit ecoul firesc la o serie de 
asociații sportive mari, de la „Lami
norul", Șantierul naval. Platforma 
chimică de la Chișcani, I.R.B. etc. 
Cum sezonul în aer liber de-abia în
cepe, se speră că, la sfirșitul fiecă
rei săptămini, asociațiile sportive vor 
organiza asemenea crosuri de masă, 
precum și alte acțiuni sportive de 
larg interes pentru propriii membri.

FOTBAL: Echipa reprezentativă 
pentru meciul de simbătă cu Franța

înaintea plecării la Pari» (în 
cursul dimineții de azi), pentru me
ciul amical ce-1 vor susține simbă
tă cu reprezentativa Franței, ieri 
după amiază, lotul nostru de fotbal 
a făcut un ultim joc de verificare, 
la Snagov, în compania diviziona
rei B Metalul București. A fost un 
joc obișnuit în astfel de situații, an
trenorii și jucătorii căutînd mai 
mult să mențină condiția fizică și 
să definitiveze unele din ideile tac
tice preconizate.

Antrenorii Valentin Stănescu și 
Robert Cosmoc s-au arătat, în ge
neral, satisfăcut! de evoluția majo
rității fotbaliștilor folosiți în acest 
meci. La încheierea partidei, antre

norul Stănescu ne-a comunicat că 
echipa noastră pentru partida eu 
Franța ar urma să aibă următoarea 
alcătuire : Răducanu — Anghelini, 
Antonescu, Dinu, Cristache — Bă
lăci, Dumitru, Iordănescu — Troi, 
Dumitrache, Kuhn. Acesta a fost de 
altfel „unsprezecele" care a jucat 
ieri întreaga primă repriză a me
ciului cu Metalul. După pauză au 
mai fost folosiți : Jivan (în poarta 
naționalei, Răducanu trecind să a- 
pere la Metalul), BeldeanU, Sandu 
Mircea, Hajnal, Marcu. Cel de-al 
17-lea component al lotului care va 
face deplasarea la Paris este Marin 
Florin.

HOCHEI Azi, la Ljubljana

ÎNCEPE TURNEUL GRUPEI B
A CAMPIONATULUI MONDIAL

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRA-. 

GEREA DIN 20 MARTIE 1974:
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 

1 370 110 lei din care 157 765 lei 
REPORT.

Extragerea I : 7 6 34 8 26 10
Extragerea a Il-a : 4 24 31 20 25

BASCHET. Aseară în sala Floreasca

In semifinalele „Cupei cupelor" Spartak a întrecut 
din nou pe I.E.F.S.

Sala „Tivoli" din orașul iugoslav 
Ljubljana găzduiește, începînd de 
astăzi, joi, 21 martie, întrecerile gru
pei B a Campionatului mondial de 
hochei pe gheață, la care participă 
selecționatele a 8 țări ; R.F. Germa
nia, S.U.A., România, Norvegia, Ja
ponia, Austria, Olanda și Iugosla
via. Prima clasată va promova în 
grupa A, iar ocupantele ultimelor 
două locuri vor retrograda în gru
pa C.

Selecționata României susține pri
mul său meci astăzi în compania re
prezentativei Olandei. Din lotul echi
pei române fac parte, printre alții, 
cunoscuții internaționali Varga. lo- 
niță. Pană, V. Huțanu, Tureanu și 
Gheorghiu. în programul zilei inau
gurale mai sînt incluse următoarele 
partide1: R.F. Germania — Norve
gia ; S.U.A. — Japonia ; Iugoslavia— 
Austria.

Aseară, în sala sporturilor de la 
Floreasca, în meci retur contînd pen
tru semifinalele „Cupei cupelor" 
la baschet feminin, echipa sovie
tică Spartak Leningrad a învins

cu scorul de 77—40 (36—30) pe
I.E.F.S. București. Primul joc re
venise, de asemenea, echipei sovietice 
(86—41) care s-a calificat pentru 
finala competiției.

ÎN CÎTEVA
Ediția a 5-a a tradiționalei compe

tiții de box „Criteriul tineretului", 
organizată de ziarul „Munca", în 
colaborare cu federația de speciali
tate, se va desfășura între 27 și 30 
martie la Galați. Competiția de la 
Galați este totodată un criteriu de 
selecție a echipei noastre de tineret 
în vederea campionatelor europene 
de la Kiev.

HALTERE. — La Erevan are loc 
un concurs internațional de haltere, 
în limitele categoriei semigrea, la 
totalul celor două stiluri, pe primul 
loc s-a clasat Peter Petzold (R.D. 
Germană) cu 360 kg (160 kg plus 
200 kg). Concurentul român Spiridon

RÎNDURI•
Herghelegiu s-a situat pe locul 9, 
cu 325 kg (140 kg plus 185 kg).

La categoria grea a terminat în
vingător sovieticul Valeri Ustiujin 
— 377,500 kg (160 kg plus 217,500 
kg).

• în localitatea vest-germană Ro
senheim s-au intilnit, într-un meci 
amical, reprezentativele de hochei 
pe gheață ale R.F. Germaniei și Ja
poniei. Gazdele au obținut victoria 
cu 9—6 (3 —4. 2—2, 4—0),

• Selecționata de hochei pe ghea
ță a U.R.S.S. a învins cu scorul de 
11—2 (3—1, 4—0, 4—1) reprezentati
va Finlandei, în meciul amical dis
putat la Helsinki.

Școala sportivă 
nr. 2 București - 
15 ani de activitate

Unitate sportivă școlară cu veche 
și prodigioasă activitate, furnizînd 
in decursul anilor. în mod perma
nent, elemente de certă valoare di
feritelor loturi naționale. Școala 
sportivă nr. 2 din București își 
sărbătorește jubileul a 15 ani de 
existență. Dintre manifestările pri
lejuite de acest eveniment notăm : 
expoziția jubiliară (la sediul școlii: 
bd. Dimitrov nr. 128), întrunirea 
absolvenților (28 martie, ora 18,30 — 
la sediul școlii), întreceri sportive, 
în sala Floreasca și pe terenurile 
Dinamo, intre foștii și actualii săi 
elevi (26 și 27 martie). consfătuirea 
metodică (26 martie, ora 9 — la se
diul școlii). Simbătă, 30 martie, la 
ora 18,30 — în sala de festivități 
a liceului „Mihai Viteazu" — va 
avea loc serbarea jubiliară.

politica, anacronică, de apartheid și 
discriminare rasială, politică pro
fund contrară libertății și demnității 
omului, dreptului imprescriptibil al 
popoarelor de a-și hotărî soarta în 
conformitate cu propriile lor inte
rese. în numeroase documente de 
partid și de stat, în cuvîntările to
varășului Nicolae Ceaușescu, în de
clarațiile solemne, comunicatele co
mune sau tratatele semnate de șe
ful statului român cu prilejul vizi
telor în diferite continente ale lumii, 
ca și în cadrul întîlnirilor de la 
București, este reafirmată cu tărie 
deplina solidaritate a poporului ro
mân cu lupta popoarelor împotriva 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui, a rasismului și oricăror forme 
de înrobire și dominație imperialistă, 
se exprimă sprijinul față de popoa
rele aflate încă sub jugul colonial, 
față de eforturile tinerelor state 
independente pe calea progresului 
economic și social.

în același sens, în cadrul O.N.U., 
cît șl în alte organisme internațio
nale, România s-a pronunțat în mo
dul cel mai viguros împotriva orică
ror discriminări rasiale, a venit cu 
numeroase inițiative concrete in a- 
cest sens, a sprijinit întotdeauna 
propunerile și măsurile menite să 
ducă Ia eradicarea definitivă a po
liticii rasiale și de apartheid. In a- 
cest sens, este edificator că, la ulti
ma sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., din inițiativa României și a 
altor numeroase state, a fost lansat 
un „Deceniîi de acțiuni pentru com
baterea rasismului și discriminărilor 
rasiale". Această acțiune de am
ploare a debutat la 10 decembrie 
1973, cu prilejul împlinirii unui sfert 
de veac de la adoptarea de către 
O.N.U. a „Declarației universale a 
drepturilor omului".

Cu prilejul Zilei internaționale 
pentru eliminarea discriminării ra
siale, poporul român își reafirmă 
solidaritatea militantă cu lupta tutu
ror popoarelor împotriva oricăror 
forme de dominație și exploatare, 
hotărirea de a acționa și pe viitor 
in direcția înfăptuirii înaltelor as
pirații ale umanității, pentru ca pe 
planeta noastră toți oamenii, indi
ferent de culoarea pielii, naționali
tate sau sex, să poată trăi și munci 
în condiții de egalitate, să-și poată 
consacra eforturile în vederea rea
lizării unei lumi mai bune, a progre
sului și păcii.

Eugen IONESCU

Noi perspective ale luptei 
antidictatoriale

Recentele evenimente din Portugalia, cartea generalului Spinola, 
care recunoaște Impasul total al războiului colonial, răscoala unei gar
nizoane din metropolă etc. au proiectat o lumină puternică asupra 
situației de criză în care se zbate regimul Caetano.

Din acest punct de vedere, este concludent un document al Corni- 
siei Politic® a C.C. al Partidului Comunist din Portugalia, consacrat 
analizei situației din țară.

„Perspectiva pentru regimul dicta
torial este accentuarea contradicțiilor 
și .conflictelor interne, agravarea pro
blemelor economice, politice, diplo
matice și militare — se arată în 
document. Perspectiva pentru mișca
rea democratică este consolidarea 
pozițiilor, întărirea unității și organi
zării diferitelor sale structuri, inclu
siv a mișcărilor autonome cu țeluri 
specifice de acțiune, continuarea

„ASSOCIATED PRESS":

Se stinge tribul Danakililor...
Sub acest titlu, ziarul „LE MONDE" reproduce, după agenția „Asso

ciated Press", un zguduitor reportaj asupra efectelor secetei în re
giunea de est a. Etiopiei.

în estul Etiopiei, un 
întreg trib — acela al 
Danakililor — este pe 
cale să dispară în mod 
lent. Nenumărate mor
minte sint presărate 
pe cîmpiile pîrj olițe 
ale provinciei Wollo. 
care se întinde de la 
Marea Roșie pînă la 
înălțimile platoului 
Central. Seceta și foa
mea stau Ia originea 
acestei drame.

Săptămîna trecută, 
pentru prima oară în 
ultimii cinci ani, ploa
ia a umplut albiile 
secate ale rîurilor. Dar 
ea a venit mult prea 
tirziu. Oile, caprele, 
celelalte vite care asi
gurau hrana Dana
kililor muriseră de 
mult.

Doar ulii croncănesc 
pe stîlpii de telegraf 
de pe unicul drum 
care duce de la Bom- 
bolșa la portul Assab 
de la Marea Roșie. 
Poți merge cu mașina 
pe șosea distanță de 
peste 150 de km fără 
să întilnești altceva de- 
cît movilele de pietre 
pe care Danakilii 
le-au așezat pe mor
minte pentru a împie
dica hienele să dez
groape morții.

„O soartă vitregă — 
spune comandantul 
Teferra Woldetensae. 
guvernator al zonei 
Bați. Dacă așa va fi și 
de aici înainte, aproa
pe toți Danakilii vor 
pieri. în caz că va mai 
cădea ploaie, unii vor

supraviețui de-a lun
gul cursurilor de apă. 
Dar în interior viața 
s-a stins".

în urmă cu două 
luni, comandantul și-a 
luat în primire funcții
le sale în acest teri
toriu al Danakililor, 
care se întinde pe o 
suprafață de 77 000 de 
kmp. El nu cunoaște 
numărul exact al mor- 
ților, dar apreciază că 
este vorba dc zeci și 
zeci de mii. „N-am pu
tea niciodată să nu
mărăm morții •— spune 
el. Cunosc o mică re
giune care număra 
113 000 de locuitori și 
care, în. decurs de pa
tru luni, nu mai are 
decit 47 000 de locui
tori".

Guvernatorul Tefer
ra consideră că în în
treaga sa zonă au mai 
rămas doar 250 000 de 
Danakili. Numărul 
morților este de 30—50 
pe zi acolo unde poa
te să ajungă un 
jeep, adică nu depăr

ate de șosea ; dar el a- 
rată că în aceste locuri 
pierderile sint mai pu
țin ridicate.
• „Am văzut — spu
ne el — oameni care 
lingeau pâmintul in 
căutare de umezeală; 
ci mor cu noroi în sto
mac. Sectorul meu este 
plin de morminte noi. 
Supraviețuitorii și-au 
vindut pînă și armele 
lor de vinătoare — lu
cru pe care un Danakil 
uu-1 face decit la dis

perare. E o populație 
care dispare".

După cum se știe, 
o acțiune internaționa
lă masivă a fost de
clanșată în favoarea 
Etiopiei. în decurs de 
două luni, Teferra a 
amenajat două tabere 
de-a lungul șoselei. 
Camioane trimise dc 
la Addis Abeba aduc 
cereale — 25, kilogra
me de familie pe lună. 
Dar nu toți mai au pu
terea să ajungă pînă 
la șosea. în fiecare ta
bără să găsesc 3 000 de 
Danakili. Potrivit spu
selor unuia din orga
nizatorii taberei de la 
Sardo, sint numeroși 
Danakilii care parcurg 
un drum de 5 zile pen
tru a obține un pumn 
de grăunțe și un pic 
de apă.

„Noi nu putem să ne 
angajăm să-i salvăm 
pe oamenii care se gă
sesc la peste 5 km de 
șosea, spune el. Adică 
pe cei mai mulți, care 
se găsesc în Interior si 
care pier acolo". Ară- 
tînd că a cerut ajutoa-. 
re pentru Danakili, co
mandantul Teferra a 
spus în încheiere : 
„M-am dus Ia Dessie 
și am cerut celor care 
distribuie ajutoarele 
Internaționale să vină 
în deșert, unde este cu 
adevărat nevoie de ci; 
dar ei preferă să ră- 
mină cu sticlele lor de 
Pepsl-Cola acolo unde 
este mai răcoare și mai 
multă civilizație."

și amplificarea luptei pentru atinge
rea unor scopuri concrete, ime
diate".

Documentul subliniază că alegerile 
trecute au marcat falimentul tenta
tivei guvernului „de a-și lărgi bazele 
de sprijin politic", „de a înăbuși prin 
măsuri represive campania mișcării 
democratice și a împiedica exprima
rea marilor obiective pe care aceasta 
și le-a propus, îndeosebi sfirșitul 
războiului colonial".

Documentul relevă că în cursul 
campaniei electorale au apărut „pro
funde modificări" în cadrul forțelor 

, politice și antifasciste. „Campania 
electorală — se spune In document 
— a evidențiat rolul crescînd al Par
tidului Comunist, forță motrice a uni
tății și luptei populare" „Confirmînd 
evoluția precedentă, campania a de
monstrat că mase tot mai largi sint 
atrase de partea idealurilor socialis
mului și a pozițiilor internaționaliste 
ale clasei muncitoare. Campania a 
prilejuit o afirmare a solidarității 
puternice a poporului portughez cu 
popoarele din Guineea-Bissau, An
gola și. Mozambic, cu celelalte po
poare în lupta împotriva imperialis
mului, cu poporul din Chile".

După părerea Comitetului Central 
al P.C. din Portugalia, s-a creat o 
nouă situație, care deschide posibi
lități reale de întărire și înaintare 
pentru mișcarea populară. Referin- 
du-se la încercările guvernului de 
a-și menține, cu orice preț, pozițiile, 
Partidul Comunist apreciază că re
presiunii trebuie să i se răspundă cu 
fermitate, dezvoltîndu-se lupta de 
masă. „Mișcarea democratică trebuie 
să acționeze pentru desprinderea 
de regim și îndreptarea în direcția 
opoziției a upor pături oscilante și 
6ă considere drept sarcină constantă 
și esențială lărgirea și întărirea uni
tății sale. Desigur, guvernul caută 
și va căuta să limiteze dras
tic posibilitățile de acțiune ale 
mișcării și să o constrîngă, dacă este 
posibil, la ilegalitate. Mișcarea de
mocratică trebuie să-și apere, să-și 
lărgească și să-și întărească ferm 
structurile sale, să nu renunțe în 
nici un fel la activitatea sa legală șl 
semilegală".

Comitetul Central al Partidului Co
munist Portughez subliniază că lup
ta împotriva războiului colonial 
va trebui promovată în rindurile for
țelor armate prin acțiuni politice de 
masă, dezertări, acte de rezistență. 
Totodată, se impune intensificarea 
luptei revendicative muncitorești 
(accelerind formarea unor comisii 
unitare în întreprinderi și a unor 
comisii de ramură, inițiind mișcări 
de protest și greve), a luntei în sec
torul sindical (consolidînd pozițiile 
cucerite, demascînd intervențiile ile
gale în viața sindicală etc.).

în încheiere, in document se arată: 
„Partidul Comunist nu-și precupe
țește și nu-și va precupeți eforturile 
pentru întărirea unității tuturor for
țelor antidictatoriale, pentru a orga
niza, lărgi, intensifica — umăr la 
umăr cu toți ceilalți antifasciști 
luptele de masă, pentru a le ridica 
la un nivel superior, pentru a le da 
o perspectivă revoluționară".



„Frankfurter Rundschau" despre lucrarea: 

„NICOLAE CEAUȘESCU-PUNCTUL DE VEDERE 
ROMÂNESC. TEZE DE POLITICĂ NAȚIONALĂ 

Șl INTERNAȚIONALĂ'1
BONN (Corespondență de la 

N. S. Stănescu). Culegerea de ar
ticole și cuvîntări ale tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU „Punctul 
de vedere românesc. Teze de po
litică națională și internațională11, 
apărută anul trecut în editura 
„Rombach" din Freiburg (R. F. Ger
mania) se bucură în continuare de 
un larg interes și de o deosebită 
apreciere în rîndurile opiniei pu
blice vest-germane. In,, această pri
vință este semnificativă și ampla 
recenzie apărută în ziarul „Frank
furter Rundschau11 sub titlul : „O 
contribuție substanțială la cunoaș
terea politicii României11.

Cartea, se arată în recenzie, ofe
ră o utilă imagine de ansamblu 
asupra politicii actuale a Româ
niei și a concepțiilor competentului 
său făuritor, Nicolae Ceaușescu, in
trat de pe acum în istorie. înles
nind un larg tur de orizont, in

„Adevărata decolonizare constă in cucerirea 
unei independențe economice reale"

Discursul ministrului algerian de externe

ALGER 20 (Agerpres). — în dis
cursul rostit la deschiderea lucrări
lor reuniunii ministeriale a Biroului 
de coordonare al statelor nealiniate, 
ministrul algerian de externe, Abde
laziz Bouteflika, a reliefat, potrivit 
agențiilor de presă, necesitatea și 
importanța eforturilor depuse de ță
rile în curs de dezvoltare pentru 
dobîndirea unui control real asupra 
propriilor lor bogății naturale.

„Adevărata decolonizare a țărilor 
Îndelung ocupate și exploatate — a 
spus vorbitorul — constă în cucerirea

ANGLIA

Noul cabinet laburist 
se pronunță pentru 
o largă colaborare

LONDRA 20 (Corespondentă de la 
N. Plopeanu). — Ministrul de ex
terne al Marii Britanii, James Cal
laghan. a prezentat marți în Camera 
Comunelor principalele probleme ale 
politicii externe a noului guvern la
burist.

El s-a referit cu prioritate. Ia fap
tul că „negocierile din 1970 privind 
intrarea în Piața comună și acordu
rile realizate atunci nu protejează 
suficient interesele Angliei11. De aici, 
a menționat, James Callaghan,, inten
ția guvernului britanic „de a rene- 
gocia în mod fundamental condițiile 
aderării11. Vorbitorul a promis că 
acest lucru se va face „nu intr-un 
spirit de critică destructivă. ci in
tr-unui de realism constructiv11. El 
a arătat că trebuie restaurat drep
tul suveran al Parlamentului brita
nic „de a avea posibilitatea deplină 
să hotărască asupra tuturor decizii
lor luate la Bruxelles11 în probleme 
ale C.E.E. și a subliniat că „Piața 
comună trebuie să fie mai deschi
să către lume11, referindu-se. între 
altele, la necesitatea de a se stabili 
„o cooperare mai deplină și mai in
tensă cu Statele Unite11. Totodată, el 

, a menționat că pe continentul eu- 
' ropean relațiile Angliei nu trebuie 
) limitate la „cei nouă11 și s-a pronun- 
■ țat pentru o mai largă cooperare. 
!. „Noi — a spus ministrul de exter- 
! ne britanic — vom folosi influența 
; noastră pentru încheierea cu succes 

a Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa". De asemenea, 

| șeful diplomației britanice s-a pro- 
! nunțat în favoarea realizării unui a- 
! cord la negocierile de la Viena pri- 
’ vitoare la reducerea trupelor și a ar- 
1 mamentelor în Europa și măsuri a- 
I diacente. în continuare, vorbitorul a 
i menționat că guvernul său este fa- 
j vorabil „dezvoltării relațiilor bilate- 
, rale cu țările Europei răsăritene". El 
' a amintit vizitele făcute anul trecut 

!ntr-o serie de țări socialiste din Eu
ropa, printre care și România.

în ceea ce privește Orientul A- 
propiat, James Callaghan a subli
niat că „singura bază a unei păci 
trainice este rezoluția 242 a Consi
liului de Securitate".

Prima reuniune a noului 
guvern brazilian

BRASILIA 20 (Agerpres). — Sub 
conducerea președintelui Ernesto 
Geisel, în capitala braziliană a avut 
loc prima reuniune a noului guvern, 
în cadrul căreia au fost examinate, 
în principal, direcțiile de orientare 

I a politicii țării în următorii cinci 
: ani, punîndu-se accentul pe proble- 
< mele prioritare.
I Noul șef al statului a arătat, în 

cuvîntul său, că Brazilia intențio
nează să continue politica de apro
piere și deschidere, atît față de ve
cinii din America Latină, cît și față 
de țările situate pe alte continente. 
El s-a pronunțat pentru o extindere 
a dialogului politic dintre Brazilia și 
țările din imediata sa apropiere, în 
vederea consolidării relațiilor în 
emisfera sudică a continentului la- 
tino-american.

1
nîn

care expunerile de politică externă 
sînt tot atît. de interesante ca și 
cele de politică internă, volumul 
oferă cititorului calea către înțele
gerea întregii politici românești din 
ultima perioadă, permițînd confrun
tarea unor viziuni occidentale. 
Prezentînd ideile formulate de în
suși promotorul politicii Româ
niei — se arată în articolul 
din „Frankfurter Rundschau11 — 
lucrarea este deosebit de u- 
tilă pentru mai buna cunoaștere 
ca și pentru înțelegerea justă a a- 
cestei politici. Astfel editura — 
conchide autorul recenziei — prin 
punerea la dispoziție a textelor 
traduse din lucrările omului politic 
deosebit de important Nicolae 
Ceaușescu a adus o contribuție 
substanțială în folosul tuturor ace
lora care doresc să cunoască te
meinic România și politica ei.

unei Independențe economice reale, 
prin recuperarea tuturor bogățiilor 
lor naționale șl prin revalorificarea 
acestora". Abdelaziz Bouteflika a 
denunțat „companiile multinaționale" 
care văd în țările în curs de dezvol
tare „simpli deținători de materii 
prime". Cercurile imperialiste, a spus 
el, trebuie să fie confruntate cu 
hotărîrea unanimă a statelor în curs 
de dezvoltare de a alcătui un front 
comun și de a acționa împreună pen
tru găsirea unui mai just și mai bun 
echilibru internațional.

Referindu-se la recenta conferință 
de la Washington a țărilor occiden
tale consumatoare de petrol, Abde
laziz Bouteflika a arătat că proble
ma petrolului nu poate fi abordată 
independent de problema tuturor 
materiilor prime, indiferent dacă 
este vorba de produse agricole sau 
produse miniere.

Sesiunea Adunării 
Populare Supreme 
a R.P.D. Coreene

PHENIAN 20 (Agerpres). — în 
prezența lui Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R. P. D. Co
reene, și a altor conducători de 
partid și de stat, la Phenian au în
ceput, miercuri, lucrările celei de-a 
3-a sesiuni a Adunării Populare 
Supreme a R. P. D. Coreene.

Pe agenda sesiunii figurează, între 
altele, adoptarea bugetului pe anul 
1974 și probleme privitoare la des
tinderea încordării în Coreea și 
crearea premiselor pentru reunifi- 
carea pașnică a țării.

Presa occidentală consacră, în a- 
ceste zile, spații largi știrilor și co
mentariilor pe marginea unei suite 
de fapte și declarații oficiale privind 
accentuarea fenomenelor <Je tensiune 
în relațiile dintre Statele Unite și 
țările membre ale Comunității eco
nomice europene (C.E.E.), precum și 
între cei nouă din Piața comună. 
Iată cîteva titluri revelatoare : „Noua 
criză din alianța atlantică" („NEUE 
ZURCHER ZEITUNG"), „Tensiune 
in creștere intre S.U.A. și Europa 
celor nouă" („LE FIGARO"), „O 
neplăcută ceartă de familie" („IN
TERNATIONAL HERALD TRI
BUNE").

Derulînd filmul evenimentelor ce 
„conduc relațiile interatlantice spre 
un punct incandescent" („LA STAM
PA"), ziarele occidentale iau ca 
punct de referință ultima se
siune a Consiliului ministerial al 
C.E.E., din 4 martie, cînd „cel nouă" 
au hotărît să deschidă un dialog di
rect cu țările arabe în problemele 
cooperării economice. In acel mo
ment, secretarul de stat al S.U.A., 
H. Kissinger, se afla la Bruxelles, 
unde, potrivit presei occidentale, ar 
fi declarat că nu se va opune preco
nizatului dialog dintre „cei nouă" și 
țările arabe.

Dar, chiar în avionul care-1 readu
cea pe secretarul de stat la Wa
shington au început să se audă 
critici la adresa membrilor Pie
ței comune, care „ridică pie
dici, de aproape un an, in calea 
elaborării noii Carte atlantice" pre
conizate de S.U.A. A urmat ceea ce 
„NEW YORK TIMES" a definit, In
tr-un editorial, „un schimb trans
atlantic de altercații verbale", însoțit 
de amînarea, la cererea Washingto
nului, a unei reuniuni în cursul că
reia trebuia să se definitiveze Decla
rația de principii asupra viitorului 
relațiilor dintre Statele Unite și 
C.E.E. Noile declarații ale secre
tarului de stat, făcute în fața soții
lor membrilor Camerei Reprezentan
ților, au fost considerate de unii co
mentatori ca „turnind gaz peste foc". 
încît, după o întrevedere cu pre
ședintele Nixon, secretarul de stat 
american H. Kissinger a retractat 
acele declarații. La numai cîteva ore, 
însă, de la „retractările" lui Kissin
ger, președintele S.U.A., în declara
țiile făcute la Chicago, a lăsat să se 
înțeleagă că Statele Unite își vor 
retrage trupele din Europa occiden
tală „dacă membrii C.E.E. refuză să 
coopereze cu Washingtonul pe plan

Conferința națională a P.C. Bulgar Întîlniri prietenești
SOFIA 20 (Corespondență de la 

C. Amariței). — La Sofia au început 
miercuri lucrările Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Bulgar, 
la care participă delegați reprezen
tând pe cei 700 000 de comuniști bul
gari, lucrători din aparatul de par
tid și de stat, conducători de între
prinderi și instituții, specialiști din 
diverse domenii de activitate, oa
meni de știință și cultură, fruntași 
în muncă. Conferința iși propune e-

ORIENTUL APROPIAT
• Convorbiri siriano-suddneze • întrevedere H. Kissinger — A. Eban 

O.N.U. adresat Israelului și Siriei• Apel al secretarului general al

DAMASC 20 (Agerpres). — La 
Damasc au început convorbirile si- 
riano-sudaneze la nivel înalt, prile
juite de vizita pe care o întreprinde 
în Siria șeful statului sudanez, Gaî- 
far Numeiri.

Abordînd situația actuală din lu
mea arabă, președintele țării-gazdă, 
Hafez Al-Assad, și președintele Nu
meiri s-au informat reciproc despre 
ultimele evoluții înregistrate în O- 
rientul Apropiat și, respectiv, despre 
poziția țărilor africane față de cau
za arabă. Totodată, au fost discuta
te relațiile bilaterale și posibilită
țile de dezvoltare a acestora în di
ferite domenii.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al Isra
elului, Abba Eban, a declarat că 
delegația țării sale, condusă de 
Moshe Dayan, ministrul apărării, 
desemnată să participe la negocieri
le privind dezangajarea forțelor mi
litare siriene și israeliene în zona 
înălțimilor Golan, va sosi la Was
hington la 29 martie.

Pe de altă parte, secretarul de stat 
american, Henry Kissinger, care a 
conferit timp de 45 de minute cu 
Abba Eban, a afirmat că nu a fost 
fixată nici o dată pentru sosirea de
legației siriene lș Washington, dar 
că Statele Unite se află în contact 
cu Damascul în vederea stabilirii 
unor detalii în legătură cu această 
problemă.

BUDAPESTA 20 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția M.T.I., la 
Budapesta a avut loc plenara lărgită 
a C.C. al P.M.S.U. Au fost prezen
tate și aprobate informarea Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
partidului cu privire la problemele 
Internaționale actuale, rapoartele cu 
privire la situația clasei muncitoare, 
activitatea în domeniul invățămîn- 
tului, precum și propunerile Birou
lui Politic privind unele probleme 
organizatorice.

A încetat din viață
Hertta Kuusinen
MOSCOVA 20 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția T.A.S.S., la 18 
martie a decedat, la Moscova. Hertta 
Kuusinen, președinte de onoare al 
Partidului Comunist Finlandez.

Hertta Kuusinen a fost, de aseme
nea, membru al Prezidiului Consi
liului Mondial al Păcii, iar în anul 
1969 a fost aleasă președintă a Fe
derației Democrate Internaționale a 
Femeilor.

politic și economic". „Nu vom accep
ta să fim puși in situația in care 
membrii Pieței comune se coalizează 
împotriva S.U.A." — a spus pre
ședintele Nixon.

„Care este cauza prăpastiei ce se 
adincește intre S.U.A. și Europa oc
cidentală 7“ — își pune întrebarea re
vista „U.S. NEWS AND WORLD RE
PORT" și tot ea răspunde : „In cercu
rile comunitare din Bruxelles reacțiile 
Casei Albe sint interpretate ca o ma
nifestare de nemulțumire față de de
cizia -celor nouă- de a angaja un 

„Relațiile interatlantice 
spre un punct critic"?

....... ................ ........ .. . ......................... } . .... .. ,

Presa occidentală despre creșterea tensiunii intre S. U. A. și „Europa celor nouă“

dialog direct cu țările arabe". Dar 
alte ziare consideră că acesta este 
numai un aspect — parțial — și că 
în dispută este, de fapt, întregul 
sistem de relații dintre membrii a- 
lianței atlantice, care, în momente de 
maximă importanță politică, nu nu
mai că nu recurg la consultările de 
rigoare, dar și acționează în mod 
divergent. Astfel, ziarul „WASHING
TON POST" arată : „Ceea ce repro
șează americanii (vest) europenilor 
este faptul că Statele Unite n-au fost 
consultate de -cei nouă- in legătură 
cu oferta acestora de cooperare cu 
lumea arabă. La conferința petrolie
ră de la Washington, din luna fe
bruarie, S.U.A. reușiseră să obțină 
asentimentul partenerilor Franței din 
C.E.E. de a adopta o poziție comună 
față de actuala criză energetică, 
creind, în acest scop, un comitet de 
coordonare însărcinat cu pregătirea 
unui dialog intre țările producătoa
re de petrol și principalele state con
sumatoare din Occident. Or, con
chide ziarul citat, recenta inițiativă 

fectuarea unei analize aprofundate 
a realizărilor obținute în perioada 
care s-a scurs de la Congresul al 
X-lea al P.C. Bulgar.

Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.6. al P.C. Bulgar, a prezentat ra
portul „Pentru o înaltă productivi
tate socială a muncii".

în continuare au început dezbate
rile pe marginea raportului. Lucră
rile Conferinței Naționale a P.C. 
Bulgar continuă.

20 (Ager- 
general al 

lansat
NAȚIUNILE UNITE 

preș). — Secretarul 
O.N.U., Kurt Waldheim, a 
marți un apel către Israel și Siria, 
cerîndu-le să respecte în mod rigu
ros încetarea focului în regiunea 
înălțimilor Golan. El se arată 
„profund neliniștit de agravarea si
tuației în sectorul israeliano-sirian. 
Știrile transmise din zona respecti
vă relevă că situația a căpătat o 
turnură gravă". Secretarul general 
face apel la părțile interesate pen
tru „a manifesta maximum de mo
derație și a respecta în mod strict 
încetarea focului, ordonată de Con
siliul de Securitate".

DAMASC 20 (Agerpres). — Un 
comunicat militar sirian, reluat de 
agenția United Press International, 
anunță că, miercuri dimineața, pe 
înălțimile Golan, artileria siriană a 
deschis focul asupra unor unități 
blindate israeliene care încercau să 
avanseze de pe pozițiile lor. Comu
nicatul precizează că schimbul de 
focuri a început la orele 8,45 GMT 
și a luat sfîrșit la 11,05 GMT.

TEL AVIV 20 (Agerpres). — Pur
tători de cuvînt militari îsraelieni, 
citați de agenția France Presse, re
latează că forțele siriene au deschis 
în două rînduri foc de artilerie, 
miercuri dimineața, asupra unor po
ziții israeliene din sectorul nordic al 
liniei de încetare a focului de pe 
înălțimile Golan. Forțele israeliene 
— se precizează — au ripostat, iar 
duelul de artilerie a durat un sfert de 
oră.

Pe diferite meridiane ale globului

Prețurile la benzină
continuă să crească

Agențiile de presă internaționale continuă să transmită știri despre 
creșterile prețurilor la benzină, hotărite de guvernele a numeroase 
țări, ca urmare a ridicării generale a prețurilor Ia țiței. Publicăm 
relatări sosite la redacție pe această temă.

AUSTRIA

VIENA, Reuter : Ministerul Indus
triei a aprobat creșterea prețurilor 
la benzina de calitate medie de la 
4,90 șilingi la 5,80 șilingi litrul, iar 
prețul la benzina „super" de la 5,6 
la 6,5 șilingi litrul. Motorina și păcura 
se vor scumpi de asemenea.

ITALIA

ROMA, Associated Press : Pentru 
a treia oară, în decurs de șase luni, 
guvernul italian a sporit prețul la 
benzină. Prețul la benzina de cali
tate superioară a crescut de la 200 
la 260 lire litrul, iar la cea obișnuită 
de la 190 la 247 lire litrul.

a Pieței comune reduce eficiența 
comitetului de coordonare energetic". 
Potrivit ziarului „LA LIBRE BEL
GIQUE", pretenția S.U.A. de a-șî 
spune cuvîntul la luarea deciziilor 
Pieței comune i-a șocat pe cei 
nouă : „Aceștia sint convinși că ini
țiativele lor autonome se justifică 
prin interesele net diferite ale -celor 
nouă- de ale Statelor Unite. Astfel, 
in timp ce țările Pieței comune sint 
cvasidependente de importurile de 
petrol din Orientul Apropiat, Statele 
Unite — care dispun de imense re

surse energetice — își acoperă a- 
proape in întregime necesarul de 
combustibili din producția internă". 
Totodată, presa occidentală, îndeo
sebi cea franceză, apropiată cercu
rilor guvernamentale, evocă dreptul 
suveran al statelor de a dezvolta 
raporturi proprii de cooperare potri- ț, 
vit intereselor naționale, fără „corse
tul" unor „coordonări" sau aprobări 
superioare. Iar în ceea ce privește 
consultările, vest-europenii replică 
— după cum scriu ziarele — că ei 
n-au fost consultați de S.U.A. în 
momentele de tensiune din octom
brie 1973.

Ziarul „DIE WELT" este de 
părere că nu criza energetică s-ar 
afla Ia originile actualei dispute din
tre S.U.A. și „cei nouă" ; ea n-a 
făcut decît „să dezvăluie esența con
flictelor de mult latente din sinul 
alianței atlantice". Referindu-se la 
aceasta, ziarele amintesc că marile 
frămîntări de ordin economic, finan
ciar și monetar, care au avut loc in 
1971 în lumea occidentală, reflectau

BERLIN 20 (Corespondență de la 
C. Varvara). — Tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul e- 
ducației și învățămîntului, a avut, 
miercuri, o întîlnire la C.C. al 
P.S.U.G. cu Kurt Hager, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G. De asemenea, s-a întîlnit 
la Consiliul de Miniștri cu Giinter 
Mittag, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.D.G. în ca
drul acestor convorbiri a fost efec
tuat un schimb de păreri și informa
ții privind dezvoltarea învățămîntu
lui și. științei și asupra altor pro
bleme ale construcției socialiste în

Naționale a Cooperativelor
de Aldea Militaru, membru 

al P.C.R., președintele

CAIRO 20 — (Corespondență de la 
Nicolae N. Lupu,) : Mahmoud Fawzi, 
vicepreședinte al Republicii Arabe 
Egipt, a primit, miercuri, delegația 
Uniunii "
Agricole de Producție (U.N.C.A.P.), 
condusă 
al C.C.
U.N.C.A.P., care întreprinde o vizită 
în Egipt, la invitația Uniunii Socia
liste Arabe și a Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Agricole (U.C.C.A.).

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă, 'caldă, 
prietenească, s-a exprimat deplina 
satisfacție în legătură cu evoluția 
continuu ascendentă a relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-egip- 
tene.

La întrevedere au participat Ah-

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT i
Ambasadorul României 

la Helsinki, Constantin Vlad, a 
fost primit de primul ministru al 
Finlandei, Kalevi Sorsa. Au fost dis
cutate probleme de interes reciproc.

Noi demiteri în armata 
portugheză. Surse oficiale din 
Lisabona informează că amiralul

BRAZILIA

RIO DE JANEIRO, Reuter 1 Mi
nistrul minelor și energiei al Bra
ziliei a anunțat creșterea prețu
lui benzinei • cu 15 la sută. Dacă 
se ia în considerare și creșterea sur
venită la sfîrșitul anului 1973, prețul 
benzinei a crescut în ultimele trei- 
patru luni cu aproape 50 la sută.
VATICAN

Din VATICAN, agenția France 
Presse transmite : De cîteva zile, pre
țul benzinei a crescut. Benzina „su
per" costă 150 lire litrul, față de 135 
lire, cît costa înainte.

tocmaî schimbările survenite în ra
portul de forțe dintre S.U.A. și alia- 
ții lor, ca urmare a formării unor noi 
centre de putere, ca Piața comună 
și, înlăuntrul ei, R.F.G. sau ca Ja
ponia. Atunci, asupra Statelor Unite 
s-au exercitat presiuni pentru a face 
concesii în domeniul monetar, ceea 
ce și-a găsit, de altfel, expresia în 
devalorizarea dolarului. Dar Wa
shingtonul, neîmpăcîndu-se cu a- 
ceastă evoluție, a acționat pentru 
a-și menține poziția privilegiată în 
lumea occidentală. Diferitele acțiuni 

legate de criza energiei au dus la o 
creștere a dolarului și la o slăbi
re a altor monede occidentale. Pe 
plan politic. Statele Unite au emis, 
în aprilie anul trecut, ideea elaborării 
unei „noi Carte atlantice", în baza 
căreia ar urma să-și mențină poziția 
dominantă, în ciuda schimbărilor pe
trecute. „Nu este de mirare că pe 
coperta săptămînalului francez „Le 
Point", scrie „INTERNATIONAL HE
RALD TRIBUNE", a apărut un 
vultur american care își întinde 
umbra asupra întregii Europe occi
dentale. Opinia Franței — și nu nu
mai a ei — este că America nu caută 
să găsească o nouă ordine in lumea 
occidentală, ci încearcă să-și impună 
influența și hegemonia in Europa de 
vest". Referindu-se la cauzele ce au 
determinat noile evoluții în politica 
S.U.A., revista „U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT" scrie : „Cind Sta
tele Unite erau atotputernice și sigu
re de sine, americanii se puteau 
gindi la o Europă occidentală unită 
ca la un lucru bun. Ea nu constituia 

cele două țări, precum și asupra 
dezvoltării relațiilor de colaborare 
între România și R.D.G.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, au 
participat Hans-Joachim Bohme, mi
nistrul învățămîntului superior și de 
specialitate al R.D.G., și Vasile Vlad, 
ambasadorul României în R.D.G.

în aceeași zi, a avut loc o întîl
nire cu conducerea Ministerului Edu
cației Naționale și a fost vizitată 
școala de specialitate în domeniul 
construcțiilor de mașini din Berlin.

Seara, la Ambasada română a avut 
loc o masă tovărășească, la care au 
participat Kurt Hager, Hans-Joachim 
Bohme și alte persoane oficiale.

med Younes, membru al C.C. al 
U.S.A., președinte al U.C.C.A., și alte 
cadre din conducerea organizației. A 
fost prezent Petru Burlacu, ambasa
dorul României la Cairo.

în aceeași zi, delegația U.N.C.A.P. 
a fost primită de Hafez Badawi, pre
ședintele Adunării Poporului. în 
cursul întîlnirii, desfășurată într-o 
atmosferă de cordialitate, H. Badawi 
a exprimat dorința ca legăturile pe 
linie parlamentară între Egipt și 
România să se dezvolte continuu, în 
spiritul relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două

Pelegația U.N.C.A.P. a 
vorbiri și cu Mohamed 
Mohiedine Abdoul Latif 
Shoukri, secretari ai C.C.

țări.
avut con- 

ShoUman, 
și Ibrahim 
al U.S.A.

Antonio Bagulho, secretar de stat la 
Ministerul Apărării Naționale, a fost 
demis din funcție săptămîna trecută. 
Demiterea lui Bagulho ilustrează 
creșterea opoziției unor conducători 
ai forțelor armate față de politica 
colonialistă a Portugaliei în Africa.

Guvernele R. P. Chineze 
și Republicii Guineea-Bis- 
SaU au hotărît, în conformitate cu 
interesele și dorințele celor două 
țări, să stabilească relații diploma
tice la nivel de ambasadă și să dez- 
vqlte relațiile de prietenie și coope
rare dintre ele.

Interzicerea oricărei ac
tivități sindicale în tarâ a fost 
decretată de autoritățile uruguayene 
— au declarat surse ale direcției cen
trale a poliției din Montevideo,

La Copenhaga a avut loc o 
întrunire a Asociației Dane- 
marca-România cu tema : „Po
sibilitățile actuale și viitoare ale 
cooperării româno-daneze in 
domeniile economic, cultural și 
politic". Deputatul K. B. Ander
sen, fost ministru de externe, 
a evidențiat cooperarea româ- 
no-daneză pe planul politicii 
internaționale, menționînd în
deosebi utilitatea consultărilor 
in legătură cu pregătirea și des
fășurarea Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Euro
pa. Vorbitorul a subliniat acti
vitatea intensă a României, a 
președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, in pro
cesul de creare și întărire a cli
matului de destindere și coope
rare pe plan internațional.

o sfidare la adresa lor. Acum ame
ricanii au mult mai puțină încredere 
in forțele proprii și intimpină difi
cultăți economice serioase. Există 
tendința de a nu mai privi o Europă 
unită ca un lucru bun, ci ca pe un 
rival potențial". Iar de aici decurge 
o nouă concepție cu privire la alian
ță, care — după opinia presei vest- 
europene — s-ar deosebi prea puțin 
de vechea concepție de «leadership» 
(conducere), care a stat la baza e- 
xistenței Pactului atlantic.

In capitalele „celor nouă" se ex
primă temerea că actuala criză 
interatlantică va influența nega
tiv construcția Pieței comune. 
„Manevrele de intimidare ale Wa
shingtonului, apreciază ziarul „LE 
FIGARO", vor avea fără îndoia
lă, ca efect slăbirea și mai mult 
a coeziunii dintre -cei nouă-, care se 
lovesc deja de dificultăți in ceea ce 
privește abordarea unui limbaj co
mun". Intr-adevăr, membrii C.E.E. 
sint confruntați, în prezent, între ei, 
cu o serie de probleme serioase de 
ordin politic, economic și monetar, 
în legătură cu originile crizei prin 
care trece Piața comună, diferiți co
mentatori apreciază că tocmai ten
dința de a imprima organismului un 
caracter supranational constituie o 
cauză primordială a divergențelor, 
în acest sens, Jacques Chirac, minis
trul de interne al Franței, afirma in
tr-un interviu acordat revistei „PA
RIS MATCH" : „Imaginați-vă ce s-ar 
intimpla dacă, in disprețul interese
lor esențiale ale unui stat, s-ar a- 
dopta (în cadrul Pieței comune — 
n.n.) o hotărîre prin majoritate. Ei 
bine, ea n-ar fi aplicată și comuni
tatea ar exploda. C.E.E. se va făuri 
In armonie, prin convingere și nu 
prin constrîngere. Piața comună tre
buie să țină seama de realitățile 
naționale. Altfel, conchidea minis
trul francez, experiența dovedește 
că ea nu se va realiza".

Actuala răbufnire a crizei din re
lațiile S.U.A. — Piața comună con
stituie o expresie a contradicțiilor 
înteroccidentale, ce se accentuează 
tot mai mult pe măsura creșterii for
țelor progresului și păcii în lume, pe 
măsură ce ideile fundamentale ale 
vremurilor noastre — respectul in
dependenței și suveranității naționa
le, egalitatea în drepturi, cooperarea 
în avantaj reciproc — își croiesc tot 
mai mult drum.

DE PRETUTINDENI
• O EMOȚIONANTĂ 

OPERĂ CINEMATO
GRAFICĂ. Două fiIme noi 1 
„Etnigranții", care a început să 
ruleze pe ecranele pariziene, și 
„Lumea nouă", care va apărea 
săptămîna viitoare. Integral re
alizate — de la scenariu la regie 
și montaj de Jan Troell — am
bele pelicule redau tragedia ce
lor dezrădăcinați din țara lor 
pentru a-și găsi aiurea „ferici
rea". în speță, se povestește e- 
popeea cîtorva locuitori ai unui 
sat suedez, care, la mijlocul 
veacului trecut, și-au părăsit 
patria, furați de mirajul înavu
țirii ușoare, plecînd în America 
de Nord. încercări aspre, lupte 
zilnice, deziluzii formează cana
vaua celor două filme, care al
cătuiesc, laolaltă — după cum 
apreciază criticul ziarului „LE 
MONDE" — „o frescă de o am
ploare, de o gravitate și de o 
calitate umană excepționale".

• UN SCHIMB DE
SCRISORI. Potrivit agenției 
France Presse, o tînără institu
toare israeliană, Ophira Telem, 
a adresat, prin intermediul Cru
cii Roșii, o scrisoare doamnei 
Sadat, soția șefului statului egip
tean, în care li cerea ajutot 
pentru a găsi corpul fratelui eiț 
om-broască (vînător-scaf andru), 
dispărut în timpul războiului din 
octombrie 1973 în largul portu
lui Port-Said. Institutoarea evo
ca în scrisoarea ei faptul că a 
locuit mult timp la Saint-Jean 
d’Acre (Akko), unde arabi și 
evrei conviețuiesc în bune con
diții. Prin același canal d-na 
Sadat a transmis o lungă scri
soare de răspuns, redactată în 
termeni de bunăvoință și înțe
legere. în scrisoare se arată că, 
din cauza vîntului ce a bîntuit 
în ziua respectivă, e probabil că 
trupul a fost purtat de valuri 
în larg. Manifestîndu-și compa
siunea față de durerea tinerei 
israeliene și a mamei sale, 
doamna Sadat scrie : „Orice 
mort în acest război, fără învin
gători și învinși, este fiul nostru 
și o bucățică din sufletul nostru".

• CULORILE ORAȘU
LUI DE MIINE. Cum va fi 
înfrumusețat în viitor exterio
rul caselor ? Doar nu cu picturi 
în ulei ? Ba da, cu condiția să 
se pună la punct procedee a- 
decvate pentru conservarea cu
lorilor. în acest sens se fac o 
serie de experiențe. In cadrul 
uneia din expozițiile secției din 
Moscova a Uniunii artiștilor 
plastici din U.R.S.S. s-a prezen
tat un peisaj executat în pastel 
pe o placă de aluminiu. Este 
însă vorba de un pastel „termo- 
fosfat". Procedeul constă in a 
înlocui tradiționalii fixativi or
ganici, care se descompun ra
pid, cu fixativi minerali, ca, de 
exemplu, cei fosfatici. Culorile 
realizate în acest fel devin deo
sebit de rezistente. Or, această 
proprietate are o mare impor
tanță pentru conservarea pictu
rilor exterioare și deschide am
ple perspective artei monumen
tale.

• UN . MUZEU NE
OBIȘNUIT a fost înființat în 
localitatea Hajnowka din voie
vodatul Bialystok (Polonia). In 
vitrinele lui sînt expuse obiec
te găsite... in trunchiurile sal» ia 
rădăcinile unor arbori bătri 1 
Printre obiectele expuse sînt 
proiectile din diverse epoci, mo
nede vechi, cuie, lanțuri, iglițe 
și alte vechi sau străvechi obi
ecte de uz casnic, ascunse și pă
răsite de proprietarii lor în tim
pul războaielor sau al unor ca
taclisme.

• DECALAJE. potrivit 
statisticilor UNESCO, în întrea
ga lume există o jumătate de 
milion de oameni de știință. 
Din păcate, doar 14 la sută din 
aceștia se află în țările în curs 
de dezvoltare, în care trăiește 
peste 70 la sută din populația 
globului.

• ESTE NOCIVĂ GU
MA DE MESTECAT ? st°- 
matologii americani afirmă că 
80 la sută din persoanele ce su
feră de afecțiuni dentare au fo
losit frecvent guma de mestecat. 
Deosebit de dăunătoare ar fi 
practica mestecatului de gumă 
pentru dezvoltarea dinților și 
trăsăturilor feței la copii și ado
lescenți.

• POPULAȚIA GLO
BULUI într-° statisticâ pu* 
blicată la sediul O.N.U. se a- 
rată că populația globului creș
te cu 76 milioane persoane pe 
an și atinsese, la jumătatea 
anului 1972, un total de 3,782 
miliarde persoane. Mai mult de 
jumătate din populația mondia
lă locuiește în Asia (2,154 mi
liarde), Europa ocupînd locul 
al doilea, cu 469 milioane locui
tori, iar America de Nord — 
locul trei cu 332 milioane locui
tori. în rindul statelor cu cea 
mai mare populație, R. P. Chi
neză ocupă primul loc, cu peste 
800 milioane locuitori, fiind ur
mată de India — 563 fnilioane, 
U.R.S.S. (248 milioane), S.U.A. 
(208 milioane), Indonezia, Japo
nia, Brazilia. Dintre marile 
orașe, Șanhaiul ocupă primul 
loc, cu 10 milioane persoane, 
fiind urmat de Tokio — 8,8 mi
lioane, New York — 7,8 mili
oane, Pekin — 7,5 milioane, 
Londra — 7,4 milioane. Parisul 
se află pe locul 25, cu 2,5 mili
oane locuitori. în această sta
tistică au fost însă recenzate 
numai persoanele care locuiesc 
pe raza acestor orașe, și nu în 
zonele urbane apropiate.
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