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MUNCA Șl VIAJA FEMEII
in atenția permanentă

„SÎNTEM HOTĂRÎȚI SĂ 
ÎNFĂPTUIM CINCINALUL 
ÎNAINTE DE TERMEN, 
SPRE BINELE Șl PROS
PERITATEA PATRIEI

NOASTRE"

(Telegrame adresate

a societății noastre
Numeroase exemple cotidiene, pe 

cit de la indemină pe atit de edi
ficatoare. vorbesc despre atenția de 
care se bucură in societatea noas
tră femeia, cetățean egal In drep
turi și îndatoriri cu tovarășii ei de 

,muncă și viață. HOTARÎREA C.C. 
' \L P.C.R. DIN 18—19 IUNIE 1973 

CU PRIVIRE LA CREȘTEREA 
ROLULUI FEMEII ÎN VIAȚA E- 
CONOMICA. POLITICĂ ȘI SO
CIALA A ȚARII, indicațiile și în
demnurile personal adresate nu 
o dată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ca și măsurile care 
prind viață zi de 
zi — ilustrează 
caracterul siste
matic al preocu
părilor partidu
lui și guvernu
lui pentru atra
gerea și mobili
zarea femeilor la 
rezolvarea tutu
ror problemelor 
cu care sin tem

I confruntați, pen
tru sporirea apor
tului lor in viața _____ , ,_____
îmbunătățirea continuă a condiții
lor lor de muncă și viață.

A trecut o jumătate de an de la 
amintita plenară, încheiem bilan
țul *73 și stabilim coordonatele ‘74, 
astfel incit este cit se poate de 
firesc și necesar să vedem ce 
avem de făcut in continuare. Fie
care am constatat in jurul nostru
— iar presa a consemnat deseori
— că in toate domeniile dc activi
tate au început să prindă viață o 
serie de măsuri menite să vină in 
sprijinul femeii, in calitatea ei de 
cetățean, de om al muncii sau de 
■țosțRXîină și mamă. Cuprinderea- 
femeilor intr-o gamă mai largă de 
activități productive, potrivit parti
cularităților lor, pregătirea și cali
ficarea profesională, primirea in 
partid și promovarea in munci de 
răspundere pe linie de partid și de 
stat, extinderea muncii la domici
liu, construirea unui număr mai 
mare de creșe și grădinițe. îmbu
nătățirea comerțului și a serviciilor
— sint numai citeva din domeniile 
In care anul 1973 a marcat mani
feste preocupări și evidente îmbu
nătățiri. începutul — curajos, in 
multe locuri, timid în altele — se 
cere. însă, continuat cu și mai 
multă hotărâre, in momentul actual 
trebuind să gindim cu toții și să

acționăm peste tot astfel incit să 
sporească și mai accentuat contri
buția pe care peste jumătate din 
populația țării poate și trebuie s-o 
aducă la îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen, la rezolvarea 
tuturor problemelor vieții social- 
politice și economice pe care le 
ridică realizarea sarcinilor trasate 
de Congresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

Programul, complex și concret — 
alcătuit, in lumina directivelor 
plenarei, de către organismele de 
stat și de partid răspunzătoare și

toare alo transporturilor și teleco
municațiilor complctind acum do
meniile profesionale in care tova
rășele noastre lucrează cu rezul
tate deosebite), dar realizările pe 
această linie nu sint cele așteptate 
intr-o serie întreagă de alto ra
muri. A fost elaborat un nomen
clator care cuprinde 640 meserii, 
specialități și funcții ce vor ti 
exercitate cu precădere dc femei. 
Realizarea prevederilor din acest 
nomenclator — care au caracter 
minimal și vor fi completate pe
riodic. ținîndu-se

Un ansamblu de măsuri pentru traducerea 
in viață a Hotăririlor Plenarei C. C. al P. C. R.

din 18 - 19 iunie 1973

socială, pentru aprobat de către conducerea supe
rioară de partid, sub îndrumarea 
directă a secretarului general — 
cuprinde măsuri de mare impor
tanță ce vor fi aplicare, ineepind 
din anul 1974. in toate domeniile 
vieții economice și sociale, in 
toate localitățile tării.

CREȘTEREA PONDERII FE
MEILOR IN TOTALUL SALARIA- 
ȚILOR reprezintă o sarcină per
manentă atit pentru ministere și 
celelalte organe centrale, cit și pen
tru consiliile populare ale celor 39 
județe ale țării și al municipiului 
București. In consens direct cu 
dezvoltarea economiei noastre na
ționale intr-un ritm din cele mai 
accelerate, incă din anul viitor 
sfera productivă va trebui să mai 
includă — potrivit unor estimări 
fundamentate pe o temeinică ana
liză a factorilor economici posibili 
și de necesitate — peste 177 000 
femei, urmind ca in anii următori 
să se asigure treptat ponderile sta
bilite de program pentru ca pro
centajul lor față de totalul sala- 
riaților să ajungă, de la 32 la sută 
în prezent, la 39.5 la sută in 1980. 
Este adevărat, aria meseriilor snrc 
care se îndreaptă femeile s-a lăr- 
git in ultimii ani (electronica, 
electrotehnica, industria optică, 
mecanica fină, chimia și unele sec-

seama de dotarea 
tehnică și de spe
cificul activității 
din fiecare do
meniu — consti
tuie o obligație 
pentru unitățile 
socialiste. In a- 
celași timp, și in 
același sens, con
ducerile unități
lor economice și 
organele de învă
țămînt sint che
mate să între

prindă cele necesare pentru pregă
tirea pe meserii, specialități și 
funcții a femeilor, pentru com
pletarea studiilor necesare aces
tora in promovare. De asemenea, 
organele centrale și locale in sar
cina cărora revine creșterea ocu
pării femeilor in muncă trebuie 
să asigure totodată : încadrarea 
femeilor la obiectivele noi ce ur
mează să intre in funcțiune in anii 
1974 și 1975 (cel puțin in propor
țiile stabilite de nomenclator) : 
stabilirea amplasamentelor noilor 
obiective și a programelor de dez
voltare a activității economice, so
ciale și culturale a localităților și 
județelor in funcție de potențialul 
de muncă și s’ructura acestora ne 
sexe (concret, la Hunedoara. Petro
șani. Baia Mare, Bălan, Moinești, 
Galați, Roman și alte centre cu in
dustrie grea se vor amplasa obiec
ție cu specific feminin, in vede
rea încadrării cu prioritate a soții
lor salariaților respectivi) : proiec
tarea noilor investiții să prevadă, in 
documentația de execuție, și nu
mărul femeilor ce trebuie recru
tate (pe meserii, funcții și spe
cialități) ; redistribuirea — trep
tată. pe măsură ce se creează con-

(Continuare în pag. a II-a>

Cuvîntul dat
Femeia era fericită. Cobora scările cons:'. u pop 

Iar cu privirile luminoase, mu'țumită. Nu ți-ar f: fost 
greu să descoperi că i s-a făcut, in sfirșit, dreptate ! 
Ducea in brațe, ca pe un fulg, un copil cu ochi de un 
albastru violent.

A ajuns, apoi, la serviciu. Și-a mărturisii bucuria 
colegilor. Du. ă ce încercase să-și rezolve o problemă 
de viață, bătind. fără succes, la ușile mai multor bi
rouri. adresase un memoriu simplu unuia dintre su-_ 
periorii celor care o purtaseră cu vorba, o aninaseră 
sau ii spuseseră că „nu. in nici un caz nu se încadra 
In lege".

N-are nici o importanță, pentru scopul rindurllor dc 
față subiectul concret al memoriului scris. Cert este 
că fusese invitată la consiliul popuiar. i se vorbise 
omenește, i se arătase că a~e dreptate. Apoi, acel on 
care o primise cu atita căldură, chemase pe șeful re
sortului de care depindea soluționarea cazului și aces
ta spusese : ..E pe deplin posibil, e legal ! Și problema 
nici nu-i măcar așa de complicată". Rămăsese

PICĂTURA DE CERNEALĂ

I

clteva zile femeia să se învoiască de la serviciu și să vină 
pentru a primi aprobarea scrisă : urma ca. intre timp, 
sa fie căutată soluția cea mai bună. A venit peste citeva 
zile. A primit-o secretara : „Da. știa. Cum să nu ? Sa 
aștepte o clipă".

A fost intimpinatâ din nou cu solicitudine. I s-a ex
plicat ‘că va trebui să mai aștepte citeva zile pină 
cind ii vine rindul. Să treacă, deci, pe vineri (era la 
începutul săptăminii). să i se lumineze repartiția res
pectivă. Numai că vineri, in biroul pe carc-l știa 
de-acum, a intimpinat-o altcineva. A explicat din nou 
totuL

— Nu cunosc nimic, i s-a spus. Tovarășul nu nu-a 
lăsat nici o vorbă. Nimic !

Femeia a rămas nedumerită. Poate așa era !
— Bine dar eu am fost... Știți... a încercat ea.
— Nu cunosc, nu vă supărați ! Reveniți cind vine 

tovarășul de la reciclare.
_  Dar, știți, era vorba de ceva foarte prec: 

repartiție. Mi s-a spus că... Peste citeva zile 
mai fi posibil.

_  Nu cunosc ! a replicat omul scurt, 
femeia a coborit abătută treptele 

popular. Poate cel care promisese că va 
rerea c- - ----- — - • - » , , .
cerc scuze că p uitat („înțelegi și 
sarcini-..*, , 
rezolva. Cu intirziere.

Dar nerespectarea cuvintului dat de către un func
ționar public va rămine ca un fapt. Și asta nu e bine. 
o ipvn ochi, femeii triști, nrdumenfl. O tpvne copi
lul blond, cu ochii violent de albaștri, care nu pricepe 
d, ce mama lui coboară treptele atit de tăcutd. de ce 
nu-i zimbește.

vibrant 
pulsul țârii in aceste zi
le de sfirșit de an ? Care 
este amplitudinea marilor 
energii acum, cind al pa
teul .-a an al cincinalului 
se pregătește să preia șta
feta ? O binevenită... t -le- 
conferință cu cițiva din
tre corespondenții noștri 
județeni ne pune in le
gătură cu tumultul de 
fapte al acestor zile dem
ne de a fi consemnate in 
„cartea de aur“ a lui *73. 
Pentru început, „conec
tăm" la „Elcctrotimiș1* — 
Timișoara. Un motiv, da
că vreți, ușor sentimen
tal ne îndeamnă să dăm 
intiietate orașului de pe 
Bcga. Se împlinește cu
rin'! anul de cind „Elec- 
trotimiș" a intrat in func
țiune, sporind as’fel cu 
incă unul numărul unită
ților industriale de

—tis. De o 
zile nu va

consiliului 
rezolva ce- 

“ji uitate o li faci. Poate dnd va reveni iri va 
—i -j dumneata, atitea„HiE LU ș» v„—•. o- -•*

’...") ți va încerca să rezolve. Și poate chiar va

C.C. al P.C.R., 
tovarășului 

Nicolae Ceaușescu)
IN PAGINA A lll-A

LA BUZĂU

la prima șarjă
Olarii din Mînzălești. Lopă- 

tari și Calvini și-au dobindit 
renume prin iscusința si fante
zia cu care au modelat de-a 
lungul anilor lutul. Tradiția nu 
s-a pierdut.

Pe un alt plan, parcă des- 
cinzind din arta modelării lutu
lui. la Buzău, simbătă diminea
ța a intrat in funcțiune fabri
ca de sticlărie pentru menaj 
„Perla".

La ora 11.00 ne aflam in fața 
cuptorului in care clocotea masa 
viscoasă de sticlă. In urmă cu 
o lună a început temperarea 
cuptorului, pentru ca la 22 de
cembrie să poată fi elaborată 
prima șarjă de sticlă pentru 
menaj.

— Unitatea noastră. spune 
Bucur Codreanu, șeful fabricii, 
trebuia să intre in funcțiune la 
30 iunie 1974. Faptul că premie
ra are loc astăzi se datorește 
pasiunii și entuziasmului cu 
care a muncit întregul colectiv 
Fără îndoială, ne-au sprijinit o 
scrie de sticlari cr \ ani multi 
in meseriei care au venit cu 
multă tragere de inimă la 
Buzău, cum sint Vaier Vână- 
șilă, cu 22 de ani în meserie. 
Paul Gurschi. cu 18 ani de lu
cru. precum și col mai bun 
gravor din tară. Dionisie Var
ga. care a venit la noi cu do
rința nestăvilită de a împărtăși 
și altora din vasta sa expe
riență.

în timpul in care șeful fa
bricii ne relatase aceste lucruri, 
șarja nr. 1. 150 pahare cu picior 
din sticlă albă si supranusă. a 
ajuns in sala de gravură.

Mlhal BAZU 
corespondentul „Scînteli"

Uzina de alumină din Oradea Foto : S. Cristian

Prin îmbunătățirea

proiectelor

Urmărind traducerea in viață 
a indicațiilor conducerii de 
partid privitoare la creșterea e- 
ficienței economioe a investiții
lor. specialiștii din Inspectora
tul general de stat pentru di- 
reetivare și control in proiecta
re și executarea construcțiilor au 
întreprins in ultima perioadă 
numeroase acțiuni încheiate cu 
bune rezultate. Expertizele ef
fectuate asupra unui număr de 
112 documentații pentru diferi
te obiective, ne baza dimensio
nării raționale a spatiilor de 
producție și a înălțimii halelor, 
folosirii unor suprafețe minime 
de teren agricol, limitării stric
te a drumurilor și platforme
lor. diminuării consumului de 
materiale in scopul ieftinirii lu
crărilor de construcții s-au 
concretizat In obținerea unor 
reduceri la investiții în valoa
re de peste un miliard lei, din 
care 685 milioane lei la con- 
strucțil-montaj. Acestor sume 
economisite li se adaugă impor
tante reduceri de materiale, 
printre care 8100 tone oțel, 
26 600 tone ciment. 30.5 km ca
bluri, precum și mari cantități de 
energie electrică, cocs metalur
gic. păcură ș.a.

îmbunătățiri substanțiale au 
fost aduse și unui număr im
portant de alte proiecte de in
vestiții social-culturale și de 
gospodărie comunală.

(Agerpres)

SI TEHNOLOGIEI NOASTRE

Convorbire cu prof, loan URSU,
președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie

— Care sint sarcinile ce revin 
activității de cercetare științifi
că și dezvoltare tehnologică in 
vederea realizării obiectivelor 
planului pe 1974, pentru asi
gurarea unui ritm înalt de dez
voltare a economiei naționale ?

— Menționez, in primul rfnd, 
obiectivele desprinse din programul 
complex de dezvoltare a bazei ener
getice a țării. Totodată, o aten
ție deosebită s-a acordat înscrierii 
in planul național unic a unor obiec
tive ale programelor de cercetare, 
prin care se urmărește perfecționa
rea sau înlocuirea tehnologiilor exis
tente cu tehnologii noi sau repro- 
iectate, mai eficiente, în vederea 
creșterii productivității muncii și a 
reducerii consumurilor specifice de 
energie, metal și materii prime.

Planul pe 1974 prevede orientarea 
efortului și capacității de cercetare 
științifică și dczvoltaro tehnologică 
spre : a) valorificarea mai bună a 
resurselor energetice, extinderea fo
losirii combustibililor solizi, in spe-

cial a lignitului și șisturilor bitumi
noase, modernizarea tehnologiilor, 
in scopul creșterii randamentelor de 
utilizare a energiei primare ; b) des
coperirea și elaborarea soluțiilor 
tehnice pentru utilizarea economică 
a unor noi surse de energie ; c) pu
nerea in evidență și valorificarea su
perioară a potențialului de resurse 
naturale ale țării și utilizarea cu 
eficiență sporită a bazei de materii 
prime ; d) elaborarea de soluții teh
nice pentru valorificarea mai eco
nomicoasă a zăcămintelor de sub
stanțe minerale utile cu conținut re
dus : e) crearea unor noi produse, 
materiale, înlocuitori, mașini, tehno
logii și procedee de fabricație care 
să asigure reducerea consumurilor 
materiale, îndeosebi a consumurilor 
energetice ; f) implementarea unor 
sisteme moderne de conducere a pro
ceselor de producție ; g) asigurarea 

’ocrotirii sănătății populației și pro
tecția mediului înconjurător.

— Legea pentru adoptarea 
planului național unic de dez

O PRIVIRE ASUPRA TĂRII
IN PRAGUL NOULUI AN

teleconferința“ de azi, corespondenții din județele Timiș, Caraș-Severin, 
Bistrița-Năsăud, Hunedoara, Suceava, Buzău, Brăila și Galați

harta frumosului oraș bă
nățean.

— Deci : ce se poate 
spune despre „Electroti- 
miș“ acum, in preajma 
unui an de activitate ?

— Se poate spune, ne 
răspunde Cezar Ioana, 
corespondentul nostru, că 
aici, zilele acestea, a fost 
recepționat al 70-lea uti
laj tehnologic asimilat in 
producția anului ’73.

— Denumirea utilaju
lui jubiliar ?

— Stand de probă pen
tru controlul elementelor 
de deparazitare destinat 
întreprinderii de aparataj 
electric aulo din Sfintu 
Gheorghe. Dar n-aș stă
rui atit asupra numelui 
cit asupra altor două mo- 
t.ve. Primul : cu acest 
stand, întreprinderea ti
mișoreană a ajuns exact 
la dublul de produse no-

minaiizate in planul teh
nic. Secundo : ca și toate 
celelalte 69, și al 70-lea 
utilaj reprezintă o pre
mieră industrială româ
nească.

Așadar, la „Elcotroti- 
miș“ premiera cu numă
rul 70. iar la Caraș-Seve- 
rin... iarnă și trufandale. 
Trufandale mai ales.

— Explică mai pe în
delete, Nicolae Calană.

— Mă rog. pentru mulți 
nu mai este o noutate 
producerea legumelor in 
plin sezon de... colinde și 
Dlugusor. Pentru Caras- 
Severin, da. Pentru că 
aici au incc-put să produ
că primele sere amenaja
te in zona Bucșei.

— Despre ce-i vorba ?
— Despre 30 tone de 

roșii care au și fost vîn- 
dute pe piață. De la teh
niciană Valeria Boca am

aflat că acesta-i abia în
ceputul. Mai notați acolo, 
lingă trufandalele de Ca- 
raș-Severin. și o altă nou
tate in materie : au în
ceput lucrările de amena
jare a unei alte sere le
gumicole in apropierea o- 
rașului Caransebeș, pe 
frumoasa vale a Timișu
lui.

— Rod bogat și aici, 
cum zice „Plugușorul" !

— Nici o grijă. O să 
fie !

De la trufandalele de 
roșii la ,.Quik-cola“, 
„Porto" și „Bem-bem“...

— ...de Bistrița, ne com
pletează Ion Anghel, co-
1. -gul nostru din județul 
Bistrița-Năsăud. Aici, pe 
platforma industrială nr.
2, faptul amintit repre
zintă, de asemenea, o pre
mieră. Se Știe că in 
ultimul timp s-au pus in

funcțiune autobaza 
transport, fabricile 
marmeladă, de mobilă și 
perii de sirmă, și acum 
fabrica de băuturi răco
ritoare.

— în sezonul rece, mă
suri „preventive" pentru 
răcoarea de la vară...

— „Preventivele" astea
însc-amnă ; 2 000 hl. de
băutură răcoritoare capa
citate de producție pe an 
sau, mai la— măsura sti
clei : 8 milioane de sticle 
băuturi răcoritoare și 2 
milioane sticle de sifon.

— Zilele de caniculă 
n-au decit să vină...

— ...că vor fi primite 
cum se cuvine. Cu băuturi 
care au nume năstrușni
ce. dar astea sint : „Quik- 
cola", „Porto", „Bcm- 
bcm“. Si, incă ceva : in 
curind, la arsenalul aces
ta „antizăduf"

de 
de

dăuga noi sortimente pre
parate din : vișine, coa
căze, porumb, zmeură, 
mure, flori de tel și alte 
plante aromatice...

— Comutați pe Hune
doara, ne silește Sabin 
Ionescu, corespondentul 
nostru.

— Hunedoara-î mare. 
Unde anume ?

— La bateria de cocs 
nr. 3 a combinatului si
derurgic. Cele 47 de cup
toare, instalațiile aferen
te au fost oprite incă din 
luna mai pentru repara
ții caoitale.
- Si ?
— Timpul planificat — 

strins de tot — 415 zile.
— Oho, mai bine de un 

an !
Hie TANASACHE

voltare economico-socială a 
României in anul viitor prevede 
intensificarea activității de cer
cetare și dezvoltare tehnologică 
in domeniul energetic. Ce mă
suri și acțiuni concrete are in 
vedere C.N.Ș.T., in calitatea sa 
de organ de partid și de stat ?

— Pentru descoperirea șl punerea 
in valoare a unor noi surse de 
energie și reducerea consumurilor 
energetice in întreaga economie, 
prin reproiectarea și îmbunătățirea 
tehnologiilor de utilizare a energiei 
primare, C.N.Ș.T., împreună cu mi
nisterele, * ’ .<•••,-
cialiste 
științe, institutele centrale de cer
cetare, 
proiectare, 
ție, a ‘ .
plex de dezvoltare 
getice a țârii, pe 
date de conducerea partidului, per
sonal de tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu.

Acest program, a cărui realizare 
va fi coordonată de C.N.Ș.T., cu
prinde, in principal, preocupări pri
vind gospodărirea și economisirea 
energiei, exploatarea mai judicioasă 
a resurselor naturale, introducerea 
în circuitul energetic a unor noi re
zerve, precum și cercetarea și valo
rificarea unor surse noi de energie. 
Un loc important ii ocupă, în acest 
program, cercetările ce vor fi coor
donate de Institutul central de cer
cetări chimice, referitoare la gazei- 
ficarea cărbunelui inferior pentru 
producerea gazelor de sinteză, pre
cum și cele legate de producerea 
economicoasă și valorificarea com
plexă, la scară industrială, a hidro
genului in scopuri energetice. Pro
ducerea hidrogenului ca purtător de 
energie, prin tehnologii noi, consti
tuie una din problemele complexe 
ale programului. Totodată, s-a con
turat un program concret de exploa
tare și utilizare a apelor geoterma- 
le, se prevede punerea în valoare a 
energiei solare, precum șl cercetarea 
unor surse potențiale de energie, de 
mare perspectivă, pornind chiar de 
la cercetări fundamentale. De ase
menea. se acordă întreaga atenție 
obiectivelor din cadrul cercetării și 
dezvoltării tehnologice pentru adu
cerea in circuitul energetic a ener-

Academia Republicii So- 
România, academiile de

cu unități de cercetare, 
învățămînt și produc- 

elaborat programul com- 
a bazei cner- 

baza indicațiilor

(Continuare în pag. a IV-a)
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[faptuli
I DIVERȘI
I Sîngele

bradului
I Erau trei brăduți stufoși și I 
• vcsc.'t. parcă ridicați in virf dc i 
I munte. Miini harnice și pricepu- I 
I tc i-au apărat cu înverșunare. |

de-a lungul citorva veri secc- 
I foasc. de arșițe ce parcau că le I 
I ror pune Capăt zilelor. Scăpase- I 
I rd dc calami lății? naturii si ’ 
■ creșteau ca din apă. Nc bucu- I 
I ram dm tot sufletul cind ii in- I 
| tilneam in acel col| al ..Casei | 
IScintcii". Zilele trecute, inima

nc-a singerat dureros. în locui I 
unde sc tnâlfa cel mai frumos I 
brăduț, nu mai era decit o tufă ’ 

t hidâ : pc trunchiul feint bettme- I 
I tic se nrclingea. plinoind. o dirâ I 
I de rășină : era singele brădu- I 
II ului cc nu va mai ajunge nici- <

odată brad. |

Om rău și lacom, cum de nu I 
ti s-a înmuiat mina cind ai In-

I tins-o să sfișii frumusețea ? i
Copiii tăi, cind vor radia din I 

toată ființa lor curată in fata • 
I brăduțului împodobit, vor ști |

oare că bucuna lor este din I 
furt și stricăciune ? |

I Spectacol
| acvatic la 
j zero grade 
j Un fenomen cu totul ncobiș- I 
I nu.it poate fi observat in aceste | 
I zile in apropierea digului de ’ 
I sud al Mangaliei. Dosi ne aflăm s 
I in plină iarnă, cind in mod nor- I 
I ma! delfinii se retrag spre larg. | 
Iunde apele se răcesc mai greu. .

cinci frați ai lui Flipper se a- I 
prop.e zilnic de digul pe ca- I 
re-si fac promenada numeroși

I locuitori $1 turiști, oferind ade- I 
vârâte spectacole de acrobații I 
și ghidușii. La acest original I

• program participă si numeroase > 
I păsări călătoare, care ar fi tre- I 
I buit să ia de mult calea spre | 

țări calde. Să fie oare vorba de
| un ..afront" al delfinilor si al I 
I păsărilor adus pronosticurilor 1 
• meteo că va fi o „iarnă grea" ? 1 

I Adeverințe... I 
I neadevărate I

Critica absenței nejustificate

a... criticii

IT’rind sd-șî pună la punct I 
arhiva, întreprinderea de legu- I

Ime si fructe din Sibiu a căutat • 
un om cu experiență in materie I 
și l-a găsit in -persoana lui N. I 
Adam. Om ..priceput", intr-ade- 1

Ivăr. Si nu numai in. piaterie dc ț 
drhive.^ Dar să reproducem, I
textual. constatările organelor I

t de resort : ..în timpul cit a lu- a

I crat la Arhiva I.L.F. Sibiu, N. I
I • Adam a eliberat 14 adeverințe |

false de vechime in muncă, in

Ibaza cărora tot atitea persoane I 
au încasat neeurenit pensii in I 
valoare de 152 446 de lei". Fi- * 
Ires te. adeverințele... neadevă- I 
rate erau eliberate de N.A. con- I 
tra unor recompense. Acum l se | 
mai pregătește una : dosarul .

I pentru o altă arhivă. I

| 0,12 km
pe zi

Posta de ieri ne-a adus o re- 
clamatie la adresa... poștei, 
semnată de profesorul loan Pe
trul din Toplita. In plic — o 
ilustrată (cam ponosită) însoți
tă de explicația : „Știți cit i-a 
trebuit acestei ilustrate sâ ajun
gă de la Cluj (de unde mi-a 
triirus-o un fost coleg de facul
tate) pină la mine, la Toplita ? 
Mai mult de 5 ani! Era greșită 
adresa? Nu 1 Numele destinata
rului ? Nu ! Al localității ? Nu ! 
Și nici ștampilele poștei, apli
cate pe Justrată. nu-s greșite. 
Una e din 9 IX 68. a doua din 
5 XII 73 Așadar, distanta de 
circa 225 km intre Cluj și To- 
plița a fost parcursă cu o viteză 
de circa... 0.12 km pe zi. Ca de 
melc. Cititorul scrie, in încheiere: 
„Tare sint curios să aflu pe 
unde o f. zăcut pină acum ilus
trata". Si noi sintem curioși să 
aflăm. Dar nu după alți 5 ani !

„Starea“ 
unor acte
de stare
civilă

unui 
pre-

Pornind de la sesizarea 
cititor al rubricii noastre. . 
cum că fiul său a fost trecui 
ca născut, in loc de 1973. exact 
cu... 100 de ani mai devreme, 
curiozitatea de reporter ne-a 
făcut să ne aruncăm ochii in
tr-o serie de registre de stare 
civilă din județul Argeș. Pe 
scurt, citeva constatări : Ion 
Bănică, funcționar la primăria 
din Slobozia, a trecut pe un 
copil, in actul d-e naștere nr. 8 
din acest an, născut in... 1915, 
adică înaintea părinților săi. 
Cornelia Dumitru, de la primă
ria din Bascov. a trecut intr-un 
act de naștere ți numele mamei, 
astfel că mama s-a născut o- 
dată... cu fiul. Secretarul ’ 
Danciu, de la primăria 
Sălătruc. întinerește i 
scriind că un cetățean s-a năs
cut in 1942. in loc de 1924. Erori 
hazlii, si nu prea, intrucit. pen- 
tru îndreptarea lor. oamenii bat 
drumurile pe la tribunale.

! Ion 
din 

lumea

Rubricâ redactată de
Petre POPA
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scinleii'

Citeva cifre doar dintr-un bilanț 
rodnic do muncă prezentat in adu
narea recentă a activului de parlftl 
consacrată dezbaterii dării de sea
mă anuale a Comitetului municipal 
dc partid Drobeta Turnu-Scverln : 
sarcinile oo primii trei ani ai cin
cinalului au fost îndeplinite la 5 
decembrie a.c.. crcindu-sc astfel po
sibilitatea ca pină la sfîrsitul anu
lui să se realizeze o producție su
plimentară de peste 252 milioane lei ; 
planul producției globale industria
le jx? 11 luni a marcat un spor de 
39 727 mii lei. ceea ce înseamnă o 
creștere față dc aceeași perioadă a 
anului trecut dc 14.7 la sută. Re- 
zulta'c notabile, desigur, rod al ac
tivității stăruitoare de zi cu zi a 
mii și mii de comuniști aflați in 
fruntea a zeci de mii de oameni ai 
muncii, a organizațiilor de partid 
dm municipiu. Dar. cu totul firesc, 
atenția celor prezenti la adunare nu 
putea să nu fie reținută și dc o altă 
apreciere a dării do seamă : ....față
do modul de îndeplinire a unor in
dicatori de plan și a angajamente
lor asumate, producția-marfă pe 11 
luni Înregistrează o nercalizare va
lorică. la nivel de municipiu, de 126 
milioane lei".

Clar, exact. Dar chiar și fără pre
tenția de a pune neapărat sub lupă 
această cifră, era dc așteptat ca ea 
să fie analizată cu toată răspunderea

cuvenită. în locul unei asemenea n- 
nalize a urmat însă înslrarea. cap 
la cap. a unor cifre și fapte, o ..fo
tografiere" a unor stări do lucruri 
privind calitatea producției, nivelul 
rebuturilor, al cheltuielilor noeeono- 
micc. risipei si proastei gospodăriri 
a bunurilor materiale la uzina dc 
vagoane, șantierul naval, combina
tul de celuloză și hîrtic ș.a. Dar nu 
numai atit. Analiza temeinică a fost 
„suplinită" deseori do aprecieri ne-

ore. coca cc echivalează cu o pro
ducție globală de peste 63 milioa
ne do lei. In timp ce in aceeași pe
rioadă s-au efectuat peste 207 mii 
ore suplimentare). Pe de altă parte, 
s-au adus laude muncii politice do 
masă care „a fost organizată Intr-o 
nouă viziune. în sensul că s-a ac
ționat cu mal multă pricepere și di
namism în sprijinul îndeplinirii sar
cinilor economice, intensifieîndu-se 
munca cu agitatorii, realizarea unei

însemnări de la adunarea activului de partid consacrată 
dezbaterii dării de seamă a Comitetului municipal 

Drobeta Turnu-Severin al P.C.R.

fondate (cel puțin în darea de sea
mă) cu privire la aportul unor sec
toare de activitate ale comitetului 
municipal. Iată, in acest sens, un 
exemplu din atitea altoie : do dc o 
parte, s-a arătat că indicele de u- 
tilizare a timpului de lucru al mun
citorilor a scăzut fată de aceeași pe
rioadă a anului trecut șl că la a- 
ceasta au contribuit, in primul rind, 
numărul mare al absentelor nemo
tivate, învoirilor, concediilor fără 
plată, ca și stagnările in producție 
(care pe 9 luni se ridică la 409 mii

0 informație utilă pentru conducătorii auto:

DACĂ UIȚI CÎT AI BĂUT
ÎȚI SPUNE... „SPIONUL“

După cum se vede, e ca un 
baston, mai gros, cu un microfon 
la un capăt. Numai că microfonul 
nu-i microfon, ci... captator de 
aburi de alcool. Ajunge să consumi 
o bere, și după aceea să spui cite
va cuvinte in dreptul falsului mi
crofon. că îndată începe să cli
pească becul roșu.

Celălalt aparat electronic asigu
ră o determinare cantitativă a al
coolului din aerul expirat. Cum 
s-ar zice, ne spune cit s-a băut. 
Șoferul suflă intr-un tub conectat 
la aparatul din fotografic și. prin- 
tr-o simplă apăsare pe buton, lu
crătorul de miliție il pune in func
țiune. Instantaneu, acul de pe ca
dran se pune in mișcare. oprin- 
du-se la o diviziune care arată 
gradul de imbibație alcoolică a 
aerului expirat. Deci, dacă înainte 
— in cazul fiolei alcoolscop — după 
înverzi rea reactivului se aprecia din 
ochi starea celui băut, acum avem 
de-a face cu o precizie electronică. 
Atunci cind acul se oprește la 
vreuna din subdiviziunile de or
dinul citorva zecimi dc miimi. omul 
e numai contravenient, deci, bun 
de... plată și do suspendarea per
misului de conducere. Dar ■ dacă 
acul se oprește în jurul lui l^funu 
la mie) conducătorul auto este 
Invitat să dea o probă de singe. 
Rezultatul analizei laboratorului 
medical decide dacă e bun de tri

mis în judecată. (Căci. în cazul în 
care imbibația alcoolică a singelui 
este unu la mie sau o depășește, 
nu mai este vorba de contravenție, 
ci de infracțiune).

...Așadar. atenție. conducători 
auto care obișnuiți să vă aflați în 
dragoste cu băutura ! Odată cu do
tarea lucrătorilor de miliție cu a- 
cești doi „spioni" electronici, șan
sele de a scăpa neobservați vi s-au 
redus considerabil.

Al. P.

agitații vizuale concrete, mobiliza
toare. dinamizarea brigăzilor artis
tice de agitație, editarea unor bro
șuri. afișe, foi volante, activizarea 
gazelelor de perete și satirice, a 
stațiilor de radioamplificare".

Nu putem subscrie, bineînțeles, la 
o asemenea manieră dc a „rapor
ta". Cu at.it mai mult cu cit abun
denta laudelor, meritate si nemeri- 
late. a obligat la tratarea sumară 
a unor probleme esențiale. a 
estompat spiritul analitic. Poate că 
aceasta explică și faptul că intr-o 
dare de seamă de 24 de pagini, u- 
nci sarcini fundamentale cum este 
pregătirea cadrelor de muncitori din 
unitățile economice. îndeosebi cele 
de curind puse in funcțiune, i s-au 
dedicat trei rindurl și un cuvint.

Dar sâ punem punct aici referi
rilor la darea de seamă. O parte din 
neajunsurile el au fost completate 
de intervențiile oportune, sugestiile, 
observațiile unora dintre vorbitori, 
care vor fi reținute, fără îndoială, 
de factorii responsabili, dindu-li-se 
curs. Bunăoară, tovarășii ing. Ște
fan Prună, șeful șantierului 9 al 
Trustului de construcții industriale, a 
cerut reanalizarea indicatorilor de 
plan pe 1974 in sensul majorării lor, 
potrivit bazei tehnice create ; Va- 
sile Nuțu, secretarul comitetului de 
partid dc la combinatul de celuloză 
și hirtie, și Pătru Mike, secretarul 
comitetului de partid dc la Grupul 
de șantiere Porțile de Fier, s-au re
ferit la unele modalități practice dc 
perfecționare a stilului șl metode
lor de muncă ale organizațiilor de 
partid.

Deși de această dată nu ne-am 
propus să transcriem detaliat sec
vențe din desfășurarea dezbaterilor, 
notăm un moment care ni s-a pă
rut semnificativ. Primul dintre vor
bitori a fost tovarășul ing. Constan
tin Pândele, directorul șantierului 
naval, intrucit nerealizările de aici 
„cintăresc" greu în bilanțul munici
piului. ar fi fost de așteptat ca in 
cuvintul său. conducătorul șantieru
lui să se refere la cauzele interne 
care au generat menținerea unor 
stări de lucruri necorespunzătoare 
privind disciplina, fluctuația cadre
lor. deficientele in pregătirea pro
ducției etc. Enunțindu-le doar. $i 
țrecind in grabă peste ele. a dat a- 
sigurări că lucrurile se vor îndrep
ta. Pe bună dreptate, față de o a- 
semenea „analiză" a fost interpelat 
de către primul secretar al comi

tetului județean dc partid care a 
participat la ședință :

— In urmă cu un an. tot în a- 
ceastă sală, ați justificat lipsurile 
din '72. aproape aceleași ca cele de 
acum șl ați dat asigurări pentru '73. 
Deficiențele se repetă. V-ati obiș
nuit să dați mereu vina pe alții și 
să treceți cu multă ușurință peste 
lipsurile care vă aparțin.

— Le cunoaștem și sintem pe cale 
dc a le lichida...

— Am mai auzit de multe ori n- 
semenea promisiuni... Despre ce dis
ciplină. spirit dc răspundere poate 
fi vorba atunci cind iți iei mereu 
angajamente și nu le respecți, cind 
arăți cu degetul spre alții — și fără 
a-i absolvi, bineînțeles, de ceea ce 
li se cuvine — nu arăți cu degetul 
si spre tine, vinovat principal dc 
ceea ce se Intîmplă in casa ta ? Atit 
municipiul, cit și județul trebuie 
f-o recunoaștem — își pot reproșa 
o atitudine de încăduință față de 
asemenea mentalități păgubitoare.

Din păcate, un astfel de dialog ar 
fi putut să fie purtat și cu alți vor
bitori. Pentru că o statistică sim
plă. ad-hoc. arată următoarele cu 
privire la conținutul cuvîntărilor 
rostite cu acest prilej de secretari 
de comitete si organizații de partid, 
conducători ai unităților economice, 
activiști ai organizațiilor de sindi
cal și U.T.C., comuniști care lucrea
ză in domeniul culturii, sănătății : 
din cel 13 vorbitori — 3 au avut in 
intervențiile lor $1 accente critice ; 
1 — s-o referit și autocritic la pro
pria activitate ; 6 — au vizat pe larg 
lipsurile altora ; 2 ■— au vorbit și 
despre neajunsurile din unitatea un
de lucrează ; 8 — au insistat asu
pra activității din trecut ; 3 — 
s-au referit La sarcinile ce le 
revin In anul 1974 ; 5 — au reluat 
probleme cunoscute, discutate de 
mai multe ori și ncrezolvate : 13 — 
aprecieri elogioase la activitatea co
mitetului șl biroului municipal de 
partid ; 0 — critici sau propuneri de 
îmbunătățire a muncii la adresa ac
tivității comitetului municipal de 
partid sau a forului județean de 
partid : 0 — propuneri, observații
sau cel puțin referiri la proiectul 
de hotărîre.

Am insistat în însemnările de 
față îndeosebi asupra unor momen
te din desfășurarea adunării care 
n-au purtat — sau n-au purtat prea 
vizibil — amprenta firească a unui 
spirit critic și autocritic, de respon
sabilitate fată de identificarea solu
țiilor care pot asigura cel mai bine 
realizarea sarcinilor actuale. Critica 
absentei nejustificate a criticii și au
tocriticii. cit și a unor manifestări 
de automultumire făcută in conclu
ziile adunării a fost, desigur, plină 
de învățăminte pentru toti partici- 
panțli. Tocmai un asemenea spirit 
de critică partinică. încetățenită în 
activitatea de zi cu zi. dă un im
puls viguros muncii de partid, asi
gură manifestarea capacității de mo
bilizare și acțiune acestei puternice 
organizații municipale care a dove
dit în atitea rinduri că dispune dc 
uriașe și nebănulte resurse spre a-și 
face cu prisosință datoria.

Constantin MORARU 
Virgil TATARU
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I9AGIHEA [HTRAORDINARA LOW A RffiLIOmiOI !
Ca in fiecare an. Administra

ția de Stal Loto Pronosport or
ganizează tradiționala tragere 
Loto de Revelion. De data a- 
ceasta. o surpriză plăcută pen
tru participant : tragerea Loto 
din 1 ianuarie 1974 este o tra
gere extraordinara, după o for
mulă, de asemenea, extraordi
nară. Citeva din noutățile aces
teia : se vor extrage 52 DE NU
MERE ClSTIGATOARE, după 
cum urmează : 2 extrageri de 
cite 10 numere, efectuate una 
în continuarea celeilalte ; 2 ex
trageri de cite 12 numere, efec
tuate. de asemenea, in conti
nuare : 2 extrageri de cite 4 nu
mere. la care se vor atribui ciș- 
tiguri dintr-un fond special. O 
altă noutate pe care o aduce 
actuala tragere Loto a Revelio
nului este aceea că se vor atri
bui un număr sporit dc premii 
în hani, autoturisme și excursii

peste hotare. Astfel, se vor a- 1 
corda ciștiguri pentru 3 nume- l 
io din 20 și. respectiv, din 24 '
extrase, față de numai 18 nu- )
mere cite erau la tragerile de i 
pină acum. Totodată, se acordă ' 
participanților dreptul de a ob- l 
ține un autoturism in cadrul 
valorii unitare n cîștigurilor în ț 
numefar de la primele 4 extra- L 
geri. '

Din fondul special al Adml- 
nistrației de Stat Lo»o-Prono- i
sport se vor atribui ciștiguri in 1
autoturisme „Dacla-1 300“ sau l
,,Skoda S-l 100" (plus diferența 
in numerar pină la 100 000 lei). 
precum si excursii în R. P. Chi- i
neză. R.P.D. Coreeană, R. P. 1
Bulgaria, Grecia și Anglia. I
Pentru două numere cîștigătoa- <
re se vor atribui premii în nu- )
merar. Biletele de 15 lei au l
dreptul de a participa la toate ’
extragerile. \

diții — la alte locuri de muncă a 
bărbaților ce lucrează in activi
tăți accesibile femeilor ; extinde
rea muncii la domiciliu — mai 
ales in industria bunurilor de 
consum, pentru acede femei ce nu 
sc pot deplasa de acasă fie din 
motive de sănătate, fie din prici
na obligațiilor familiale.

REGLEMENTAREA TIMPULUI 
DE LUCRU ȘI TIMPULUI LIBER 
AL SALARIATELOR trebuie defi
nitivată. în acest scop, conform 
programului amintit, Ministerul 
Muncii. Ministerul Sănătății, 
U.G.S.R. și Consiliul Național al 
Femeilor vor analiza și prezenta, 
pină la 15 ianuarie 1974, propuneri 
noi. Pentru salariatele cu greutăți 
familiale trebuie să se stabilească 
un regim dc lucru zilnic mai re
dus și un program săptăminal di
ferențiat (ambele — in condițiile 
remunerării orelor efectiv lucrate), 
astfel incit să fie respectate deo
potrivă interesele angajatelor și ale 
unității. Se are. de asemenea, in 
vedere posibilitatea ca unitățile să 
stabilească (după caz. in funcție de 
programul redus al femeilor) regi
muri de lucru cit mai elastice — 
de 4 ore pe zi, 4 schimburi a 6 orc, 
minimum 24 ore pe săotăminâ cu 
o zi lucrată și una liberă, ș.a.m.d.

ÎMBUNATATIREA CONDIȚII
LOR DE MUNCA ALE FEMEILOR 
trebuie realizată — în paralel cu 
ceea ce cade in seama fiecărei 
conduceri de unitate economică 
pentru folosirea cit mai deplină a 
capacității de muncă a salariate
lor și pentru asigurarea unui ca
dru optim muncii lor — de către 
mai mulți factori : ministerele, ce
lelalte organe centrale* soluțio
nând unele probleme de ergonomie, 
vor cuprinde în planurile de cer
cetare și proiectare teme privind 
această problemă ; ministerele con
structoare de mașini, ca și alte 
ministere economice, se vor pre
ocupa de îmbunătățirea utilajelor, 

‘stabilind, pină la finele anuluî ur
mător. sarcini de reproiectare, 
proiectare și construcții de noi 
utilaje care să țină seama de ca
racteristicile an tropome trice ale 
femeilor (Ministerul Comerțului 
Interior, de exemplu, va dota uni
tățile sale, pină in anul 1980, cu 
40 000 mașini și utilaje menite să 
ușureze munca lucrătorilor) ; de 
asemenea, pină la sfirșitul semes
trului I al anului 1974, normele de 
protecția muncii vor fi revizuite și 
adaptate, după caz, cerințelor mun
cii feminine.

Îmbunătățirea îngrijirii 
ȘI EDUCĂRII COPIILOR ocupa 
un loc de seamă in ansamblul mă
surilor prevăzute pentru ușurarea 
muncii și vieții femeii-mame. In 
consecință : in perioada 1976—1980 
se vor realiza, numai din fondurile 
statului, 100 000 locuri in creșe ; 
in perioada 1975—1980 se vor crea 
120 000 locuri în grădinițe, astfel 
incit in final să fie cuprinși toți 
copiii in vîrstă de 3—6 ani ; se va 
organiza și dezvolta in continuare 
sistemul semiinternatelor pentru 
elevii cu mame salariate. Totodată 
— pe lingă obligația dc a folosi 
mai rațional fondurile planificate 
pentru construirea de creșe, grădi

nițe, cămine șl de a recupera ră- 
minerile in urmă la aceste obiec
tive — ministerele, celelalte or
gane centrale, consiliile populare 
județene și al municipiului Bucu
rești trebuie să ia măsuri de a 
construi cămine pentru tinerele 
fete, precum și anexe sociale adec
vate femeilor, atit la unitățile eco
nomice vechi (dacă lipsesc) ca și 
la toate cele noi.

UȘURAREA MUNCII CASNICE 
A FEMEILOR SALARIATE (prin 
extinderea și diversificarea rețele’ 
de desfacere a produselor — m? 
gazine tip BIG, aprovizionarea la 
domiciliu și la ieșirea din schimb, 
bufete de întreprinderi, meniuri 
pensiune și cantine-restaurant — 
prin realizarea mal multor mașini 
casnice moderne ș.a.), CREȘTE
REA ASISTENȚEI MEDICALE,
PROFILACTICE Șl CURATIVE,
A FEMEILOR SALARIATE (prin 
încadrarea cu medici de speciali
tate in întreprinderile cu un nu
măr mai mare de 2 500 femei, prin 
organizarea periodică a examene
lor medicale etc). — sint alte do
menii importante în care organele 
centrale și locale sint chemate să 
aducă substanțiale Îmbunătățiri.

Este evident deci că problemele 
valorificării depline a potențialu
lui dc muncă feminin — ca și in 
general problemele activității și 
vieții femeii in societate, astfel In
cit să i se creeze timpul necesar 
perfecționării profesional-culturale 
și educării copiilor — sint pe cit 
de complexe, pe atit de importante 
șl de stringentă actualitate. Abor- 
dindu-le constructiv și concret, 
programul aprobat recent stabilește 
sarcini și termene precise — deja 
cunoscute de către ministerele și 
organele centrale și locale direct 
interesate, de către Uniunea Gene
rală a Sindicatelor, Consiliul Na
țional al Femeilor și alte organi
zații obștești învestite cu îndato
riri exprese ori de colaborare.

îndeplinirea întocmai a acestor 
măsuri șl a altora pe care viața le 
va impune nu trebuie să consti
tuie insă obiectiv de campanie, 
la realizarea căruia ar fi chemate 
doar anumite ministere sau orga
nisme, ci o preocupare sistematică, 
permanentă, de zi cu zi. Pentru că 
acordarea reală. în fapt, a unor 
largi și pe deplin meritate drep
turi femeilor, asigurarea participă
rii lor egale Ia întreaga viață eco
nomică, social-politică și spirituală 
a țării reprezintă o nobilă îndato
rire in viața unei societăți puter
nice, la temelia căreia se află prin
cipiile umanismului socialist și de
mocrației socialiste. In acest spi
rit trebuie să acționeze, să îndru
me și să controleze munca orga
nizațiile de partid, toți comuniștii. 
Pentru că — așa cum preciza to
varășul Nicolae Ceaușescu — „a 
trata problema activității femeilor 
in societate legat de unele comisii 
sau dc Consiliul Național, în
seamnă de fapt a diminua, a 
subaprecia această activitate. Tre
buie sâ pornim de la necesitatea ca 
toate organismele noastre să con- , 
sidere și să trateze femeia la fel ca 
pe oricare cetățean. Așa trebuie să 
le judecăm, și nu ca pe o catego
rie de care trebuie să ne ocupăm 
din cind in cind".

o Din instaață în fața opiniei publice • Din instanța în fața opiniei

Dacă altfel
nu le „ieșea
planul!...“

în calitatea sa de șef al secției I.C.M. 
Ilfov. S. Gh. ne declara pe atunci că 
n-avea nici o vină, că altcineva dăduse 
autorizații colectorilor particulari. în re
alitate. el se afla de mult in cirdășie cu 
afaceriștii. Dar despre el și despre cei
lalți (pentru care s-a constituit o cauză 
seoarată). vom relata la timpul potrivit. 
Notăm din verdictul dat recent : Bănuță 
Nicolae — 15 ani închisoare ; Preda Ion 
— 7 ani închisoare ; Dumbravă Nicolae — 
1 an închisoare.

Dacă altfel nu le... ieșea „planul" !

Cititorii noștri iși amintesc. desigur, 
de descoperirea unor mari fraude comise 
in dauna întreprinderii de colectarea me
talelor de către un număr de speculanți 
și afaceriști „deghizați" in colectori par
ticulari. Faptele, dezvăluite la vremea 
respectivă și in presă („Scinteia" nr. 
9053) demonstrau că unor asemenea in
divizi (Tudor Melci. Mihai Ene. Constan
tin Răducanu) binevoitoarele casierii ale 
I.C.M.-ului ajunseseră sâ le achite sume 
care iu rotunjeau cîștigurile pină la... 
6 000 lei pc zi ! Cum era și normal, au 
urmat ample investigații și cercetări ale 
orgarvior de urmărire penală. Recent, in 
fața Tribunalului municipiului București, 

penală, au compărut o parte 
s-au făcut

Secția a II-a 
din cei care 
cinste.

— Onorată 
mirea acelor . 
insă la presiunile 
meu Ierarhic de la 
colaborez cu Melci 
nu iese planul !“ 
șef deoozii I.C.M. Roșiorii de Vede).

— Eu cred că nu mi se pot reține 
decit avizele de expediție emise In alb 
Dar de comolelat le-a completat Melci, 
nu eu... (Preda Ion, recepțtoner la același 
depozit din Roșiorii de Vede).

— Este adevărat : am falsificat foile de 
parcurs la cererea celor doi. ca și cum 
aș fi transportat deșeuri de la Melci și de la 
alți colectori.. Am primit și bani pentru 
asta : 200 lei.. (Dumbravă Nicolae. șofer)

...De Stroie Gheorghe vă mai amintiți'’

părtași la ne-
instanță, eu recunosc intoc- 
acte false... Le-am făcut 

lui Stroie Gh.. șeful 
I.C.M. Ilfov. Zicea sâ 
și ceilalți, că „altfel 

(Bănută Nicolae, fost

Cum a ajuns 
un cotet...

„corp delict'
— Să și-o ia inapoi !
— Ba. să-mi dea banii promiși !
Așa și-au spus la comisia de judecată. 

Așa și-au spus la judecătorie... Șl, tot 
așa. au ținut-o morțiș și la una din sec
țiile civile ale Tribunalului municipiului 
București unde ajunseseră in recurs ! P.I. 
și B.V., vecini de bloc pe bulevardul Ma
caralei, ofereau și aici aceeași mostră de 
„consecvență".

S-au succedat termene, s-au consumat 
zile și ore. 
nu cădeau 
expertiză... 
cit la sută __ _______  ___
ce căi de remediere ar fi și cu ce rezul
tate

...Au 
vindut 
trăit ei ____  ... _ r,_ .... ____ ___
unul nu s-ar fi răzgindll, celălalt nu s-ar 
fi cramponat de preț...

Dar sălile tribunalelor cunosc pricini șl

au fost aduși martori... Tot 
la înțelegere. S-a cerut și o 
Da. da. o expertiză tehnică : 
din prețiosul obiect se uzase.

fost odată doi vecini care și-au 
unul altuia o canapea. Și-ar fi 
și astăzi In bună înțelegere dacă

mai „aprige" : doi frați ajunși la virsta 
pensionării se judecă pentru un... coteț 
moștenit de la părinți și care nici măcar 
nu are găini. S-au făcut probe, au fost 
aduși martori care să jure cum că unul 
din ei a... violat cotețul !

Veți zice : mărunțișuri. Da, dar are o- 
mul dreptul să ceară soluționarea „con
flictului" său dc către o instanță ? Are. 
Nici noi nu zicem altfel. Dar mal zicem 
și altceva : oare părțile din aceste „con
flicte" nu se pot gindi la forțele risipite 
cu expertizele lor. la martorii pe care-i 
pun pe drumuri, la timpul, munca și ner
vii celor chemați să soluționeze pricini 
adevărate ? Ba da I Și mai ales pot găsi 
o altă cale de rezolvare a teribilelor lor 
nimicuri.

pe-aci să „încalțe" un nou client, a apă
rut un milițian curios să-i vadă delega
ția. Prilej cu care s-a dovedit că : Mis- 
treanu nu era delegat, ci un tip proaspăt 
eliberat din penitenciar, care refuzase să 
se încadreze in muncă ; marfa apar
ținea intr-adevăr unor meșteri bucu- 
reșteni. dar... era de furat (mărturie stind, 
in primul rind. urmele amprentelor de 
la locul faptei, care corespundeau întoc
mai cu cele ale lui T.M.) etc, etc. Drept 
pentru care falsul comis-voiajor a fost 
„încălțat" cum scrie la lege 1

— Onorată Instanță, am greșit... pentru 
că pină acum n-am auzit despre tehnica 
luării amprentelor.

de la ușile și ferestrele frizeriei. Sătenii, 
in sfirșit, pun mina pe el și-1 depun unde 

trebuie. Ce-o fi avut cu frizeria ?
— Nimic, răspunde Guță senin la a- 

ceastă întrebare pe care i-a pus-o și ju
decătorul.

— Atunci ? !
— Așa, am glumit !... Eram prieten cu 

frizeru’ și m-am gindit să-i fac una 
bună...

„Glumă", care, o să auzim curind cit 
l-a costat.

Instantanee

„Delegatul" 
iși uitase 

amprentele 
la... „sediu"

Cind Gută
se tine d 

glume

— Ultă-te și dumneata Ia pantofii ăștia. 
Asta e artă, dom'le nu meșteșug. Poate 
vrei și o pereche dc sandale pentru ne
vastă ? Lucrătură fină, bijuterie, nu alta I 
la cit mal am. că la urmă-țl parc rău..

Așa Își lăuda Tudor Mlstreanu (Adjud. 
str. Republicii nr 92) marfa prin diverse 
localuri brașovene, recomandindu-se, cu 
modestie, drept... delegatul unei coopera
tive meșteșugărești din Capitală, plecai 
cu marfă prin țoră să sondeze gusturile 
cumpărătorilor. Dar tocmai cind ajunsese 
cu negustoria pe la Săcele și era cil

August torid. Miezul zilei. Toropit de 
călduri șl de rom. Ispas Balaș, zis Guță. 
iese din bufetul satului Virteju (comuna 
Măgurele). Deodată. liniștea patriarhala 
este sfișiată. „Auuu 1". „Buf !", „Ce-ți 
veni mă... ! ?" ..Zdrong !“ Geamurile fri
zeriei sătești săr in țăndări. Se adună lu
mea. I. Balaș Își vede „de treabă", 
departe, incercind să-1 
pietre pe frizerul tupllat după un scaun.

— Ce-al, Guță, maică, cu el ?, dă să-l 
potolească o mătușică.

— Nu l-o fi tuns bine, emite cineva o 
ipoteză.

Sar oamenii să-1 potolească. Profitind 
de acalmia de-o clipă. Guță pune mina 
pe-un topor din curtea unui gospodar și 
se apucă să facă... surcele din tocurile

mai 
nimerească cu

— Ai auzit pentru ce ești trimis in ju
decată. Ce părere ai ?

— Recunosc lupta ce mi se pune in 
sărci:.^. u. auevuidl ca am sustras ue mai 
multe ori navete cu sticle din țața unor 
locdiuii și le-am vmdut ca sâ fac bani de 
cheltuială... Asia fiindcă după ce am is
pășit condamntuea anterioară nu m-am 
incadral in muncă imediat. Am vrut să 
mă mai odihnesc și eu...

(Din declarația lui Mihail Ionel, zis 
„Broască". Dosarul 5986/73, Judecă
toria sectorului 7).

....Intr-o duminică, după închiderea u- 
nltății (n.n. „Alimentara" din str. Berzei 
nr. 52. pendinte de I.C.L Alimentara 7), 
am consumat cu șeful acesteia. Varlaam 
Gheorghe și incă cineva, o sticlă de co
niac... In final, șeful m-a lăsat singur in 
unitate pentru a termina băutura din sti
clă dar eu am adormit și nil m-am mat 
trezit pină a doua zi dimineața"...

(Fragment din declarația iul Io- 
nescu tuircca sau cum se.„îngrijea" 
Varlaam Gh. de avutul unității ! 
Rezultatul : 23 000 lei pagubă și un 
an și 3 luni închisoare pentru vi
novat).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

J
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Sintem hotăriți să înfăptuim cincinalul UN APEL

înainte de termen, spre binele DIN BÎRLAD IERI, ÎN ȚARĂ
și prosperitatea patriei noastre

pe adresa Centralei
industriei confecțiilor

Corespondenții „Scânteii" transmit:

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru — so arata in tele
grama plenarei COMITETULUI JU
DEȚEAN BACĂU AL P.C.R. — ra
portează Partidului, dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, că sarcinile prevăzute 
pentru primii trei ani ai cincinalului 
la producția globală industrială au 
fost îndeplinite cu 37 de zile mai de
vreme, iar pină la finele anului 1973 
in judelui nostru se va obține peste 
nivelul cincinalului o producție glo
bală suplimentară in valoare de 1 289 
milioane lei.

în fata oamenilor muncii din ju
delui nostru stau in anul 1974 obiec
tive mobilizatoare, pe deolin reali
zabile: producția globală industrială 
va crește, față de anul 1973. cu 11,5 
la sută, iar producția pentru export 

SDOr’ cu 68 sută. Profund con
vinși de necesitatea gospodăririi cu 
maximă eficiență a energiei și com
bustibililor. a materiilor prime și 
materialelor, comuniștii, toți oamenii 
muncii sint hotăriți ca in anul 1974 
și in continuare să reducă la maxi
mum consumurile, să gospodărească 
cit mai judicios mijloacele materiale 
și financiare de care dispun.

Ne exprimăm și de această dată a- 
probarea deplină față de politica ex
ternă promovată de partidul și sta
tul nostru, mulțumirea noastră fier
binte pentru inteleapta și neobosita 
activitate pe care dumneavoastră 
personal iubite tovârășe Nicolae 
Ccajișescu. o desfășurati in vederea 
crcAcrii prestigiului țării noastre pe 
PiL mondial, pentru triumful cau
zei progresului și păcii în lume.

«lie produse față de realizările ob
ținute in anul 1973. Ne angajăm ca 
prin măsurile ce vor fi luate in anul 
1974 să economisim peste 100 mili
oane kWh energie electrică și 45 000 
tone combustibil convențional.

Va Încredințăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii din iudetul nostru, in frunte tu 
comuniștii, urmind exemplul dum
neavoastră strălucit, iși vor intensi
fica eforturile, vor depune întreaga 
lor energie și pricepere pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor ce 
le revin, întimpinind cea de-a 30-a 
aniversare a eliberării patriei și Con

că prin participarea tuturor oameni
lor muncii din județ vom da viață 
programului elaborat de Congresul 
al X-lca și de Conferința Națională, 
prețioaselor dumneavoastră indicații.

în telegrama adresată de plenara 
COMITETULUI JUDEȚEAN ILFOV 
AL P.C.R., exprimindu-se profunda 
recunoștință șl cole mal calde mul
țumiri pentru grija și ajutorul per
manent pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le acordă dezvoltării con
tinue a județului, se arată că pla
nul pe primii trei ani ai cincinalului 
la producția-marfă industrială și 
prestări servicii a fost îndeplinit cu

au 
an, 
o-

și Ministerului
Industriei Ușoare

LA REȘIȚA

A început montajul noului motor 
de 4000 cp

Telegrame adresate C.C. al P.C.R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu

în telegrama plenarei COMITETU
LUI JUDEȚEAN CONSTANȚA AL 
P.C.R. se spune : în anul 1974. pro
ducția globală industrială a județu
lui va crește cu 10,8 la sută, planul 
la export va spori la devize libere 
cu 43.7 la sută, iar investițiile, reflec- 
tind politica de repartizare judicioasă 
a forțelor de producție pe tot terito
riul țării, vor fi cu 40 la sută mai 
mari in comparație cu anul 1973. în 
agricultură, producția clobalâ 
crește cu peste 245 milioane lei. ur- 
mind ca în T.A.S. și C.A.P. să 
realizeze producții medii de 3 600 și 
3 500 kg griu la hectar și 3 350 și 4 650 
kg porumb boabe la hectar. în anul 
1974, județul Constanța va livra la 
fondul de stat cu 30 la sută mai multe 
cereale, cu 7 la sută mai multă car
ne, cu 13 La sută mai mult lapte și

va
se

gresul al XI-lea al partidului cu noi 
și valoroase realizări.

Pătrunși de necesitatea vitală a 
sporirii contribuției fiecărui cetățean 
la progresul multilateral al patriei — 
se arată in telegrama plenarei CO
MITETULUI JUDEȚEAN SIBIU AL 
P.C.R. — comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul nostru — români, 
germani. maghiari — raportează 
Comitetului Central. dumneavoas
tră personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că și-au îndeplinit planul 
și angajamentele luate la principalii 
indicatori și că la sfirșitul acestui 
an se prelimina obținerea unei pro-

în
ducții industriale suplimentare 
2.5 miliarde lei, materializată 
utilaje tehnologice, mijloace de trans
port rutier, țesături, confecții, textile, 
încălțăminte etc.

în 1974, cind ritmul de creștere a 
producției industriale va fl de 22,3 la 
sută, cel mai înalt din Istoria jude
țului. iar sarcinile de export vor fi 
cu 50 la sută mai mari decit in 1973, 
vom pune un accent deosebit pe 
modernizarea producției, creșterea 
eficienței, pe obținerea de impor
tante economii.

Analizind critic rezultatele de pină 
acum și trăgind învățăminte pentru 
viitor, asigurăm Comitetul Central, 
pe dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe Nioolae Ceaușescu,

35 de zile înainte, ceea ce a creai 
posibilitatea obținerii unei producții 
suplimentare de peste 500 milioane 
lei. Producția globală industrială 
realizată in 1973 pe total județ este 
cu 17 la sută mai mare față de cea 
obținută anul trecut, iar producția- 
marfă cu circa 23 la sută.

Unitățile agricole din județ li
vrează în acest an la fondul de stat 
mai mult față de anul trecut cu 
20 000 tone carne, 100 000 hectolitri de 
lapte și 20 milioane ouâ.

Ne angajăm să realizăm în con
tinuare economii cit mai mari de 
combustibil șt energie prin reduce
rea consumului față de 1973 cu 27 
milioane kilowați-oră energie elec
trică și peste 13 000 tone combustibil 
convențional.

Dind ' ’ ........
Interne 
statului 
prețuit 
voastră
Nicolae____,___ , ...
florire a patriei și la creșterea pres
tigiului internațional al României 
socialiste, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Ilfov se angajea
ză să-și intensifice eforturile pen
tru a intimptna cea de-a 30-a ani
versare a eliberării patriei și Con
gresul al XI-lea al partidului cu noi 
și importante realizări in înfăptui
rea cincinalului înainte de termen.

ani ai cincinalului s-au realizat, ob- 
ținindu-sc o producție suplimentară 
de aproape 1,4 miliarde lei.

Ca urmare a grijii permanente n 
conducerii partidului și statului 
nostru, a dumneavoastră personal, 
pentru dezvoltarea intr-un ritm sus
ținut a forțelor de producție 
fost puse in funcțiune in acest 
in județul Prahova, importante 
blective industriale și agricole.

Analizind insă întreaga noastră 
activitate in lumina inaltelor exi
gențe ale etapei și ținind seama de 
potențialul uman și material al ju
dețului, apreciem că rezultatele 
puteau fl și mai bune dacă s-ar fi 
dovedit mai multă preocupare pen
tru intărirea disciplinei și răspun
derii fată de muncă și de calitatea 
producției. Ne angajăm cu fermitate, 
stimate tovarășe secretar general, să 
ne aducem o contribuție sporită la 
munca întregului popor pentru dez
voltarea muitilaterailă a patriei, asi- 
gurind o producție suplimentară de 
peste 300 milioane lei față de pre
vederile planului și creșterea valorii 
exportului cu 90,7 la sută față de 
realizările din acest an.

o înaltă apreciere politicii 
și externe a partidului și 
nostru, contribuției de ne- 

pe care o aduceți dumnea- 
personal, stimate tovarășe 
Ceaușescu, la continua In-

AMBIȚIA ȘI CAPACITATEA
COLECTIVULUI AU BIRUIT
Pină la sfirșitul anului

nici o restanță
Un ritm 

pidant de 
mobilizare 
întregului colectiv pen
tru folosirea timpului 
cu valoare maximă 
pentru producție — 
iată imaginea pe care 
o oferă in aceste zile 
secțiile și atelierele 
întreprinderii de trac
toare din Brasov. 
Munca efervescentă 
care nu cunoaște „pau
ze" sau vreo... gra
niță intre zi si noap
te. măsurile izvorî te 
dintr-o analiză temei
nică si realistă a po
sibilităților fiecărui 
compartiment si loc 
/e muncă, toate con- 

•. -.-rg spre același tel: 
îndeplinirea integra
lă a olanului pe acest 
an. lichidind toate res
tanțele,

...Pe la mijlocul a- 
nului. intreprinderii 
dc tractoare i s-a su
plimentat planul cu 
1 500 tractoare fizi
ce, tractoare solicita
te la export. Sint re
făcute programele de 
fabricație, se revizu
iesc fluxurile tehnolo
gice. Demarajul este 
insă greu. Și astfel, la 
sfirșitul trimestrului 
trei. întreprinderea 
din Brașov înregis
tra o restanță de 
1 000 tractoare fizice si 
un important volum' 
de piese de schimb ne
real izat. îndeplinirea 
planului anual era pe
riclitată.

Și totuși
mentul nu putea 
nu se producă.

— Comuniștii

viu si tre- 
muncă. o 
generală a

permis ca pină 13 21
decembrie să fabric? n 
peste 900 din cele 1 000 
tractoare restante, 
realizind in același 
timp integral și pla
nul de producție. De 
altfel, in luna noiem
brie și in decem
brie, întreprinderea 
noastră a obtlnut cea 
mai ridicată produc
ție. Nu exista nid o 
îndoială că și restul 
tractoarelor restante 
vor fi fabricate pină 
la sfirșitul anului.

Asupra efectului pe 
care l-au avut măsu
rile la care s-a refe-

La întreprinderea 
de tractoare

Brașov

revin- 
să

în
treprinderii — ne spu
ne tov. loan Drăghici, 
secretarul comitetului 

se
cu 

in-
de partid — nu 
puteau împăca 
ideea nerealizării 
tegrale a planului a- 
nuaL Acest lucru s-a 
văzut clar cu prilejul 
discutării situației in 
cursul lunii octombrie, 
cind problema recu
perării restantelor și a 
încadrării in cadența 
normală de muncă au 
constituit obiectul u- 
nor ample dezbateri in 
organizațiile de partid, 
împreună cu condu
cerea centralei indus
triale. a întreprinde
rii. am declanșat o a- 
devăratâ ofensivă pen
tru recuperarea rămi- 
nerii in urmă.Ing. Vasile Sechel, 
directorul general al 
Centralei industriale 
de tractoare și mașini 
agricole, a continuat :

— Dacă . ....... 1
trimestrului 
tam zilnic 
toare in 
ultima perioadă 
montat 170—180
tractoare. Aceasta ne-a

in cursul 
trei mon- 
120 trac- 
medie, in 

am 
de

rit directorul general 
ne-am convins „oe 
viu" la montajul ge
neral si turnătoria de 
fontă.

— Una din aceste 
măsuri, ne-a declarat 
ing. loan Blebea. șe
ful secției montaj ge
neral. o constituie a- 
jutorul acordat de ce
lelalte compartimente 
si secții ale întreprin
derii. De exemplu, 
montarea cabinelor la 
tractoarele de 65 CP 
se asigură in aceste 
zile in exclusivitate de 
o echipă formată din 
cadre tehnice si mun
citori din comparti
mentul mecanic-șef. 
Același comoartiment 
ne-a dus la dispoziție 
și o altă formație de 
lucru, ne care o folo
sim la montarea altor 
subansamble : o echi
pă formată din sculeri 
lucrează cu rezultate 
excepționale la mon
tarea senilelor. soe- 
cializindu-se in aceas
tă operație in numai 
ci te va zile.

O contribuție deo
sebită a adus-o colec
tivul liniei de pre-mon- 
taj, condusă de Vasile 
Ștefănescu si Virgil 
Safta. care au depășit 
ritmul de montaj in 
luna precedentă cu 30 
la sută, montind in 
paralel cu tractoarele 
de 45 CP și un nu
măr de tractoare de 
65 CP pe senile, lu
cru deosebit de com
plicat în aceste zile de 
muncă asiduă, oame
nii au muncit cu o 
rară abnegație, săvâr
șind fante de eroism. 
Un exemplu. Cu cite- 
va zile in urmă, un lot 
numeros de tractoare

destinate exportului 
trebuia pregătit pen
tru livrare. Vagoane
le așteptau pe rampă. 
Pentru a nu intirzia 
livrarea, echipele con
duse de Costache Chi- 
rilă și loan Kluch au 
lucrat, fără Întreru
pere, la montarea u- 
nor subansamble. Fap
te demne de laudă au 
băvirșit și echipele con
duse de Pavel Laszlo 
și Nicolae Comaniță. 
Dintre celelalte mă
suri speciale mai a- 
mintim una. Lipsa 
spațiului de montaj 
pentru un număr atit 
de mare de tractoare a 
determinat conduce
rea întreprinderii să 
găsească noi suprafe
țe unde această opera
țiune să se poată 
desfășura. Asemenea 
spatii s-au găsit ; as
tăzi se montează in 
suprafețele libere din
tre mașlnile-unclte ale 
secției tractor greu, 
in secția de experi
mentări ș.a.

Pe lingă faptul 
și așa turnătoria 
destul de încărcată, 
colectivul de aici s-a 
văzut pus in situația 
de a asigura 
mentar circa 
4 500 tone piese neli
vrate de unii colabora
tori. După cum ne-a 
spus ing. Gheorghe 
Nanu, directorul teh
nic al Întreprinderii, 
„cheia" care a permis 
și permite acestui co
lectiv să realizeze în 
medie 200 tone piese 
turnate zilnic, fată de 
160—170 tone cit a ob
ținut in restul 
o constituie o 
îndrăzneață si 
oasă a 1.... 
Moraru. șeful 
secondat de maistrul 
Ion Năstase — și 
anume, de a se li
vra trei zile pe săp- 
tâmină cu 2 cubilouri 
in paralel (adică si cu 
cubiloul de rezervă). 
Această măsură. ca 
și montarea a încă 2 
turbine la atelierul de 
sablare au făcut ca 
turnătoria de fontă să 
realizeze in acest an 
cea mai ridicată pro
ducție din istoria sa.

Fapt este că. la ora 
actuală, nimeni din în
treprindere nu se mal 
îndoiește că planul a- 
nual nu va fi înde
plinit Această con
vingere se citește în 
privirile oamenilor. în 
gesturile lor. in mun
ca lor. in climatul to
nifiant intilnit pretu
tindeni in întreprin
dere.

în telegrama plenarei COMITETU
LUI JUDEȚEAN SUCEAVA AL 
P.C.R. se spune: Și cu acest prilej 
vă raportăm că oamenii muncii din 
județul nostru au realizat planul 
producției industriale a acestui an 
la data de 20 decembrie, iar in pre
zent în întreprinderi, cu prilejul 
dezbaterii planului de stat pe anul 
1974, se stabilesc măsuri pentru 
realizarea producției industriale pla
nificate pe primii patru ani ai cin
cinalului. in cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patrjei de sub 
jugul fascist, măreață sărbătoare na
țională a poporului român.

Evaluînd critic marile resurse ma
teriale și umane de care dispunem, 
potențialul de gindire și spiritul 
gospodăresc, asigurăm conducerea 
superioară a partidului, pe dum
neavoastră. mult prețuite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că avem posibi
litatea și sintem ferm hotăriți să ne 
respectăm angajamentul luat in 
fața conducerii partidului, a dum
neavoastră — îndeplinirea actualului 
cincinal înainte de termen.

în telegrama plenarei COMITETU
LUI JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R. se 
spune: Vă raportăm, 6timate tova
rășe secretar general, că, «plicind 
prețioasele dumneavoastră indicații 
date la conferința din ianuarie a.c. 
sarcinile de Dlan in industrie pe 
primii trei ani ai cincinalului au fost 
îndeplinite cu 33 zile mai devreme, 
ceea ce ne permite să realizăm pină 
la sfirșitul acestui an o producție su
plimentară in valoare de 1,3 miliarde 
lei.

Prevederile planului pe anul viitor 
imprimă in continuare în județul 
nostru un ritm de dezvoltare supe
rior celui stabilit inițial prin planul 
cincinal ca și celui mediu pe țară. 
Producția industrială a județului ur
mează să crească in 1974 cu 33,8 la 
sută față de nivelul atins in 1973, 
producția marfă cu 25 la sută, iar 
productivitatea muncii va spori cu 18 
la sută. Producția agricolă va fi de 
peste trei miliarde lei, iar volumul 
exportului pe județ va cunoaște o 
creștere de 86,3 la sută față de anul 
1973.

Asigurăm conducerea partidului și 
statului, pe dumneavoastră personal, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea și depășirea tu
turor sarcinilor ce ne revin, adueîn- 
du-ne astfel o contribuție sporită la 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămintul pa
triei noastre.

ine.

Vă raportăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — se arată in te
legrama plenarei COMITETULUI 
JUDEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. — 
că sarcinile de plan pe primii trei

Sarcinile sporite ce revin județu
lui nostru din planul unic de dezvol
tare economică și socială pe anul 
1974 — se arată in telegrama plena
rei COMITETULUI JUDEȚEAN AL
BA AL P.C.R. — asigură creșterea 
producției industriale față de 1973 cu 
un ritm de 17 la sută. la. export cu 
peste 20 la sută, iar la productivita
tea muncii cu 11,2 la sulă, creșteri 
determinate și de materializarea 
unui însemnat volum de Investiții. 
Aceste niveluri înalte au o funda
mentare temeinică și asigură și în 
continuare dezvoltarea județului 
intr-un ritm susținut.

Comuniștii, oamenii muncii din 
județul Alba se angajează in fața 
partidului, a dumneavoastră perso
nal, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vor munci cu 
abnegație pentru a transpune in 
viață sarcinile ce se desprind din 
ampla dumneavoastră cuvintare pe 
care ați rostit-o la recenta plenară a 
Comitetului Central, în vederea în
deplinirii și depășirii planului și in 
cel de-al patrulea an al actualului 
cincinal.

Ing. Anghclina Ibănescu. secretara 
comitetului de partid de la Fabrica 
de confecții din Birlad. a ridicat, in 
recenta plenară a Comitetului jude
țean Vaslui al P.C.R., patru proble
me ce se cer grabnic și definitiv re
zolvate de Centrala industriei con
fecțiilor șl Ministerul Industriei U- 
șoarc :

1. Ministerul a stabilit norme Inter
ne ce admit țesătorillor să livreze 
materie primă cu defecte. Dar nouă, 
celor care lucrăm în fabricile de con
fecții, ni se cer numai produse de ca
litatea I. De pildă, la țesăturile tip 
bumbac, care in producția noastră au 
o pondere de circa 90 la sută, se per
mite ca la 100 m de țesătură să fie 
pină la 15 defecte. Aceste defecte, 
vrind-nevrind, apar și în produsul 
confecționat. Din această cauză. înre
gistrăm refuzuri, firește justLficate, 
din partea beneficiarilor. La ora ac
tuală avem blocate în magazii con
fecții declasate in valoare de peste 
1 milion de lei. Foarte mult 1 O pro
punere : dacă, totuși, nu se regle
mentează raportul țesătorii-unități 
de confecții, să se creeze magazine 
de solduri ale ministerului. Oricit 
am alerga noi prin țară să desfacem 
aceste produse, nu putem rezolva in
tegral chestiunea. Și, apoi, să soco
tim timpul irosit, cheltuielile de 
transport etc., etc.

2. Să se soluționeze odată proble
ma livrărilor la termen, potrivit 
contractelor, a materiilor prime de 
către furnizori. Un exemplu : „Du- 
năreana"-Giurgiu, trebuia să ne li
vreze in trimestrul I a.c. 20 000 m țe
sături tip „Lirus", dar a „pasat" sar
cina întreprinderii textile Pitești, care 
și ea, la rindu-i, a obținut transferul 
din trimestrul I în trimestrul III. 
în prezent, I. T. Pitești are o restan
ță de 70 000 m țesături, iar „Dună
reană" — 150 000 m. Or, este clar pen
tru oricine că intre termenele de li
vrare a materiilor prime și a produ
selor finite -trebuie să existe un de
calaj de cel puțin 20 zile. în plus, 
furnizorii nu livrează țesăturile in 
pozițiile coloristic© prevăzute. Din 6 
culori cerute nu s-a onorat nici una. 
A lucra cu țesăturile ce ni se oferă, 
înseamnă a fabrica confecții fără 
desfacere asigurată pe piață.

3. Prețurile de vinzare se aprobă 
cu foarte mare întirziere. (Pentru 
500 000 de cămăși s-au așteptat pre
țurile 7—8 luni !).

4. Acoperirea cu contracte de des
facere a producției în anul viitor nu 
s-a făout decit in proporție de 70 la 
sută.

Ne interesează, desigur, punctul de 
vedere al unităților și forurilor vi
zate, dar, mai mult decit atit, solu
ționarea 
zate, pe 
semnăm

efectivă a aspectelor sesi- 
care am dori să o con- 
cit mai repede.

Vasile IANCU 
corespondentul „Scinteil"

lntr-una din secțiile Combina
tului chimic Govora. De aici, 
de la cel mai mare pupitru de 
comandâ, se supraveghează si
noptic complicatele 

chimice
procese

Secția de motoare 
Diesel a întreprinde
rii de construcții de 
mașini din Reșița. 
Aici s-au produs pri
mele locomotive Die- 
sel-electrice de fabri
cație românească, care 
in mai puțin de un 
deceniu si jumătate 
au „impinzit" trans
portul feroviar al ță
rii. Ing. Ion Sberca, 
șeful secției 
tărl-pregătire 
logică si produse noi 
din cadrul uzinei, ne 
aduce la cunoștință o 
noutate de ultimă 
oră : începerea mon
tajului la primul mo
tor din noua familie 
..Alco". care se vor 
produce într-o gamă 
foarte variată, de ]a 
1 500 la 6 000 CP. In 
cazul de fată este 
vorba de realizarea

prolec- 
tehno-

deprimului motor 
4 000 CP.

— Prin ce se impun 
noile motoare de 
tracțiune feroviară 
față de cele produse 
pină acum ? — II în
trebăm pe ing. Ion 
Tudora, șeful secției.

— Motorul de 4 000 
CP se caracterizează, 
în primul rind. prin 
consumul redus de 
metal, de 4,75 kg pe 
CP. față de circa 8 kg 
metal, cit se înregis
trează la motoarele 
din fabricația de pină 
acum. De altfel, a- 
ceasta este o caracte
ristică generală a tu
turor tipurilor de mo
toare din noua fami
lie „Alco". Totodată, 
trebuie spus că aces
te motoare pot fi u- 
tilizate atit în trans-

port feroviar, cit și In 
alte soopurl. Bunăoa
ră. ele pot fi folosite 
In bune oonditll pen
tru grupuri staționare, 
in scopul alimentării 
cu energie electrică a- 
colo unde nu există o 
altă sursă, pentru 
platforme marine, 
pentru antrenarea 
pompelor sau a sta
țiilor 
colo 
voie.

în secție, , întreaga 
activitate se desfă
șoară sub semnul e- 
moțiilor, dar si al 
credinței în reușită, 
al convingerii fer
me că primele mo
toare de 4 000 CP vor 
fi livrate dîn primul 
trimestru al anului 
viitor.

de pompare, 
unde este

, a- 
ne-

Nicolae CATANA

JUBILEU LA CENTRALA ELECTROTERMICA 
IȘALNIJA-CRAIOVA

A fost produs kWh cu nr. 6 miliarde
In camera de comandă a Centralei Electrotermice din Ișalnița-Cra- 

iova, unde ne aflăm, urmează să fim martorii unui nou și remarcabil 
eveniment. Ing. Aron Rădulescu. dispecer șef de tură centrală, ur
mărește acele ceasornicului cu încordarea unui starter și, deodată, cu 
glasul sugrumat de emoție, ne spune :

— Puteți nota : astăzi, 22 decembrie 1973, ora 21,05, contoarele celor 
7 turbogeneratoare instalate în centrală au Înregistrat producerea ce
lui de-al 6-lea miliard kWh din acest an. De la intrarea in funcțiune 
a primului agregat și pină in prezent s-au produs mai bine de 36 mi
lioane MWh.

— Ce semnificație are această cifră pentru energeticlenîl craiovenl ? 
— adresăm întrebarea tovarășului inginer Gheorgbe Chioreanu, direc
torul întreprinderii Electrocentrale Craiova, care a ținut să fie prezent 
la acest important eveniment.

— în primul rind, trebuie reținut faptul că pentru producerea aces
tei cantități de energie s-a folosit, așa cum precizează și indicațiile con
ducerii superioare de partid, lignit in proporție de 86,2 la sută. în al 
doilea rind, s-au produs, peste sarcinile de plan la zi, 137 milioane kWh 
și 24 gigacalorii ' " ' '
convențional. Și, 
unitatea noastră 
ficiorilor.

economisindu-se concomitent 10 000 tone combustibil 
desigur, nu trebuie omis lucrul cel mai important : 
a reușit să acopere cu succes toate cerințele bene-

N 1st or ȚTJICU

Pe șantierele de investiții

supli-
4 000—

• De la începutul lu
nii decembrie, unită
țile Ministerului Con- 

'strucțiilor Industriale 
au terminat lucrările 
și au predat pentru 
producție incă 40 de o- 
biective industriale. De 
asemenea, alte 80 ca
pacități de producție 
se află in faza finală 
a probelor tehnologice.

Astfel, la întreprin
derea „Industria Sîr- 
mei“ din Ci mp ia Tur- 
zii a început să pro
ducă o nouă capacita
te de 16 000 tone de 
sirmă, la Combinatul 
de hîrtie și celuloză 
D robe ta Tumu-Seve- 
rin a intrat in func
țiune încă o fabrică de 
celuloză, iar la Timi
șoara a fost inaugurată 
recent Secția de me
morii pentru calcula
toare. De asemenea, 
potențialul industriei 
materialelor de con
strucții a sporit prin 
intrarea in producție 
a unor noi capacități : 
o secție de gresie fină

la întreprinderea pen
tru ceramică din Cluj, 
sectorul de E ’ 
poliesteri din 
Fabricii r 1. 
tracția și prelucrarea 
marmurei-Tulcea etc.

Peste puțin timp, 
vor intra in produc
ție întreprinderea de 
rulmenți din. Alexan
dria, unde stadiul lu
crărilor consemnează 
un avans de 3 luni 
față de grafice, noi 
instalații de sodă la 
Govora, secția a Il-a 
de piroliză de la 
tești și sectorul 
caprolactamă de 
Săvin ești.

• Pe șantierele jude
țului Gorj. numeroase 
colective de construc
tori au atins cotele 
finale ale planului pe 
acest an și continuă 
să înscrie in eviden
țele lor zilnice succe
se deosebite. Construc
torii termocentralei 
Rovinari-Rogojelu, de 
exemplu, au 
două luni de

dale cu 
i cadrul 

pentru ex-

Pi- 
de 
la

ciștigat 
zile la

glisarea turnului 
răcire nr. 5, iar la 
dicarea turnului 
răcire nr. 4 un avans 
de 43 de zile. La rin- 
dul lor, constructorii 
de la Turceni, care 
au efectuat peste pla
nul „la zi" diferite 
lucrări evaluate la cir
ca zece milioane lei, 
au inaugurat in avans 
față de prevederile 
din grafice construcția 
de la barajul de pe 
Jiu, care se realizea
ză după o tehnologie 
specială, fără devierea 
cursului apei. De ase
menea, succese deose
bite raportează și co
lectivul Trustului de 
construcții și montaje 
miniere, și întreprin
derii „Energomontaj". 
După cum rezultă din 
evidențele operative, 
constructorii amintiți 
au realizat peste pre
vederile planului 
acest an lucrări 
construcții-montaj 
va luate 
lei.

Produc în contul
Din întreaga țară so

sesc in aceste zile noi 
și noi vești care anun
ță că bilanțul anului 
1973 a fost încheiat 
înainte de termen de 
tot. mai multe colecti
ve de oameni ai mun
cii.

• De la Departamen
tul industriei alimen
tare aflăm că pină in 
prezent Centrala pro
ducției și industriali
zării peștelui, Centra
la berii, spirtului Și 
amidonului și Centra
la producției și in
dustrializării tutunului 
au anunțat îndeplini-

anului
Bunelepe acest an. _____

rezultate obținute au 
la bază organizarea 
mai rațională a mun
cii, intensificarea ac
țiunii de valorificare 
superioară a materii
lor prime și de ame
najare a suprafețelor 
piscicole etc. Cele trei 
centrale vor putea li
vra peste plan, pină la 
sfirșitul anului, pește 
proaspăt și 
de pescărie, 
alte produse 
re de peste 
oane lei.

o Colectivele a 7 
.... .......... ......... mari întreprinderi din
rea sarcinilor de plan județul Bacău au atins

preparate 
bere Și 

in valoa- 
230 mili-

de 
ri
de

pe 
de 
e-

la 50 000 000

viitor
prezent, cote-plnâ In . __ ____

le finale ale planului 
pe anul 1973. Intre a- 
cestea se numără uni
tatea de construcții 
industriale de pe Va
lea Trotușului — care 
a predat Înainte de 
termen 6 capacități de 
producție și alte 10 la 
datele prevăzute in 
grafice, și Salina' 
din Tg. Ocna. Avansul 
obținut va permite ca 
pină la finele anu
lui unitățile băcăuane 
fruntașe să înscrie in 
contul celui de-al 4-Jea 
an al cincinalului o 
producție cifrată la 
peste 237 milioane lei.

■n

lunilor, 
măsură 
lngeni- 
Simion 
secției.

Nlcolae MOCANU 
corespondentul 
„Scînteii"

O privire asupra tării în pragul noului an
(Urmare din pag. I)

— DiferLte obstacole ne
prevăzute insă au generat 
o răminere in urmă de mai 
bine de o lună de zile. Am 
avea destule motive 
ruim pe îndelete 
muncii celor șase 
de zidari șamotori 
se de Vasile Etegan, 
ghe Szabo, Dumitru _ 
Iullu Covaci, Domokos K8- 
vecsl. Daniel FiiISp. Dar, ca 
să nu mai lungim vorba, 
vrem să rețineți că, dato
rită lor și altor 
tori, ingineri, 
cu Îndelungată experien
ță hunedoreană ' 
graficul de execuție, 
crârile de reparație capita
lă la bateria numărul 3 au 
trecut de la restanță la un 
avans de 3 săptămini. în 
prima parte a anului vom 
reveni cu vestea primei 
șarje de cocs...

— Pină la șarja asta fier
binte, notați din Sucea
va, de la Gheorghc Paras- 
can, o știre fierbinte de la 
producătorii de mobilă de 
aici.

— S-o auzim cit e caldă.

să stă- 
asupra 
echipe 
condu- 
Gheor- 
Stolan,

munci- 
tehnicieni

față de
lu

— La combinatul de pre
lucrare a lemnului din loca
litate, in aceste zile s-a 
consumat evenimentul naș
terii celei de-a 4 000-a gar
nituri de mobilă-etalon 
peste prevederile planului 
pe anul 1973.

— Plăcută veste.
— După ce s-a aplicat 

ștampila „Bun de expe
diat", l-am solicitat pe to
varășul inginer Nicolae 
Răducu, directorul combi
natului să ne spună cite- 
va cuvinte. Notați ?

— Notăm.
— Deci : „Cele 4 000 de 

garnituri de mobilă-etalon 
realizate peste plan consti
tuie un răspuns prompt al 
sucevenilor la cerințele 
sporite și la exigențele de 
confort ale beneficiarilor 
noștri". Punct.

Un punct provizoriu, din 
două motive : unul, pentru 
că, sintem convinși, „stole
rii" modernei platforme 
sucevene nu se vor opri 
aici ; apoi, pentru că nu ne 
Îngăduie să punem punct 
Mihai Bizu. din Buzău, ca
re a preluat firul.

— Spune Mihai.

— Spun despre afluența 
din 
ale 
din 
din 
lui ... .
fluență pe măsura canti
tăților sporite de zahăr, 
ulei, făină, dulciuri, pește 
afumat și congelat, prepa
rate din came, fructe ci
trice etc. Zilnic, casa de 
comenzi nu mai prididește 
cu transporturile la domi
ciliu. Precizez că boxele 
pentru desfacerea pream- 
balată a cărnii din Piața 
centrală sint adevărate ex
poziții. Găsești aici multe 
sortimente din carne de 
porc, vită și pasăre. în 
două boxe atenția ne este 
captată de produsele „de 
casă“ ale unor producători 
individuali.

— Inclusiv cu șorici plrlit 
in foc ?

— Inclusiv. Și vă pot ga
ranta că-i grozav...

— Mă rog. bucuriile do
cumentării la fața locului. 
Să trecem mai departe.

— Păi, mai departe li 
dau cuvlntul tovarășului 
Aurelian Tufan. directorul

magazinele alimentare 
orașului. Atât in cele 

microraionul Cring, 
centrul civic al orașu- 
cit și la periferie. A-

direcției comerciale : ..Pro
dusul cel mai solicitat in 
această perioadă este, 
cum lesne se poate bănui, 
carnea. Vom distribui din 
acest sortiment in jur de 
111 tone. Lingă acestea a- 
dăugați 1 200 000 bucăți 
ouă, 85 tone portocale, 
15 tone lămii, 250 tone de 
fructe etc. Datinele de se
cole de sărbătorire a Anu
lui nou se cer onorate cum 
se cuvine".

— Mai bine de un secol 
are una din instituțiile de 
invățămint ale Brăilei, 
tră pe „fir", in ‘ ’ 
rința 
Stoiu.
ceul .. ___ _______
Dar nu la el vreau să mă 
refer în continuare, ci la 
un eveniment petrecut in 
vecinătatea lui.

— Ascultăm.
— în ziua cind ILceenii 

dădeau ultimele răspun
suri la lecțiile dinaintea 
vacanței, la cițiva pași un 
excavator ,,mușca" prima 
cupă de pămint. „Ce ur
mează să se facă aici, 
tovarășe ing. Alexandru

in- 
teleconfe- 

noastră, Valerlu 
Este vorba de 11- 

„Nicolae Bălcescu*'...

Popescu-Cralova T‘, l-am 
întrebat pe directorul în
treprinderii județene de 
construcții-montaj. „O școa
lă cu 24 de săli de 
clasă, alături de cele 32 săli 
de clasă cane vor spori 
baza materială școlară in 
anul ce vine". „Știm că în
treprinderea dv. încheie cu 
bine anul 1973. Vreți să 
anticipăm pe scurt bilanțul 
contabil strict ?“ „De ce 
nu. Mai ales cind, zicem 
noi. avem și motive. Deci : 
planul anual îndeplinit și 
depășit. Am predat bene
ficiarilor din județ 1930 a- 
partamente. Pină la 31 de
cembrie vom mai preda 
100 apartamente din planul 
anului viitor. Au mai fost 
construite două mari com
plexe comerciale. două 
creșe și două grădinițe, 
precum și numeroase alte 
dotări social-culturale". 
„Frumoasă lansare pentru 
’74 !“...

— Ba. mă înscriu eu 
pentru ultima lansare din 
acest an. Sint Tudorel 
Oancea. Vă vorbesc din 
Galați.

— Spune Tudorele.
— La cala de la Dună

re, a șantierului naval gă- 
lățean. a fost trasă o nouă 
navă de 18 000 tdw. Se fac 
ultimele retușuri. Apropo : 
știți cite repere intră la o 
navă de asemenea tonaj ?

— Nu știm.
— Nici eu nu știam pină 

n-am aflat de la brigadie
rul Vasile Bălăuță.

— Și ai de gind să 
secret ?

— Nu. Circa 800 000 
repere. Așezate fiecare
mina omenească. De mina 
constructorilor de nave gă- 
lățeni, care pregătesc acum 
ultima lansare a lui ’73.

— Vint din pupa, după 
cum spun marinarii.

— Merită din plin aceas
tă urare.

Punem și noi capăt aici 
„teleconferinței". Tiparul a- 
bia așteaptă să statorni
cească. In trăinicia literei 
scrise, pulsul vibrant al 
țării In aceste ultime rile 
ale lui *73.

ții

de 
de

J



PAGINA 4 SCINTEIA — duminică 23 decembrie 19 j

Istoriografia literară s-a remarcat 
In ultimele două decenii prin îm
pliniri cu adevărat spectaculoase. 
Nu exagerăm de fel daca spunem 
că ceea ce s-a realizat in aceste 
două decenii depășește In ampli
tudine (uneori și în profunzimea 
examenului analitic) aproape tot 
ceea ce s-n durat in precedentele 
șase-șapte decenii. Nu uităm, fi
rește. monumentele istoringraftoe 
Înălțate cu vocație al trudă de 
N. lorga. G. Căllnescu. D. Po- 
povjci, N. Cartojan, E. Lovi- 
nr«cu. Scrban Cioculcacu. T. Vianu. 
Dar acestea au fost virfuri de pisc 
ne un șes, de ce n-am spune-o ?, 
egal de monoton. Pe rind in dece
niile din urmă s-a năzuit soro un 
efort sistematic care să acopere spa- 
tiil* albe si să sondeze adine in 
straturile pină acum puțin cerceta
te. Și toate din- 
tr-o perspectivă 
met od olog i că no- 
vatorae. in care 
marxismul si-a 
găsit un loe de 
onoare, verificîn- 
du-și valoarea 
cognitivă șl axi
ologică. Au fost 
elaborate mono
grafii. studii des
pre importante 
curente din evo
luția literaturii si 
a culturii noastre, 
sinteze istoriogra
fi ce pe perioa
de cuprinzătoare, 
monografii de re
viste semnifica
tive șl — cine nu știe ? — ediții cri
tice. savante și cuprinzătoare. Sint 
astăzi, in acest domeniu, realizări re
marcabile, stimate și apreciate de 
specialiști ca și de marele public. 
Fără îndoială că ceea ce s-a În
făptuit e incă puțin fată de cerințe 
și nevoi. Important e insă că fun
dațiile sint puse, ceea ce s-a creat 
e adeseori durabil, trasind linii de 
perspectivă pe care se va evolua 
cu metodă și temeinicie. Iar con
tingentul de cercetători din toate 
generațiile, probind competență și 
pasiune, constituie o garanție că 
perspectivele ne sint asigurate.

Istoria literară este o știință în 
care creația, altfel spus arta lite
rară. se definește, ca peste tot, prin 
valorile expresive ale universului 
recreat Pentru că. știe oricine, 
aceste din urmă valori nu ocupă 
locuri minore in ..disciplina" noas
tră, atit de specializată. Ele înari
pează, conferă ținută și vibrație 
cuceritoare paginilor, altfel aride. 
Cine vrea să realizeze deosebirea 
enormă dintre un text pedestru și 
altul atestind certe vocații artistice 
să compare o lucrare de, să spu
nem. Gh. Bogdan-Duică sau IIie 
Bărbulescu. cu cele datorate lui Că- 
linescu, lorga, Cartojan, Lovinescu, 
Vladimir Streinu. Pornind de la 
acest adevăr, unii au considerat că 
istoria literară, critica literară apli
cate asupra creației revolute ar 
trebui debarasate de tot ceea ce e 
„panaș** științific și plasate exclu
siv in domeniul artei. Știința, cu 
tot ceea ce implică și o definește, 
ar dăuna, după aceste opinii, isto
riei literare, transformi nd-o într-un 
ținut arid și rigid. Condeie sprin
tene s-au pornit zburdalnic să ino

„ROMÂNIA-FILM" prezintă: pțJNQȚ, PUNCT, VIRGULA

Producție a studioului „Mosfilm". Scenariul : Mihail ivovski. Regia : Aleksandr Mitta. Imaginea : R. Veseler. Muzica : G. Glad
kov. Cu : Serioja Dancenko, Mișa Kozlovski, Olea Rîjnikova, luri Nikulin.

veze. compunînd eseuri aberante 
despre opere și scriitori. Că ole 
nu-1 exprimau pe scriitorul des
pre care sc glosa săltăreț, că nu 
puteai recunoaște opera evocată In 
aceste arguții nu era — se spu
nea — nimic scandalos. Dimpotri
vă. deficiența a fost prezentată 
uneori ca o calitate meritorie. Ne 
Aflăm, se spunea, înaintea unei 
..noi lecturi" care propune Inter
pretări inedite. Criteriul istoric 
peate fi in aceste cazuri, susținea 
cite o voce grăbită, desconsiderat, 
implicațiile socio-politice ale ope
rei fiind neglijabile. Ceea ce con- 
toază e scriitura. Nu numai a ope
rei comentate, ci chiar mai abitir 
a comentariului în sine. Goale 
glose verbale, aceste bibiluri „ar- 
t!«tice** nu rămin niciunde, nimeni 
nu le tratează cu seriozitate și nu

ARGUMENTUL DOCUMENTELOR
ÎN ISTORIA LITERATURII

ele contează in palmaresul impu
nător al istoriografiei literare din 
ultimele două decenii. Că unii din
tre interpreti care iși atribuie 
cu exclusivitate atributul mo
dernității sint gălăgioși foarte, că 
desfășoară bătălii împotriva ma
nierei „tradiționaliste" nu înfrico
șează p-' mai nimeni. Ca in orice 
zonă a științei, nu cel ce strigă are 
neapărat dreptate. Dimpotrivă, 
travaliul tăcut, serios și. mai ales, 
științific s-a incorporat in valori 
autentice și durabile.

Ne grăbim să adăugăm că vor
bind de dimensiunea științifică a 
istoriei literare nu pledăm pentru 
ariditate, factologic și nesfirșite ci
tate. întruchipate in înfricoșătoare 
GrossbOchcr care, voind Să spună 
totul (pină la infinitul mic), întu
necă și acoperă adevăratele semni
ficații ale unei opere. Dar nid nu 
se poate face istorie literară fără 
documentație și informare. Că așa 
stau lucrurile o demonstrează 
exemplul ilustru al lui Călincscu. 
Cine citește atent Opera lui Mihai 
F.minescu iși dă seama cită muncă 
imensă de documentație și infor
mare (apel la manuscrise inedite, 
noi lecturi ale unor manuscrise pu
blicate, lectura publicisticii vremii, 
investigații de arhivă) a fost de
pusă, răbdător și tenace, pentru a 
crea această lucrare impunătoare. 
Apoi, pentru nu mai puțin celebra 
Istorie a literaturii, cite investigații 
pregătitoare nu au fost efectuate I 
Ba chiar, autorul, în vederea re
editării revizuite și adăugite a Isto
riei. a adunat ani de-a rindul infor
mații noi. publicate in revistele de 
specialitate, cu deosebire in Revista 

de Istorie șl teorie literari. Șl des
pre Călinescu nimeni nu va spune 
totuși că ..scriitura" sa nu este 
creație artistică. Ce să mii spu
nem despre operelp Istorlograflec 
ale lui Lovinescu (ne gindim la 
ciclul studiilor junimiste) In care 
rigoarea documentară. colectată 
migălos, nu a dăunat deloc (dimpo
trivă !) unor construcții la care, și 
azi. admirăm pe arhitectul artist I 

Istoria literară din ultimele două 
decenii a putut dobindl impliniri 
atit de frumoase tocmai pentru că 
nu s-a rușinat să se supună rigo
rilor. genului, crcindu-și materialul 
pregătitor construcțiilor pe care 
voia să le realizeze. S-a muncit (și 
sc muncește) mult și cu folos. S-au 
publicat (co-i drept mii mult in 
ultimii 4—5 ani) colecții de docu
mente, corespondențe, bibliografii 

de periodice, ediții critice. Volu
mele do corespondență publicate 
in ultimii ani (amintim edițiile de 
acest fel, care adună coresponden
ța emisă sau primită de Ion Helia- 
dc-Rădulescu. G. Barlț, C Dobro- 
geanu-Gherea. Ibrăileanu, N. lorga, 
V. Pârvan, publicate dc editura 
..Minerva-) sint de o valoare ines
timabilă, uncie modificind efectiv 
imaginea despre scriitorul in ches
tiune. Fără asemenea instrumente 
de lucru nu se poate dura nimic 
serios. Orice lucrare viitoare despre 
Ibrăileanu și cercul Vieții româ
nești, despre Gherea sau mișcarea 
cultural-politică ardeleană va tre
bui să apeleze necondiționat la a- 
ceste revelatoare pagini de cores
pondență. Iar despre Ion Heliade- 
Rădulescu Istoricii literari s-au și 
pronunțat. După volumul de cores
pondență publicat in 1972 despre 
viața cărturarului, a devenit absolut 
necesară o biografie care să ni-1 
restituie pe om in lumina adevă
rului istoric. Și exemplele ar pu
tea continua.

Știm prea bine că ceea ce s-a 
publicat in materie de documente 
și corespondență e foarte puțin, da
că ținem seama de faptul că ma
rile biblioteci și arhivele sint in 
posesia unei bogății inestimabile 
de material documentar. Oricite 
eforturi s-ar face (și se fac !) nu 
vom putea păstra o cadență echili
brată între aceste publicații docu
mentare și cele de istorie literară. 
Investigațiile in arhive, în marile 
biblioteci, apelul la manuscrise, pe
riodice de epocă și ediții princeps 
vor trebui așadar continuate cu 

aceeași osirdle. Fără această muncă 
prealabilă nu e de conceput ac
tivitatea istoricului literar. Fără în
doială, dacă Ia noi s-ar fi Întreprins 
mai de mult asemenea acțiuni sis
tematice de editare a materialului 
bibliografic-documenlar și dacă 
marile biblioteci ar fi înzestrate cu 
mijloacele tehnice moderne do fo
tocopiere, munca Istoricului literar 
ar fi substanțial înlesnită. pină vom 
ajunge la aceste etape Ideale, isto
ricul literar este dator să facă a- 
proapo totul de unul singur, cu un 
consum dc energie, dc abnegație, 
de inteligență, niciodată — sc știe 
— îndeajuns prețuite.

Dar acest efort, de care — de ce 
n-am spune-o 7 — nimeni nu se 
prea vaită, face parte din servitu
tile disciplinei noastre. Fără aceas
tă „corvoadă” preliminară nu c de 

conceput o lu
crare dc istorie 
literară. Și cine 
n-a citit un ma
nuscris al scriito
rului pe care îl 
analizează. n-a 
consultat perio
dicele in caro și-a 
publicat opera, 
nu cunoaște,
chiar în detalii, 
epoca istorică 
respectivă, men
talitatea socială 
și de grup nu va 
înțelege mare lu
cru din zbuciu
mul acelei con
științe creatoare 
care este artistul.

Nici o operă nu a apărut din vid și 
oricite distincții se vor stabili între 
personalitatea umană și cea crea
toare a artistului, niciodată nu va 
fi negat adevărul că omul dc artă 
exprimă cel mai adecvat epoca is
torică dată. Pentru a descifra sem
nificațiile operei trebuie necondițio
nat s-o confruntăm cu eooca. altfel 
spus, cu elementul-cadru care a 
configurat-o și a determinat-o. Ne 
aducem aminte că odată, în 1943, 
acuzat fiind că o lucrare a sa adu
ce prea puțin element informativ 
inedit. Lovinescu a reDiicat iritat : 
„nu, nu car pici pietriș, nici nisip, 
nici var. nici apă... Mă servesc de 
materiale adunate și publicate de 
alții pentru a construi. Din lutul și 
apa aduse dc dinșii cu încerc să 
încheg oamenii vii, portrete însu
flețite”. Adevărul este că pentru 
construcțiile sale, și azi admirabil 
de rezistente, Lovinescu a cărat 
destul pietriș și var. Cine citește 
monografia despre Maiorescu (re
editată în 1972 la editura ,.Minerva”) 
își dă seama cit lut a adunat criti
cul înainte de a construi. Și am 
cere îngăduința să ne întrebăm da
că aceste operații preludive, con
siderate nu tocmai potrivit „sala- 
horie", nu se impun cu adevărat 
istoricului literar. Căci care istoric 
literar cu stagiu și experiență ar 
concepe să scrie un studiu sau o 
monografie după bibliografii de al
ții întocmite, după fișe și extrase 
de alții culese, fără cunoașterea 
aprofundată a tot ceea oe implică 
o operă, o biografie și o epocă ?

Z. ORNEA

cinema Progresul științei
• Veronica ne întoarce ; PATRIA
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,13; 20,30.
• Marele vuia : LUCEAFĂRUL —
8.30; 11.30; 14.30; 17.30; 20,30. CAPI
TOL — 8.30; 11,30; 14,30; 17,30;
20.30.
• IntlmplArl cu Cosa Nostra :
SCALA — 9; 11,15; 13.30; 16,15;
16,45; 21, BUCUREȘTI — 6.45; 11; 
13.30; 16; 18.30; 21, FAVORIT — 
6.15: 11.30: 13,43; 16; 18,15; 20.30,
• Fala din Istanbul : FESTIVAL
-- 9; 11,15; 13.30; 16; 16.30; 20,45.
a Juliano : LUMINA — 9,30; 12; 
14,30; 17,30; 20.30.
• Domnului profesor, cu dragos
te i CENTRAL — 9,15; 11.30; 13,45; 
16; 16,15; 20.30.
• Petrecerea : VICTORIA — 8.45; 
11; 13.15; 15,45; 18,15; 20,45.
a Program de desene animate 
pentru copil t DOINA — 10;
11,30; 13.
a Cortul roșu i DOINA — 14.15; 
17; 20.
• Torino negru 1 EXCELSIOR — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, FLAMURA — 0; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30.
a Evadarea : DACIA — 9; 1L13; 
13,30; 16; IR,15; 20,30.
a Generalul doarme tn picioare : 
GRI VITA — 9; 11.15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30. AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20.15.
a Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : VIITORUL — 
16; 18; 20.
a Monte Carlo : TIMPURI NOI
— 9,15—20,15 In continuare.
a în munți crește un brad verde : 
GIULEȘTI — 15.30; 18; 20.15.
a Ultimele șase minute : BUCEGI
— 15,30; 18; 20,15, LIRA — 13.30; 
16; 20,15, ARTA — 15.30; 18: 20,15. 
a Anatomia dragostei ; PACEA — 
15,30; 17,45; 20.
• Misiunea secretă a maiorului 
Cook : BUZEȘT1 — 9; 11,15; 13.30; 
16: 18.15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30. MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
a Vifornița : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,15.
a Cu cărțile pe față : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
• 100 dc Iei : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
a Bună scara, doamnă Campbell : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15, 
COTROCENI — 15,30; 18; 20,15.
a Ancheta poștașilor : MUNCA — 
16; 18; 20.
< Ultimul tren din Gun HUI : 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Monolog : RAHOVA — 15,30;
18; 20,15.
a Doi pe un balansoar : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Omul din La Mancha : VOLGA
— 9,30; 12,15: 15; 17,45; 20,15.
o Love story : UNIREA — 15,30; 
18; 20,15.
a In arșița nopții : CRINGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
a Omul de dincolo : VITAN — 
15,30; 17,45; 20.
o O floare și doi grădinari : MO
ȘILOR — 9; 12.30; 16; 19,30.
a O afacere pe cinste : PRO
GRESUL — 15.30; 18: 20,15.
o Vagabondul : FLACARA — 9; 
12,30; 16; 19,15.

teatre
• Opera Română : Spărgătorul dc 
nuci — 11, Olandezul zburător 
— 19.
a Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 10.30, Mătușa mea,
Faustina — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Trei frați 
gemeni venețienl — 10.30, Dona 
Diana — 15,30; 20.
a Teatrul de comedie : Preșul —
10,30, Buffalo Bill șl indienii — 20. 
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Intre noi doi n-a fost 
decît tăcere — 10; 20, Casa de
mode — 15, (sala din str. Alex. 
Sahia) : Noile suferințe ale tină- 
rului „W“ — 10; 20, Valentin $1 
Valentina — 15.
q Teatrul Mic : A opta minune —
10.30, Dragostea noastră — 19,30.
a Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 10, Aici a dormit G. Wa
shington — 19,30, (sala Studio) ; 
Hotelul astenicilor — 20.
a Teatrul Giuleștl : Meșterul Ma- 
nole — 10, Omul care a văzut 
moartea — 19,30, (în sala Studio 
a Teatrului Național „I. L. Cara- 
glale") : Liola — 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : Cele 12 
luni ale anului — 10, Harapnicul 
fermecat — 16.
a Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; O poveste cu 
cintec 1 — 10; 12.
a Teatrul evreiesc de stat : 
Herșele Dubrovner — 11, Lozul cel 
mare — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema — 11; 19,30, (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Groapa —
19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„ion Vasllescu" : Dansul maimu
țelor — 19.30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe plaiurile Mioriței —
19,30.
o Circul „București" : Spectacol 
prezentat de circul „Busch-Ro- 
land" (R.F. Germania) — pre
mieră — 16; 19,30,

(Urmare din pag. I) 

glel nucleare. Aceste obiective vor 
fi realizate, în primul rind. In ca
drul institutelor centrale dc cerceta
re, cu sprijinul direct al industriei.

— Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atrăgea atenția, in cuvintarea sa 
la recenta plenară, asupra locu
lui deosebit de important pe 
care il ocupă cercetarea știin
țifică și progresul tehnic in 
planul pe anul 1974. asupra sar
cinilor de introducere rapidă in 
producție a cuceririlor științei șl 
tehnologiilor moderne. Cum va 
fi asigurată in noul an valorifi
carea celor 76 de cercetări în
cheiate ?

— Aș reaminti, mal întil, indica
țiile cuprinse in cuvintarea tova
rășului secretar general Nicolae 
Ceaușescu, care sublinia : „Este ne
cesar ea organele de conducere din 
întreprinderi, centrale și ministere 
să urmărească realizarea planului 
tehnic, așa cum sc urmărește înde
plinirea planului dc producție... 
Planul tehnic pe anul viitor trebuie 
să asigure valorificarea maximă a 
cercetărilor încheiate. Introducerea 
lor in producție”. Acestea fiind deci 
sarcini de plan, titularii vor trebui 
să creeze condițiile optime de apli
care, cu maximum de eficiență. așa 
după cum obligă și Hotărirea Con
siliului de Miniștri referitoare Ia a- 
plicarca Legii privind planul națio
nal unic pe anul 1974. In această 
hotărire se prevede, pentru prima 
dată, obligativitatea ca titularii de 
plan să defalce distinct toți Indica
torii de plan pentru activitatea de 
cercetare științifică șl dezvoltare 
tehnologică, ceea ce înseamnă și o- 
bligativitatca de raoortare distinctă 
a îndeplinirii sarcinilor respective.

Relev, de asemenea, faptul că po
trivit indicațiilor date de conduce
rea de partid și de stat, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, începind 
chiar cu anul 1974, secțiunile din pro
iectele planului național unic vor fi 
elaborate numai după ce sc va elabo
ra secțiunea dc cercetare științifică și 
progres tehnic, conferindu-se astfel 
acestor activități rolul de factori 
fundamentali și hotărî tori ai dezvol
tării economice și sociale in ritmu
rile planificate.

In același timp, Legea pentru a- 
doptarea Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a Româ
niei pe anul 1974 prevede ca, pe 
seama produselor asimilate și re- 
proiectate de la începutul cincina
lului și prin introducerea in produc
ție a unor noi produse, materiale și 
utilaje, ponderea acestora să repre
zinte 39,7 la sută din producția va
lorică a industriei republicane. La 
aceasta, cercetarea științifică va adu
ce o contribuție însemnată. Orienta
rea celor 240 obiective de cerce
tare nominalizate in planul pe 
1974 spre domeniile de impor
tanță deosebită pentru dezvolta
rea economică și socială constitu
ie o premisă pentru o aplicabilitate 
largă și sigură a rezultatelor cerce
tării.

Ca urmare a cercetărilor orienta
te și a acțiunilor de valorificare a 
acestor cercetări, începind din anul 
1974, pc baza rezultatelor obținute in 
anul 1973, se va realiza un spor de 
producție de peste 2 miliarde Ici, 
concomitent cu o reducere a cheltu
ielilor de producție de circa 300 mi
lioane lei. De asemenea, cercetările ce 
se vor efectua in anul 1974 vor adu
ce, după încheierea lor și începerea 
valorificării, un spor anual de pro
ducție estimat la circa 19 miliarde 
lei și o diminuare a cheltuielilor de 
producție de peste 1 miliard lei pe 
an.

Obținerea unor asemenea efecte e- 
conomice este condiționată insă de 
modul in care beneficiarii cercetări
lor, atit ministerele, cit și centralele 
industriale și întreprinderile produc
tive, se vor preocupa de realizarea 
din timp a premiselor pentru asimi
larea in producție, pentru industria
lizarea rezultatelor cercetărilor în
cheiate. Efecte economice sporite ale 
activității de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică pot și trebuie 
să fie obținute și prin scurta
rea duratei de efectuare a cer
cetării, care se menține, deocam
dată. la o medic ridicată, de aproape 
4 ani, și, în al doilea rind, prin a- 
ducerea acestor cercetări pină la fa
za care să permită preluarea, fără 
dificultăți, a rezultatelor direct de 
către industrie sau alte sectoare e- 
conomico-sociale, precum și prin 
valorificarea lor în activități de mi- 
croproducție chiar de către institute
le respective.

C.N.Ș.T., împreună cu ministe
rele, institutele centrale de cer
cetare și academiile de științe 
trebuie să respecte, cu strictețe, in
dicațiile date recent de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și aprobate de 

plenara C.C. al P.C.R, dc a uri 
lunar executarea planului dc 
cetare șl de introducere a progr* 
lui tehnic, de a pregăti temeinic, 
că de la inccputul anului urm; 
pe baza programelor, planurile 
cercetare științifică și de Introdu 
a progresului tehnic, dc extinde 
tehnologiilor avansate pentru 
1975. Totodată, una din sare 
majore ale C.N.Ș.T. In anul 
o va constitui elaborarea pr< 
tulul dc plan și pregătirea 
dițiilor pentru realizarea obi 
velor de cercetare și dezvoltare 
nologlcă in cincinalul 1976— 
Este de subliniat, in același timp, 
tul că in programele de cerc( 
viitoare, începind chiar cu anul 
o atenție deosebită se va acord 
biectivelor de cercetare cu car; 
fundamental, teoretic, destinate 
asigure atit rezerva dc cunoștin 
descoperiri pentru aplicații de i 
perspectivă, cit șl fundament 
programelor de cercetare și de; 
tare tehnologică ce se vor inscri 
planul de stat.

— Pentru atingerea oblec 
lor cuprinse in planul tehm 
1974, ce măsuri și acțiuni a 
in vedere Consiliul Naț 
pentru Știință șl Tehnol 
știut fiind că il revine prin 
sarcina de a coordona și 
1rola întreaga activitate de 
cetare șl dezvoltare tehnolog 

— în primul rind s-a avut în 
dere îmbunătățirea cadrului c 
nizatoric, in sensul concentrării, 
mobilizării tuturor forțelor din 
cetare șl tehnologie pentru sol 
narea problemelor de bază ale 
voltării economico și sociale a 
noastre. Ca urmare, au fost ci 
cpt institute centrale de c< 
tare, în ramuri de baza ale ec 
miei naționale, ca mijloace deo 
dc eficiente pentru îndrumarea, < 
donarea și controlul întregii ac 
tați de cercetare științifică și 
voltarc tehnologică Ia nivelul r. 
rilor. Organizarea institutelor -■ 
trale s-a realizat ținind seart i 
rezultatele valoroase șl de e 
rienta câștigată de Institutul cei 
de cercetări chimice. Precizez 
pină in prezent au fost infiii 
noi institute centrale in domen 
ramuri cum sint : conducere și 
formatică. matematică, biologie, 
zică, energetică și două pc 
ramura construcții de mașini 
află in curs de definiți 
proiectele de decret privind 
ființarea institutelor centrale 
ramurile metalurgie și indu 
extractivă. în felul acesta se 
putea concentra eforturile umani 
baza materială pe obiective de 
portanță deosebită, institutul 
trai fiind răspunzător atit de 
gramele de cercetare și dezvo 
tehnologică, cit și de valorific 
rezultatelor, contribuind astfel 
mod nemijlocit la dezvoltarea op 
șl continuă a ramurii, in pr 
rind prin forțe proprii și mai p 
prin import.

O preocupare de bază a li 
tutelor centrale de cercetare 
academiilor, ministerelor și c< 
lalte organe centrale, cit ș 
C.N.Ș.T. pentru anul 1974 o const 
intensificarea activității de coope 
internațională in domeniul cerce 
științifice și dezvoltării tehnolo 
atit cu statele socialiste, cit și 
celelalte tari dezvoltate sau in 
de dezvoltare, avind in vedere 
biectivele importante care s-au 
prins ca urmare a vizitelor ofii 
intreorinse de tovarășul secretar 
neral, Nicolae Ceaușescu, imprt 
cu tovarășa Elena Ceaușescu in c 
rite țări.

In sfirșit, o problemă import 
pentru anul 1974 o constitui» 
aplicarea prevederilor cuprinse 
Decretul care reglementează i 
mele unitare de structură pe» 
unitățile de cercetare și de pro 
tare, precum și in statutul org; 
zării activității de cercetare.

Pentru aplicarea acestor imj 
tante acte normative, este nect 
ca institutele centrale. Acade 
Republicii Socialiste România, i 
demiile de științe, toate un 
tile de cercetare și de pro 
tare, împreună cu ministerele 
organele centrale tutelare, să de 
nă un efort susținut, astfel ca, in 
mai scurt timp, întreaga capacil 
umană și materială să se pc 
concentra asupra problemelor i 
jore cu care este confrunt 
în prezent activitatea de cer 
tare și dezvoltare tehnologică, 
gata nemijlocit de obiectivele de ■- 
re răsoundere economică, sociaj ■ 
științifică și de care depinde asi. 
rarea unor înalte ritmuri de dezv 
tare continuă a societății noastre 
cialiste.

Interviu realizat
Elena MANTU
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PROGRAMUL I

8.90 Bună dimineața 1
8.30 Cravatele roșii.
9,25 Film serial ; DaktarL
9.50 Viața satului.

11.90 Emisiune în limba maghiară.
12.30 De strajă patrieL
15.90 Aibum duminica) ; Parada 

șlagărelor — muzică ușoară 
cu formația Paul Ghențer. 
Citeva minute cu Cosma Bra- 
șoveanu. Aneta Stan — o 
tlnâră Interpretă a clntecu- 
lul dobrogean. „Clne-1 ulti
mul ?“ — moment umoristic 
de G. Mlhalache. Prime au
diții de muzică ușoară cu 
Dorin Anastaslu. La vl.nâtoa- 
re... cu AL SatmarL Teatru 
scurt : „Moștenitorii" de Dan 
Târchi’.â. „P.loți și pescăruș:" 
de Anstlde Buholu. Vod ti
nere : Teoharl Fitanldls. „Ce 
vrăji a mai făcut nevasta 
mea“ — comedie cinemato
grafică. Invitata emisiunii : 
Vait Nlculescu. Citeva secven
țe filmate la Kiev de Eugen 
Ralu. Doi arhltecțl șl un pic 
de muzică ușoară — program 
muzical-distractiv cu forma
ția condusă de Enrico Fan- 
doti șl prezentată de Ale
xandru Culescu. Soliști : 
Adina Stoenescu șl Vas:le 
Mentzel. Prezintă Rodlca 
Sanda Tuțulanu.

15,33 Magazin sportiv. Retrospecti
vă Internațională 1973.

17,00 „Pistruiatul" — film serial, 
producție a Televiziunii ro
mâne. Scenariul Si regia : 
Franclsc Munteanu. Imagi
nea : Vaslle Oglindă. Muzi
ca : Horta Moculescu. Inter
pret! : Costel Bftlolu (in rolul

Pistruiatului). Sergiu Nlco- 
laescu, Reka Nagy. Margare
ta Pogonat, Kovacs Gybrgy, 
Ion Dichlseanu. Zephi Alșec, 
Aurel Giurumla șl alții.

17.35 Cintare patriei — concurs co
ral interjudețean.

18,55 Publicitate.
19,00 Lumea copiilor. „Clubul pro

fesorului Allegretto".
19.30 Telejurnal • Sâptămina poli

tică internă șl internațională 
in imaglnL

20,10 „Noroc bun !“. Reportaj din 
Valea Jiului.

20.30 Publicitate.
20.35 Film artistic : „Partenerii". 

Premieră pe țară. Regla : 
Norman Taurog. Cu : Dean 
Martin șl Jerry Lewis.

22.05 Telejurnal * Sport.

PROGRAMUL II

11.90 — 13.00 Concertul Orchestrei 
simfonice a Filarmonicii 
„George Enescu". Dirijor 
Carlo Zecchl (Italia). Solist 
Vlad Conta. In program : 
Concertul nr. 5 In mi bemol 
major pentru plan și orches
tră de Beethoven : Simfonia 
a IV-a In re minor de Schu
mann ; Serenada pentru or
chestră nr. 2 In la major opus 
16 de Brahms.

20,10 Film serial pentru copil : 
„Grăsunul". Producție a Te
leviziunii din R. P. Polonă. 
Episodul TV — „Cheia"

20,40 Panoramic științific.
21,05 De pe scenele lirice ale țârii. 

Selecțluiu din opera „Cosi 
fan tutte" de W. A. Mozart. 
Interpretează ansamblul O- 
perel Române din București 
In rolurile prindpale : Mag
da Ianculescu. Dorothea Ba
lade. Elena Simionescu. Va
lentin Teodorian. Dlonlsle 
Konya și Constantin Gabor. 
Conducerea muzicală : Con
stantin PetrovlcL Regla spec
tacolului : Hero Lupescu.

22,00 Film serial : Brett șl Danny.

adnotari • aduotârî • adneîtări • adnotari • âdinotă ri • adnloiali
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Cam puțin...
Un debut notabil ar fi 

putut deveni romanul Mă
riei Conica — Inoceranii 
(editura Cartea româneas
că) — dacă autoarea insis
ta asupra moralității eroi
lor și evita notația facti
ce. amănuntul picant, de
cupat din rețetele literatu
rii de consum. Inoceranii, 
(termenul desemnează, con
form „Micului dicționar 
enciclopedic", „genul fosil 
de lamelibranhiate jurasic- 
cretacice, cu cochilia groa
să, ovoidală și cu umbone- 
le prismatic, dezvoltat") 
ce se vrea un roman al in- 
comunicabilității — nu se 
știe din ce rațiuni estetice 
— in loc să recreeze o lu
me și să sondeze psiholo
gii, se convertește intr-o 
aglutinare de evenimente 
neooncludente.

Fabularea pe fundalul 
unor situații minore con
duce la schițarea de psiho
logii larvare, nemotivate 
estetic. Impresia de colaj, 
de hibrid epic stăruie per
manent in timpul lecturii, 
deși autoarei nu-| lipsesc 
unele calități stilistice, fra
za fiind punctată de lirism 
și întretăiată de noLațla 
nervoasă a jurnalului unei 
crize. Maria Contea narea
ză cursiv și cu naturalețe 
știe să infuzeze frazelor o 
doză de febrilitate ce con

feră o notă aparte cărții 
sale. Ceva din feminita
tea inteligentă a eroinelor 
Hortensiei Papadat-Benges- 
cu s-a strecurat prin invi
zibile vase comunicante și 
in structura personajului 
narator din Inoceranii. Din 
păcate, fragilitatea perso
najelor. propensiunea spre 
amalgamarea senzațiilor și 
reflecțiilor sint hipertrofia
te, dind impresia de ver
tij, de absență a rigorii. 
Prozatoarea a mizat pe 
timpul subiectiv al memo
riei și nu pe unul al eve
nimentelor. de unde și in
capacitatea de a realiza o 
sinteză între subiectiv și o- 
biectiv. Anecdotica este nu 
o dată pindită de sterilita
te, personajele — firave, 
iar semnificația morală, 
dedusă din intimplări ire- 
levante, minimă. In două 
cuvinte : despre ce este 
vorba ? O reporteră de la 
televiziune. intre două 
virste, asaltată de emisiuni 
și de cei doi inocerani — 
soțul și un tinăr scriitor 
cu veleități de amant — 
trece printr-o criză nervoa
să. Soțul „sărută rar, nu 
are răbdarea atingerii fi
lozofice, a dorinței pur șl 
simplu", iar scriitorul o 
„urmărește ca priviri de 
amant vechi". Circulă prin 
roman și personaje episo

dice, fără vreo funcționali
tate, schițate din dorința 
de a specula in jurul lite
raturii de consum.

Pictorul introduce perso- 
najul-narator intr-o lume 
a drogaților, victimele 
fiind niște tineri apatici : 
— „Eu mă duc la ăștia, 
cind simt că mă inhib 
de nepăsare, cind îmi vine 
să dau dracului totul și să 
plec la tară, să pictez bi
serici. Plec de la ci cu niș
te nervi care mă pun ime
diat pe lucru. — Ii dispre- 
țuicștl ? — Nu știu. In o- 
chii mei, ei reprezintă 
casta privilegiată. Și cu 
fac parte dintre privilegi- 
ați. M-a ținut statul in fa
cultate, acum sint artist, 
ca ei. Dar nu chiar așa. 
Lor ce le lipsește să fie Ia 
locul lor ? — Sint așa-nu- 
miții nercalizați. Din cau
za lor, din cauza noastră. 
De obicei ii expediem în 
această categorie. îl zidim 
in neputința lor, necăutind

Revista „Cinema"
Ultimele numere ale re

vistei „Cinema" rețin a- 
tențla prin orientarea lor 
generală spre teme și pro
bleme importante ale artei 
cinematografice, prin locul 
rezervat in acest context 
filmului românesc. Este de 
menționat, pentru ținuta și 
Judiciozitatea argumente

să ne explicăm ce se intim- 
plă cu el. Poate șl din cau
ză că noi muncim și ci nu” 
(vezi la pp. 184—186 și alte 
amănunte asupra „imper
tinentelor morfinomane"). 
Aflăm că «fetele* de la te
leviziune „au copii mari, 
cu soții lor sau cu niște 
foști iubiți”, că o dansa
toare traversată de o „cri
ză de inapetență vitală, 
combinată cu colibaciloză" 
are un amant, soțul fiind 
plecat „mai tot timpul in 
străinătate".

Cu romanul Măriei Con
tea se pune o problemă de 
fond a culturii noastre, și 
anume necesitatea angajă
rii mal active a criticii li
terare în procesul de asa
nare a literaturii, al distin
gerii între literatura bună 
și scrierile înclinate să fa
că concurență literaturii 
de consum.

George GIBESCU 

lor sale, articolul Ecate- 
rinei Oproiu din nr. 10 al 
revistei pe marginea filmu
lui „Despre o anume feri
cire". Intitulat „Despre o 
anume datorie”, acest arti- 
ool se constituie intr-o 
pledoarie exigentă, convin
gătoare pentru apropierea 
creației de realitatea con

temporană, pentru autenti
citate și angajare in in
vestigarea vieții de fiecare 
zL Dezbaterii in jurul fil
mului românesc de actua
litate îi este consacrată și 
ancheta intitulată Estetica, 
dar și etica — o anchetă 
care ii pune față in față 
pe realizatorii filmului 
„Dragostea începe vineri” 
cu cinefilii de la întreprin
derea pentru piese radio 
și semiconductori-Bănea- 
sa, întreprindere unde a 
fost realizat, in mare par
te, filmul respectiv ; dis
cuția (organizată la Aso
ciația cineaștilor și con
semnată de V. Sa va) oferă 
prilejul de a cunoaște opi
nia unor muncitori, ingi
neri etc. despre un film 
care aduce in prim plan 
relațiile umane și sociale 
din cadrul unui colectiv 
muncitoresc. Este o bunâ 
și promițătoare inițiativă a 
redacției, pe care o con
semnăm cu încrederea că 
următoarele confruntări 
vor reliefa și puncte de ve
dere mai substanțiale ale 
eroilor reali a| actualității 
despre filmele inspirate 
din viața lor. Sub titlul 
Estetică fără clică ? Impo
sibil ! este publicată (sub 
semnătura lui Dan Comșa) 
o analiză a citorva dintre 
filmele românești ale ulti
milor ani, prin prisma op
țiunilor etice, a raportului 
dintre idee și imagine, a 
argumentelor morale de 
care depind viabilitatea și 

valoarea operei de artă 
cinematografică. Un „pro
fil" al scenaristului Eu
gen Barbu și altul al ac
torului Ion Caramitru con
tribuie la relieful prezen
ței filmului românesc in a- 
cest număr al revistei.

„Filmul politic, docu
ment al epocii" (articol de 
Mircea Alexandrescu, por
nind de la filmul „Stare 
de asediu"). Explozia ci
nematografului sud-ame- 
rican (de Dan Nestor) re
levă tendințele angajate 
din cadrul cinematografu
lui contemporan. Eveni
mente ale stagiunii cine
matografice ca Zilele fil
mului sovietic, Zilele fil
mului polonez stau, de a- 
semenea, in atenția revis
tei. Din sumar rețin aten
ția și cele patru pagini de
dicate televiziunii, rubrici
le Curier. Panoramic ro
mânesc, Cinerama, precum 
și diferite alte intervenții 
sau consemnări despre fil
me. actori, cinematograf. 
Iată, deci, un sumar echi
librat și consistent, care 
stă mărturie preocupării 
redacției de a onora înda
toririle de fond și publi
cistice ale unei reviste de 
cultură cinematografică. O 
preocupare identificabilă, 
deși nu cu aceeași preg
nanță, și in numărul 11 al 
revistei, și pe care o dorim 
continuată și amplificată 
in aparițiile viitoare.

Const. TEODORU
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita oficială de prietenie 

a ministrului afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Macovescu, 

in Republica Populara Polona
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Goofeo 
Macovescu. a efectuat, in perioada 
19—22 decembrie 1973, o vizită ofi
cială dc prietenie in Polonia, la in
vitația ministrului afacerilor externe 
■ ' Republicii Populare Polone. Ște
fan Olszowski.

în timpul vizitei în Polonia, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România. George 
Macovescu. a fost primit de Edward 
Glerek. prim-secretar al Comitetul-ii 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, și de Henryk Jablon
ski. președintele Consiliului dc Stat 
al Republicii Populare Polone.

Ministrul afacerilor externe român 
a vizitat obiective economice, social- 
cukurale și istorice din Varșovia și 
Torun.

Miniștrii George Macovescu si Ste
fan Olszowski au efectuat, intr-o at
mosferă do prietenie tradițională, în
țelegere și stimă reciprocă, un 
schimb amplu sl rodnic de păreri cu 
privire la stadiul actual și perspec
tivele relațiilor dintre cele două 
țări și au abordat unele probleme 
internaționale actuale.

Cei doi miniștri au constatat cu 
satisfacție că relațiile trainice de 
colaborare frățească dintre Republica 
Socialistă România și Rcnublica 
Populară Polonă se dezvoltă cu 

pe baza principiilor marxism- 
Tbninismului și internaționalismului 
socialist, in conformitate cu spiritul 
și obiectivele Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
romano-polonă din 12 noiembrie 1970.

Evidențiind caracterul rodnic al ce
lei de-a IX-a sesiuni a Comisiei gu
vernamentale româno-polone de co
laborare economică, miniștrii au sub
liniat importanța realizării hotăriri- 
lor adoptate cu acest prilej, pentru 
dezvoltarea in continuare a relațiilor 
economice reciproce și a cooperării 
industriale, corespunzător posibilită
ților mereu crescinde ale celor două 
țâri. Aceasta corespunde ne deplin 
intereselor popoarelor român și po
lon și constituie o contribuție la 
realizarea programului complex al 
adincirii și perfecționării in conti
nuare a colaborării și dezvoltării in
tegrării economice socialiste a țări
lor membre ale C.A.E.R.. adoptat la 
sesiunea a XXV-a de la București, in 
august 1971.

Cele două părți «au evidențiat pro
gresele înregistrate in dezvoltarea 
bazei juridice a relațiilor bilaterale 
prin sporirea numărului de «acorduri 
și înțelegeri de colaborare si coope
rare. unele pină in anul 1985. intre 
ministerele economice si instituții cu 
profil științific, cultural-artistic și de 
invătămînt. pe lin'a organizațiilor 
sociale și obștești, in domeniile con
sular și turistic.

Miniștrii afacerilor externe au ex
primat hotărârea guvernelor lor de 
a acționa neobosit in vederea dezvol
tării, intensificării și adincirii cola
borării pe multiple planuri dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Polonă. Ei au con- 
f.rmat dorința țârilor lor de a extin
de. in continuare, colaborarea poli
tică. c-conomică, culturală și tehnico- 
ștnnțifică și de a acționa in vederea 
dezvoltării relațiilor de prietenie și 
colaborare cu țările membre ale Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc, 
cu statele participante la Tratatul de 
la Varșovia, cu toate țările socialiste.

In cadrul schimbului de păreri pri
vind situația internațională. cele 
două părți au apreciat pozitiv 
procesul de îmbunătățire a clima
tului politic, de afirmare a principii
lor unor noi relații intre state și au 
subliniat contribuția Uniunii Sovie
tice și a celorlalte țâri socialiste fră
țești Ia destindere și securitate. Mi
niștrii consideră că sint necesare e- 
forturi susținute, din partea tuturor 
Urilor, indiferent dc regimul lor so
cial-politic. de potențialul lor econo
mic și militar, pentru consolidarea 
*cestui proces, pentru dezvoltarea 
cursului spre cooperare și înțelegere.

Ca țâri europene. România si Po
lonia iși vor aduce in continuare con- 
tribuția lor activă la consolidarea 
procesului de destindere in Europa. 
Părțile apreciază că intrarea in vi
goare a tratatelor încheiate de către 
Polonia ți U.R.S.S. cu R.F. Germa
nia. a Acordului cvadnpartit in pro
blema Berlinului occidental, a Tra
tatului dintre R.D. Germană și R-f • 
Germania, recunoașterea realităților 
politice și teritoriale statornicite in 
Europa după cel de-al doilea război 
mondial, primirea celor două state 
germane in O.N.U. au o mare im
portanță pentru pacea, securitatea și 
colaborarea pe continentul european. 
Miniștrii și-au exprimat convingerea 
că acestui scop ii vor sc-rvi și în
cheierea cu succes a celei de-a doua 
faze a Conferinței pentru securitate 
si cooperare in Europa și realizarea, 
cit mai curind, a celei de-a treia faze

*
Ministrul afacerilor externe al Re- 

pjbi . cn Soc. a liste România George 
Macovescu, care a intreprins o vi
zită oficială m R. P. Polona, la in
vitația ministrului afacerilor externe 
al acestei țări, s-a întors, simbătă 
scara in Capitală

La sosire, pe aeroportul Oiopeni, 
se aflau Vasile Gliga și Cornel Pa
coste. adjuncți al ministrului aface
rilor externe.

Au fost prezenți W. Wojtasik. am
basadorul Poloniei, și Domokos Ve- 
kas. însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
run al R-P. Ungare la Bucureșu.

★
La plecarea de pe aeroportul din 

Varșovia, ministrul român al aface

ALMANAHUL

LA CHIOȘCURI Șl LIBRĂRII

ri acestei conferințe la cel mai înalt 
nivel.

Tăriile consideră că Conferința 
pentru securitate și cooperare in 
Europa trebuie să consfințească in 
documente angajante și precise prin
cipiile și normele noilor raporturi 
intre statele europene — egalitatea 
suverană și respectarea drepturilor 
inerente suveranității. nerocurgerfca 
1' forță si la amenințarea cu forța, 
inviolabilitatea frontierelor, integri
tatea teritorială, neintervenția în 
treburile interne și cooperarea intre 
state — adoptind. totodată, măsuri 
corespunzătoare pentru aplicarea lor 
in viață.

România și Polonia consideră că 
semnarea recentă a Tratatului cu 
privire la relațiile dintre Republica 
Socialistă Cehoslovacă și Republica 
Federală Germania constituie un 
pas înainte pe calea normalizării si
tuației și consolidării securității in 
Europa. Părțile apreciază că aceluiași 
scop servește si stabilirea de relații 
diplomatice intre R. P. Ungară, R.P. 
Bulgaria și R. F. Germania.

Cele două părți se pronunță pentru 
legarea destinderii politice dc măsuri 
corespunzătoare in domeniul dezan
gajării militare și dezarmării. In le
găturii cu aceasta, România și Polo
nia acordă o însemnătate deosebită 
convorbirilor de la Viena privind re
ducerea armamentelor și a forțelor 
armate in Europa centrală și consi
deră că obiectul acestor negocieri in
teresează toate țările curooene. că 
rezultatele lor nu trebuie să prejudi
cieze interesele securității nici unui 
stat european și că negocierile in 
etaoa actuală trebuie să se concen
treze asuDra realizării unor rezultate 
practice in domeniul reducerii forțe
lor armate și armamentelor in Eu
ropa centrală, iar in viitor ele ar pu
tea cuprinde și alte zone ale conti
nentului. Miniștrii șint profund con
vinși câ asigurarea unei năci traini
ce și întărirea securității în în
treaga lume reclamă luarea unor mă
suri eficiente in directs încetării 
cursei înarmărilor, realizării dezar
mării generale, in suecial a celei nu
clear •. Cele două Dării au reafirmat 
sprijinul lor constant in favoarea 
convocării Conferinței mondiale de 
dezarmare, cu Darticioarea tuturor 
statelor, care să conducă la măsuri 
concrete de dezarmare.

Miniștrii iși exprimă convingerea 
câ asigurarea păcii in Indochina poa
te fi realizată numai prin respectarea 
integrală a acordurilor de la Paris 
cu privire la încetarea acțiunilor mi
litare și restabilirea păcii in Vietnam 
și se pronunță pentru crearea tuturor 
condițiilor ca popoarele vietnamez, 
cambodgian și laoțian sâ-și poată 
rezolva singure problemele dezvoltă
rii lor economico-sociale. fără ames
tec din afară.

Cele două părți au primit cu satis
facție încetarea acțiunilor militare 
din Orientul Apropiat și iși exprimă 
convingerea că instaurarea unei păci 
echitabile și trainice, care să garan
teze independența, suveranitatea 
și securitatea tuturor statelor 
și popoarelor acestei regiuni este 
posibilă numai prin retragerea Is
raelului din teritoriile arabe ocupa
te. realizarea deplină a rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate, prin solu
ționarea problemei palestinenc in 
conformitate cu aspirațiile legitime 
ale poporului pălești nean.

Ambii miniștri s-au pronunțat ho- 
tărit împotriva prigoanei și terorii 
față de forțele progresiste și dc-mo- 
cratice din Chile Si au cerut energic 
eliberarea imediată a secretarului ge
neral al Partidului Comunist din 
Chile și a tuturor patrioților întem
nițați.

Cele două părți au subliniat că una 
din direcțiile principale ale politicii 
externe a României și Poloniei este 
solidaritatea cu forțele antiimperia- 
liste, in lupta comună pentru progres 
economic și social, pentru pace și 
securitate in lume.

Cei doi miniștri au subliniat im
portanța pe care Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Polonă o acordă creșterii rolului Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
menținerea și întărirea păcii și secu
rității mondiale, pentru soluționarea 
problemelor internaționale.

Miniștrii și-au exprimat satisfac
ția in legătură cu schimbul util de 
păreri ce l-au făcut și, câlăuzindu-se 
de dorința de a adinei colaborarea 
reciprocă, au hotărit să continue 
intilnirile periodice și consultările 
dintre cele două Ministere ale Afa
cerilor Externe.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a invitat pe ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
populare Polone, Stefan Olszowski, 
să facă o vizită oficială de prietenie 
in România. Invitația a fost accep
tată cu satisfacție.

★
rilor externe a fost condus de Ste
fan Olszowski, ministrul afacerilor 
externe al R.P. Polone, de alte per
soane oficiale.

A fost de față Aurel Duca, amba
sadorul României la Varșovia.

★
în drum spre patrie, ministrul ro

mân a făcut o escală la Budapesta, 
unde, la aeroportul Ferihegy, a 
fost salutat de Marjai Jozsef, secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, de alți funcționari superiori 
din RLA.E. Au fost prezenți loan 
CotOț, ambasadorul României la 
Budapesta, și Tadeusz Hanuszek, 
ambasadorul Poloniei in R- P. Un
gară. (Agerpres)

întoarcerea de la Moscova a tovarășului 
Cornel Burtică, secretar al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Corne] Burtică, membru 
sunloant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. care a 
luat narte la recenta consfătuire a 
secretarilor comitetelor centrale ale 
nartidclor comuniste șl muncitorești 
din unele țări socialiste, tinută la 
Moscova, s-a inaooiat in Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
sc aflau tovarășii Mihai Gere, mem

Delegația de activiști ai P. C. R. 
s-a înapoiat de la Belgrad

Simbătă dimineață s-a înapoiat 
de la Belgrad delegația dc activiști 
ai P.C.R., condusă do tovarășul Va
sile Marin, membru al C.C. al P.C.R. 
prim-secrotar al Comitetului jude
țean do partid Ialomița, care, la in
vitația Prezidiului U.C.I.. a făcut o 
vizită in schimb de experiență in 
R.S.F. Iugoslavia.

Cronica z î 5 e â
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia. Ștefan Voitec, a adresat pre
ședintelui Medjilisului Turciei, Ke
mal Guven, o telegramă dc felicitări, 
cu prilejul alegerii sale in această 
funcție.

★
Simbătă a părăsit definitiv țara 

noastră Sadegh Sadrieh, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
Iranului in Republica Socialistă 
România.

★
Delegația Uniunii Naționale a Co

operativelor Agricole de Producție, 
condusă de Aldea Militam, preșe
dintele U.N.C.A.P., care, la invitația 
Asociației Naționale a Micilor Agri
cultori — A.N.A.P. din Cuba, a fă
cut o vizită in această țara, s-a 
înapoiat, simbătă seara, in Capi
tală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost de față Ion Ceaușescu, ad
junct al ministrului agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor, alte 
persoane oficiale.

★
In Capitală s-au desfășurat, sim

bătă. lucrările unei consfătuiri or
ganizate de Ministerul Educației și 
Invățămintului și Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, in vederea 
îmbunătățirii realizării grafice a 
manualelor școlare.

Participanții — editori, desenatori, 
graficieni, pictori, specialiști din în
treprinderi poligrafice și din cadrul 
unor ministere economice — au dis
cutat modalitățile de modernizare «a 
graficii cărții școlare, prin îmbună
tățirea condițiilor de tipărire, dc ri
dicare a 'calității ilustrațiilor, pre
cum ?i printr-o strinsă conlucrare 
intre artiștii plastici și poligrafi.

★
La Academia Republicii Socialiste 

România a avut loc. simbătă. o șe
dință omagială prilejuită de împli
nirea a 100 de ani de la nașterea cu

vremea

Ieri in țară : Vremea a fost în 
general călduroasă, cu cerul varia
bil, mai mult noros. In majoritatea 
localităților din Cimpia Dunării, 
Moldova și din estul Transilvaniei, 
ceața a persistat. In cursul dimine
ții, in nordul Banatului și in Cri- 
șana, local, a plouat slab. în mun
ții Apuseni și Rodnei a nins. La ora 
14, temperatura oscila intre minus 
6 grade la Miercurea Ciuc Și plus 
14 grade la Oravița șl Constanța, 
în București : Vremea a fost relativ 
călduroasă, cu cerul variabil, mai

RĂSFOIND PRESA străină PE FONDUL CRIZEI ENERGETICE
„PARIS MATCH"

Vor dispare materialele plastice?
„Dintr-o cantitate de 250 000 de 

tone de petrol brut, care încap in
tr-un singur tanc petrolier, se pot 
obține prin rafinare 300 000 butelii 
cu buton, 2 500 cisterne cu propan, in 
greutate de o mie de kilograme, car
burantul necesar unui avion gigant 
pentru a face de 50 de ori înconju
rul Pămintului, cel necesar pentru a 
umple rezervoarele a peste un mi
lion de automobile dc 6 CP sau pen
tru aproviziona rc«a celor 3 700 de au
tobuze ale Parisului timp de 6 luni 
și jumătate. combustibilul pentru 
incălzlrea tuturor căldirilor din 
Franța timp de o zi șl in fine bitu
mul necesar pentru a asfalta o șosea 
lungă de 60 km. Ne-am referit ex
clusiv la produsele energetice obți
nute din petrol : numai cu a zecea 
parte din această cantitate de petrol 
brut se poate fabrica o gamă impre
sionantă de produse chimice din care 
se pot obține fibre textile, solvenți, 
detergenți și, in fine, mase plastice.

Industria de mase plastice utili
zează doar 4 la sută din totalul pe
trolului importat in Franța, dar a- 
ceastă mică cantitate furnizează o 
ocupație celor o jumătate de milion 
de francezi in ramura Industriei de 
mase plastice și. in același timp, re
prezintă suportul majorității compo
nentelor confortului nostru modern : 
ciorapi și șosete de nailon, lenjerie 
de corp, cămăși. îmbrăcăminte de 
tergal, impermeabile, costume, fețe 
de masă, perdele, stofe de mobilă, 
folii pentru protecția solului, apara
te electrice de menaj. aspiratoare 
discuri etc. Acești 4 la sută re
prezintă. de fapt, plasticul, noul ma
terial atotputernic, ce a modificat in 
decurs de numai un deceniu viața 
noastră cotidiană : insonor și suplu 
practic, ușor, el a invadat existența 
noastră. In zece ani, copsumul me
diu anual de materiale plastice a 
crescut, in Franța, de la 9 la 41 kg. 
Progres prodigios — insă departe de 

bru supleant al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.. Theo
dor Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R.. Ion Mărgineanu. membru su
pleant al C.C. al P.C-.R.. activiști 
de partid.

Au fost do față N. V. Maslenikov 
ministru-consilier la Ambasada U- 
nlunli Sovietice la Bucuroșii, șl 
«alți membri ai ambasrJei.

La sosire, delegația a fost întîm- 
plnată de tovarășul Constantin Va- 
siliu. adjunct de sef dc secție la C.C. 
al P.C.R.. dc activiști dc partid.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.S.F, Iugoslavia la Bucu
rești.

noscutului om de știință Petre 
Bogdan.

Autor al unor valoroase lucrări 
in domeniul chimiei și fondator al 
invățămintului superior de chimie- 
fizicâ in țara noastră. Petre Bogdan 
și-a adus o contribuție de seamă la 
dezvoltarea acestei discipline științi
fice. la pregătirea a numeroase ge
nerații de specialiști.

Alocuțiunea de deschidere a fost 
rostită de acad. Coriolan Drăgulescu. 
Activitatea științifică și didactică a 
savantului Petre Bogdan a fost e- 
vocată, apoi, pe larg, de academi
cienii Ilie Murgulescu și Raluca Ri- 
pan, de conf. univ. Cornelia Beldie, 
prorector al Universității din lași.

In aceeași zi. Academia Republicii 
Socialiste România a sărbătorit, in
tr-un cadru festiv, cu ocazia împli
nirii virstei de șaptezeci de ani. pe 
prof. Comei Bodea. care s-a remar
cat in domeniul chimici organice și 
biochimici vegetale.

★
Simbătă după-amiază. in sala Fi

larmonicii de stat „Oltenia" din 
Craiova a avut loc un concert co
ral susținut de corul reprezentativ 
orășenesc al casei de cultură din 
Vrața — R.P. Bulgaria. Formația 
oaspete — laureată cu medalia de 
aur a celui de-al III-lea Festival re
publican din Bulgaria — a fost di
rijată de Mctodi Matakiev. Progra
mul a cuprins piese corale de Ma- 
nolov, Morfov. Ilristov, Stainov, 
Petcov, Pipkov, Tanev. Pâkscl, Ser- 
ton. Mozart, CeaikovskL, Verd’i, 
Nicolae Ursu și- alții. Spectacolul, 
care s-a bucurat de o frumoasă și 
meritată apreciere și partea publi
cului, se înscrie in cadrul tradiționa
lelor schimburi culturale dintre.ju
dețul Dolj și regiunea Vrața.

(Agerpres)

mult noros. Dimineața și seara s-a 
semnalat ceață. Temperatura maxi
mă a fost de 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele dc 
2-1. 25 și 2G decembrie. In țară : Ce
rul va fi variabil, mai mult noros 
in jumătatea de nord a țării, unde 
vor cădea precipitații, la început 
sub formă de ploaie, apoi și sub 
formă do lapoviță și ninsoare. In 
rest, precipitații izolate. Vint mo
derat. Temperatura in scădere u- 
șoară. Minimele vor fi cuprinse in
tre minus 7 și plus 3 grade, izolat 
mai ridicate la începutul intervalu
lui, iar maximele intre minus 3 și 
plus 7 grade. în București : Cerul 
va fi temporar noros, favorabil pre
cipitațiilor slabe, mai ales sub for
mă de ploaie. Vint moderat. Tem
peratura in scădere, in a doua par
te a intervalului.

a atinge performanțele R.F.G. sau 
ale S.U.A. — de două ori superioare 
— și care explică de ce industria de 
mase plastice riscă să fie grav afec
tată de penuria de petrol. Nici un 
fabricant din acest sector nu are cer
titudinea că se va putea aproviziona 
cu materia primă necesară. atunci 
tind stocurile sale se vor epuiza. 
Prețul produselor confecționate din 
materiale plastice va continua să 
crească. Incepind din ianuarie, pre
țul polistirenului s-a triplat. Alte 
majorări previzibile : la vasele din 
plastic, cutiile aparatelor de radio, 
acoperișurile ondulate, discuri. Plas
ticul a înlocuit lemnul și chiar me
talele in confecționarea pieselor in
dustriale. Iată de ce penuria de pe
trol poate molipsi și alte industrii : 
la confecționarea unui automobil se 
folosesc 50 kg materiale plastice. Fa
bricile textile sintetice au și redus 
cu 20 La sută producția de nailon și 
tergal. Fabricanții de produse din 
plastic sint conștienți de faptul că 
penuria dc energie îi va lovi in 
mod brutal, că va interveni șoma
jul... Scăderea cu numai 1 la sută a 
livrărilor de petrol brut in industria 
de mase plastice va duce la o micșo
rare cu cel puțin 25 la sută a pro
ducției acestui sector industrial.

Se speră că bunul șl bătrinul căr
bune să redevină, la fel ca in seco
lul trecut, o importantă sursă de 
etilenă, de exemplu, pentru compen 
s.arca penurici de petrol. Este ade
vărat că există încă mari rezerve de 
cărbune in R. F. Germania și in 
Marea Britanic. Se proiectează. d< 
asemenea, să se oprească procesul 
inchiderii anumitor mine in Dau- 
phlnâ și chiar să 6c relanseze pro
ducția de huilă in zăcămintele de la 
Saint-Eloi-les-MLnes. de pildă, unde 
s-a renunțat, in urmă cu cițiva ani. 
la construirea unei centrale termice. 
Cărbunele este insă foarte scump, 
iar producătorii francezi recunosc că

Jubileul teatrului 
din Petroșani

Teatrul de stat „Valea Jiului" din 
Petroșani a implLnit un sfert de veac 
de existență Evenimentul a fost 
marcat prin mal multe manifestări, 
care s-au încheiat, simbătă, in mod 
semnificativ, cu o adunare festivă. 
Cu acest prilej aniversar, colectivul 
teatrului a fost salutat do reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat, al Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste, de mineri din 
Valea Jiului,

Part/cipanții la adunare au adre
sat o telegramă Comitetului Central 
al Partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune, printre 
altele : Teatrul minerilor din Valea 
Jiuluț adresează conducerii part-idu- 
lui șl statului, dumneavoastră per
sonal, iubito tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde sentimen
te dc recunoștință pentru grija șl 
prețuirea acordate slujitorilor artei 
și culturii din patria noastră. în
demnul dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, de a face din «arta 
noastră un instrument de afirmare 
a dreptății și echității sociale, a mo
dului de muncă si viață socialistă, 
ne este far călăuzitor în nobila stră
danie de modelare a conștiințelor".

în încheierea festivității, actorii 
Teatrului din Valea Jiului au pre
zentat, in premieră, piesa „Casa de 
mode" de Theodor Mă nes cu.

(Agerpres)
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AZI, LA PREDEAL

„Concursul de deschidere" la schi
Sezonul de schi se inaugu

rează ofici-al astăzi, la Predeal, 
cu tradiționala competiție „Con
cursul de deschidere". întrece
rile vor avea loc pe pîrtiile de 
la Poliștoacă (fond) și Clăbucet 
(alpine) și vor reuni pe cei mai 
valoroși schiori din țară. în 
program figurează probe de 
fond pe distanțele de 10 km (se
niori). 5 km (senioare și juniori) 
și 3. km (junioare). Concursul 
de la Clăbucet va cuprinde o 
probă de slalom special.

ȘAH:

Campion pe 1973—Florin Gheorghiu
• MECIUL DE BARAJ, CU V. C1OCÎLTEA, S-A ÎNCHEIAT 

LA EGALITATE
Aseară s-a încheiat meciul de baraj 

pentru desemnarea campionului na
țional la șah, disputat între Florin 
Gheorghiu și Victor Ciociltea. Cea 
de-a patra partidă, în care Ciocîltea 
a avut piesele albe, s-a încheiat (la 
fel ca și precedentele trei partide), 
remiză, la mutarea a 16-a, astfel că 
scorul general a fost egal : 2—2.

Conform regulamentului, FlorinÎN CÎTEVA
• In meci retur pentru „Cupa 

campionilor europeni-' la handbal 
(masculin). Ț.S.K.A. Moscova a în
vins cu 19—18 (7—9) formația vest- 
germană V.F.L. Gummersbach. Pen
tru semifinale s-a calificat echipa 
V.F.L. Gummersbach, care ciștiga- 
se primul joc la o diferență de 8 
puncte. In semifinale s-au mal ca
lificat0: M.A.I. Moscova (26—19. in 
retur cu Honved Budapesta). Oppsal 
Oslo (16—14 cu C.S.L. Dijon). • In 
cadrul competiției internaționale de 
schi „Cup«a Europei", la Aloe d’Huez 
s-a disputat o probă de slalom spe
cial. care a fost ciștigată de italia
nul Erwin Stricker, cronometrat in 
cele două manșe cu timpul de 
104”84/100. o La Pekin. în prezența 
a peste 15 000 de spectatori, s-a 
disputat dubla întîlnire internațio
nală de tenis de masă dintre echi
pele R. P. Chineze și Franței. Vic
toriile au fost împărțite : la mascu-

din punct de vedere tehnic este im
posibil să se întrevadă dacă chimia 
cărbunelui va putea înlocui petro
chimia.

Criza de materiale plastice ne va 
atinge in punctul cel mai nevralgic: 
in această artă a inutilului care, da
torită progresului tehnic, l-a împins 
pe om să consume zilnic tot mai 
multe materiale plastice pe care le 
putem arunca după întrebuințare. 
Bernard de Cominck, unul din prin
cipalii producători de materiale plas
tice din Franța, analizează cu mult 
singe rece situația. „Pentru a face 
față crizei de materiale plastice, sus
ține el. nu există decit un mijloc : 
suprimarea materialelor plastice de 
„larg consum", adică cele ce se aruncă 
imediat după întrebuințare, cum ar 
fi uriașa gamă a ambalajelor de tot 
felul din plastic. Trebuie păstrate 
doar materialele plastice durabile : 
piesele destinate Industriei dc auto
mobile, confecționării carcaselor șl 
aparatelor de radio și televiziune, 
mobilierului, protejării solului, pe
reților. Treptat începem să ne dăm 
seama de un adevăr — materialele 
plastice nu mal trebuie considerate 
„surogate", ci produse „nobile".

Timp îndelungat, un șir do state 
americane, cum este, dc pildă. Ne
vada. s-a» îmbogățit, grație zonelor 
lor deșertice, in care vecinii iși de
versau resturile menajere — in ma
joritate constituite din materiale 
plastice. De anul trecut insă, statele 
Oregon și Vermont au interzis vin- 
zarea produselor alimentare In am
balaje din material plastic imposibil 
de distrus. O precauție ecologică 
iustă : întreaga civilizație industria
lă va invăța in curind să elimine 
„surogatele" pentru a trece exclusiv 
La fabricarea de produse „nobile".

Fără doar și poate omul este o 
fiLnță incorigibilă : numai atunci 
tind intervine o criză, ol iși impune 
restricții". încheie revista.

Conferințe comunale 
ale Frontului Unității Socialiste
După Adunările de constituire a or

ganizațiilor sătești ale Frontului Uni
tății Socialiste, un alt însemnat eve
niment politic polarizează in prezent 
atenția generală a locuitorilor așeză
rilor rurale din Întreaga țară — des
fășurarea conferințelor comunale ale 
F.U.S.

In conformitate cu rolul acestor noi 
organisme politice, de a acționa ca 
forumuri reprezentative ale întregii 
obști sătești, conferințele constituie 
pentru oamenii muncii din mediul 
rural prilejul unor vii dezbateri pri
vind participarea lor la viața poli
tică, economică, culturală și social- 
gospodărească pe plan local.

Astfel, conferințele desfășurate In 
comunele județului Sibiu au prilejuit 
dezbateri fructuoase axate pe proble
me ale dezvoltării economice a loca
lităților respective — dezvoltarea ba
zei furajere a cooperativelor agricole 
de producție, amenajarea unor noi 
terenuri pentru pftșunat și fertiliza
rea pășunilor existente — precum și 
pe probleme ale activității edllitar- 
gospodărești, cum sint sistematizarea 
comunelor, lucrări de regularizare a 
cursurilor unor ape, îmbunătățirea 
activității de aprovizionare a popu
lației $1 de asistență sanitară etc.

în centrul dezbaterilor din cele 337 
localități rurale ale județului Vran-

Primul concurs internațional 
de schi în noul sezon se va 
desfășura în zilele de 19 șl 20 
ianuarie la Poiana Brașov. La 
Bușteni, In zilele de 26 și 27 ia
nuarie, va avea loc concursul 
internațional de fond „Cupa Ca- 
raiman", rezervat juniorilor. La 
2 și 3 februario în cadrul „Cu
pei Poiana" este prevăzut un 
Important concurs Internațional 
de biatlon.

Gheorghiu, avînd un coeficient mai 
bun in turneul final, cucerește titlul 
de campion pe anul 1973.

Marele maestru internațional Flo
rin Gheorghiu, in virstă de 29 de ani, 
de profesie redactor la ziarul „Scin- 
teia tineretului", cîștigă pentru a 
șaptea oară titlul de campion al țâ
rii, pe care l-a obținut pentru prima 
oară la virsta de 16 ani,RÎNDURI
lin au tiștigat oaspeții cu 5—4. iar 
la feminin gazdele au terminat În
vingătoare cu 5—1. In intilnirea 
masculină, campionul francez Jac
ques Secretin a obținut trei victo
rii. între care cu 2—1 la campionul 
mondial Si En-tin. • Turneul in
ternațional de hochei pe gheață 
„Premiul ziarului Izvestia" s-a în
cheiat la Palatul sporturilor din 
Moscova eu victoria echipei U.R.S.S., 
care în ultimul meci al competiției 
a învins cu 7—1 (0—1. 3—0. 4—0) se
lecționata Cehoslovaciei. Intilnirea 
dintre echipele Poloniei și Finlandei 
s-a terminat la egalitate : 1—1 (0—1, 
0—0. 1—0). • Localitatea Columbia
na Medellin a găzduit întrecerile 
turneului final pentru „Cupa cam
pionilor Americii de Sud" la volei. 
Titlurile au fost cucerite, la mascu
lin si feminin, de echipele clubului | 
brazilian „Paulistano".

„ENTREPRISE"

0 nouă perspectivă tehnologică
In condițiile actualei penurii ener

getice trei lucruri par sigure : 1. 
prețul petrolului va cunoaște o creș
tere considerabilă ; 2. această creș
tere va avea asupra industriei re
percusiuni importante, mult mai 
mari decit se. credo în general ; 
3. toate previziunile economice baza
te pe extrapolările din trecut se 
vor vedea puse sub un mare semn 
de întrebare în anii 1970—1980.

Efectele creșterii prețului energiei 
vor fi destul de variate. Pe de o 
parte, se va accelera creșterea prețu
rilor produselor industriale. Pe dc 
altă parte, un mare număr de între
prinderi vor fi determinate să-și 
modifice gestiunea și strategia. In 
sfirșit — și aceasta este probabil 
consecința cea mai importantă — 
această situație va provoca o accele
rare considerabilă a progresului teh
nologic. Ca alte cuvinte, pe termen 
scurt, efectele crizei petrolului vor 
constitui un puternic clement de 
perturbare pentru industrie ; pe ter
men mai Îndelungat, ele ar putea să 
fie extrem de binefăcătoare.

în fața creșterii prețului energici 
șl materiilor prime, întreprinderile 
vor trebui sâ-și modifice atitudinea. 
Sporurile de pină acum au și creat 
dificultățL unui mare număr dc În
treprinderi americane, care fac cu 
greu față situației. Se vorbește chiar 
de faliment. Lipsa actuală de petrol 
brut, legată de lipsa de gaze natu
rale, ar putea foarte bine să antrene
ze falimentul sau, in orice caz. grave 
dificultăți și unor întreprinderi eu
ropene din sectorul petrochimic și 
din alte sectoare. Aceasta va provo
ca sau va accelera mișcările de re
structurare în sectoarele cele mai 
afectate.

Uriașe eforturi sint depuse de pe 
acum pentru a dezvolta și a perfec
ționa procedeele de recuperare a 
produselor și de readucere a mate
rialelor in circuitul productiv. Sint 
puse la punct metode care reduc 
risipa da energie. Astăzi, pentru 

cea s-a situat problema sporirii pro
ducției agricole, vegetale și animale, 
prin extinderea acordului global la 
toate culturile de cîmp și printr-o fo
losire intensivă a pajiștilor și a ce
lorlalte resurse furajere. Sătenii au 
făcut, totodată, numeroase propuneri 
privind construirea, prin contribuție 
in muncă șl In bani, a unor săli de 
clasă, amenajări de trotuare, băi co
munale, grădinițe pentru copil, tere
nuri de sport etc. A fost, de aseme
nea, subliniată importanța extinderii 
prestărilor de servicii către popu
lația sătească, printr-o mal bună am
plasare a unităților șl, in același 
timp, prlntr-un program concret de 
pregătire a cadrelor de viitori mese
riași.

Peste 1 300 de propuneri privind 
buna gospodărire șl Înfrumusețare a 
localităților rurale, Înfăptuirea unor 
obiective de larg Interes obștesc șl 
alte domenii ale vieții satelor s-au 
aflat și in atenția conferințelor orga
nizațiilor comunale F.U.S. din județul 
Brașov.

Un vast program de dezvoltare șl 
bună gospodărire a localităților a fost 
elaborat, de asemenea, in cadrul con
ferințelor in comunele județului Ma
ramureș, prin dezbaterea a peste 1 700 
de propuneri ale sătenilor din această 
parte a țârii,

(Agerpres)

Handbaliștii noștri 
victorioși la Paris

Lotul reprezentativ masculin da 
handbal al României, care se pregă
tește pentru campionatul mondial, a 
participat sub denumirea de selec
ționata orașului București, la un tur- 
neu-fulger, desfășurat in sala „Pierre 
do Coubertin" din Paris. In primele 
două partide, handbaliștii noștri au 
întrecut cu 11—7 (6—5) selecționata 
orașului Paris și cu 21—8 (8—5) se
lecționata Berlinului occidental. Șl 
în ultimul meci al turneului, întil- 
nind echipa Franței, au obținut vic
toria : 15—8 (8—3).

GALAȚI

Complexul sportiv 
al tineretului

Unul dintre obiectivele recent date 
in folosință la Galați este comple
xul sportiv al tineretului. Comple
xul — puni nd in valoare un teren 
supus eroziunii — se întinde pe o 
suprafață de 13 ha. La dispoziția 
tinerilor stau acum : un teren de 
fotbal, două de handbal și tot atitea 
de baschet, cinci terenuri de tenis, 
o pistă de atletism etc. In incintă 
s-au amplasat, de asemenea, un ves
tiar și o tribună metalică, s-au plan
tat pomi. Pentru concretizarea an
samblului de lucrări, tinerii gălățenl 
— ajutați, la lucrările mai preten
țioase, dc salariați din întreprinde
rile municipiului — au efectuat peste 
1,5 milioane ore de muncă patriotică.

Complexul sportiv, așezat la 
„confluența" mai multor micro- 
raioane ale Galațiului, este foarte 
frecventat de tineri. Chiar și acum, 
pe timpul iernii, aici va fi o bogată 
activitate. Intr-adevăr, pentru mo
ment vremea nu este propice pen
tru practicarea sporturilor de iarnă, 
dar edilii ne-au asigurat câ, deîndată 
ce temperatura va scădea, pe cîleva 
din terenurile complexului vor fi 
amenajate suprafețe cu glieață natu
rală. Bineînțeles, la Galați vor 
apare și alte patinoare naturale, de 
citva timp patinajul și hocheiul fiind 
sporturi mult îndrăgite de tineri.

Dintr-o discuție cu tov. loan Be- 
jan, primarul Galațiului, aflăm că 
tradiționalul „Orășel al copiilor" va 
fi organizat in acest an in cadrul 
complexului sportiv al tineretului.

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scinteli"

1 litru de benzină consumată de un 
automobil, aproximativ 99 la sută se 
risipește. Dar miine ? In toate țările 
se caută modalități de înlocuire a 
surselor costisitoare de energie — 
sau a celor care vor deveni costisi
toare — prin altele mai ieftine. Un 
exemplu : dezvoltarea gazului sinte
tic în Statele Unite. Dificultatea este 
că ar trebui să se aștepte mulți ani 
pină tind acest procedeu să poată fi 
folosit pe scară industrială. De tite- 
va luni, întreprinderile americane 
și-au sporit in mod vădit eforturile 
in materie de cercetare. In Franța 
mai multe întreprinderi mari încep 
să procedeze la fel. Ele vor accelera, 
fără îndoială, punerea în aplicare a 
unor procedee considerate pină acum 
prea scumpe.

întreaga strategie de producție a 
întreprinderilor va fi și ea moderni
zată. Astfel, se va opta pentru pro
duse care Lnclud o mai mică propor
ție de materii prime, dar care sint 
mai evoluate din punct de vedere 
tehnologic. în timp ce produsele mai 
complexe erau considerabil mal 
scumpe decit produsele mai puțin 
elaborate, odată cu creșterea prețu
rilor materiilor prime, discrepanța 
de pre-țuri diirtre aceste două feluri 
de produse va tinde să se reducă. 
Treptat, Întreprinderile vor fi de
terminate să renunțe la produsele 
mai simple care cuprind un procen
taj ridicat de materii de bază și se 
vor concentra asupra unor produse 
mai complexe — in așa fel incit să 
reducă cererea de materii prime.

Pentru ca industria să ajungă să 
rezolve creșterea prețurilor energiei 
și a materiilor prime va trebui să 
investească mult Desigur, capitalu
rile există ; dar clo nu vor fi sufi
ciente pentru întreaga lume. Băncile 
vor deveni din ce in ce mai selec
tive, favorlzind numai proiectele 
cele mai rentabile. Pentru industrie, 
creșterea prețului energiei va face 
competiția încă și mai dură.



viața internațională
GENEVA LUCRĂRILE CONFERINȚEI 

PENTRU PACE 
ÎN ORIENTUL APROPIAT

GENEVA 22 (Corespondență de la 
C Vlad) : Sîmbătă ou continuat, la 
Palatul Națiunilor din Geneva, lu
crările Conferinței pentru pace in 
Orientul Apropiat, desfășurată sub 
auspiciile O.N.U. I-a lucrările din cea 
de-a doua zi a conferinței, care și-a 
desfășurat activitatea cu ușile Închi
se. la nivel de miniștri de externe, 
au fost reprezentate Republica Arabă 
Egipt. Israelul. Iordania, Statele 
Unite si U.R.S.S.

După încheierea ședinței de sâm
bătă. Kurt Waldheim, care a prezidat 
lucrările din cele două zile, a dat 
publicității următorul text, intitulat 
„Declarația secretarului central al 
Națiunilor Unite rezurnind concluziile 
Conferinței de pace In Orientul Apro
piat cu privire la munca de viitor » 
conferinței'1 :

..După deliberări oficiale și ofi
cioase, țn sinul conferinței s-a dega
jat consensul privind continuarea lu
crărilor ei prin crearea unui grup 
militar, precum și a altor grupuri de

VIETNAMUL DE SUD

ÎNCĂLCĂRI Alt ACORDULUI 
Dl INCLTARE A FOCULUI
VIETNAMUL DE SUD 22 (Ager

pres). — Purtătorul de cuvint al 
Ministerului de Externe al Repu
blicii Vietnamului de Sud a dat pu
blicității un comunicat în care se 
arată că, in intervalul 11—15 de
cembrie, administrația saigoneză a 
comis 2 225 de acte de încălcare a 
acordului de încetare a focului, între 
care numeroase bombardamente ae
riene împotriva zonelor controlate de 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, o- 
perațiuni de represalii și de „pa
cificare", Jafuri și distrugeri contra 
avutului locuitorilor din zonele eli
berata.

Declarația Agenției Centrale Telegrafice Coreene

ACJIUNI CONTRARE NORMALIZĂRII 
SITUAȚIEI DIN COREEA

Agenția Centrală Te
legrafică Coreeană a 
fost autorizată să de
clare că. in ultimele 
zile, trupe sud-coreene 
au comis acte ostile și 
de spionaj împotriva 
părții de nord a Co
reei. Pătrunderea în 
mai multe rinduri a u- 
nor nave militare in 
apele teritoriale ale 
R.P.D. Coreene, trimi
terea unor avioane de 
recunoaștere in spațiul 
aerian el Coreei popu
lare constituie acțiuni 
menite să agraveze în
cordarea in Coreea, să 
creeze o psihoză de 
război, ceea ce vine 
în contradicție cu nă
zuințele întregului po
por coreean, ale for
țelor progresiste din 
lumea întreagă spre

pace, spre reunificarea 
independentă și paș
nică a Coreei.

A.C.T.C. este autori
zată să condamne in 
mod energic aceste 
acte care violează a- 
cordul de armistițiu, 
agravind încordarea, 
sfidind Declarația co
mună a Nordului și 
Sudului Coreei din 4 
iulie și vizind perpe
tuarea dezmembrării 
țării.

Nu este întimplător, 
se spune mai departe 
In declarația A.C.T.C., 
că tocmai in momentul 
in care tineretul stu
dios și populația din 
partea de sud a Co
reei intensifică lupta 
lor pentru democrație, 
guvernanții de la Seul 
au decretat starea de

STABILIREA RELAȚIILOR DIPLOMATICE DINTRE R. P. BULGARIA Șl R. P. UNGARĂ CU R. F, GERMANIA

Contribuții la consolidarea destinderii in Europa
După cnm s-a anunțat, sfirșitul acestei săptămini a fost martorul 

unor importante evenimente in viața continentului nostru : R. P. Bulgaria 
și R. P. Ungară au stabilit relații diplomatice la rang de ambasadă cu 
R. F. Germania, S-au făcut astfel noi pași însemnați pe calea deplinei 
normalizări a relațiilor intereuropene, bazate pe principiile independenței 
și suveranității naționale, egalității în drepturi, avantajului reciproc, 
neamestecului in treburile interne, nerecurgerii la forță și la amenințarea 
cu forța. Aceste acte de politică externă se înscriu in contextul larg al 
evoluției pozitive pe continent și in întreaga lume, spre destindere, încre
dere și colaborare intre națiuni.

România, care, in spiritul coexistenței pașnice, al cerințelor colaboră
rii cu toate statele, fără deosebire dc orinduirca lor social-poli- 
tică, a stabilit încă din 1967 relații diplomatice cu R. F. Germa
nia, salută acești pași ca noi contribuții dc natură să ducă 
la îmbunătățirea climatului politic, la lichidarea definitivă a ur
mărilor celui dc-al doilea război mondial, la statornicirea unor 
baze trainice pentru Înțelegere, cooperare și securitate în Europa șl pe 
glob — țel spre care toate popoarele iși îndreaptă speranțele și își con
centrează eforturile.

în legătură cu evenimentele amintite, publicăm mai jos corespon
dențe din Sofia și Budapesta.

SOFIA

In cercurile politice 
și de presă din capi
tala Bulgariei socia
liste. stabilirea de re
lații diplomatice cu 
R.F. Germania c-ste a- 
preclată cu satisfacție 
ca un act ce deschide 
o pagină nouă In rela
țiile reciproce, menit 
să se răsfringă in mod 
pozitiv — prin înlătu
rarea obstacolelor ce 
mai persistă in calea 
acestor relații — atit 
pe planul bilateral, cit 
și in ce privește am
bianța politică inter- 
europeană

„Contactele dintre 
Bulgaria și R.F.G. 
care au avut loc. re
centul schimb de de
legații parlamentare, 
participarea la diferi
te tlrguri și expoziții 
au contribuit, într-o 
măsură considerabilă, 
la ci earea atmosferei 
favorabile pentru dez

voltarea relațiilor și 
întărirea încrederii re
ciproce, arată zia
rul „ZEMEDELSKO 
ZNAME". S-a conturat 
o apropiere substan
țială In ce privește o- 
piniile privind diferite 
probleme importante 
de ordin politic și c— 
con om ic. Acum, cind 
ambele țâri au inau
gurat un capitol nou 
In ce privește relațiile 
reciproce, există toate 
condițiile pentru dez
voltarea lor în conti
nuare pe baza avan
tajului reciproc.

Normalizarea relații
lor dintre Bulgaria și 
R.F.G corespunde in
tru totul orientării iu
bitoare de pace In po
litica externă promo
vată de guvernul bul
gar — subliniază în 
continuare ziarul. în
semnătatea acestui act 
nu trebuie apreciată

lucru pe care conferința le-ar dori 
să flc formate la o dată ulterioară.

Grupul de lucru militar va începe 
să discute, fără intirziere, problema 
dezangajării forțelor.

Grupurile de lucru vor prezenta 
concluziile și recomandările lor con
ferinței, care va continua cel puțin 
la nivel de ambasadori.

Conferința miniștrilor de externe 
'•a fi reconvocată din nou. la Gene
va. ori de cile ori evoluția situației 
o va cere".

Șimbătă după amiază. Kurt Wald
heim a declarat presei : ..consider că 
începutul conferinței de la Geneva a 
fosi bun. Am Impresia că toți parii- 
clpanțil slnt Interesați in găsirea unei 
soluții. Există un spirit conciliant 
care predomină și aceasta este încu
rajator". Pe de altă parte, el a adău
gat că rămin numeroase puncte de 
divergență și a insistat asupra faptu
lui că această conferință „va fi de 
lungă durată". Kurt Waldheim a con
firmat că O.N.U. va fi reprezentată la 
lucrările grupului militar de lucru 
egiptcano-israelian, dar — a precizat 
el — „modalitățile acestei participări 
vor fi fixate ulterior".

Un purtător de cuvint al O.N.U. 
a declarat, totodată, că Națiunile 
Unite vor fi reprezentate la nego
cierile de pace in Orientul Apropiat, 
care vor continua la nivel de amba
sadori și ar putea să înceapă săptă- 
mina viitoare.

Purtătorul dc cuvint al delegației 
egiptene a calificat drept un ..bun 
început" declarația secretarului ge
neral al O.N.U. Declarația — a spus 
el — a acordat o prioritate absolu
tă ...sarcinii grupului de lucru mili
tar care se va reuni imediat după 
25 decembrie, pentru a relua nego
cierile. începute in cursul intilniri- 
lor de la kilometrul 101. de acolo 
dc Unde ele au fost oprite". Ședința 
de sîmbâtă dimineață — a subliniat 
purtătorul egiptean de cuvint — a 
decurs intr-o atmosferă „de lucru și 
cordialitate".

La rindul său. un purtător de cu
vînt al delegației israeliene la con
ferință a declarat că „Israelul este 
satisfăcut de rezultatele primei faze 
a reuniunii".

în cursul zilei de simbătâ. la Ge
neva au continuat întilnirlle bilate
rale intre diverși participant! la lu
crările conferinței.

alarmă în rindul for
țelor terestre, mariti
me și aeriene, organi- 
zind totodată o reu
niune a șefilor de corp 
de armată. Asemenea 
acte țintesc să bareze 
calea spre reunificarea 
pașnică și independen
tă a Coreei printr-o 
agravare artificială a 
încordării, să ofere 
pretexte pentru a jus
tifica ocuparea sudu
lui Coreei de către 
trupele americane.

Dacă elementele be
licoase merg pe dru
mul agravării situației 
din Coreea, se arată 
in declarația A.C.T.C., 
ele vor trebui să-și 
asume întreaga răs
pundere pentru toate 
consecințele decurgind 
din ‘ aceasta.

numai din punctul de 
vedere al raporturilor 
bilaterale, pentru că 
acest act constituie, 
concomitent, o parte a 
procesului pozitiv al 
dezvoltării europene, 
dominant în actuala 
perioadă. El nu poate 
ti rupt de alte docu
mente importante care 
reglementează relațiile 
dintre țările socialiste 
și R.F.G. și care au 
accelerat acest pro
ces".

Intr-un comentariu 
intitulat „Baza nor
malizării relațiilor". 
„NARODNA ARMIA" 
seri? că stabilirea re
lațiilor diplomatice va 
impulsiona colabora
rea in toate dome
niile intre cele două 
țări, contribuind ast
fel la cooperarea lar
gă pe plan intereuro- 
pean.

C. AMA.RITEI

COLUMBIA

REGLEMENTĂRI PRIVIND 
INVESTIȚIILE

DE CAPITAL STRĂIN
BOGOTA 22 (Agerpres). — Gu

vernul columbian a dat publicității 
un comunicat privind noile regle
mentări referitoare la investițiile de 
capital străin in Columbia. Potrivit 
documentului, întreprinderile străine 
care doresc să-și desfășoare activi
tatea pe teritoriul columbian nu vor 
putea efectua investiții in domeniile 
serviciilor publice, asigurărilor, ser
viciilor publicitare și in sectoarele 
de presă, radio și televiziune. Este, 
de asemenea, interzisă investirea 
unor noi fonduri de capital străin 
in întreprinderile de comercializare 
a produselor.

Carlos Andres Perez - 
proclamat oficial 

președinte ales 
al Vcnezuelei

Amnistierea a 243 de deținuți 
politici

CARACAS 22 (Agerpres). — Can
didatul partidului Acțiunea Democra
tică in alegerile prezidențiale de la 
9 decembrie din Venezuela, Carlos 
Andres Perez, a fost proclamat ofi
cial președinte ales al acestei țări.

Venezuela va promova o politică 
internă de dezvoltare economică na
țională susținută, iar pe plan ex
tern — o politică de cooperare cu 
toate statele lumii — a declarat el 
cu acest prilej. Carlos Andres Perez 
a subliniat, totodată, că guvernul său 
va sprijini eforturile țărilor în curs 
de dezvoltare in vederea atingerii 
unui indice superior de dezvoitare 
economico-socialâ.

★
Președintele în exercițiu al Vene- 

zuelei. Rafael Caldera, a semnat un 
decret in baza căruia au fost amnis- 
tiați 243 de deținuți politici și a or
donat punerea lor imediată in liber
tate — relatează agenția Prensa La
tina. Măsura corespunde solicitărilor 
formulate in acest sens intr-o serie 
de documente date publicității la Ca
racas. la începutul săptăminii cu
rente. de către Partidul Comunist din 
Venezuela (P.C.V.), Mișcarea pentru 
socialism (M.A.S.), Mișcarea Electo
rală a Poporului (M.E.P.) și Mișca
rea de stingă revoluționară (M.I.R.)
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agențiile de presă transmit:
Franța a acordat R. D. 

Vieinam asistență econo- 
lîlîcâ ’n val°are de 100 mi
lioane de franci. Potrivit termenilor 
acordului încheiat in acest sens de 
cele două țări, 30 de milioane de 
franci sint oferiți R.D. Vietnam ca 
ajutor nerambursabil, 35 de milioane 
constituie împrumuturi acordate pe 
baze avantajoase, iar restul de 35 mi
lioane de franci sint credite bancare 
garantate de guvernul francez. Cele 
două părți și-au exprimat satisfac
ția in legătură cu acest acord, repre- 
zentind începutul unei noi etape a 
colaborării economice dintre Franța 
și R.D. Vietnam.

Explozii în capitala bri- 
tnnîcă» ^a Nerval de cîteva mi

BUDAPESTA

Stabilirea relațiilor 
diplomatice intre R.P. 
Ungară și R.F. Ger
mania este salutată la 
Budapesta ca o ac
țiune cu profunde 
semnificații politice, 
marcind un moment 
important in relațiile 
bilaterale și înscriin- 
du-se, totodată, în 
cadrul general al mu
tațiilor pozitive din 
Europa.

Presa budapestană 
subliniază că astăzi 
toate popoarele euro
pene doresc să coope
reze și să trăiască in 
bună vecinătate, să 
contribuie, astfel, la 
cauza securității pe 
continentul nostru și 
in lumea întreagă. 
Totodată, stabilirea re
lațiilor diplomatice in
tre R. P. Ungară și R. F. 
Germania este consi
derată ca un nou ja
lon pe calea extinderii

raporturilor de colabo
rare dintre țâri euro
pene cu sisteme po
litice diferite, a îm
bunătățirii continue a 
climatului politic.

Comentind acest e- 
veniment, „NEPSZA- 
BADSAG", organul 
Comitetului Central al 
P.M.S.U., scrie printre 
altele : „Stabilirea de 
relații diplomatice 
intre R. P. Ungară și 
R. F. Germania des
chide o nouă etapă 
in relațiile dintre cele 
două țări. R. F. Germa
nia este a suta țară 
ci£ care R. P. Ungară 
are relații diplomatice. 
Raporturile dintre 
R. P. Ungară și 
R. F. Germania s-au 
imbunătățit continuu, 
colaborarea economi
că, politică, culturală 
și în alte domenii este 
tot mai intensă. Sta
bilirea relațiilor di

Cercetări in Cosmos Sosirea la Tokio a tovarășului Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.

„SOIUZ-13''
MOSCOVA 22 (Agerpres). — Con- 

flnuindu-și programul de cercetări 
in spațiul cosmic, echipajul navei 
,,Soiuz-13" a orientat telescopul dc 
bord spre constelația Gemenilor. 
Sistemul. complex dc telescoape 
,,Orion-2" le permite celor doi cos- 
monauți sd realizeze spectrofoto- 
grafii ale stelelor și diferitelor 
porțiuni ale boitei cerești. Plasarea 
pe o orbită situată dincolo de at
mosfera terestră a unui telescop cu 
diametrul de trei metri va permite 
oamenilor de știință să obțină in
formații prețioase in legătură cu 
procesele fizice care se produc în 
Univers Și despre diferite alte ga
laxii aflate la o distanță de sute 
de milioane sau chiar de un mi
liard ani-lumină de Terra.

înainte de a trece la spectrofoto- 
grafierea constelației Gemenilor, 
cosmonauții Piotr Klimuk și Va
lentin Lebede" au procedat la o- 
rientarca inițială a navei.

Oamenii de știința care coordo
nează experimentul „Soiuz-13" au 
declarat cd sint foarte mulțumiți de 
modul in care cei doi cosmonauți 
se orientează in spațiul interstelar. 
De peste 4S de ore, inginerul de 
bord Valentin Lebedev nu mai re
curge la hărțile astronomice pre
gătite de specialiști pentru fiecare 
spectrografiere. Cosmonauții nu au 
la dispoziție prea mult timp pen
tru efectuarea acestor operațiuni 
complexe, căci o noapte pe orbita 
circ um terestră durează numai... 
30—35 dc minute ! Cu toate acestea, 
ei și-au indeplinit pină acum mi
siunea științifică cu operativitate și 
precizie — menționează agenția 
T.A.S.S.

„SKYLAB-3"
HOUSTON 22 (Agerpres). — As

tronautul Edward Gibson, membru 
al actualului echipaj „Skylab". și-a 
consacrat întreaga zi de vineri ac
țiunii de observare a Soarelui cu 
ajutorul telescoapelor.

Cu acest prilej, astronauții ame
ricani au observat o serie de ex
plozii pe suprafața Soarelui. A- 
ceste explozii solare neașteptate, 
care au inceput lent, s-au intensi
ficat atit de brusc incit ei au lan
sat un semnal de alarmă tuturor 
instalațiilor de comunicații milita
re șl civile, din nordul Statelor 
Unite și Canada. Furtunile magne
tice. generate de fluxul masiv de 
radiații solare, sint susceptibile să 
provoace întreruperi in transmisiile 
de radio.

nute. in centrul capitalei britanice, 
in noaptea de vineri spre simbâtă, 
au avut loc trei explozii. Prima din
tre ele s-a produs in fata intrării 
unei mari săli de cinematograf din 
Leicester Square, rănind două per
soane. Citeva momente mai tîrziu, 
alte două explozii s-au produs in 
vecinătatea clădirii gării Charing 
Cross, prorocind rănirea gravă a 
două persoane si avarierea unei 
părți dintr-o clădire. Scotland Yar
dul consideră că autorii, morali și 
materiali, ai acestor atentate sint 
membri ai aripii ilegale a organiza
ției Armata Republicană Irlandeză 
(I.R.A.).

Crearea Consiliului na
țional de securitate din Ar- 
ggntinOo Buenos Aires a fost 

plomatice este încu
nunarea unui proces 
inceput mai de multă 
vreme și deschide 
perspective favora
bile dezvoltării pe mai 
departe a colaborării 
multilaterale. Partea 
ungară constată cu 
satisfacție acest eve
niment și dorește dez
voltarea în continuare 
a relațiilor reciproce.

Sintem convinși — 
scrie in continuare 
ziarul — că statorni
cirea de relații diplo
matice intre R.P. Un
gară și R.F. Germania 
va contribui nu numai 
la întărirea și dezvol
tarea formelor de co
laborare existente, ci 
va duce la clarificarea 
problemelor încă ne
rezolvate și elabora
rea unor puncte de 
vedere comune in a- 
ceste chestiuni".

Aurel POP

TOKIO 22 (Corespondentă de la 
P. Diaconu). — Tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a sosit, la 22 decembrie, la Tokio, 
tx?ntru a face o vizită la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Japonia. Pe aeropor

Valorificarea potențialului 
continentului african în dezbaterea 

unei importante reuniuni
Impozantul edificiu al Uniunii So

cialiste Arabe, situat pe malul Nilu
lui, adăpostește de citeva zile cea 
de-a doua conferință a miniștrilor in
dustriei din țările Africii, la 
care participă delegați ai Or
ganizației Unității Africane (O.U.A.), 
ai Comisiei economice a O.N.U. pen
tru Africa și ai Organizației Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltarea In
dustrială (O.N.U.D.I.).

Africa dispune, așa după cum se ■ 
știe, de imense resurse, a căror va
lorificare constituie o preocupare 
centrală a tinerelor state africane, 
concretizată in cursul ultimilor ani 
într-un șir de documente-program, 
cum ar fi Strategia Africii pentru 
dezvoltare in deceniul 1970—1980, 
Declarația cu privire la cooperare, 
dezvoltare și independența economică 
adoptată de șefii de stat ai O.U.A. in 
mai 1973. Declarația cu privire la in
dustrializarea Africii in anii ’70. adop
tată de prima conferință a miniștri
lor industriei în mai 1971. și altele. 
Aceste programe-cadru, precum si 
planurile de dezvoltare întocmite de 
fiecare stat in parte au dat rezul
tatele pozitive care au pus bazele 
tinerei industrii africane. Totuși 
rapoartele și studiile prezentate in 
cursul actualei conferințe de la Cairo 
arată că aceste rezultate sint departe 
de a satisface dorința arzătoare a 
popoarelor continentului de a pune 
capăt subdezvoltării moștenite din 
timpul îndelungatei dominații co
loniale. în perioada 1960—1970,
se arată intr-un studiu al Co
misiei economice a O.N.U. pentru 
Africa, sectorul industrial al țări
lor africane in curs de dezvoltare 
a cunoscut, în termeni reali, o dez
voltare de 6,5 la sută, In comparație 
cu 8 la sută stabilit ca obiectiv in 
cadrul Strategiei internaționale pen
tru cel de-al doilea deceniu al dez

anunțată oficial crearea Consiliului 
național de securitate, din care fac 
parte toti membrii cabinetului. Noul 
organism va fi prezidat de ministrul 
de interne, iar in atribuțiile sale in
tră coordonarea și centralizarea ac
tivităților guvernamentale în lupta 
împotriva acțiunilor care ar aduce 
atingere drepturilor și garanțiilor in
dividuale. securității naționale și or
dinii publice.

Enuadorul- membru al 
O.P.E.C. Ecuadorul a fost admis ca 
membru cu drepturi depline al Or
ganizației țărilor exportatoare de 
petrol — O.P.E.C.. informează agen
ția Prensa Latina.

Guvernul indian a prMpnlat 
parlamentului un proiect de lege 
potrivit căruia companiile comercia
le străine care acționează pe teri
toriul Indiei, cu excepția celor din 
transporturile aeriene și de naviga
ție. nu vor mai putea să dețină, cu 
începere de la 11 ianuarie 1974. o 
cotă de participare mai mare de 26 
la sută. De ademenea. companiile ale 
căror activități sint orientate in pro
ducție nu vor putea să dețină mai 
mult de 60 la sută din acțiuni.

Gustavo Villaparedes a 
încetat din viață. La 21 de- 
cembrie. la Caracas, a încetat din 
viată Gustavo Villaparedes. membru 
al C.C. al P.C. din Venezuela, erou 

NOI MĂSURI DE ECONOMISIRE 

A CARBURANȚILOR
JAPONIA. A fost declarată „starea de necesitate"

• Guvernul japonez a declarat, simbălă, „starea de necesitate" pentru 
a face față dificultăților create de actuala criză de energie. Premierul 
Kakuci Tanaka a exprimat hotărirea guvernului său de a depăși aceste 
dificultăți și a anunțat intrarea imediată in vigoare a celor două legi 
privind stabilizarea nivelului de viață și reglementarea aprovizionării, 
stocării și distribuirii produselor petrolifere, legi adoptate de Dictă 
vineri seara. Noua legislație acordă guvernului depline puteri pentru 
aplicarea programului in zece puncte elaborat vineri, în scopul recurgerii 
la măsuri concertate de reducere a cererii pe piață și, in consecință, a 
volumului activității economice, atit prin intermediul politicii fiscale și 
monetare, cit și prin raționalizarea folosirii combustibililor lichizi și a 
altor produse, inclusiv reducerea cu 20 la sută a consumului de energic.

S.U.A. Fiecare automobilist - 200 km pe săptămînă
• Guvernul american a lansat un apel in care cere automobilișlilor 

să nu parcurgă mai mult de 200 km pe săptămină. Stațiile de benzină 
au primit dispoziția de a nu livra mai mult de 10 galoni de benzină 
(un galon este egal cu 3,8 litri) pentru fiecare automobil, la o alimentare.

Camera Reprezentanților a S.U.A. a refuzat să accepte proiectul de 
lege, aprobat anterior de Senat, care ar fi acordat președintelui Nlxon 
puteri excepționale in vederea combaterii crizei energetice.

BRAZILIA. Spre majorarea prețurilor la benzină
• Potrivit ziarului „O GJobo", prețurile la benzină șl alte produse 

derivate ale petrolului vor înregistra, inccpind dc la 1 ianuarie, in Bra
zilia, o creștere de pină la 40 la sută.

tul international Haneda, oaspetele 
a fost intimpinat de Tomio Nishi- 
zawa, membru al Biroului Perma
nent al Prezidiului C.C. al P.C.J.

Au fost prezenți. de asemenea, 
ambasadorul României la Tokio. Ni- 
colae Flnanțu. și membri ai amba
sadei.

voltării. Primii doi ani ni deceniu
lui in curs au fost martorii unei 
scăderi a procentajului respectiv, 
care, în 1970—1971, a fost dc numai 
5.4 la sută. Un decalaj considerabil 
persistă in continuare intre nivelul 
industrializării Africii Și cel al altor 
regiuni ale lumii. In timp ce in ma
rile țări industriale sectorul indus
trial asigură 60 pină la 70 la sută 
din producție, in Africa, în cursul 
anului 1971 acest sector a reprezen
tat ceva mai mult de 20 la sută nu
mai in 15 din cele 41 de țări in curs 
de dezvoltare, depășind 30 la sută 
doar in Egipt. Senegal, Zair, Congo. 
„A sosit timpul ca Africa să pă
șească intr-o fază nouă, al cărei 
obiectiv principal trebuie să fie 
cucerirea unei poziții mai puternice 
in economia mondială. Pentru a a- 
tinge acest obiectiv, strategiile in
dustrializării. care vor fi elaborate 
in această fază, trebuie să-și pro
pună. in primul rind. să pună în 
slujba prioritară a africanilor toate 
resursele Africii, resurse imense, 
care pină acum au fost ignorate sau 
utilizate in interesul străinilor", se 
arată in raportul amintit.

Este tocmai ceea ce iși propune 
să facă actuala conferință de la 
Cairo. în cuvintul lor, delegații 
Algeriei, Republicii Centrafricane, 
Ugandei, Zairului. Senegalului, Ni
geriei și altor țări au propus întă
rirea controlului de stat asupra re
surselor naționale, stimularea unei 
politici de formare a cadrelor, crea
rea unui fond comun de investiții, 
a unui Birou african pentru studie
rea proiectelor industriale și a unul 
Consiliu african al resurselor mine
rale, dezvoltarea mijloacelor de co
municație interregională etc.

Nicolae N. LUPU
Cairo 

al Rezistentei venezuelene împotri
va dictatorului Marcos Perez Jime
nez. Arestat in 1952 de agenții dicta
torului, Gustavo Villaparedes a fost 
supus unor grele torturi, in diverse 
închisori. In 1954 a fost exilat în 
Mexic, iar apoi, reîntors in tară, gu
vernul Romulo Betancourt îl întem
nițează. in 1960. pentru o perioadă 
de cinci ani. Liderul comunist Ve
nezuelan a desfășurat o amplă ac
tivitate pe linie de partid. îndepli
nind diferite sarcini in cadrul Co
mitetului Central al P.C.V.

Senatul american3 a>>r°bal
legislația in baza căreia femeile vor 
putea fi admise in academiile mi
litare ale Statelor Unite.

Participanții la reuniunea 
Consiliului Ministerial al 
O.P.E.C. de la Teheran» 031-6 ?i-a 
început lucrările sîmbătă. au fost 
primiți de sahinsahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr.

Curtea militară de apel a 
S.U.fi. — cel mai înalt tribunal 
militar american — a confirmat con
damnarea locotenentului William 
Calley la pedeapsa cu închisoare pe 
termen de 20 de ani pentru parti
cipare la masacrul de la Song My.

In regiunea Anatoliei de 
est, din Turcia, au fost Inre- 
gistrate, in ultimele zile, ninsori a- 
bundente însoțite de viscole puter
nice. termometrul indicind tempera
turi de pină la minus 25 de grade 
Celsius.

DE PRETUTINDENI
• APARAT PENTRU 

CONTROLUL CALITĂȚII 
APEI. O uzină britanică a 
construit un aparat submersibil 
pentru controlul calității apei. 
Aparatul poate fi lăsat fără su
praveghere timp de 3 săptămini 
intr-un riu, la confluența unei 
ape curgătoare cu marca sau in 
alte locuri similare. El deter
mină automat șl transmite — in 
mod normal o dată pe oră — 
date privitoare la calitatea apel. 
Aparatul determină, printre al
tele, temperatura apei, densita
tea compoziției minerale, conți
nutul de oxigen etc. Toate a- 
ceste date sint înregistrate pe o 
bandă magnetică, iar apoi, la 
intervale regulate, transmise la 
un centru de recepție.

• GĂINILE Șl STRE
SUL PSIHIC. o grupă de 
cercetători a făcut constatarea 
că in S.U.A. un procent ridicat 
de ouă sint sparte in timpul 
transportului de la ferme la an
grosiști. producindu-se o pa
gubă de 60 milioane de dolari 
pe an. în schimb, in Anglia, 
pierderile sint de două ori mal 
mici. în condiții similare de îm
pachetare.

După opinia expertilor. pagu
bele mal mari înregistrate in 
primul caz se datoresc lipsei de 
calciu, care influențează asupra 
grosimii și rezistenței cojii ouă- 
lor. Motivul pare a fi in strinsă 
legătură cu lipsa de spațiu. Dis- 
punind de un spațiu de mișcare 
nedrămuit la centimetru, găinile 
fermierilor englezi par a se 
„simți" mai bine. în orice caz 
ele nu sint afectate de „stresul 
psihic, care are o influență ne
favorabilă asupra rezervelor de 
hormoni, iar aceștia, la rindul 
lor, asupra producerii calciului 
in organism.

• PEȘTE CU GUSTUL 
CĂRNII DE VACĂ. >" 
Peru se experimentează intro
ducerea ținui proces tehnologic 
care să dea peștelui gu.<rV căr
nii de vacă, mai ales că aceasta 
este carnea preferată a perua
nilor. De asemenea, laboratoa
rele din R. F. Germania au 
reușit să prepare in așa fel 
carnea de peste incit se deose
bește foarte greu de cea de vită,

• BOMBOANE ANTI- 
CARIE. Adaosuri de fluor la 
apa potabilă, la pasta de dLntl 
sau apa de gură au dus. in Sue
dia, la reducerea cariilor den_ 
tare, mai ales în rindul copii
lor și tinerilor. într-o situație 
statistică privind regiunea Mal
mo se arată că, față de 1965, 
timpul folosit pentru tratamen
te dentare in rindul tineretului 
a scăzut, in 1973, cu o treime. 
De curind, in Suedia a apărut 
un nou produs — bomboane cu 
fluor — recomandate copiilor 
intre 3 și 6 ani.

• AMBIANTĂ FAMI
LIARĂ. Fostul arbitru italian 
de fotbal Nino Guzzi nu-și dez
minte vechea pasiune. Astăzi, 
proprietar al unei fabrici de 
ceasuri, el produce ornice care, 
la fiecare 15 minute, reproduc 
strigătele și fluierăturile carac
teristice atmosferei de pe sta. 
dioane. în Ioc de cifre, ceasurile 
au pe cadran figuri de jucători, 
cu numerele respective, iar 
semnalul deșteptătoarelor — șu
ieratul asurzitor al unui fluier 
de arbitru.

• IN INDIA - 70 DE 
LIMBI. Rezultatele de pină 
acum ale unui recensămint. în
ceput in India in 1971, arată că 
in această țară există 70 de 
limbi vorbite de comunități cu- 
prinzind cel puțin 10 000 de oa
meni. Peste 162 milioane de oa
meni — ceea ce reprezintă 29,67 
la sută din populație — au indi
cat hindusa drept limbă ma
ternă.

84 milioane de indieni — 15 
la sută din populație — vorbesc 
limbi care nu fac parte din cele 
15 enumerate in constituția ță
rii.

• WISKYUL VA FI 
RAȚIONALIZAT.
va fi raționalizat din cauza pe- 
nuriei de... butelii Și ambalaje. 
Această hotărire a fost luată 
de una din cele mai mari dis
tilerii scoțiene, confruntată cu 
o gravă penurie de ambalaje 
din plastic. Grupul respectiv a 
lansat concomitent o campanie 
in sinul clientelei in încercarea 
de a recupera 12 milioane de 
butelii goale. De reținut că wis- 
kyul este unul din principalele 
produse britanice de export

• PRIMUL TARZAN, 
IN SPITALUL DIN LAS 
VEGAS. Johnny Weismuller, 
fost campion olimpic de nata- 
ție și strălucit actor de cinc-ma, 
a fost victima unei grave crize 
cardiace și este internat, de 
miercuri, intr-un spital din Las 
Vegas.

Johnny WeismOller, astăzi în 
virstă de 69 de ani, a reprezentat 
Statele Unite la edițiile jocu
rilor Olimpice din anii 1924 și 
1928, desfășurate la Paris și Am
sterdam. în capitala Franței, 
Weismuller a ciștigat probele 
de 100 și 400 m liber, iar la 
Amsterdam a obținut medalia 
de aur la proba de 100 m liber.

In 1932. Johnny Weismiiller 
și-a făcut debutul ca actor de 
cinema la Hollywood, in rolul 
lui Tarzan.
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