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MAI BUNA 1
GOSPODĂRIE.. .. ... ... j
imperativ economic 

și social
După cum s-a subliniat la recen

ta plenară comună a C.C. al P.C.R. 
$i a Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a Româ
niei. o condiție importantă a înde
plinirii prevederilor planului pe 
anul 1974 in agricultură o consti
tuie mai buna folosire a fondului 
funciar. Hotârirea plenarei preve
de ca organele și organizațiile de 
partid, organele și unitățile agrico
le. comitetele executive ale consi
liilor pooulare județene să ia mă
suri hotărite pentru gosnodărire?. 
judicioasă a fondului funciar și 
conservarea pămintului — avuție 
națională de importantă hotăritoa- 
re — pentru limitarea la minimum 
a scoaterilor din circuitul agricol a 
terenurilor. pentru refacerea și re
darea in circuitul agricol a altor 
terenuri, dezvoltarea și îmbunătă
țirea fondului funciar agricol. încă 
din această perioadă, cind in unită
țile agricole se definitivează pla
nuri!-' de producție rv 1974. să se 
prevadă acțiuni hotărite in acest 
sens, care să ducă la extinderea 
suprafețelor arabile și valorificarea 
Judicioasă a fiecărei palme de pă-

Cu foaie că tn ultimii ani au 
fost efectuat? ample lucrări de îm
bunătățiri funciare — desecări, 
combaterea eroziunii soiului, valo
rificarea terenurilor nisipoase — 
exts’â i-.ră importante resurse de
teren care 
puse in 
primăvară 
ren care 
capete de

po* si trebuie să fie 
valoare. în fiecare 
rămin parcele de te- 
nu se insămințează : 

tarlale, terenuri situate
de-a lungul șoselelor și căilor fera-
te. spatiile dintre construcțiile zoo-
tehnice. locuri virane din vatra sa
telor etc. în alte locuri, terenul 
agricol este brăzdat de drumuri in 
toate direcțiile, ceea ce. evident, 
micșorează suprafața arabilă. Adu
nate la un loc. ac iste suorafețe re
prezintă mii și zeci de mii de hec
tare de pe care s-ar putea obține 
mari cantități de produse a- 
gricoie. Tocmai de aceea, in pla
nurile de producție care se de

finitivează acum, fiecare unitate 
agricolă — de stat sau cooperatistă 
— are îndatorirea de răspundere 
de a stabili cele mai judicioase

■ i
rei palme de pămint a tuturor su
prafețelor agricole apte pentru a fi 
cultivate din perimetrele intravi
lane. incintele gospodărești, plan
tațiile tinere de vii in care rindu- 
riie sint la distante mari și live
zile de pomi, a capetelor de tar
lale. a porțiunilor din zona canale
lor de desecare și irigare. De pe 
toate aceste terenuri se pot obține 
însemnate cantități de porumb, le
gume. plante furajere.

O altă rezervă de extindere a 
suprafețelor agricole o constituie 
terenurile inundabile din luncile 
riurilor. cele cu exces de umidi
tate. cele situate in pantă și sumise 
eroziunii etc. Precipitațiile abun
dente din toamna anului trecut si 
primăvara acestui an au determi
nat băltirea apei pe mari supra
fețe. La chemarea organizațiilor de 
partid și a consiliilor oopulare co
munale. zeci de mii de țărani, in 
sprijinul cărora au venit numeroși 
oameni ai muncii de la orașe, au 
particiDat la lucrările de dese
care. A fost un examen greu, care 
a dovedit capacitatea organelor și 
a organizațiilor de partid, a consi- 
liilor populare de a desfășura am
ple acțiuni în vederea bunel folo
siri a pămintului. Deși in partea a 
doua a acestui an. ca urmare a lip
sei de precipitații, doar in puține 
locuri apa a băltit pe teren, totuși 
lucrările de desecare trebuie exe
cutate așa cum au fo=;t proiectate 
Experiența a demonstrat că excesul 
de aoâ poate provoca tot a ti ta 
pagubă ca si seceta. iar uneori 
chiar mai mare. D- aceea, acum, in 
perioada de iarnă, este necesar să 
se continue execuția lucrărilor de 
desecare. întrucit pămintul nu este 
înghețat aceasta permite să se sape 
in condiții bune canale și șanțuri 
pentru desecări. De asemenea, pot
(Continuare in pag. a Il-a)
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întreprinderea de utilai terasier este una dintre cele mai tinere unități In
dustriale din Buzău Intrata in producție la 30 iunie 1973. a fost conceputa 
să realizeze rulouri compresoare, din care s-au produs pină acum peste 
100. Pentru a satisface cerințele unor lucrări de investiții. întreprinderea va 
prelua și producerea de utilai metalurgic necesar marilor șantiere in foto

grafie . se lucrează la montajul unui nou lot de rulouri compresoare

în acest an în Capitală

76 DE CAPACITĂȚI INDUSTRIALE
AU FOST PREDATE BENEFICIARILOR

La întreprinderea 
,. Foii color" din Capi
tală a intrat în func
țiune noua secție de 
rășini sintetice, care 
va dubla capacitatea 
la aceste produse, 
dotată cu utilaje mo
derne realizate de în
treprinderi românești.

Prin darea in folo
sință a acestei unități, 
numărul obiectivelor 
și capacităților din 
București predate be
neficiarilor in 1973 se 
ridică la 76. dintre 
care 17 realizate in 
avans cu 1—3 luni. în
tre acestea se află ca

pacitățile pp.se in 
funcțiune la jritrcpriti- 
derile „Republica". 
..Mecanică fină". „An- 
tieorozivul". „Mașini 
grele" — unități care, 
prin intrarea lor mai 
devreme in circuitul 
economic. realizează 
in prezent o producție 
suplimentară impor
tantă.

După cum sîntem 
informați, constructo
rii bucureșteni și-au 
intensificat in aceste 
zile eforturile in vede
rea finalizării investi
țiilor prevăzute in pla
nul anual. Pentru pu

nerea in funcțiune a 
capacităților care au 
mai rămas au fost ‘în
treprinse. la nivelul
Capitalei, o serie de
măsuri care vizează
accelerarea ritmului 
de montaj. Astfel,
intre allele, a fost re
distribuită forța de 
muncă in funcție de 
urgențe, s-au luat mă
suri pentru aprovizio
narea ritmică cu uti
laje. materii și mate
riale. pentru folosi
rea intensivă a timpu
lui de lucru.

(Agerpres).

La solicitarea unui discipol de a sintetiza întreaga 
Înțelepciune a lumii intr-o singură frază, un mare gin- 
c.-’ar al secolelor trecute a răspuns^ fără să clipească : 
..Ce (ie nu-ti place altuia nu-i face 1“

M.-..m am vi: de aceri semnificativ dialog cind un 
cunoriut nu-a povestit una dintre acele in’.implări ca- 
r . dm păcate, nu se intimplă chiar atit de rar cum

într-o bună zi cetățeanului meu 1 s-a defectat iasta- 
de la ba.e pe neașteptate (ce să-i faci, păcătoa- 
m» de instalații sint aii', de parșive incit nici 

n -- anunță s nici nu-și planilmă defecțiunile :). A 
încercat el s-o repar, en’are ce se ri-.

in or ce casă di n_a fo.-t chip.
Cada de 13 fierbinte, apoi aC lichid s-a

® SCHI. S-a dat star
tul în noul sezon 
competitions!

© IERI, ÎN „CUPA TI
NERETULUI" (cores
pondențe din jude
țele Botoșani, Cluj 
Gorj, Argeș, Praho 
va și din Capitală; 

o Alte știri sportive 
din țară și de peste 
hotare — în pag. a 
IIl-x

ub ușă : ce mai ?. era primejdia ea.
j! apartăm nt să fie transformat intr-un 
i maj mult : inundația să cuprindă și 

învecinate. ca sa nu mai vorbim de 
apartamentul dc la etajul inferior...

F..-ă să-și piardă cumpătul, omul a astupat cum a 
p ■ -
caut- robinetul de i.-clvdere a hidrofoiulu.. iar intre 
timp a Început să d^a te! .o.r.-- la difer cooperative. 
D la una eTa transferat - telefonic, firește — la alta, 
pină ce. în sfirșit, a dat și de cea cu pricina. Cu calm 
angelic vocea de Ia c--lălăit caout al fi-ului i-a răsnuns
două ore. ..Două ore*’ P... p :> atun p ’• m -1 ■ • i- 
cem un yacht ca să umblăm prin aoai-tam ut. !e 
inundate ! Nu s-ar putea mai repede ..Nu se poate !“ 
„De ce ?“ ...Avem o lucrare urgentă de terminat aici, 
ia sediu !"

Nu Știm — și nici nu ne încumetăm -5 apr ciem — 
cil de urgentă era lucra'- a ..de la s--d.u • Dar a reac
ționa cu această inflexibilă 1.niște Ia o nevoie st-n- 
eentă a cetățeanului, a nu lua mȚsuri p? ! v nn-ntru 
o redistribuire a forțelor care sa îngăduie re o’va- a 
operativă a acestei nevoi, ni s- pare i' u>-j care 
frizează, orice s-ar soune. nu numlin-a de conri n- 
cioz.tate profesională, ci și. la urma urmelor, n o- 
menia.

„.Și ne-am amintit in acele clipe de area chmtes nla 
a int '•■pciunii omenp ,i : .Ce t f nu-ti p!*.•■.■- a 'n a 
nu-i faceCe-ar fi fost dacă m s'erii d- ! • coooe- 
ratma respectivă s-ar fi aflat ei intr-o s turi \-z- 
mâ-iătoare si ar fi intimolnat ei un refuz a- •mtmn- 
tor ? Cum ar m3i fi protestat, cu cite scrisori ne-ar 
fj inundat redacția !

Oare n-ar fi cazul să afișăm respectiva zicala prin 
toate cooperativele ? Și. poate, și prin alte locuri pu
blice...

m

Victor BIRLADEANU

Așez cifrele unele sub 
allele. Scad și obțin :

Pentru maistrul cazan
giu Gheorghe Brinduș
- 51.

Pentru maistrul meca
nic Ștefan M. Georgescu
- 49.

Apoi numele se grupea
ză. Pentru 47 — Nicolae 
Dumitru, Ion V. Con stan- 
tincscu, Pavel Oprea, Mi
hai Stoian. M. s>. rii : ca
zangiu, lăcătuș, lăcătuș, 
lăcătuș. 46 — Jak Ru -o. 
Matei Enacho. Alexandru 
Cioropină. Meserii : ingi
ner, strungar, strungar.

Din anul ieșirii la pen
sie scad anul angajării și 
obțin numere. Cel mai 
mic — 40.

Oameni. Meserii. Nu
mere. Oameni reali și me
serii reale și numere re
ale. Fiecare număr în
seamnă ani. „Ani serviți". 
Sau cum spunem noi 
azi : vechime in produc- 
(le.

Asta a fost cindva. In- 
Ir-o viață consemnată 
exclusiv in monografia 
întreprinderii. Cel puțin 
așa au crezut ucenicii și 
tinerii primiți peste an in 
atelierele uzinei. Și au 
crezut astfel pină...

★
Simbătă, 1 decembrie 

1973. Uzina Poiana Ci al
pina. Singura din țară 
care repară motoare gre
le. Pentru sondele in fo
raj. Pentru tractoarele de 
00, 130 Și 150 C.P. O uzi
nă care in 1973 realizează, 
in mai puțin de două luni, 
întreaga producție a anu
lui 1953. Productivitatea 
pe salariat — 230 000 lei 
anual ; printre primele pe 
județul Prahova. Totul ca 
urmare a unei mai bune 
organizări, mai judicioase 
exploatări a suorafețelor 
productive. Posibilități de 
extindere nu mai există 
Fostul maidan de lingă 
gară a dispărut de mult...

De două ore asist la un 
examen extraordinar in
tr-o sală pe care o recu
nosc a fi fostul atelier 
auto. în bănci, mustăți și 
timole de culoarea nepri
hănirii. Pensionatii uzinei, 
în picioare, pe lingă pe
reți. tineri și foarte ti
neri. Asistă uluiți. Din 
bănci plouă cu întrebări : 
Cum stăm cu planul ? Dar 
cu tehnica nouă ? Disci
plina ? Economiile ? Fluc
tuația ? Cadrele tinere ? 
Spitalul ? Cantina ? Cămi
nul tineretului ? Eehina 
de fotbal de ce merge 
slab ? Cei mai activi exa
minatori : pensionarii Ni-

colae Pravftț, Constantin 
Geană, Vasilc Butufei, 
Ștefan Goran. Iile Manta

Răspunsurile cad calme, 
sigure. Iau cuvintul pe 
rind directorul uzinei, 
inginerul Gheorghe Chivu. 
secretarul comitetului de 
partid, Gheorghe Ghimbaș. 
președintele comitetului 
sindical, Ion Apostol. 
Foștii ucenici crescuți de 
ateliere și ajunși oameni 
cu funcții de răspundere. 
„Crescuți do ateliere" — 
adică de cei pentru caro 
formulează acum, calmi 
și siguri, răspunsurile.

Nicolae Pravăț. Știe bine 
ce se intimplâ in uzină 
Și-a lăsat aici patru bă
ieți pc care-i „descoase" 
zilnic, acasă. Și știe bine 
că in prima simbătă din 
decembrie la poarta uzi
nei nu-i Întreabă nimeni 
de legitimație doar pe... 
pensionari. întreruperea a 
provocat-o, așa — „că 
nu-i bine să zici că totul 
e in regulă". Și chiar 
nu-i : Ce face echipa de 
fotbal

★
— Ideea mi-a venit n- 

cum doisprezece ani, imi

„AIU NU-I

BĂ TRlN"
„Planul pe primii trei 

ani ai cincinalului l-am 
îndeplinit incă din 30 
octombrie. Știți că acum 
20 dc ani reparam 7 
motoare pc lună. Acum 
facem 200 1 Volumul 
cheltuielilor la 1 000 de 
lei producție a scăzut, 
ceea ce ne-a permis eco
nomii de aproape un 
milion și jumătate de 
lei. Cu cadrele tinere 
lucrăm așa cum ne-ați 
învățat. Toți maiștrii 
care-i avem acum in uzi
nă au fost pregătiți aici. 
O masă Ia cantină costă 
4.80 lei. De cind am 
construit spitalul am re
nunțat la sirenă, dar dis- 
ciplina-i disciplină...",

— Nu. zău ?! Și pc noi 
de ce nu ne-a oprit ni
meni la poartă să ne în
trebe de legitimații ? Pe 
vremea noastră nu intra 
neintrebată nici vrabia. 
Ați cam slăbit-o, asta-i ’ 
Intră și iese cine vrea.

Nu m-am întors să văd 
cine l-a întrerupt pe di
rector. L-am recunoscut 
după „nu zău" pe nea

explică tovarășul Gheor
ghe Ghimbaș. Căutam 
forme noi pentru munca 
politică, pentru cultivarea 
la tineri a tradițiilor mun
citorești. Atunci ne-am 
gindit la ei, la vechii 
comuniști : Constantin
Geană. Nicolae Pra
văț, Iancu Zaharescu, 
Mișu Gălățeanu. Ște
fan Baranga, Carol IIo- 
rovitz — sint mulți. Așa 
se face că in fiecare an, 
in prima simbătă din luna 
decembrie, pensionarii vin 
la uzină și ne așezăm la... 
povești. Avantajul este 
dublu : pe de o parte ii 
cinstim astfel pe cei care 
au muncit și luptat o 
viață intreagă pentru ca 
noi să ne bucurăm de 
condițiile de astăzi, pe d° 
altă parte tinerii pot afla 
pe viu ce și cum a fost 
atunci.

Ceea ce nu-mi aminteș
te secretarul comitetului 
de partid este că...

...în octombrie 1950, la 
strungărie se prezintă un 
tinăr. Afirmă că vine di
rect de la unitatea unde-și

făcuse armata. își declină 
numele, după care adaugă 
— strungar.

— Strungar ? Nu zău T 
au ris mustățile cărunt* 

îl cunoșteau pe baiul 
Nu o singură dată l-au 
luat din Ploiești, in ca
mioanele lor. ca să mear
gă in Capitală, la demon
strații. 11 știau pe linărul 
de la „Unirea". Scandase
ră împreună in Piața Pa
latului : „Unde-s-a-du3- 
An-to-ncs-uu / Să-se-du- 
câ-și-Ră-des-cu !" Parti
cipaseră împreună și la 
acțiunile organizate de 
partid contra speculanți
lor. sabotorilor — și-1 în
drăgiseră pc băiat. Apoi, 
o perioadă, nu l-au mai 
văzut. Uite-1 că vine in 
atelier șl zice că-i strun
gar. „Să vedem".

Severe mustățile cărun
te. Nu te joci cu ele. I-au 
dat să confecționeze o 
carcasă pentru rulmenți. 
Forjorii tocmai se văilau 
că cea veche, de la cioca
nul mare, e uzată rn 
condiții normale oi 
trebuia prelucrată pe două 
mașini, adică șl pe mași
na de rectificat. Tină'-u- 
lu! i s-a sous limoede : 
„Fără șlaif ! Direct din 
cuțit...".

A făcut-o. Din nou s-au 
adunat ..mustățile".

— Mda. merge. E bună.
Noul venit, deși tinăr. .a 

Intrat dintr-o dată in 
grupul celor vechi. Cu el 
.aveau alte planuri.

Să mai adaug că tină- 
rul se numea Gheorghe 
Ghimbaș, actualul secre
tar ?

★
După „examen", toată 

suflarea s-a deplasat la 
cantina-restaurant a uzi
nei. Așa-i obiceiul. De 
doisprezece ani. Și tot 
de doisprezece ani nu 
se atinge nimeni de... pa
har dacă nu-i oe aproape 
formația lui Gicâ Luou. 
„Tovarășe, ăsta-i singu
rul ins de pe Valea Pra
hovei care să știe să cin- 
te : „Aici nu-i nimenea 
bătrin". „Să crezi de la 
mine".

Te cred, meșter? Geor
gescu. Nu m-ai recunos
cut. Ți-am fost ucenic la 
..motoare tineret". Cam 
de mult. Te cred — m-ai 
învățat meserie. Alta de- 
cit cea pe care o fac aici, 
acum. Și pentru care 
semnez...

Mircea BUNEA

© Editura Academiei 
la 25 de ani

© Premiera la Teatrul 
satiric-muzical 
„C. Tânase"

© Aplauze sub cupola
© Scena
© Ecranul
• Concerte
© Expoziții
© „Festivalul filmului la 

sate"
© Manifestări culturale ju

dețene

VREM SĂ CÎȘTIGĂM ÎNTREAGA
POPULAȚIE PENTRU SPORT?

Să apelăm Ea spnjmuî femeilor
După un an de la înființare, Comisia centrală pentru 

educație fizică și sport in rindul femeilor, organism ce 
ființează in cadrul C.N.E.F.S., a discutat in plen, invitați 
f ind și reprezentanții forurilor interesat?, un șir de pro- 
bleme de actualitate crivind «mortul feminin 'm so'initnț. 
n-- acostă temă, un interviu președintei comisiei. 
E!!a CONSTANTINESCU, maestră emerită a 
sportului.

— Mai intii. vă rucjăm 
să faceți aprecierile ne- 
c.s-.re asupra muncii ți 
r. zultatelor dm ace -/ do
meniu.
— înainte de a Încerca 

o apreciere asupra muncii 
noastre, ar trebui reamin
tite citeva lucruri Sportul 
feminin reprezintă o pro- I

bl?mă cu implicații dintre 
rse șl profun- 

d . imposibil de a fi atri
buită spre rezolvare vreu
nei comisii sau tor. indife
rent care ar fi

Se spune adesea — cu 
d-plin tem'i după părerea 
mea - că săn-'talc-a, ro
bustețea fizică a viitoare
lor generații depind de fe

mei. Este insă nevoie de o 
deslușire a acestei idei, 
pentru a nu rămine o ab
stracție. Vrem să ciștlgăm 
tineretul. intreaga popu
lație pentru sport ? Atunci 
să apelăm la sprijinul fe
meilor al tinerelor fete ! 
Bineînțeles. atrăgindu-lc 
intii pc ele. convingindu. 
le de necesitatea practică- 
rii exercițiului fizic, a 
sportului. Inițierea. dar 
mai al?s obișnuința de a 
face sport toată viața — 
deopotrivă ca necesitate, ca 
mijloc de recrcerc șl recon
fortară — nu pot fi reali
zate nicăieri mai bine de- 
cit in familie. Iar mama — 
trebuie să recunoaștem —

cumulează, sau mai bine- 
zis ar trebui să cumuleze, 
și funcția de „instructor 
sportiv" al micului cetă
țean. mai ales in primii lui 
ani de viață. De fapt, ati
tudinea ambilor părinți 
(ață de sport este determi
nantă pentru educația fizi
că Și sportivă a copiilor 
lor. Trebuie să ajungem 
pină acolo incit mamele, 
părinții să-i oblige pe copii 
să facă mișcări, sport, să 
se joace un timp anume 
afară, in ac-r liber nu —

Ion DUMITRIU
(Continuare in pag a IH-a)

SĂNĂTATEA- 
preocupare la nivelul 

întregii planete
Interviu cu dr. H. MAHLER,

directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății

Sănătatea constituie unul din domeniile care demonstrează con
cret importanța conlucrării intre țări și popoare pentru apărarea șl 
prelungirea vieții oamenilor. De la crearea ei, cu 25 de ani in urmă, 
și pină astăzi, Organizația Mondială a Sănătății, printre ai cărei primi 
membri fondatori se numără și România, a înregistrat progrese re
marcabile in activitatea desfășurată in acest domeniu. Probleme ma
jore care continuă să confrunte O.M S. indeamnă la adinclrea și lăr
girea colaborării, pusă in slujba ocrotirii sănătății popoarelor, in le
gătură cu aceasta ne-am adresat directorului general al O.M.S., dr. 
H. Mahler, care a răspuns cu amabilitate solicitării noastre.

— Ce obiective prioritare își pro
pune Organizația Mondială a Sănă
tății și cum sc manifestă coopera
rea internațională in solutionarea 
problemelor sănătății în lume ?

— Se poate spune că noi. pămin- 
tenii, sintem ca niște pasageri, îm
barcați cu toții pe aceeași navă spa
țială — Terra. Furtunile nu pot fi 
înfruntate cu succes decit făcind 
apel la conștiința și voința tuturor, 
pentru a înlătura situațiile inechi
tabile și pentru a crea un climat 
de viață adecvat. Nu putem rămi
ne indiferenți față de starea sănă
tății celor alături de care călătorim.

Există anumite semne dătătoare 
d-' speranță. Pe de o parte, cei mai 
dezmoșteniți pasageri ai navei 
noastre spațiale incep să-și dea sea
ma că încrederea in ei înșiși, efor
turile directe ale fiecăruia sint in
dispensabile îmbunătățirii propriului 
lor destin. Pe de altă parte, se poa
te constata o tot mai largă înțele
gere a răspunderii comunității mon
diale față de problemele grave care 
ne confruntă pe planul sănătății.

Desigur, rolul O-M.S. este pus in 
evidență in primul rind de realiză
rile obținute pe plan mondial in 
combaterea unor maladii care, de-a 
lungul secolelor, au făcut ravagii. 
Cel mai bun exemplu este reculul 
spectaculos al variolei, ceea ce per

mite să prevedem, intr-un viitor nu 
prea îndepărtat, eradicarea totală a 
acestei ’ maladii. (Vaccinările inițiate 
de organizația noastră s-au dovedit 
deosebit de valoroase). Tuberculoza 
figurează printre bolile împotriva 
cărora dispunem de arme eficiente. 
Cu toate acestea, ea reprezintă in 
continuare cea de-a doua problemă 
ca importanță în cadrul activității 
O.M.S.

Aș dori sâ subliniez că mai există 
un număr apreciabil de maladii 
transmisibile, care persistă datorită 
faptului că nu dispunem incă de 
mijloacele tehnice și mc-dicale pen
tru a le combate eficient.

Există o bună colaborare inter
națională. cu rezultate promițătoare 
in ca privește elaborarea unor sis
teme complexe, care să permită ca 
notificările maladiilor să fie difu
zate in mod adecvat ; colaborăm, de 
asemenea, in bune condiții, in do
meniul formării personalului sani
tar, al dezvoltării serviciilor medi
cale. Ceea ce dovedește că reușim 
să avansăm pe acest drum anevoios. 
Consider de importanță excepționa
lă unirea eforturilor comunității in
ternaționale pentru a asigura cele 
mai bune condiții la bordul navei 
noastre, Pămintul.

Geneva
D. ȚINU

SATU-MARE

T ransportoare
livrate în... colet©

De acum inainte .subansamblele 
transportoarelor — produsul cu 
cea mai mare pondere in între
prinderea .Unio" Salu-Mare — se 
livrează spre beneficiari ambalate 
in colete.

Expedierea transportoarelor de 
diferite mărimi — pină la 1 500 m 
lungime — in colete are avantaje 
evidente. In primul rind suprafa
ța ocupată in vagon de transportor 
este acum mai redusă cu 20-30 la 
sută decit anterior. Dar avantaje
le cele mai mari le are beneficia
rul — incepind cu Înlesnirea iden
tificării subansamblelor la recepție.

depozitarea lor in cond.țu calitati
ve net superioare și încheind cu 
facilitarea si grăbirea montajului 
transportoarelor

— Cine este pr.mii! beneficiar al 
transportoarelor livrate in colete ?

- Combinări! d» îngrășăminte 
chimice d n Arad. ben< fcarul cel 
mai important al întreprinderii — 
spune Iov Va-ile Stan Sintem ne
răbdători să aflăm impresiile des
pre noul sistem de livrare a trans
portoarelor.

Octav GRU’IEZA 
corespondentul .Scinteil*
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TURNEU BUCURESTEAN

la
Editura Academiei

actualitatea culturală
SCENA

PREMIERE TEATRALE

Vă invităm să vizionați la TEA
TRUL NAȚIONAL „i.l. caragh- 
LE- DIN BUCUREȘTI ceh doua 
premiere care au inaugurat noul si 
modernul edificiu al teatrului • „Apus 
de soare" de Barbu Ștefănescu-Dcla- 
vrancea. în regia Marictlci Sadova 
și scenografia lui Mihai Tofan. In 
distribuție : George Calboreanu. Radu 
Beligan. Ion Fintcșîeanu. Alexandru 
Giugaru. artiști ai poporului. Elvira 
Godoanu. Emil Botta. Nicolae Bran- 
comir, Goo Barton. Ilin ca Tomoro- 
veanu, Mihai Fotino. Florin Piersic, 
Simona Bondoc. Ileana Stana Io
nescu ș.a.

Cea d?-a doua premieră : „Simfo
nia patetica" de Aurel Baranga. Re
gia : Aure] Baranga. Decorurile : Mi
hai Tofan. Din numeroasa distribu
ție amintim : Radu 
poporului. Marcela 
chiteanu-Șirianu. 
Forry Etterle. C. 
rina Cercel. Matei _________ ___
cel Anghclescu. artist al poporului. 
Draga Olteanu. George Motoi ș.a.

• TEATRUL RADIOFONIC anun
ță premiera ..Această eternă spe
ranță", scenariu radiofonic de Con
stantin Paraschivescu. Regia : Mi
hai Pascal. în distribuție : Virgil 
Ogâșanu. Ion Marinescu. Matei Ale
xandru. Dan Damian. Andrei Co- 
darcea. Ion Cosma. Mișu Dinvale. 
Gina Patrichi. Ion Caramitru, Vasile 
Fiorescu, Rodica Țuțuianu. Nicolae 
Powoje, Paul Nadolski (azi. 
20.30. programul 1).

• TEATRUL DRAMATIC 
BRASOV anunță cea de-a Ill-a pre
mieră a stagiunii 1973—1974: „Doam
na Ministru" de Branislav Nușici. 
Regia : Otto Rappaport. Scenografia : 
Cristina Urdea. In distribuție : Geta 
Grapă — in rolul titular. Victor Io
nescu, Dona Cotrubaș. Melania Ni
culescu. Costache Babii. Ion Jugu- 
roanu. Nicolae Albani, Gabriel Săn- 
dulescu. Mircea Andreescu. E. Mi- 
hâilă Brașoveanu, Paul Lavric și 
mulți alții.

• TEATRUL ..LUCIA STURDZA 
BULANDRA" a înscris pe afișul său 
un spectacol omagial de poezie în
chinat aniversării republicii. Regia : 
Valeriu Moisescu. Vor recita : Ileana 
Predescu. artistă emerită. Violeta 
Andrei. Gina Patrichi. Mihaela Ju
rară. Rodica Suciu, Mariella

trcsru. Petre Gheorghiu, Ion Cara- 
nutru. George Oancea, Cornel Co- 
man și alții.

• Un colectiv al TEATRULUI 
..GIULEȘTI". format din Constantin 
Gheorghiu. Sebastian Radovici. Sabin 
Fâgărâșanu. Lucia Cristian. Luiza 
Derderian-Marcoci, Ion Chițoiu și 
Florin Zamfircscu, in regia artistică 
a lui Dinu Cernescu. scenografia 
Eugenia Bassa Crișmaru, a pregătit 
un recital de poezie patriotică mo
derna. Versurile au fost selecțio
nate din poeziile poeților Virgil Teo- 
dorescu, Otilia Cazimir. Marin Ba- 
nuș. Mihu Dr.agomir. Darie Novă- 
ceanu, A. E. Bakonsky, Demostcno 
Botez. Constanța Buzea. Marin Soresc- ---- -
ș.a. 
la

Beligan. artist al 
Rusu, Irina Ră- 
Toma Caragiu, 
Bărbulescu. Flo- 
Alexandru. Mar-

ora

DIN

u, Victor Eftimiu, Top simion 
Recitalul a fost prezentat 

Casa de cultură a sectoru
lui 8._ la Școala nr. 168 și la Școala 
•'•• 177. Următoarele reprezentații : 
in fata muncitorilor do la Chitila, 
Eloctrofar, Casa de cultură a sectoru
lui 5 etc.

• „O ȚARA a .. 
SOARE și DREPTATE" 
spectacolului 
radiodifuzat, 
de radio

de recitaluri, devenite tradiționale la 
Oradea. Un public numeros a ascul
tat pe actrița Anca Mlerc-Chi- 
rilă. interpreta versurilor lui Oc
tavian Goga (recitalul „Bolnăvit 
de doruri multe"). în pregătire : re
citalurile de poezie „G. Bacovia", 
„Marin Sorescu", „Din lirica uni
versală do dragoste" și „Poeți bi- 
horeni" (acesta din urmă cuprinzi nd 
— in interpretarea actorilor români 
și maghiari — versuri aparținind 
poeților din Bihor — de la Al. An- 
drițoiu și Horvâth Imre. In cei mai 
tineri debutant! din revista „Fami
lia", ziarele „Crișana" și „Fakl.va** 
sau de la cenaclurile literare). Di
recția de scenă aparține actorului 
Varga Vilmos.

nr.

IUBIRII DE 
este titlul 

de poezie patriotică 
organizat de Studioul 

ji televiziune Timișoara, 
in colaborare cu Teatrul de stat și 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Reșița. Regia : Miron Șuvâgău.

• Scurt timp după premiera sec
ii i române a TEATRULUI DIN 
TG. MUREȘ cu piesa „Cvadratura 
cercului" de Valentin Kataev, co
lectivul secției maghiare a adus pe 
scenă in premieră piesa „Iubire" de 
Bartha Lajos. Regia : Harag Gybrgv, 
scenografia și costumele : Florica 
Mălureanu și Koldnte Zsolt. Din 
distribuție : Szabo Duci. Szamossy 
Kornclia. Farkas Ibolya, Illves Kin- 
ga. Mende Gabi. Gy armați Istvan, 
Lohinszki Lorand, artist emerit ș.a.

• Secția română a TEATRULUI 
DE STAT DIN ORADEA a prezen
tat. in premieră, spectacolul „Gîlce- 
vile din Chioggia" de Carlo Goldoni.

In distribuție ; Nicolae Toma. Oc
tavian Uleu. Doina loja. Mariana 
Vasile. Marcel Popa, Olimpia Miinea, 
Ion Abrudan, Ana Popa. Gâbor Kati, 
Marcel Segărceanu. Nicolae Barosan. 
Ion Miinea. Mia Popescu. Grig Schiț- 
cu. Regia: Farkas Stefan și Eugen 
Harizomenov ; scenografia : Eliza 
Popescu.

Altă știre referitoare la activita
tea teatrului orădean : în cadrul 
plăcut și intim al foaierului teatru
lui. a avut loc redeschiderea seriei

Teatrul dramatic din Brașov va 
prezenta in Capitală „Vrăjitoarele 
din Salem" de Arthur Miller, in 
traducerea lui Mihnea Gheorghiu, 
(pe scena Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra" — B-dul schitu Mâgu- 
reanu nr. 1), in zilele de vineri 28 
și simbătă 29 decembrie 1973, ora 
20.00. în distribuție : Nicolae C. 
Nicolae. Mihaela Ncstorescu. Zoe- 
Maria Albani. Virginia Marcu. Con
stanța Comănoiu. Victorina Onicca- 
nu. George M. Gridănușu. Melania 
Niculescu, Luminița Blănaru. 
Săndulescu, Mada Florian. 
Andreescu. Costache Babii, 
Indrieș, Savu Rahoveanu, i_ 
Ferra, Boris Gavlitchi. Victor 
nescu, ion Jugurc-anu. Regia artis
tică : Eugen Mercus ; Decoruri : 
Helmuth Sturmer ; Costume ; Maria 
Stoenescu.

Dan 
Mircea 

Maya 
George 

Io-

CONCERTE
• Vineri 28. simbătă 29, ora 20, la 

Ateneul Român, simfonicul filarmo
nicii va fi dirijat de Mircea Basarab, 
Solist : Ștefan Ruha.

• De curind Teatrul liric din 
Constanta a prezentat in premieră o- 
pereta românească „Soarele Londrei" 
de Florin Comișel și Nicușor Constan- 
tinescu. Au fost prezenți in spectacol 
cunoscuții artiști constănțeni : Romei 
Stănciugel. Aida Abagief-Hartia, Ve
ronica Diaconu.

Editura Academici Republicii So
cialiste România a împlinit un sfert 
de veac do bogată activitate, de con
tribuție activă la dezvoltarea și pro
movarea științei și culturii româ
nești și universale.

Crearea în urmă cu 25 do ani a 
Editurii Academiei — a arătat intr-o 
declarație dată unui redactor al Ager
pres, Constantin Busuioceanu. direc
torul editurii — a fost determinată 
de necesitatea publicării unui număr 
tot mai mare de lucrări științifice ; 
editura a cunoscut de-a lungul ani
lor o continuă dezvoltare, atit ca a- 
pariții. cit șl ca nivel valoric.

In această perioadă au văzut lu
mina tiparului 2 471 volume, intr-un 
tiraj de 7 361 229 exemplare, precum 
și un număr de 5 207 fascicole de re
viste, intr-un mare tiraj. Au fost ini
țiate numeroase colecții, dintre care 
pot fi menționate colecțiile de opere 
ale clasicilor științei și culturii, ale 
unor proeminente figuri de ginditori 
români ca : Dimitrie Cantemir. Nico
lae Bălcescu, iorga, Titulescu și alții, 
colecțiile de lucrări actuale și de mo
nografii, in toate ramurile științei, 
s-au publicat tratate și alte lucrări 
de o deosebită însemnătate privind 
istoria filozofiei, matematica, geogra
fia, limba, literatura, arta și cultu
ra poporului român, dicționare etc. 
Menționăm in acest sens „Tratatul 
de istoria României'*, „Istoria lite-

raturll româno", „Istoria filozofiei 
românești", „Istoria limbii române", 
„Istoria teatrului in România", mai 
multe ediții din „Gramatica limbii 
române" și „Dicționarul limbii ro
mâne", precum și volume in colec
țiile Flora și Fauna, Ampelografia 
și Pomologia Republicii Socialiste 
România.

Lărgindu-șl in continuare aria te
matică a publicațiilor sale, editura a 
inițiat, de asemenea, colecții ale ști
ințelor sociale, intre care „Biblio
theca Historica Romanise**. „Biblio
theca oeconomica", „Ex terra aurum*', 
„Județele patriei" și altele. Totodată, 
a fost reluată, pe baze noi. publica
rea izvoarelor istoriei naționale in 
colecția „Documenta Romaniae His- 
torica". Răspunzind cerințelor mereu 
crescinde ale economiei naționale, 
au fost popularizate rezultatele unor 
cercetări fundamentale și aplicative 
în domenii de larg interes economic. 
Paralel cu activitatea de tipărire a 
cărților și tratatelor, editura asigură 
apariția a numeroase reviste în 
limbi străine de mare circulație in
ternațională.

Valoarea științifică a lucrărilor oa
menilor de știință români a deter
minat cunoscute edituri din Anglia. 
Franța, R.F. Germania, Olanda. 
U.R.S.S. și Ș.U.A. să solicite coedita- 
rea unor lucrări. în prezent, se află 
în pregătire noi lucrări din diverse 
domenii de cercetare.

(Agerpres)

I!VINO SA NE VEZI DESEARĂ"
în „Vino să ne vezi deseară*' au

torul. Pejlre Bărbulescu, împreună 
cu regizorul Bițu Fălticineanu au 
compus un spectacol „clasic". Nu 
lipsesc momentele comice, inter
vențiile corpului de balet, momen
tele muzicale Cel puțin partea a 
doua intitulată ..Tunelul tîmnului**. 
mult mai reușită, invită la amuzan
te „salturi" peste timp, care plac, 
trezesc interes. Se vorbește in a- 
cest spectacol și despre ritmul tre
pidant al zilei de azi, despre oa
menii ce prin faptele lor devin 
pildă pentru toți, despre caratele 
„brățării de aur". Sint criticați 
chiulangiii, risipitorii... Publicul a- 
plaudă verva reputatului cuplu co
mic Nicu Constantin — Alexandru 
Lulescu, dăruirea scenică a lui A- 
lexandru Arșinel, dezinvoltura, ae
rul primăvăratic al lui Dan Ivă- 
nescu. experiența actriței Didi Io- 
nescu. Nu lipsește din distribuție 
Fărimiță Lambru. îsi sDun co
rect cupletele Paula Rădulescu și 
Aurora Roman. De remarcat în .co
regrafia Adrianei Dumitrescu cîte- 
va dansuri comice : o schiță „Don 
Juan" și „Ulysse si sirenele" (cu 
un bun solist, Turi Ștefan). în snec- 
tncol apare tînărul internret Adrian 
Romcescu, căruia i-am apreciat

încă de la început calitățile vocale, 
sensibilitatea. Un remarcabil 
cro-rccital s " ~ '
riac ; mai 
se prezintă ... _____ ___
Petria. Este prezent in specta
col și Luigi Ionescu intr-un moment 
„poetic". Orchestra 'ăspunde promnt 
baghetei lui Gelu Solomonescu. Un 
moment insolit il oferă grupul 
de cintăreți și dansatori negri 
„Galapo".

Deci. „Vino să ne vezi deseară", 
premiera Teatrului satiric ,,C. Tă- 
nase". nu este un spectacol lipsit 
de calități. Totuși, nu putem să nu 
notăm faptul că autorii aduc prea 
puține elemente noi, originale. 
Prima parte a spectacolului este 
mai .....................
rile" 
ritul 
știute, ___ _____ __  ___
prin talentul interpretilor decît prin 
substanța textelor. Motiv să cre
dem că nu spectacolul „Vino să ne 
vezi deseară" va rămine „spectaco
lul" stagiunii : să așteptăm, in con
tinuare, acea revistă originală, in
spirată, carp să fie un eveniment 
în lumea estradei.

________  mi- 
susține Corina Chi- 

puțin convingător 
in schimb Ana 

prezent in specta-

puțin 
sint 
critic 
satira

dinamică și „golu- 
mai evidente. Spi- 

sondează terenuri 
rezistă mai ales

Smaranda OȚEANU

Sceno din impres'onontul spectacol cu piesa lui Barbu Ștefânescu Dela- 
vrancea „Apus de soare", prezentat in noul edificiu al Teatrului Na

tional „I. L. Caragiole"

Aplauze sub cupolă
în ultimul timp. Ia 

Circ, reprezentațiile 
se desfășoară, seară 
de seară, cu sălile 
pline. Să ne amintim 
doar de „Al treilea 
gong", la care specta
tori de toate virstele 
au venit cu plăcc-re 
să urmărească „nu
merele" de curaj, de 
virtuozitate, de gra
ție. Se văd acum roa
dele preocupării pen
tru împrospătarea re
prezentațiilor. pentru 
culoare, atractivi ta te. 
Realitate confirmată 
și de noua premieră : 
..GALA ACROBAȚI
LOR". a doua din a- 
ceastă stagiune. Este 
un spectacol la care 
au participat, alături de

artiștii români, exce- 
lenți artiști de la Cir
cul Mare din Mosco
va, de la Circul Ma
re din Ulan Bator. Un 
dificil studiu acroba
tic. o uimitoare dre
sură a zeci de patru
pezi, acrobații „zbu
rători". acrobații „cos- 
monauti" (Trio Davi- 
dovici). acrobații la 
perș-excelenta trupă 
$itovski, vestiții sal- 
tatori Doveico. acrobații 
Ganea, jonglerii 
riu... rind pe 
au desfășurat 
mere pline de 
tezie. de curaj, 
mai vorbim de 
zentarea unui 
comic, A na toi 
cievski, de la

Ste- 
rind 
nu- 

fan-
Nu 

pre- 
mare 
Mar- 

Circul

Mare din Moscova, 
in virstă de numai 25 
de ani, plin de fan
tezie, de umor subtil, 
de spirit. S-a eviden
țiat și orchestra con
dusă ’ " ~
prin 
fond 
bine .

Așadar, 
din “ 
rile 
tatorilor 
te. __
rilor de a 
mereu ceva ___ __ „
de interes, dorința de 
a demonstra tinere
țea acestei arte fără 
virstă primește o en
tuziastă confirmare 
din partea publicului.

Maria SAVU

de N. Cocoș, 
alcătuirea unui 
muzical adecvat, 
pregătit. 
’ la 
București, 
rezervate

sint

Circul 
locu- 
spec- 

__  ___ ocupa- 
Dorinta realizato- 

prezenta 
nou, ceva

ECRANUL
• Cea din urmă zi — producție a 

studiourilor „Mosfilm". prezentată și 
in selecția din acest an a „Zilelor 
filmului sovietic". O incursiune in 
actualitate, din perspectiva unui lo
cotenent de miliție aflat in pragul 
pensionării. în rolul principal, apre
ciatul actor Mihail Ulianov. care cu 
acest film debutează și ca regizor.

• Punct, punct, virgulă — produc
ție a studiourilor ..Mosfilm", in re
gia lui Aleksandr Mitta. Un film 
d -dicat in special copiilor și tinere
tului și aducînd 
bleme specifice 
chează trecerea 
adolescentă. Cu 
Mișa Kozlovski,

in prim plan pro- 
vîrstei care mar- 
de la copilărie sore 
Serioja Dancenko. 
Olea Rijnikova ș.a.

în întreaga tară desfășoară
„Festivalul filmului la sate". Spi
cuim. in cele ce urmează, din re
latările corespondenților județeni ai 
„Scinteii" privind manifestările or
ganizate in cadrul acestui tradițional 
festival :

Craiova : In satele județului Dolj 
au fost organizate (in prima decadă 
a festivalului) 400 de spectacole ci
nematografice. la care au participat 
peste 60 000 de spectatori. De 
un interes deosebit s-au bucu
rat filmele consacrate vizitelor în
treprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in județele tării și peste 
hotare. Vizionările sint precedate de 
expuneri pe teme de politică inter
nă și internațională. Pentru cursan- 
ții invătămintului de partid la sate 
se prezintă un program special, iar 
in curind vor începe și proiecții de 
filme in sprijinul invătămintului a- 
grozootehnic de masă. Incepind de 
la 21 decembrie, timp de trei zile 
consecutiv, in 75 cinematografe să
tești are loc festivalul filmului pen
tru elevi, cu programe adecvate.

Sf. Gheorghc : 
gramate cicluri 
„Săptămîna 
„Săptămina -.... ...... .
„Familia, celula de bază a societă
ții" etc. De asemenea, au 
medalioane, concursuri „Cine 
cistigă". simpozioane. precum 
„Caravana festival" alcătuită 
specialiști din diverse domenii care 
se vor deplasa (in general duminica) 
in diferite localități.

Iași : Peste 120 de filme artistice, 
grupaje documentare și desene ani
mate — prezentat? in 94 de locali
tăți — au fost văzute de peste 51 000 
spectatori. în mai multe sate au fost

organizate acțiuni cultural-educati
ve de ecou. cum ar fj expunerile 
pe teme de literatură prilejuite de 
prezentarea filmelor „Moara cu no
roc". ..Felix și Otilia" și unele do
cumentare de specialitate, expuneri
le pe teme de istorie la filme ca 
„Mihai Viteazu" „Valurile Dunării". 
„Ceata".

Piatra
artistice, 
prezintă 
mentare , ___________
majoritatea dintre acestea fiind uti
lizate in cadrul ciclului de lecții 
pentru îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale ale țărănimii coopera
tiste.

Ncamf ' Pe lingă filmele 
în cadrul festivalului se 
programe de filme docu
pe teme agrozootehnice.

EXPOZIȚII
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Primii „citadini" din noul orâșel al copiilor, Inaugurat Ieri in Capitalâ 
Foto : M. Andrccscu

''/"ft,, ty'Wffî/JfâE'Fî 
î ftun confruntare:

Cine va execuia, 
toSuși, lucrările?

în luna mai a.c.. 
mai multi locuitori ai 
satului Potigrafu. co
muna Gorgota. jude
țul Prahova, au sem
nalat redacției că in 
urma modernizării șo
selei București—Plo
iești (satul fiind si
tuat de-a lungul aces
teia). casele si curțile 
lor sint inundate foar
te des. în răspunsul 
trimis redacției de 
către Consiliul popu
lar județean Prahova 
se precizează : „In 
urma verificărilor e- 
fectuate. cele sesizate 
corespund realității. 
Prin dublarea șoselei 
s-a executat un ram
bleu care a inăltat 
traseul fată de gospo
dăriile existente de o 
parte si de alta a dru
mului. Din această 
cauză, apele se scurg 
in nrczent in curțile 
oamenilor. Fenomenul 
se explică prin faptul 
că in porțiunea res
pectivă dc sosea nu 
s-a prevăzut o posi
bilitate de scurgere a 
apelor. Este o defi
cientă de proiectare și 
dc construcție (subl. 
ns.). Situația nu poa- 

rezolvată decit 
unei

7

fost pro- 
filme ca : 
românesc",

Au 
de 

filmului 
filmului de dragoste*

• GALERIA „SIMEZA" - bd.
Magheru nr. 20. Expoziția de sculp
tură Dorio Lazar.

loc
Știe 

si 
din

• GALERIA „GALATEEA" - Ca
lea Victoriei 132 : Expoziția de 
tură Tania Baillayre.

• GALERIA „AMFORA" - 
Mihai Vodă nr. 2 : Expoziția de 
tură Nicolae Constantin.

• GALERIA „ORIZONT" - „Ate
lier 35" : Expoziția de pictură Ale
xandru Chesa.

• în holul TEATRULUI DE COME
DIE s-a deschis expoziția de artă 
decorativă Paul Matei.

17.30 Curs de limba franceză. Lec
ția 74.

18,00 Telex.
18.05 Avanpremieră.
18.10 La ordinea zilei. Azi județul 

Constanța.
18.25 Un interpret 

muntenești : 
dache.

18.35 Căminul.
18,55 „Pontica *73“.
19,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri : _____ ,

ale lui Lambsy.
19.20 Telejurnal.
20.00 Cintecul săptămlnit : 

țara mea. un cintec".
20,05 Ancheta TV. „Răspunsuri 

vechi, răspunsuri noi". Reali
zatorii emisiunii : Carmen 
Dumitrescu. Alexandru Stark. 
Emanuel Valeriu.

20,40 Revista literar-artistică TV. 
„Universul științifico-fantas- 
tlc".

21.25 Roman foileton : „Pot Bouil
le" după Emile Zola. Episo
dul I.

22.20 24 de ore.

al cîntecelor 
Marlnică ior-

Noile pățanii

..Ești

pic-

str. 
pic-

PROGRAMUL H

20,80 Medalion : Tltiana Mlhali.
20.10 Teleenciclopedia A Corăbiile 

vikingilor o> Stomacul (II) 
a Acrobații aviatice.

21.00 Drumuri fn Istorie : „Istoria 
la Dunărea de Jos".

21,15 Telex
21.20 Armonii intime. Oaspeți ai 

studiourilor noastre.
21.45 Cărți și idei. „Geografii spi

rituale" — de Dan Hăulică.

te fi 
prin executarea 
subtraversări a șoselei, 
care să colecteze ape
le. si a unui canal pe- 
rcat oină in riul Pra
hova. prin care aces
tea să fie evacuate. 
Acest lucru trebuie 
urgent realizat de că
tre constructor si pro
iectant — Ministerul 
Transporturilor si Te
lecomunicațiilor".

Sesizat de către 
redacție. Ministerul 
Transporturilor și Te
lecomunicațiilor. prin 
direcția generală a 
drumurilor, ne răs
punde : „Situația din 
zona satului Potigrafu 
poate fi rezolvată in 
mod eficient numai 
prin lucrări de dese
care. a căror studie
re și realizare revin 
Departamentului de 
îmbunătățiri funciare 
si construcții agricole 
din cadrul M.A.I.A.A.. 
Oficiului de gospodă
rire a apelor si Ofi
ciului de cadastru și 
organizarea teritoriu
lui de pe lingă Con
siliul popular județean 
Prahova". La rindul 
său. Departamentul 
îmbunătățirilor fun
ciare și construcțiilor 
agricole ne comuni
că : ..Cele sesizate au 
fost examinate De te-

ren. Din concluziile a- 
nalizei întocmite cu a- 
cest prilej, rezultă că 
lucrările de moderni
zare a șoselei. in 
dreptul satului Poti- 
grafu. trebuie defini
tivate prin execuția 
șanțurilor si subtra- 
versărilor pentru asi
gurarea scurgerii ape
lor. Acestea trebuie 
realizate de Ministe
rul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, in 
calitate de proiectant 
și constructor al lu
crării". Același lucru 
se susține si in răs
punsurile trimise re
dacției de Oficiul de 
gospodărire a apelor 
si Oficiul de cadastru 
si organizarea terito
riului de De lingă 
Consiliul popular ju
dețean Prahova.

O altă scrisoare, so
sită recent la redac
ție din partea cetățe
nilor din localitatea 
respectivă, ne aduce 
la cunoștință că „deși 
de aDroaDe șapte luni 
se nerindă la fata lo
cului tot felul de 
delegați, nu s-a luat 
nici o măsură practi
că de înlăturare a a- 
cestei neglijente".

Așa stind lucrurile, 
comentariile sint. cre
dem. de prisos, 
mine însă 
întrebarea : 
executa 
rile ?

Ră-
deschisâ 

Cine va 
totuși lucră-

Una spune le
gea, alta face 

primarul
Cu citva timp în 

urmă am adresat 
Consiliului popular al 
județului Arad o se
sizare sosită la redac
ție din partea mai mul
tor locuitori ai comu
nei Păuliș, in care se 
arătau abaterile grave 
săvirsite de primarul 
comunei in aplicarea 
Legii nr. 20/1971 (mo
dificată) cu privire la 
organizarea contribu
ției bănești si in mun
că pentru efectuarea 
unor lucrări de inte
res obștesc.

„Este adevărat — se 
arată in răspunsul 
trimis redacției — că 
primarul comunei. Ion 
Dehelean. netinind 
cont de observațiile 
făcute de membrii 
comitetului executiv 
al consiliului popular 
comunal si contrar 
Legii nr. 20/1971. a ho
tărit. cu de la sine pu
tere. să se încaseze 
contravaloarea contri
buției in muncă pe' 
anul 1973 de la per-

(Urmare din pag. I)

Manifestări culturale județene
• BAIA MARE (Corespondentul 

.Scînteii". Gh. Susa) : între 22—2.9 
decembrie. Sighetul Marmației găz
duiește cea de-a V-a ediție a Festi
valului de datini și obiceiuri laice de 
iarnă ..Marmația '73". organizat de 
'•‘••miletul municipal pentru cultură 

: educație socialistă. Din programul 
restui tradițional act de cultură și 
educație rcținc-m, ca punct? de inte
res. spectacolele ansamblurilor fol
clorice. recitalurile de poezie cultă și 
ooezie populară, spectacolele de tea
tru de inspirație folclorică, plugușon- 
-ele. simpozioanele pe teme folclori
ce. mesele rotunde, ca și sesiunea de 
--«municări științifice la care partiri- 
oă specialiști ș> cercetători din țară. 
Alaiul măștilor, expoziția de obiecie 
de artă oopulară executate de cu
noscut! — eșteri și creatori populari 
din această zonă, scenele alegorice 
'■j continui specific aduse în stradă 
de artiștii plastici sigheteni — ca să 
,mințim doar citeva din elementele 
de decor" ale festivalului — creează 

n ambiantă in care cintecul și versul 
se însoțesc intr-un _ ales gind de 
bucurie pentru viață și împlinirile 
anului ce-1 încheiem.

• CLUJ (Corespondentul „Scinteii", 
Alcx. Mureșan) : La clubul ..Armo- 
n a“ al întreprinderii mecanic? de 
material rulant „16 Februari?“-Cluj. 
s-a deschis expoziția artiștilor piaș
tri amatori, sub genericul : Atelie
rul 11. Evenimentul este închinat 
aniversării republicii și a fost înso
țit de alte manifestări dedicate aces
tei sărbători. între ele. amintim un 
recital de teatru, un spectacol folclo
ric și un concurs pentru tineret cu 
titlul : A fi cetățean al republicii".

• Tineri din 35 de localități teleor- 
mânene s-au intilnit in aceste zile 
in cadrul unor simpozioane și reu
niuni tovărășești cu membri ai bi
roului comitetului județean de partid, 
lectori, veterani ai mișcării muncito
rești. Cu ao?st prilej au fost pre
zentate realizările obținute de oame
nii muncii din județul Teleorman 
in cei 26 de ani de republică. In 
cinstea aniversării republicii, forma
țiile artistice ale liceelor nr. 1 și 2. 
Liceului Industrial de construcții din 
Alexandria, liceului „Unirea" și pe
dagogic din municipiul Turnu-Mă- 
gurele au prezentat montaje llterar-

artistice la casele de cultură ale sin
dicatelor din cele două localități.

o T1RGOVIȘTE (Corespondentul 
„Scinteii". Constantin Soci) : Aproa
pe 200 de participant, membri ai 
comitetelor orășenești și comunale de 
partid, directori de cămine culturale, 
bibliotecari și responsabili ai stații
lor de radioficare din județul Dîm
bovița. și-au dat intilnire in comuna 
marelui dramaturg I. L. Caragiale. 
in cadrul unei interesante consfă
tuiri. Tema : „Munca polilico-etluca- 
tivă și cultural-arlistică in sprijinul 
realizării planului economic". Con
sfătuirea. concepută ca o manifesta
re melodică comnlexă. a oferit par
ticipant lor modele de organizare a 
cabinetelor de știinte sociale, a ex
pozițiilor tematice, de desfășurare a 
activității în căminele culturale, bi
blioteci și statii de radioficare. De a- 
semenea. participants imoărțlți ne 
grune. au lucrat la alcătuirea de 
texte șl programe pentru nunctel? de 
informare, echipele artistic? și sta
țiile de radioficare din l'r-alităllle 
lor Manifestarea s-a încheiat cu un 
so?~tacol intitulat „Acasă la nave
tiști".

continua lucrările de îndiguiri, de 
combatere a eroziunii solului — 
toate avind ca scop extinderea 
suprafeței agricole și folosirea mai 
bună a pămintului. Este meritorie 
inițiativa unor organe județene de 
partid și consilii populare care, 
analizind problema bunei gospodă
riri a fondului funciar, au stabilit 
măsuri concrete in vederea conti
nuării lucrărilor de hidroameliora
ții in Derioada imediat următoare 
și ce anume să se întreprindă in 
perspectivă, in această direcție. 
Recent olenara Comitetului jude
țean de partid Ialomița a analizat 
sub toate aspectele problemele le
gate de huna folosire a fondului 
funciar. în alte județe. această 
problemă a fost discutată in ple
narele uniunilor cooperativelor a- 
gricole. Important este că. orin 
aplicarea măsurilor stabilite, să se 
folosească din plin zilele favora
bile din această perioadă pentru 
intensificarea lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare.

Cu mai multă energie trebuie să 
acționeze organele și organizațiile 
de partid, consiliile populare si di
recțiile agricole județene pentru 
aDărarea și păstrarea fondului fun
ciar. combătind hotărit orice ten-

dințe de a diminua suprafața 
agricolă. Deși in ultimii 10 ani. ca 
urmare a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare, au fost ciștigate pen
tru agricultură 250 000 hectare. în
deosebi pe seama terenurilor ne

toate județele există cazuri de 
scoatere, intr-o formă sau alta, a 
terenului din circuitul agricol, ceea 
ce, evident, contravine intereselor 
statului. Așa cum s-a arătat la re
centa plenară a C.C. al P.C.R.,

Mai buna gospodărire

productive sau cu folosință neeco
nomică. suprafața agricolă a țării 
nu a crescut în aceeași măsură. 
Aceasta se datorește in principal 
faptului că, an de an. au fost scoase 
din circuitul agricol terenuri bune, 
productive. In acest an. de exemplu, 
suprafața agricolă a fost diminuată 
cu 5 000 hectare, teren pe care au 
fost amplasate obiective economice 
sau social-culturale. Aproape in

declarind pămintul avuție națio
nală, aceasta trebuie administrată 
după regulile stabilite de stat, care 
reprezintă interesele întregului 
nostru popor. Iată de ce este deo
sebit de important să se chib- 
zuiască cu cea mai mare răspun
dere amplasamentele noilor obiec
tive de investiții, destininclu-se in 
acest scop terenurile neagricole, 
cele slab fertile sau neproductive.

soanele care n-au e- 
fectuat-o. împreună 
cu Felicia Bunica și 
Ecaterina Bradner, sa- 
lariați ai consiliului 
popular, acesta a în
casat 19 500 lei. Pen
tru sumele astfel în
casate nu 
liberat nici 
de chitanțe.
cuțiile purtate cu 
mai multi cetățeni a 
rezultat că din acești 
bani s-a plătit echipa 
de muncitori, angaja
tă de primar, care a 
lucrat la construcția 
școlii. Nu s-au întoc
mit însă state de pla
tă corespunzătoare, 
iar sumele respective 
n-au fost contabiliza
te". Din răspuns mal 
aflăm, totodată, că a- 
dunarea delegatilor pe 
comună nu a hotărit 
să se execute lucrări 
din contribuția in 
muncă a locuitorilor 
la construcția școlii 
generale. ..Pentru sti
lul defectuos de mun
că. abaterile .săvirsîte 
de la dispozițiile Le
gi; 20/1971 — se pre
cizează în încheierea 
răspunsului — I. D. a 
fost pus in discuția 
biroului comitetului 
comunal de partid și 
sancționat". Si cu a-' 
ceasta s-au lămurit, 
oare, toate lucrurile 
neclare privind folo
sirea banilor obștei ?

e- 
fel

s-au 
un 
Din dis- 

purtate

Concis, 
la obiect

• Grupul întreprin
derilor de gospodărie 
comunală și 1__ ”
Brașov : ..în vederea 
îmbunătățirii 
portului in comun 
fost înființate in noi
le cartiere sânte linii 
de troleibuze : mași
nile din dotare au fost 
redistribuite pe liniile 
de circulație, in func
ție de fluxul de că
lători : la orele de 
virf. pe principaJele 
trasee ale orașului 
am suplimentat capa
citatea de transport 
cu incâ 80 de mașini 
si troleibuze".

® Comitetul 
tiv a) 
popular 
Cluj : „Se 
numărul 
prin care se vor co
lecta sticle si borcane 
goale, mai ales in 
cartierele unde între
prinderea de colectare 
și valorificare a am
balajelor nu are cen
tre înființate".

locativâ

trans- 
au

execu- 
Consiliului 
municipal 
va mări 
unităților 
vor

Alexandru 
BOGHIU

De asemenea, trebuie să se asigure 
un grad cit mai ridicat de ocupare 
a terenurilor cu construcții, in 
funcție de specificul de producție 
al obiectivului respectiv, să se 
meargă mai hotărit pe linia restrin- 
gerii construcțiilor la necesitățile 
strict funcționale și ale tehnologii
lor de producție. De asemenea, 
fondul special care urmează să se 
constituie — așa cum s-a stabilit 
in hotărirea Dlenarei — din sumele 
încasate ne baza tarifelor de deviz 
pentru folosirea terenurilor agri
cole in alte scopuri, va trebui uti
lizat pentru refacerea și redarea 
in circuitul agricol a altor tere
nuri, dezvoltarea si îmbunătățirea 
fondului funciar, astfel co supra
fața agricolă nu numai să nu se 
diminueze, ci să și crească.

Pămintul este o avuție national 
de mare Dreț șl pretutindeni, in 
fiecare unitate agricolă, el trebuie 
gospodărit cu răspundere, cultivat 
și lucrat cu folos. Nici un efort nu 
trebuie precupețit pentru ca toată 
suprafața agricolă de care dispu
nem să rodească din nlin. nentru 
ca In anul viitor să obținem re
colte mari la toate culturile, in 
interesul dezvoltării economiei na
ționale. al bunei aprovizionări a 
populației.
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Predealul a dat startul 
în noul sezon de schi

PREDEAL (Prin 
telefon, de la Ion 
Maici). înlr-un 
?adru sărbătoresc 
in deplin acord cu 
entuziasmul înce
putului de vacantă 
și frumosul pe isaj 
dc Iarnă, elita 

schiului nostru și-a dat lntllniro in 
concursul demonstrativ, devenit tra- 
diior. I. care marchează. de altfel, 
deschiderea of c.ală a sezonului de 
schi, l’n public numeros, formal in 
mare parte din elev; aflați in tabe- 
: si turiști, a invadat pirtia C'.ftbu- 
ci. (locul de desfășurare a slalomu
ri.) -i Vai. a Pohștoaca (frumoasa 

nă a V.cti’or zăpezii — fondiș- 
tr> Dincolo de aspectul nur sportiv 
al acestui concurs, punct de plecare 
sere noile ierarhizări valorice ale ac- 
tu țiului sezon. demonstrația a con
stituit. mai ales pentru cei care au 
urmărit fermecati. poate pentru pri
ma oară. alunecarea serpuită a sla- 
J-xniștilor sau tensiunea efortului 
fondisnlor. cea mai convingătoare 
invitație la practicarea acestui mi
nunat sport.

Polul de interes a fost slalomul 
(50 dc- concurenți) și pentru faptul 
că echipa națională, abia revenită de 
pe pirtiile austriece, primea asaltul 
colegilor lor care, deși nu au bene- 
î'C.at de condiții similare de pregă- 
t'.re. au avut in schimb avantajul ză
pezii. prezentă de timpuriu pc pif
tiile noastre, și o mare ambiție de 
af rmare. Intr-adevăr. Cristca. 
Burțhi. Ca vas i. Manta au „simțit" 
î i. Brenci. Vulpe. Munteanu. Vâidea- 

f adversari de aceeași talie. Fap- 
re bucură. fiindcă mărirea

numărului concurentilor valoroși

va permite o selecție mai jus
ta pentru marile competiții ale 
sezonului. O mențiune specială pen
tru juniorul Ca vas i, clștigătorul pri
mei manșe, și proaspătul senior 
Manta, clasat pe locul II. prolago- 
niștii probei masculine. întrecerea 
juniorilor a fost la fel dc pasionan
tă. pe primul plan sltuindu-se elevi 
de la Școala sportivă Brașovia. Li
ceul sportiv Predeal. Clubul orășe
nesc Sinaia si Dinamo.

Fondul s-a bucurat de o partici
pare foarte numeroasă (peste 120 
concurenți). ceea ce anunță un revi
riment total in acest sport — ..cenu
șăreasa" schiului in ultimii ani. în
trecerile pe 10. 5 și 3 km au fost 
de un rar dinamism. La aceasta a 
contribuit și traseul ingenios și mo
dern marcat de profesorii predelenl 
Arghiropol și Dudu. Si in această 
disciplină am remarcat asaltul ju
niorilor. O mențiune specială pentru 
r- prezentanții L. S. Predeal. Școlii 
sportive Vatra Domei și Dinamo. 
Nu rămine docit ca aceste clemen
te talentate să fie indrumate cores
punzător pentru a nu se pierde pe 
parcurs, fiindcă de juniori valoroși 
nu am dus lipsă niciodată. Mențic
nind excelenta organizare a deschi
derii oficiale a sezonului do schi, 
sperăm ca viitoarele competiții să 
confirme acest bun început de sezon.

lată și câștigătorii : slalom : seni
oare — Băncilă Gcorgeta (Dinamo) ; 
seniori — Cristea Dan (Dinamo) : ju
nioare — Manole Angela (L.S. Pre
deal) ; juniori — Neguțescu Cornel 
(C.S.O. Sinaia) ; fond 5 km. senioa
re — Bășa Elena (Dinamo) : fond 
10 km. seniori — Cercel Gh. 
(A.S.A.) ; fond 3 km. junioare — Mi- 
titelu Cornelia (L.S. Predeal) : fond 
5 km. juniori — Mindruș Constan
tin (A.S.A.).

Ajutor acordat de Societatea de Cruce Roșie din România

IERI, IN „CUPA TINERETULUI"
Crucii Roșii din

Societatea dc Cruce Roșie din Re
publica Socialistă România a acordat 
un ajutor compus din medicamente, 
alimente și țesături Crucii Roșii din 
Republica Democrată Vietnam, pen-

DIN TOATE
TENIS e La Sydney a continuat 

meciul de tenis dintre echipele fe
rn nine ale Australiei și S.U.A. O 
mare surpriză a furnizat Julie Held- 
man (S.U.A.), care a lnvins-o cu 
6—3. 1—6. 6—3 pe cunoscuta cam-

SPORTURILE

pioană australiană Evonne Goola-
gong. Janet Ncwberrv (S.U.A.) a
dispus cu 4—6. 7—6. 6-4 de Kerry
Harns (Australia), astfel că echipa
S.U.A. conduce acum cu scorul
de 3—2 e La Barcelona. în cadrul
campionatelor de tenis pe teren aco
peri’ ale Spaniei, tinărul jucător 
R. Ruiz l-a învins, in sferturile de 
finală, cu 6—3, 6—2 pe Manuel
Orantes.

SCHI o ..Cupa mondială" la schi 
a programat la Schladming (Austria) 
o probă masculină de coborire, in 
care victoria a revenit austriacului 
Franz Klammer, cronometrat eu

timpul de 1’41 ”77'100. pirtia a măsu
rat 3 145 m. cu o diferență de nivel 
de 915 m. în timpul coboririi. italia
nul Gustavo Thoeni s-a accidentat 
(fractură la clavicula stingă) și nu 
a mai putut continua cursa. în urma 
victoriei obținute, Franz Klammer a 
trecut pe primul loc in clasamentul 
individual al „Cupei mondiale".

BOX o Ca urmare a unei anchete 
inițiate de ziarul ..Przeglond Soor- 
tovy" in rindul cititorilor săi, titlul 
de cel mai bun pugilist polonez pe 
anul 1973 a fost atribuit ..semi
greului" Janusz Gortat. Pe locurile 
următoare s-au clasat Roman Got- 
frid și Riszard Tomczik

Azi, de la ora 16

0 mare serbare 
sportivă 

în saîa Floreasca
Spectacolul cultural-sportiv de 

astăzi după-amlază din sala 
Floreasca — o inițiativă bună a 
Consiliului municipal București 
pentru educație fizică și sport 
— este dedicat concurentilor 
care, in decursul anului, au par
ticipat la cele mai importante 
acțiuni sportive de masă. Tn pri
ma sa parte, reuniunea de la 
Floreasca va prilejui spectatori
lor cunoștința cu cei ce s-au re
marcat (sportivi și activiști) cu 
ocazia manifestațiilor sportive 
de masă care au avut loc in 
Capitală. între aceștia vor fi și 
tinerii evidential in cadrul ce
lor nouă crosuri populare. Ciș- 
tiză tori: crosurilor respective și 
(prin tragere la sorți) unii din
tre cei ce au participat și au 
t -minat cel puțin cinci con
cursuri vor primi premii și di
plome.

Spectacolul de astăzi de la 
Floreasca Începe la ora 16. In 
partea a doua — un variat și 
bogat program cultural-artistic

FOTBAL e Rezultate din ultima 
etapă a turului campionatului englez 
de fotbal : Arsenal — Everton 1—0; 
Coventry — Leicester 1—2 : Derby — 
Tottenham Hotspur 2—0 : Ipswich — 
Birmingham 3—0 ; Leeds — Nor
wich 1—0 : Liverpool — Manchester 
United 2—0 : West Ham — Stoke 
City 0—2 : Wolverhampton — Chel
sea 2—0. La sfirșitul primei părți a 
campionatului, pe primul loc in cla
sament se află formația Leeds Uni
ted (36 puncte din 21 de meciuri), 
urmată de Liverpool (29 puncte), 
o Echipele Dynamo Dresda. F. C. 
Carl Zeiss Jena. Dynamo Berlin și 
Energie Cottbus s-au calificat in 
semifinalele ..Cupei R. D. Germane" 
la fotbal. Partidele retur ale sfertu
rilor de finală s-au incheiat astfel: 
Dynamo Dresda — F.C. Karl Marx 
Stadt 4—1 (in tur 0—0) ; F.C. Cari 
Zeiss Jena — Stahl Riessa 3—1 (in 
tur 5—1) ; Dynamo Berlin — F. C. 
Magdeburg 2—0 (in tur 2—0) : Ener
gie Cottbus — Dynamo Dresda (II) 
4—0 (in tur 0—2).

NATAȚIE o în cadrul concursu
lui internațional de natație care a 
avut loc la Gotwaldcw, cehoslovacul 
M. Grouda a ciștigat proba de 100 m 
liber cu timpul de 54” 5/10, urmat 
de înotătorul sovietic Smirnov — 
55” 6 10. în proba similară feminină, 
victoria a revenit campioanei olan
deze Enith Brighita, cronometrată 
in 59” 7'10.

© Vacanță sportivă 

la Palatul pionierilor
Ieri dc dimineață. In Palatul pio

nierilor, pe timpul celei dc-a doua 
zile din vacanța școlară. Ora de 
începere a programului : 8.30. In 
curte, lingă intrare, mulțime vo
ioasă de copii. dascăli, părinți. 
Clădirea din dreapta adăpostește 
sala dc festivități, aici se încheie 
pregătirile pentru spectacolul cul
tural-sportiv ..In lume nu-s mai 
multe Românii", organizat in cin
stea zilei do 30 Decembrie de că
tre formațiile palatului și ale șco
lilor din sectoarele 6. 7 și 8. In 
stingă intrării, sălile pentru sport, 
ieri destinate cea mică — tenisu
lui do masă, cea mare — mini- 
fotbalului. Pe terenurile de zgură 
se află patinoarul natural încăpă
tor. amenajat prin munca profeso
rilor și a celorlalte cadre ale pala
tului. Trei băieți sint puși să în
cerce soliditatea gheții. Patinele o 
taie ușor, șase centimetri, oină la 
zgură, vremea s-a încălzit, zăpa
da a rămas numai pote-pete pe 
movilele parcului, deocamdată, pa
tinajul și hocheiul, concursurile de 
săniuțe și învățarea schiului se 
amină...

înapoi, dinspre săli, in dreapta 
răsuna aplauzele sulelor do specta
tori la demonstrația ansamblu
lui de gimnastică modernă, pangli
cile și mingile aleargă grațios mi- 
nuite dc fetițe ; in clădirea din 
stingă, băieții, strigăte bucuroase 
— s-a marcat încă un gol I Iată 
cum arată un concurs fulger de 
minifotbal din ..Cupa tineretului" : 
se joacă două reprize a cite 10 
minute, echipele cuprind un portar 
și patru jucători „dc cimp". intre- 
cerea c după sistemul turneu, adică 
„fiecare cu fiecare", participă re
prezentativele claselor III—IV și 
V—VI de la școlile nr. 127. 128. 129, 
141. 147 din sectorul 6. Asist și no
tez, din obișnuință : 127—129. scor 
4—1. trei goluri înscrise de Velicu 
Grigore. cu stingul. fecior de strun
gar. cl. VI-B. Știi ce înseamnă 
hat-trick ? — îl întreb. Nu știe, dar 
marchează alte patru puncte in 
meciul 127—128. scor 8—7. De Ia 
adversari, remarc... portarul, un 
băiat mlădios, pe nume Adrian 
Bilgă. Rivalii principali ai celor de 
la nr. 127 sint reprezentanții șco
lii nr. 141, cu frații Gaza. Emilian, 
dribleur amețitor — și Eduard, un 
fundaș foarte sigur — Emil Bog
dan. un half golgeter — Ion Naza- 
rie. Cei doi profesori și antrenori. 
Alexandru Eftene și Silvestru Giur
giu. și-au fixat meciul derbi pen
tru azi la ora 9.30. Cui ii e dor de 
fotbal in plină iarnă să nu ezite 
și să se grăbească, locuri pentru 
spectatori sint puține...

Programat in ..Cupa tineretu

lui", minifotbalul va alterna cu 
minîbaschetul și voleiul, zilnic, 
pină la încheierea vacanței. Teni
sul de masă le va ține tovărășie 
in sala mică, concursuri — trei 
seturi din cinci, pentru titlul dc 
..campion al zilei". La poligonul de 
tir — tragere cu arma cu aer com
primat. intre orele 9—13, Iarăși zil
nic. Pionierii nădăjduiesc, totuși, să 
fie frig, să înghețe, să cadă ză
padă bună — cum îmi spunea un 
puști, venit degeaba, cu săniuța — 
măcar in acest colț al copiilor, 
parcul palatului...

Valerlu MIRONESCU

© Pe pirtiile din Bucegi
La Sinaia. Bușteni. Azuga șl 

Poiana Țapului, acolo unde zăpa
da a fost favorabilă, au continuat 
duminică întrecerile tinerilor 
schiori din cadrul asociațiilor 
sportive prahovene și din alte ju
dețe. participants la competiția 
sportivă de masă „Cupa tinere
tului".

în aceeași zi. la casele de cultu
ră. cluburi, cămine culturale și săli 
de sport s-au întrecut la șah și te
nis de masă peste 5 000 de elevi și 
tineri muncitori din județele Pra
hova. Buzău și Dîmbovița.

© Foarte puțin pentru 
un oraș de „talia“ 
Clujului

CLUJ (Corespondentul „Scinteii", 
Alex. Murcșan). — Prea puține 
manifestări sportive pentru un 
oraș de talia Clujului. Reținem 
două din acestea. Concursul de 
haltere și culturism, din sala „Clu
jeana". la care au participat 150 de 
sportivi de la cluburi și scoli spor
tive din București. Iași. Cluj. Si
biu. Reșița. Tg. Mureș. Brașov. 
Turda. S-a „bătut" și un record 
republican. La categoria 90 kg ju
niori mici. Emeric Goldhager 
(,.U“-Iași) a realizat 110 kg la 
..smuls". In sala sporturilor a a- 
vut loc finala la tenis de masă 
pentru copii. 64 de concurenți. Au 
ciștigat : I. Tothfalusi (liceul 
..George Coșbuc") și Adrian Cim- 
peanu (liceul de chimie).

Pe zăpadă, pe gheață ? „Nimic 
— ne spune tov. Gh. Rusu. se
cretarul consiliului județean pen
tru educație fizică și sport. Ad
ministrația municipală a parcu
rilor si străzilor a refuzat accesul 
sportivilor pe gheață, pe motivul, 
cu totul neiustificat. al suprasoli
citărilor din partea publicului din 
oraș". Așa era. Dar mai era ceva 
Patinoarul clubului „U" era im
practicabil. pentru că a fost udat

(Urmare din pag. I)

cum. din păcate, se intîm- 
plă adesea m zilele noastre 
— să-i oblige să stea in ca
să. ba chiar să ceară 
„scutiri dc efort" din par- 
• i - d cului, pentru ca să 
nu facă nici măcar cele 
două-trej ore de educație 
fizică pe săptăminâ, la 
școală.

Sportul pentru femei este 
important insă nu numai 
legat de satisfacerea aces
tei cerințe sociale. Mă gin- 
desc la necesitatea lui pen
tru organismul. sănătatea 
și pentru frumusețea noas
tră. Cit privește femeia in 
sportul de performanță, 
prea mult n-o să insist. A 
devenit de notorietate fap- 
țj. . . Ia o serie de spor
turi. tinerele fete sint cele 
ce țin sus „steagul perfor
mantei- pe plan internațio
nal. și nu bărbații. La noi 
intre altele, este cazul atle
tismului, se știe foarte bi
ne. Iată, de asemenea. o 
c.fră semnificativă in a de
monstra că și in sportul de 
înalta performanță femeia 
merge „cot la cot" cu băr
batul : peste o treime din 
numărul maeștrilor emeriți 
ai sportului sint. de fapt, 
maestre emerite ale spor
tului. Așadar. argumente 
convingătoare, după păre
rea mea, pe dc o parte, 
pentru femei. care trebuie 
să-și cunoască interesele, 
răspunderile 5i posibilități
le. pe de altă parte, pen
tru asociațiile sportive, 
pentru responsabilii spor
tului. in general, ale căror 
îndatoriri fată această 
problemă se deduc ușor. 
Dezvoltarea continuă a e- 
ducatiei fizice și sportului 
nu poate fi posibilă fără 
a da sportului feminin toa
tă atenția. un sprijin 
direct si permanent.

Referindu-mă nemijlocit

prea tirzlu și nu s-a format ghea
ță. Cel dc la asociația ..Clujeana" 
stă. de asemenea, nefolosit pentru 
că îngrijitorul este plecat... în con
cediu.

® Inițiative la
Cimpulung Muscel

R.D. Vietnam
tru a veni In sprijinul populației din 
această țară, care a avut de suferit 
de pe urma unor puternice Inunda
ții.

Ieri, alte întreprinderi si-au

ȘAH © Campionatul de șah al 
Bulgariei a fost ciștigat anul acesta 
de maestrul internațional Nino Ki
rov, cu 11 puncte din 15 posibile, ur
mat de marii maeștri Radulov, Pi- 
devski și Tringov. în virstă de 28 de 
ani. Nino Kirov este absolvent al In
stitutului de științe economice din 
Sofia.

la activitatea comisiei, aș 
'.rea să evidențiez citeva 
realizări, mai ales pe linia 
propagandei. Au fost edita
te afișe, s-au realizat două 
filme, trei pliante. Se află 
sub tipar două cărți cu cu
legeri de exerciții de gim
nastică. precum și lucrarea 
„100 de minute pc-ntru fru
musețe", un foarte util ‘în
dreptar — ce va apărea in 
tiraj de masă — cuprinzind 
mijloace și modalități de

Cimpulung Moldovenesc. — Cu profesorul in mijloc, spre pirtia de schi

PITEȘTI (Corespondentul „Scin
teii". Gli. Cirstca). — La Cimpu
lung Muscel consiliul orășenesc 
pentru educație fizică și sport, 
împreună cu consiliul orășenesc al 
pionierilor au organizat, in ca
drul școlilor generale și liceelor 
din localitate, „cluburi ale vacan
ței". în vederea permanentizării 
întrecerilor din cadrul „Cupei ti
neretului". ediția de iarnă. Cifra 
acestor cluburi se ridică la 11. iar 
sporturile caro se practică in a- 
cestea sint șahul, tenisul de masă, 
trinla. voleiul, cit și concursuri in 
aer liber : de săniuțe, schi și pa
tinai. Primele două zile ale vacan
tei au întrunit un număr record 
de participant, aoroaoe 1 500. cei 
mai multi proveniți de la școlile 
generale nr. 1 și 3. liceul „Dinicu 
Golescu" și grupul școlar al în
treprinderii mecanice Muscel 

0 Pe meleagurile
botoșănene

BOTOȘANI (Prin telefon, de la 
Silvestri Ailenei). — Peste 1 500 de 
tineri din județul Botoșani s-au 
intilnit ieri in diferite competiții 
sportive. Astfel, in cadrul etapei 
de masă a „Cupei tineretului", in 
comunele Nicolae Bălcescu. Flă- 
minzi. Vlădeni. Ungureni. Drăgu- 
șin, Viișoara, Virfu Cimpului etc. 
numeroși tineri au participat la 
întreceri de șah și tenis de masă 
în municipiul Botoșani, elevi din 
toate școlile generale au luat parte 
la un concurs de atletism, iar in 
sala sporturilor din același oraș 
la competiții de volei și handbal.

Tot ieri, la Botoșani s-au desfă
șurat și întreceri de volei, tenis 
de masă și șah din cadrul cupei 
„30 Decembrie", la care au luat 
parte reprezentanți ai asociațiilor 
sportive ale sindicatelor. In cursul 
acestei săptămini, în funcție de 
condițiile climaterice, se vor orga
niza întreceri la săniuțe, schi și 
patinaj.

® Relaș total!
TG. JIU (Corespondentul „Scin

teii", Mihai Dumitrescu). — Din 
inițiativa lăudabilă a primăriei mu
nicipale Tg. Jiu. in toate solariile 
dintre blocuri au apărut nu de mult 
cite 2—3 mese de tenis, turnate din 
beton, in aer liber, in jurul cărora, 
in special ieri, zeci de copii și ti
neri iși disputau intiietatea. încu
rajați de acest „tablou" perceput 
chiar la ieșirea din bloc, eram con
vinși că în această splendidă zi de 
duminică, cu foarte mult soare, vom 
intîlni pe terenurile și in sălile de' 
sport sute de tineri antrenați la 
diferite discipline sportive, cuprinse 
in regulamentul „Cupei tineretu
lui".

Am privit mai întii „cărțile dc 
vizită" ale orașului ; locurile dc a- 
fișaj — și am notat lipsa totală a 
oricărui material de popularizare a 
acestei mari competiții sportive. De 
fapt, ziua de ieri a fost, la Tg- Jiu, 
caracterizată, din punct de vedere 
al întrecerilor sportive, printr-un 
„relaș" total. Am vizitat 8 școli 
și licee dintre care 7 au foarte fru
moase baze sportive, cu terenuri de 
handbal, amenajate cu zgură sau 
beton. Am trecut, de asemenea, 
prin fața a tot atitea săli de sport, 
oprindu-ne in fața ușilor inchi.se. 
Ne-am interesat la comitetul jude
țean pentru educație fizică și sport, 
la inspectoratul școlar. Nimeni — 
de necrezut — dar absolut nimeni 
nu a știut unde ar putea avea loc 
cel puțin un modest concurs. Pen
tru că, atit activiștii din domeniul 
sportiv, cit și cei peste 40 de pro
fesori de educație fizică din muni
cipiul Tg. Jiu nu au organizat nici 
un fel de manifestări sportive pen
tru ziua de duminică. Să le aș
teptăm pentru zilele următoare ?

îndeplinit pSanul anual
Duminică a fost zi normală de 

lucru in intrcprinderile dc pe cu
prinsul întregii țări. Oamenii mun
cii au înscris in această zi noi suc
cese in marea întrecere desfășurată 
pentru îndeplinirea și depășirea pla
nului anual, pentru înfăptuirea cin
cinalului înainte de termen.

Muncitorii din industria de petrol 
și chimie a județului Prahova, de 
pildă, au livrat duminică dimineața 
ultimele cantități de produse din 
planul anual. Pină la finele lumi 
decembrie se prelimlnă realizarea 
unei producții suplimentare evaluate 
la circa 220 milioane lei — sumă 
de aproape două ori mai mare față 
de cuantumul angajamentului asu
mat. Unitățile acestei ramuri cu 
pondere în economia județului și-au 
creat condiții pentru un avans de 
aproape un trimestru față de între
gul cincinal.

Cu producția realizată duminică 
in primul schimb de lucru, furna- 
liștii de la întreprinderea „Victoria" 
Călan au îndeplinit prevederile a- 
nualc de plan. Bilanțul lui 1973 va 
fi incheiat cu o producție suplimen
tară de peste 8 500 tone fontă pentru 
turnătorii.

Furnaliștii de aici au asigurat 
pină acum un avans de două luni 
in realizarea cincinalului.

Planul anual la producția de fon
tă a fost realizat și de furnaliștii 
de la Galați. Avansul ciștigat dă po

sibilitatea mctalurglștilor gălățenJ 
ca pină la finele lunii să elaboreze 
o cantitate suplimentară de aproxi
mativ 80 000 tone fontă.

A atins indicatorii finali ai pro
ducției pe 1973 și industria munici
piului Satu-Mare. Pină la revelion, 
muncitorii din fabricile orașului 
și-au propus să realizeze peste pre
vederi produse în valoare de 50 mi
lioane lei și 10 milioane lei benefi
cii suplimentare.

Celor 19 unități industriale din 
Județul Brașov care au îndeplinit 
planul anual de producție li s-a a- 
dăugat duminică întreprinderea me
canică pentru agricultură și indus
tria alimentară.

în Doll a raportat Îndeplinirea 
planului pc 1973 fabrica de ulei 
„Olfenia"-Podari — cea de-a 10-a 
unitate economică din acest ju
deț care a realizat sarcinile a- 
nuale. în zilele ciștigate. muncitorii 
de aici vor realiza in plus circa 
1 400 tone ulei comestibil.

Au mai raportat realizarea planu
lui anual muncitorii centralei elec
trice de termoficare din Pitești — a 
20-a intreprindere din județul Ar
geș ce și-a înscris numele pe lista 
celor care lucrează în contul anului 
1974.

Pină la finele lunii, energeticienli 
de aici vor livra suplimentar 
17 500 000 kWh.

(Agerpres)

La Opera Română din Capitală

Spectacol festiv pentru
constructori și proiectanți

Constructorilor și proiectanților, 
„autorii" marilor edificii din Capita
lă. le-a fost oferit, in semn de pre
țuire a activității lor, un spectacol 
festiv la Opera Română.

Printre invitații artiștilor bucureș- 
teni se aflau muncitori, zidari, mon- 
tori, betoniști, parchetari, dulgheri, 
ingineri și tehnicieni ai Centralei de 
construcții-montaj, ai intreprinderi- 

din subordinea 
ai institutului 
Sint cei care

lor și șantierelor 
C.C.M.B., lucrători 
„Proiect“-București. 
prin munca, pasiunea și priceperea 
lor au ridicat in Capitală, în ultimii 
api, circa 2.50 000 .apartamente,-unde 
trăiesc peste 800 000 de cetățeni, 
populație echivalentă cu a cunoscute
lor orașe Copenhaga. Marsilia sau 
Kdln. Tot prin efortul lor au fost 
realizate însemnate ansambluri de 
locuințe, cum ar fi Drumul Taberei. 
Balta Albă. Berceni, Pajura, iar ve
chile cartiere Bucureștii Noi, Grivița, 
Bulevardul 1 Mai. Vatra Luminoasă. 
Ferentari, Giulești au fost mo
dernizate. El și-au adus, de ase
menea, contribuția la construirea a 
3 000 locuri in creșe și aproape 6 000 
in grădinițe, a peste 4 000 săli de 
clasă, precum și a noilor clădiri ale 
institutelor agronomic, hidrotehnic, 
de construcții, petrol Și gaze, știin
țe naturale, ale Institutului politeh
nic sau Facultății de arhitectură, in

care se pregătesc peste 15 000 stu- 
denți.

Prin grija edililor, a constructori
lor au mai fost inălțate in Ca
pitală peste 5 500 unități comerciale 
moderne, mari edificii culturale 
(centrul de televiziune, Teatrul Na
țional. Sala Palatului Republicii So
cialiste România), o serie de hote
luri, policlinici, spitale.

Dar ceea ce definește cu pregnan
ță vocația contemporană a Bucu- 
reștiului sint puternicele sale zone 
industriale, ce se întind pe aproape 
2 500 ha, unde locuiesc și muncesc 
.'irca, 350 000 locuitori.

Și tot ei, constructorii și proiec- 
tanții bucureșteni, sink chemați să 
dea viață planurilor edilitare de vii
tor ale Capitalei. Numai in 1974 vor 
fi construite 27 000 de apartamente, 
in diversele cartiere ale Bucureștiu- 
lui, ceea ce va conferi metropolei 
noi valențe de civilizație urbană.

Reuniți, la acest sfirșit de săptă- 
mină. in sala Operei Române, ei au 
urmărit un program de muzică cla
sică și ușoară, cintece și dansuri 
folclorice, momente vesele, răsplă
tind cu călduroase aplauze pe acto
rii bucureșteni pentru reușitul spec
tacol oferit.

(Agerpres)

Aniversarea
independenței

— Ce aveți in vedere în 
primul rind ?
— Festivlsmul acțiuni

lor respective. Multe din 
manifestări îmbracă „straie 
de sărbătoare", constituie 
un eveniment uneori ...anu
al. Interesul nostru, inte
resul general, de fapt, este 
de a începe și a încetățe
ni acțiunile sportive sim
ple, accesibile tuturor fe
meilor, firește in funcție

— Aș avea o singură 
propunere: să facem cu 
toții eforturi pentru rea
lizarea unei colaborări 
mai strinse și permanente 
intre responsabilii sportu
lui și acele consilii, co
misii sau colective obștești 
ce se ocupă de creșterea 
rolului femeii in toate do
meniile de activitate ale 
societății noastre socialis
te. Din păcate, s-a făcut 
prea puțin din ceea ce

toare), tinerele mame au 
nevoie, in formarea și e- 
ducarea pentru muncă, 
pentru viață, și de îndru
mări, explicații convingă
toare, condiții pentru a 
practica sporturile cele 
mai indicate.

— Există sporturi con
traindicate pentru fe
mei ?
— în principiu. orice 

sport este accesibil femei-

Vrem să cîștigăm întreaga 
populație pentru sport?

întreținere a vigorii și 
supleței, evident prin gim
nastică. prin practicarea 
sporturilor. La activitatea 
sportivă de masă numărul 
concurentelor este In creș
tere. fie la competițiile 
special dedicate femeilor 
(unele tradiționale — in 
Argeș, la Miercurea Ciuc. 
Suceava. Sighetui Marma- 
ției. Drobeta Turnu-Seve- 
rin. Piatra Neam',, ploiești. 
Tg. Mureș etc.) fie la ce
le să le numim mixte 
Centrele pentru gimnastică 
de întreținere constituie o 
atracție pentru femei. in 
Capitală și în alte 10 mari 
orașe din țară funcționind 
cu mult succes. Ar mai fi 
cite ceva de evidențiat, dar 
important este să apreciem 
critic chiar și succesele 
Mai ales că. totuși, nu sini 
spectaculoase.

de virsta și posibilitățile 
acestora. Exercițiul fizic, 
mișcarea trebuie făcute 
cu o anumită regularitate.

în al doilea rind trebuie 
Înțeles că in propaganda 
pentru sport este nevoie 
de continuitate și varieta
te. Sint bune și frumoase 
filmele, afișele, pliantele, 
cărțile — insă sint destul 
de puține Și dispar repe
de de pe ecrane, din vi
trine și librării. Cite ceva 
se spune și se arată in e- 
misiunile de radio și tele
viziune. Or. după părerea 
mea, in domeniul sportului 
de masă, atunci ci nd vrem 
să convingem și să asigu
răm condiții de practicare 
a exercițiilor fizice. a 
sporturilor, munca in a- 
salt rămine fără eficien
ță.

— Ce propuneri aveți 1

fiecare șl-a propus. Re
cunosc, comisia noastră 
centrală, comisiile județe
ne nu-s totdeauna și pes
te tot suficient de active, 
de insistente in a sprijini 
și a cere sprijin. Ar tre
bui sâ cerem și să găsim 
o mai mare solicitudine 
la Consiliul Național al 
Femeilor la consiliile ti
nerelor fete (din cadrul 
U.T.C.). la marile colecti
ve de muncă in care pre
domină femeile. Toate a- 
ceste foruri sau instituții 
— la centru sau pe plan 
local — pot include șl rea
liza cu eficacitate sporită 
și o serie de acțiuni (cu 
caracter instructiv-educa- 
tiv, mai ales) din dome
niu’ educației fizice șl 
sportului Tinerele fete 
(c-leve. studente munci

lor. Părerea mea este că 
principalul constă in cu
noașterea și practicarea 
acelor exerciții fizice, ace
lor sporturi conforme cu 
organismul și plăcerea fie
căreia dintre noi. Oricum, 
intre activitățile de bază, 
pentru marea masă a fe
meilor — ce ni lc-am pro
pus și in planul de muncă 
pc anul viitor — sint : 
gimnastica sub toate for
mele, pe cit posibil zilnic 
(acasă, la locul de muncă, 
in școală. in facultăți) 
mersul pe jos. înotul, te
nisul de cimp. tenisul d » 
masă, crosurile, in ge
neral. alergările, jocurile 
sportive ca voleiul, hand
balul, baschetul. De ase
menea, mi se par accesi
bile — aproape in totali
tate — sporturile și acțiu
nile recreative cuprinse în

complexul „Sport și sănă
tate".

Pentru toate aceste po
sibilități, pentru alegerea 
și practicarea sportului 
preferat este nevoie, cum 
am mai arătat, do o conti
nuă și convingătoare 
popularizare. Filmul — pe 
marele și pe micul ecran 
— lecțiile și sfaturile spe
cialiștilor la radio, in di
ferite ziare sau reviste 
(atenție la experiența per
sonală a marilor noastre 
sportive !) constituie fac
tori sine qua non pentru 
reușita a ceea ce ne pro
punem. Să nu uităm insă 
ca, pe lingă formarea gus
tului pentru sport, viitoa
relor sau actualelor mame 
să le creăm posibilitatea 
de a învăța cum să-și o- 
bișnuiască odraslele, încă 
de mici, cu activitățile re
crea ti v-sportive : poate cu 
aceeași insistență cu care, 
spre exemplu, le recoman
dă spălarea zilnică a din
ților cu periuța și pasta.

★
Pledoaria interlocutoa

rei noastre pentru dezvol
tarea sportului feminin 
este, credem, convingătoa
re. Factorii răspunzători 
de mișcarea noastră spor
tivă — toți. nu numai 
C.N.E.F.S.-ul ! - au obli
gația ca, in acțiunile ce 
le întreprind pentru tra
ducerea in viață a sarcini
lor stabilite de Hotărirea 
plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și 
sportului, să acorde im
portanța cuvenită rezolvă
rii problemelor sportului 
feminin. Ziarul nostru iși 
propune sâ revină asupra 
acestor chestiuni. publi- 
cind și alte opinii ale spe
cialiștilor. ca și ale fe
meilor care practică sau 
ar dori să practice spor
tul. exercițiul fizic.

Poporul Libiei ani
versează astăzi 22' de 
ani de la proclama
rea independenței. 
Teritoriu străvechi, 
cunoscut sub acest 
nume incă din anti
chitate. Libia este 
una dintre cele mai 
întinse țări arabe, cu
prinzind o suprafață 
de 1 754 000 kmp. cu 
o populație insă de 
numai 1 200 000 de lo
cuitori. Proclamată 
stat independent la 24 
decembrie 1951. Libia 
a continuat — datori
ta anacronicului re
gim monarhic — să 
aibă de suferit de pe 
urma poziției prepon
derente in economia 
țării a monopolurilor 
occidentale, care au 
menținut-o intr-o 
stare de înapoiere e- 
conomică și socială. 
Zăcămintele de petrol 
descoperite spre sfir
șitul celui de-al șa
selea deceniu au inau
gurat o eră a prospe
rității, dar nu pentru 
poporul libian, ci pen
tru un pumn de afa
ceriști străini și po
tentați autohtoni Si
tuația grea a Libiei 
era accentuată de 
menținerea bazelor 
militare străine. in
strumente imperialis
te de presiune și a- 
mestec în treburile 
interne, care știrbeau 
suveranitatea națio
nală. DuDă detronarea 
regelui Idris și instau
rarea republicii, act 
politic înfăptuit in 
1969, noul regim li

bian s-a angajat in
tr-o amplă bătălie pe 
două fronturi : politic 
și economic. Primul 
obiectiv a fost atins 
in 1970, odată cu ple
carea trupelor și li
chidarea bazelor mili* 
tare străine, eveni-
ment ce a consacrat 
deplina independentă 
politică a tării.

Pe plan 
eforturile 
libian s-au ____ ,___
spre valorificarea mai 
intensă a bogățiilor 
naturale. în interesul 
național. Au fost na
ționalizate companiile 
străine ce se ocupau 
cu distribuirea și ex
portul petrolului, s-a 
întărit rolul societății 
de stat „Libian Pe
troleum Company". 
Totodată, s-au luat 
măsuri pentru forma
rea cadrelor necesare 
dezvoltării industriei 
petroliere. Cu o pro
ducție de petrol de 
150 milioane de tone 
anual, astăzi Libia se 
numără printre cei 
mai mari producători 
din lume. Proiectele 
de viitor prevăd crea
rea unei industrii de

economic. 
poporului 
îndreptat

prelucrare a petrolu
lui și dezvoltarea al
tor ramuri industriale 
in scopul diversificării 
economiei. Autorită
țile libiene își consa
cră eforturile șl in di
recția dezvoltării a- 
griculturii. Proiectul 
„Kufra" prevede iri
garea unor zone în
tinse din Sahara, prin 
utilizarea rezervelor 
subterane de apă.

Libiei
Consecvent politicii 

sale de solidaritate și 
prietenie cu popoarele 
arabe, cu toate popoa
rele care luptă pentru 
dezvoltare de sine stă
tătoare. progres eco
nomic și social, po
porul român urmă
rește cu simpatie rea
lizările obținute de 
poporul libian pe calea 
consolidării indepen
dentei și valorificării 
resurselor sade natu
rale in scopul ridi
cării bunăstării ma
teriale șl culturale, 
între România și Li
bia s-au statornicit și 
se dezvoltă relații de 
colaborare și prietenie 
spre folosul ambelor 
popoare. Evoluția as
cendentă a relațiilor 
româno-libiene a fost 
evidențiată recent, cu 
ocazia vizitei în Li
bia a reprezentantului 
președintelui Consi
liului de Stat al 
României, Nicolae
Ceausescu, care a în- 
mlnat șefului statului 
libian. Moamer El 
Geddafi, președintele 
Consiliului Comanda
mentului Revoluției, 
un mesaj din partea 
șefului statului ro
mân. Există toate 
premisele ca relațiile 
româno-libiene să se 
dezvolte în continu
are. pe diverse pla
nuri. în avantajul re
ciproc. în interesul 
cauzei păcii și colabo
rării internaționale.

A. MUNTEANU

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

25, 26 și 27 decembrie. în țară : 
Vremea va fi in general călduroasă, 
mai ales la începutul intervalului 
Cer temporar noros. Se vor semna

la burnițe și ploj locale, mai frec
vente in jumătatea de nord-vest a 
țării. Vlnt slab pină la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se intre minus 4 și plus 6 grade, 
izolat mal coborîte in depresiuni, iar 
maximele Intre 2 și 12 grade. în 
București. Vremea se va menține în 
general călduroasă, cu cerul tempo
rar noros. favorabil ploii slabe. Vini 
slab pină la potrivit. Temperatura 
se menține ridice^

inchi.se


La încheierea fazei inaugurale 
a conferinței de pace 
în Orientul Apropiat

DECLARAȚII ALE PARTICIPANȚILOR
GENEVA 23 (Agerpres). — Secre

tarul general al O.N.U.. Kurt Wald 
heim. a părăsit Geneva, cu destina- 
t:-a New York. Intr-o scurtă declara
ție făcută înaintea plecării. Wald
heim a apreciat că faza inaugurală 
a conferinței de nace in Orientul A- 
prouiat a constituit „un bun înce
put". „Participanții — a menționai 
secretarul general al O.N.U. — au 
dovedit interes in reglementare^ a- 
cestei probleme atit de complexe". 
Kurt Waldheim a adăugat că. după 
părerea sa. conferința necesită „răb
dare și perseverență".

Secretarul general al Națiunilor 
Unite si-a exprimat satisfacția în 
legătură CU rolul jucat de O.N.U. in 
cadrul conferinței. ..Am sentimentul, 
a spus Waldheim, că am fost utili 
Și că vom putea continua să fim u- 
tili". „Pentru prima dată, a a'irmat 
el. no aflăm in fata unei autentice 
posibilități de realizare a păcii".

*
Purtătorul de cuvint al delegației 

egiptene la prima fază a conferinței 
de pace in G«-ien*ul Apropiat a de
clarat sîmbătă, că există ..o rază de 
speranță" pe calea realizării păcii. 
„Este un mic început. O șansă ni se 
oferă tuturor : arabilor, onlestineni- 
lor. europenilor, americanilor, israe- 
lienilor : ea nu trebuie pierdută".

La întrebările ziariștilor dacă E- 
giptul este gata să recunoască statul 
Israel, purtătorul de cuvint a rea
mintit conținutul Rezoluției 242 a 
Consiliului de Securitate și aJ răs
punsului egiptean la memorandumul 
lui Gunnar Jarring, in 1970. ..Recu
noașterea ca entitate juridică nu va 
interveni decit după soluționarea

dificultăților și aplicării rezoluțiilor 
O.N.U. A recunoaște drepturile po
porului palcstinean nu înseamnă de
loc negarea drepturilor altor po
poare" — a menționat purtătorul de 
cuvint egiptean.

★
Intr-o conferință de presă ținută 

șimbâtă seara, la Geneva, ministrul 
israclian al afacerilor externe. Abba 
Eban. a declarat, că lucrările primei 
faze a conferinței de pace in pro
blema Orientului Apropiat sint 
„semnificative și importante".

întrebat despre comoonenta viito
rului „grup de lucru militar". Abba 
Eban a declarat, printre altele, că va 
fi vorba despre „negocieri directe 
intre reprezentanții militari", in pre
zența unui reprezentant al O.N.U. 
Eban a afirmat că negocierile de la 
kilometrul 101 au fost „transferate" 
in'r-un cadru nou si vor trebui să se 
refere la problema generală a dezan
gajării.

Printre rezultatele pozitive obținu
te >n cadrul ntan-’i inaugurale a con
ferinței. ministrul de externe al 
Israelului a citat faptul că toate 
hotăririle vor trebui luate ..prin- 
tr-un consens unanim", și nu cu ma
joritate de voturi.

★
Grupul de lucru militar egipteano- 

îsraelian. creat in cadrul conferin
ței de pace in problemele Orientului 
Anropiat, care va funcționa sub aus
piciile Națiunilor Unite, iși va începe 
activitatea la 25 sau 26 decembrie, 
s-a anun’at oficial la Geneva, din 
surse O.N.U. Grupul va discuta pro
bleme legate de dezangajarea mili
tară a trupelor egiptene și israel iene.

După cum am mal anunțat, in cursul nopții de vineri spre sîmbătă în 
capitala Angliei au ovut loc trei puternice explozii, soldate cu rănirea 
citorva persoane și cu avarierea unor clădiri. Scotland Yard-ul consideră 
că autorii acestor atentate sint membri ai aripii ilegale a organizației 
Armata republicană irlandeză, in fotografie-, poliția efectuează cercetări 

la locul unde s-a produs una dintre explozii

ÎN AGRICULTURA R P UNGARĂ
R. P. CHINEZE

Recolte record

în 1973

Le Duc Tho despre convorbirile

PEKIN 23 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția China Nouă, 
recolta globală de cereale, bumbac, 
iută, plante producătoare de zahăr și 
tutun din anul 1973 a atins un nivel 
record in istoria agriculturii Chinei, 
în ceea ce privește cerealele, recol- 
tindu-se in 1973 cantitatea de 259 mi
lioane tone, a fost egalat rezultatul 
excelent obținut in anul 1971 și a 
fost depășită recolta anului 1972. A- 
ceste rezultate au fost obținute in 
ciuda unor condiții meteorologice ne
favorabile : seceta prelungită din 
regiunile nordice ale țării, precum și 
ploile prelungite din sud.

avute la Paris 0 0 0 0 E3 0 0

In ianuarie, la Bruxelles va avea loc o consfătuire
a partidelor comuniste din țările vest-europene

PARIS 23 (Agerpres). — Intre 
26—28 ianuarie 1971. la Bruxelles va 
avea loc o consfătuire a partidelor 
comuniste din țările vest-europene. 
Hotărirca privind convocarea acestei 
consfătuiri a fost luată in luna 
septembrie a.c., iar pentru pregătirea 
ei au fost organizate citcva intilniri 
consultative, intre care ultima s-a 
desfășurat in zilele de 17 și 18 de
cembrie la Roma. Referindu-se la 
consfătuirea de la Bruxelles. Jean

Kanapa, membru al C.C. al P.C. 
Francez, apreciază, intr-un articol 
publicat in ziarul „L'Humanite", că 
această reuniune va constitui un e- 
veniment politic important in viața 
partidelor comuniste și muncito
rești vest-europene prin aceea că ea 
va contribui Ia intensificarea acțiu
nilor mișcării comuniste și forțelor 
democratice din Europa occidentală 
nentru realizarea obiectivelor lor po
litice, economice și sociale.

SPANIA

ÎNCHEIEREA DEZBATERILOR
In procesul intentat

TEHERAN

Reuniunea Consiliului
ministerial al 0. P. E. C.

PRETUIINDEN

PARIS 23 (Agerpres). — După 
convorbirea cu Michel Jobert, mi
nistrul de externe al Franței, repre
zentantul special al guvernului 
R. D. Vietnam. Le Duc Tho. a de
clarat reprezentanților presei că 
odată cu semnarea acordului de 
asistentă economică, pe care Franța 
o acordă R. D. Vietnam, relațiile din
tre cele două țâri capătă o nouă 
dezvoltare.

Referindu-se la convorbirile avute 
cu secretarul de stat al S.U.A.,

Henry Kissinger. Le Duc Tho a 
subliniat : „A fost discutată situația 
din Vietnamul d° sud. Am condam
nat încălcarea unor prevederi impor
tante ale Acordului de Ia Paris. Noi 
am ridicat o serie de probleme. 
Kissinger a ridicat, de asemenea, o 
serie de probleme. S-a convenit să 
se mențină acest dialog, continuin- 
du-se, totodată, studierea punctelor 
de vedere expuse de părți in legătu
ră cu Acordul de la Paris".

in Coreea de sud au loc, de oteva luni, puternice acțiuni protesicuare ale 
maselor populare împotriva regimului dictatorial al lui Pak Cijan Hi. in 

fotografie: aspect din timpul unei demonstrații studențești

Aprobarea planului 
de dezvoltare a economiei 

naționale pe anul 1974
BUDAPESTA 23 (Agerpres). — 

Consiliul de Miniștri al R.P. Ungare 
a aprobat planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anul 1974. care 
prevede creșterea, in raport cu anul 
1973. a venitului național cu 5 la su
tă. a producției industriale cu 5,5—6 
Ia sută, iar a producției agricole cu 
2—2.5 la sută, precum și efectuarea 
unor investiții de 117—118 miliarde 
forinți.

Consiliul de Miniștri a constatat, 
totodată, că marea majoritate a sar
cinilor economice ale anului 1973 au 
fost înfăptuite, venitul național cres- 
cind cu peste 6 procente.
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UNOR LIDERI SINDICALI
MADRID 23 (Agerpres). — Sim- 

bătă seara s-au încheiat dezbaterile 
in procesul intentat celor zece con
ducători sindicali spanioli. arestați 
cu 18 luni în urmă sub acuzația de 
a fi organizat, la 24 iunie 1972. o 
reuniune pentru a coordona pe olan 
național acțiunea comisiilor munci
torești (sindicatele nerecunoscute de 
guvern). Dună cum precizează a- 
genția France Presse. verdictul va 
fi cunoscut peste cîteva zile.

In timpul procesului, la care au 
asistat și numeroși observatori și 
juriști. Drintre care secretarul gene
ral al Asociației internaționale a 
juriștilor democrați, Joe Nordman. 
cei zece militant! spanioli au res
pins. pe bază de Drobe de netăgă
duit. acuzațiile aduse. „Toată viata 
mea am apărat libertatea si cred in 
mod ferm că interesele clasei mun
citoare sint si acelea ale întregii 
tari" — a declarat Marcelino Coma- 
cho. unul din cei zece militanți a- 
restali.
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TEHERAN 23 (Agerpres). - Timp 
de două zile, la Teheran s-a desfă
șurat reunitin'^ Conciliului ministe
rial al O.P.E.C. (Organizația țărilor 
exportatoare de petrol), caro a adop
tat un nou sistem de stabilire a pre
țului petrolului exportat de țările din 
Golful Persic.

La sfirșitul reuniunii, șahlnsahul 
Iranului. Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. a anunțat că „țările pro
ducătoare de petrol din Golful Per
sic au hotărit majorarea prețului pe
trolului exportat". Noile prețuri, 
care vor intra in vigoare la 1 ianua
rie 1974. vor crește de peste două 
ori față de prețurile actuale. Din 
surse bine informate se afirmă că 
această majorare este o soluție tem
porară și că revine conferinței ex
traordinare a O.P.E.C.. cuorinzind 
deci toate statele membre ale orga
nismului să stabilească Drincioiile 
Pe baza cărora țările producătoare 
de oetrol vor stabili pe viitor prețu
rile lor.
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agenției® de presa transmit:
Contacts parlamentare.

La Belgrad au avut loc convorbiri 
oficiale intre o delegație a Adunării 
Federale a R.S.F. Iugoslavia, condu
să de Blajo Djuricici. vicepreședin
te al Adunării Federale, și o dele
gație a Adunării Naționale a Fede
rației Republicilor Arabe (Egipt. Si
ria și Libia), condusă de Abdallah 
Shukri. vicepreședinte al Adunării 
Naționale a federației — informează 
agenția Taniug.

Guvernul Venezuelei 8 
decis să încaseze cotele părți ce i se 
cuvin de la companiile petroliere 
străine in livrări de petrol brut, in 
locul banilor lichizi — a anunțat mi
nistrul minelor și hidrocarburilor al 
acestei țări, Hugo Perez la Salvia.

Referendumul din Birma- 
în cadrul referendumului pri

vind adoptarea noii constituții a 
Birmaniei. aflat in curs de desfășu
rare. au votat pină in prezent apro
ximativ 80 la sută din cetățenii cu 
drept de vot. Potrivit datelor preli
minare, marea majoritate a electo
ratului s-a declarat in favoarea noii 
constituții.

Forțele 
bodgiens

patriotice cam-
continuă să atace

punctele întărite ale inamicului. Pen
tru prima oară, din octombrie 1972 
relevă agenția United Press Inter
national. forțele patriotice au dez
lănțuit atacuri asupra orașului Pnom 
Penh. lansind trei rachete duminică 
in zori care au căzut in zona rezi
dențială a capitalei. în fot cursul 
nopții spre duminică forțele patrio
tice au atacat alte cinci poziții lon- 
noliste situate ne malul de est al 
fluviului Mekong.

fîmînarea alegerilor ge
nerale din Bolivia, Presc5in- 
tele Boliviei. Hugo Banzer, a anun
țat hotărirea guvernului său de a 
amina alegerile generale, programa
te inițial pentru iunie 1974 — rela
tează agenția Prensa Latina. Alege
rile vor avea loc in mai-iunie 1975— 
a declarat el — urmind ca transferul 
puterii către noul președinte ales a! 
țării să fie efectuat in august 1975. 
Potrivit observatorilor pol’tici din 
capitala boliviana. Hugo Banzer nu 
și-a reafirmat intenția, declarată cu 
citeva zile in urmă, de a candida la 
viitoarele alegeri prezidențiale.

pentru a contracara penuria de petrol 
— a declarat, intr-un interviu acor
dat televiziunii olandeze, premierul 
acestei țări. Joop Den Uyl. Deși a 
apreciat că situația ar putea evolua 
intr-un mod mai puțin dramatic de- 
cit se apreciase in ultima perioadă, 
premierul olandez a subliniat, totoda
tă. că „preturile sint și vor rămine 
la un nivel destul de ridicat".-

Ljj Sofia a fost semnat un pro
tocol privind colaborarea culturală 
pe anul 1974 intre organizațiile de 
resort din Bulgaria si Iordania — 
relatează agenția B.T.A.

Ministrul de finan»e al 
S.U.A., George Shultz, a afirmat 
că majoritatea experților au prevă
zut pentru anul 1974 o creștere a ra
tei inflației de peste 6 la sută, fată 
de 8.4 la sută, in acest an Pe de altă 
parte, ritmul creșterii economice rea
le va înregistra o oarecare scădere in 
primul trimestru al anului. Ministrul 
de finanțe american a opinat că ad
ministrației ii va reveni in conti
nuare un rol important in polit’ca 
de controlare a prețurilor și sala
riilor.

belair" — linie charter a ..Sabenei" 
— s-a prăbușit sîmbătă seara în 
munții Ksar Esaghir. la aproximativ 
15 kilometri est de Tanger. La bor
dul avionului se aflau 95 de per
soane — 89 pasageri, majoritatea
marocani, și șase membri ai echipa
jului. Aparatul efectua o cursă intre 
Paris. Tanger și Casablanca. Cerce
tările inițiate imediat de autoritățile 
marocane au fost împiedicate de 
furtuna deosebit de violentă din zo
nă. De-abia în zorii zilei de dumini
că un elicopter a reușit să desconere 
epava avionului in munții Ksar Esa
ghir. Acțiunile de salvare, in even
tualitatea — aproape exclusă — a 
existenței vreunui supraviețuitor, 
sint in curs de desfășurare.

• OMENIREA DEVINE 
TOT MAI TINĂRÂ. >" 
anul 1980 aproximativ 2.5 mili
arde de oameni, adică 55 la sută 
din populația planetei noastre, 
vor avea sub 25 de ani. Aceste 
date reprezintă concluziile unul 
studiu de perspectivă efectuat 
sub egida O.N.U.

• VERDELE ATRAGE 
HIPOPOTAMII. s“râ dc 
seară, hotelurile din incinta re
zervației amenajate la granița 
Republicii Zair cu Republica 
Zambia sint vizitate de hipopo
tami. Odată cu aprinderea 
becurilor electrice, uriașe ma
mifere abandonează lacurile de 
scăldat pentru a se apropia de 
gălăgioasa societate a turiștilor. 
Bineînțeles, nu vizitatorii veniți 
din toate colțurile lumii îi in
teresează, ci lumina verde, fil
trată de ferestrele clădirilor, șl 
care ii atrage în mod inexpli- 
cabil. De ce verde ? Pentru că 
zootehnicienii care îngrijesc a- z 
nimalele au aflat de această 
slăbiciune și se folosesc de cu
loarea verde pentru a putea o- 
feri oaspeților un spectacol sui- 
generis. cu hipopotami.

• INSTITUT JAPONEZ 
PENTRU STUDII PO
LARE. In Japonia a fost con
stituit un institut national pen
tru studierea regiunilor polare. 
Acesta iși proDune să coordone
ze toate acțiunile initiate in 
tară care au drept scon studie
rea Arcticii și Antarcticii. După 
cum se știe. Japonia trimite cu 
regularitate expediții în An
tarctica.

„Nu vom aplica clecît 
măsurile strict necesare"

l>n avion da tin „Cara-
velle" aparținind companiei „So-

EVOLUȚIA NAVEI 
COSMICE „SOSUZ-13"

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Cea 
de-a șasea zi de activitate a echi
pajului navei cosmice sovietice 
„Soiuz-13“ a început la 23 decembrie, 
la ora 7.00 dimineața. Echipajul na
vei a trecut la realizarea programu
lui de cercetări științifice. Cosmo- 
nauții Piotr Klimuk și Valentin Le
bedev au continuat observațiile as- 
trofizice efectuate și in cursul celei 
de-a cincea zi de zbor. Cu ajutorul 
unei camere speciale, ei au filmat 
Soarele in raze ultraviolete in timpul 
celei de-a 68-a și a 69-a rotații.

Toate aparatele de la bordul na
vei funcționează normal. Cosmonau- 
ții se simt bine — anunță agenția 
T.A.S.S.

• CEL MAI LUNG POD 
DIN LIANE. După cum este 
cunoscut, africanii confecționea
ză din liane țesături și odgoane, 
prepară bere și alte băuturi. 
Tot din această plantă multi
funcțională ei construiesc po
duri. Cel mai lung pod rutier 
african construit din liane se 
află in Republica Coasta de Fil
deș. -El măsoară, circa 100 m 
lungime și suportă O greutate 
de 50 de tone. Se apreciază că 
acest pod va. reziștg cel puțin 
10 ani.

• AUTOMOBIL CU 
TURBINĂ DE VÎNT. CriM 
de carburanți a pus la încer
care inventivitatea omidui. Și 
astfel, la Amsterdam (Olanda), 
un automobilist și-a adaptat 
mașina ca să poată circula cu 
energia electrică furnizată de

DE? LA CORESFONDENȚII NOȘTRI :

LONDRA: Cea mai dificilă perioadă
în presa britanică a început să-și 

facă loc tot mai frecvent părerea că 
Anglia ar trece printr-o perioadă de 
agravare a dificultăților, cum nu a 
cunoscut de la cel de-al doilea răzl oi 
mondial. Multi comentatori se arată 
d? acord cu ministrul finanțelor. An
thony Barber, care a vorbit despre 
..cea mai gravă criză cunoscută dc 
Marea Britanie in ultimul sfert de 
secol". în parlament au avut loc dez
bateri aprinse asupra înrăutățirii si
tuatei economice : primul ministru, 
Edvard Heath, ca și liderul opoziției 
laburiste. Harold Wilson, au făcut a- 
peluri, primul chemind la „unitate 
națională", iar al doilea la ..concilic- 
re“. pentru redresarea situației. 
Populația este invitată „să facă 
sacrificii" si ..să accepte stringerea 
curelei" feum se exprimă „Daily Mir
ror"), avindu-se in vedere atit „re
nunțarea la orice program de expan
siune economică", cit și ..cea mai 
drastică reducere a consumului ini
țiată vreodată".

Intr-adevăr, un sir de lucrări de 
construcție, aflate in curs, au și fost 
oprite. Potrivit unor calcule de prog
noză economică, nivelul de trai al 
populației ar urma să sufere redu
ceri simțitoare, iar numărul șomeri
lor să crească pină la două milioane, 
în presă sint anunțate frecvent noi 
maiorări de prețuri (la carne, căr
buni. electricitate, gaze, petrol).

Pus în fața unei asemenea evoluții 
defavorabile, guvernul conservator 
deDU"' eforturi intense pentru a 
menține situația sub control. în vir
tutea puterilor soecîale ce le-au to^t 
atribuite prin proclamarea stării de 
urgentă, autoritățile guvernamenta
le au întreprins măsuri severe, in 
spr-cial in economie. Restrângerea ac
tivității industriale — unul din simn- 
tomele recesiunii — a determinat a-

doptarea de către guvern a hotă- 
ririi ca o serie de ramuri ale in
dustriei și comerțului — doar cu ex
cepția unora de imoortanță „vitală" 
— să treacă la săptămina dc lucru de 
trei zile

Această măsură drastică, ce urmea
ză a fi introdusă de la 1 ianuarie, a 
făcut de altfel obiectul unor discuții 
intre premierul Edward Heath și re
prezentanții T-U.C. (Congresul sindi
catelor britanice). In cursul intilnirii, 
care s-a încheiat fără a se ajunge Ia 
o înțelegere, delegații sindicali au 
exprimat primului ministru, potrivit 
comunicatului comun dat publicității, 
„grava lor neliniște față de introdu
cerea săptămînii de lucru de trei 
zile".

Pe de altă parte, penuria de ener
gie și combustibil continuă, in măsu
ră crescîndă. să-și facă resimțite e- 
fectele.

„în fapt — scrie „Times" comen- 
tind situația — guvernul are de făcut 
față la trei crize distincte : o seri
oasă criză economică, una de ener
gie și o alta in relațiile sociale". Zia
rul amintește că dificultățile econo
mice au existat și s-au făcut simțite 
cu mult înainte de declanșarea ..cri
zei de energie", că aceasta din urmă 
n-a făcut decit să agraveze dificultă
țile amintite cit și contradicțiile din 
domeniul social Alarmate de datele 
problemei, unele cercuri merg pină 
acolo incit preconizează formarea 
unui „guvern de coaliție", după mo
delul cabinetului Churchill din tinioul 
celui de-al doilea război mondial. Pa
ralel iși face loc tot mai mult ideea 
unor alegeri generale anticipate, 
„Daily Telegraph" fiind chiar de pă
rere că „a început febra electorală".

Nicolae PLOPEANU

BONN: în căutarea unor soluțiila înrăutățirea conjuncturii
Evoluția situației economice a Re

publicii Federale Germania a con 
stituit. în ultimul timp, obiectul unor 
reuniuni a cabinetului care au dez
bătut noile linii de orientare in con 
ditiile actuale, in care economia tâ 
rii se află sub semnul unei conjunc
turi in curs de înrăutățire. Autori 
tățile federal*- sint confruntate cu 
una din problemele cele mai corn 
plicate, și anume de a asigura para
lel orientarea antiinflationistă și fri- 
narea extinderii șomajului - te 
luri care. în condițiile economiei ca
pitaliste. se opun unul altuia. Din
colo de contradicția dintre aceste o-

biective. situația s-a agravat în ul
timele sâptămini și datorită crizei 
energetice pe care o parcurg in ore 
zent numeroase state, inclusiv R° 
publica Federală Germania.

După cum se știe, in primăvara 
anului 1973 evoluțiile economice in 
scriau R.F.G. printre țările in care 
prețurile creșteau cu rapiditate, ten 
dintele inflaționiste fiind deosebit d<- 
puternice. Aceasta a determinat gu
vernul sâ aorecieze că este nevoie 
de aplicarea unui Droeram complex 
de luptă împotriva inflației șl de 
asigurare a stabilității economiei, 
orogram ce prevede limitarea ere-

ditelor și creșterea dobînzllor. re
ducerea investițiilor prin aplicarea 
unui impozit suplimentar, scăderea 
cererii de pe piața internă, stimu
larea importurilor și reducerea ex
porturilor. Prin acest complex de 
măsuri se considera că va rezulta 
un echilibru intre cerere si ofertă 
pe piața vest germană, iar preturile 
vor înregistra dacă nu o scădere cel 
puțin o frinare in creșterea lor. 
Banca Federală a R F G s-a decla
rat de acord cu politica antiinflalio- 
nistă și a practicat o politică siste
matică de restringere a creditelor. 
Ca urmare a unor asemenea măsuri 
concrete, presiunea inflationist asu
pra preturilor începuse să cedeze, iar 
programul de stabilitate să dea unele 
roade pozitive in cursul verii și la 
începutul toamnei.

Spre mijlocul toamnei Insă con
flictele de muncă au cunoscut o in
tensificare substanțială, salariații — 
in primul rind cei din industrie — 
solicitind creșteri de salarii deoare
ce nivelul prețurilor sporise totuși 
mult mai raoid decit veniturile 
muncitorilor și funcționarilor. Pe de 
altă parte, patronatul a cerut un 
control sever asupra creșterii sala
riilor și o slăbire a politicii antiin- 
flaționiste a guvernului (Îndeosebi 
in domeniul creditelor). Situația s-a 
complicat datorită crizei energiei. 
Patronatul apreciază că efectul prin
cipal al crizei va fi creșterea 
generală și rapidă a prețurilor da
torită scumpirii surselor energetice 
în această privință, prognozele ex 
periilor vest-germani nu lasă nici o 
îndoială: in 1974 preturile vor crește 
cu 6—7 la sută

în același timp însă penuria d^ 
energie s-a făcut simtită în mod di
rect astiora gradului de ocupare a 
forței de muncă in economie dato
rită închiderii unor fabrici si trece 
rii la un orar redus de lucru, numă 
rul șomerilor a atins 392 900. iar al 
șomerilor nartiali a depășit 119 090 
persoane. Paralel nu început să se 
închidă fabrici Întrebi. Revista ..Der 
Sniegcl" anticipează pentru 1974 
660 000 de șomeri iar unele ziare 
mai pesimiste apreciază chiar că șo
majul va depăși un milion.

în aceste condiții, numeroși oa

meni politici — îndeosebi din Parti
dul social-democrat — și expert)’ 
vest-germani pledează oentru orien 
tarea cu prioritate către combaterea 
șomajului, măsurile antiinflatinniste 
urmind ^ă treacă pe planul doi.

Cert este insă că. încă de oe acum, 
se conturează un an economic difi

cil — pentru că penuria de energie 
are toate șansele să continue si pen
tru că interesele patronatului și ale 
salariaților rămin ireconciliabile, atit 
in problemele curente cit si în ceie 
de perspectivă.

N. S. STANESCU

un dinam acționat de o turbină 
de vint. Turbina folosește cu
rentul de aer produs de mașină 
în timpul deplasării (ia foto
grafie).

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA! BucurMil

paris: Pină și umoriștii devin sumbri
..Poate că singura calitate a crizei 

de carburanți este aceea că a învio
rat inspirația umoriștilor" — scria 
recent un publicist francez Intr-ade
văr, nu există zi. oră. secunda in 
care să nu apară, pe un meridian 
sau altul, o glumă pe această temă 
Cineva a propus ca alcoolul obținut 
din cartofi sâ fie transformat in 
carburant„Puneți un cartof in mo
torul dumneavoastră" ! — comentea
ză crainicul postului de radio France- 
Inter, ca replică actuală la o recla
mă mai veche : „Puneți un tigru in 
motorul dumneavoastră" ! Epoca 
„tigrilor" dezlănțuiți pe șosele o 
apus. Reducerea vitezei, interdicția 
de a circula la sfirsit de săptămina 
raționalizarea benzinei au transfor
mat in multe țâri imaginea pe care 
oamenii și-o făceau despre automo
bil. în decurs de aproape un secol 
mulți profeți au prezis decăderea 
automobilului Dar profețiile lor nu 
s-au adeverit De data aceasta insă

In luna noiembrie comenzile din 
străinătate pentru firmele franceze 
de automobile au inreaistrat o scă
dere de 20 la sută. Cifră importan
tă dacă avem in vedere că 45 la sută 
din întreaga producție se exportă in 
țările Pieței comune afectate direct 
de criza petrolieră. Ca urmare, o se
rie de firme au hotărit să închidă 
porțile uzinelor, parțial sau total, pe 
durate mai scurte sau mai luăai 
Astfel, muncitorii de la ..Citroen" nu 
vor lucra intre 22 decembrie si 3

ianuarie. La fel ca și cei de la uzine
le ., Alpine-Renault". Firma .Peu
geot" a anunțat la rindul său o opri
re parțială timp de trei zile la sfir
șitul anului De asemenea, firma nu 
va reînnoi contractele expirate ale 
muncitorilor imigranți.

De altfel. numeroși observatori 
subliniază faptul că una din princi
palele consecințe ale crizei de ener
gie constă in încetinirea întregului 
mecanism economic in maiori'tatea 
țărilor occidentale. Intr-o declarație 
făcută zilele trecute, comisia Pieței 
comune apreciază că anul 1974 ar 
putea înregistra o dublare a numă
rului șomerilor în țările C.E.E.. alin- 
gind cifra de patru milioane de oa
meni.

Așadar, la ritmul accelerat al in
flației se adaugă acum spectrul in- 
griiorător al șomajului. Oamenii 
muncii privesc cu neliniște această 
inflație, hotăriți să lupte pentru 
dreptul lor la muncă. împotriva scă
derii nivelului de trai, conștient! 
fiind că profiturile marilor trusturi 
capitaliste agravează puternic actua
la criză.

In fata acestor perspective sum
bre, chiar și umoriștii încep să-și 
piardă hazul. Ca in această glumă 
lansată de un caricaturist. dar 
negustată de nimeni : ..Preparați un 
motor pentru cina dumneavoastră !"

Paul DIACONESCU

•CIT VALOREAZĂ 
MATERIA CENUȘIE. p°- 
trivit estimărilor experților din 
S.U.A. și Franța. ,.creierul", 
respectiv capacitatea intelectua
lă a unui francez valorează 
250 000 de franci, a unui vest- 
german 300 000, a unui englez 
230 000. a unui japonez 150 000. a 
unui american 255 000 de franci. 
Ținind seama de populația fie
cărei țări — capitalul de mate
rie cenușie de care dispun aces
tea este următorul : Franța — 
5 000 de miliarde de franci. Ma
rea Britanie — 6 000: Japonia 
- 7 500 : R.F. Germania — 8 000 
și S.U.A. — 25 000 miliarde de 
franci.

• ODISEEA A LUAT 
SFÎRSIT. în aPr°P*erea coas
telor canadiene a luat sfirsit. 
sîmbătă. odiseea a trei marinari 
— doi canadieni și un ameri
can — care au navigat timp de 
41 de zile in apele agitate ale 
Oceanului Pacific, pe epava in 
derivă a micului lor vas. avind 
o lungime de numai 12 metri. 
Vasul a părăsit portul japonez 
Yokohama la 15 septembrie 
a.c.. cu destinația Vancouver. 
Dispariția lui. anunțată la ju
mătatea lunii noiembrie, a dat 
naștere unei vaste operațiuni 
de cercetări. întreprinsă dc or
ganele de salvare marină cana
diene și americane, care a tre
buit să fie. in final, sistată, 
presupunindu-se că ambarca
țiunea s-a scufundat. In sfirsit. 
la 22 decembrie, la semnalarea 
unor cargouri care treceau prin 
apropierea Insulei Vancouver, 
navele de coastă canadiene au 
reușit să-i salveze pe cei trei 
membri ai echipajului care au 
supraviețuit.
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Predealul a dat startul 
în noul sezon de schi

PREDEAL (Prin 
telefon, de la Ion 
Matei). Intr-un 
?adru sărbătoresc, 
in deplin acord cu 
entuziasmul i n ec
ou iuluj de vacantă 
și frumosul peisaj 
de iarnă. elita 

schiului nostru si-a dat Intilnire in 
concursul demonstrativ, devenit tra
ditional. care marchează, de altfel, 
deschiderea of.cialâ a sezonului de 
schL Un public numeros, format in 
mare parte din elev: aflați in tabe
re si turiști, a invadat pirita Clftbu- 
cet (iocul de desfășurare a slalomu
lui) și Vaiua Poliștoaca (frumoasa 
arenă a atlelilor zăpez i — fondis- 
t i). Dincolo de aspectul pur sportiv 
al acestui concurs, punct de plecare 
spre noile ierarhizări valorice ale ac
tualului sezon, demonstrația a con- 
stituit. mai ales pentru cei care au 
urmărit fermecat!, poate pentru pri
ma oară, alunecarea șcrouită a sla- 
lomistilor sau tensiunea efortului 
fondiștilor. cea mai convingătoare 
invitație la practicarea acestui mi
nunat sport.
_Po'.ul de interes a fost slalomul 

(50 de concurenti) și pentru faptul 
că echipa națională, abia revenită de 
pe pirtiile austriece, primea asaltul 
colegilor lor care, deși nu au bene
ficiat de condiții similare de pregă
tire, au avut in schimb avantajul ză
pezii. prezentă de timpuriu pe pir- 
tiile noastre, și o mare ambiție de 
afirmare. Intr-adevăr. Cristea. 
Burch.. Cavasi. Manta au „simțit" 
in Brenci. Vulpe. Munteanu. Văidea- 
riu adversari de aceeași talie. Fap- 

• .‘1 ne bucură. fiindcă mărirea 
numărului concurentilor valoroși

va permite o selecție mai jus
tă pentru marile competiții ale 
•*•■' zoiului. O mențiune specială pen
tru juniorul Cavasi. ciștigătorul pri
mei manșe, și proaspătul senior 
Manta, clasat ne locul 11. protago
niștii probei masculine. întrecerea 
juniorilor a fost la fel de pasionan
tă, pe primul plan sîtuindu-se elevi 
de la Școala sportivă Brașovia. Li
ceul sportiv Predeal. Clubul orășe
nesc Sinaia și Dinamo.

Fondul s-a bucurat de o partici
pare foarte numeroasă (peste 120 
concurenti). ceea ce anunță un revi
riment total in acest sport — ..cenu
șăreasa" schiului in ultimii ani. în
trecerile pe 10. 5 și 3 km au fost 
de un rar dinamism. La aceasta a 
contribuit și traseul ingenios și mo
di rn marcat de profesorii predelcni 
Arghiropol și Dudu. Și în această 
discinlină am remarcat asaltul ju
niorilor. O mențiune specială ponlru 
r. prezentanții L. S. Pred< il. Școlii 
sportive. Vatra Domei și Dinamo. 
Nu rămine docil ca aceste elemen
te talentate să fie indrumate cores
punzător pentru a nu se pierde pe 
parcurs, fiindcă de juniori valoroși 
nu am dus lipsă niciodată. Mentio
ning excelenta organizare a deschi
derii^ oficiale a sezonului de schi, 
sperăm ca viitoarele competiții să 
confirme acest bun început de sezon.

lată și cișticătorii : slalom : seni
oare — Băncilă Goorgeta (Dinamo) ; 
seniori — Cristea Dan (Dinamo) ; ju
nioare — Manole Angela (L.S. Pre
deal) : juniori — Ncguțescu Conici 
(C.S.O. Sinaia) : fond 5 km. senioa
re — Bășa Elena (Dinamo) ; fond 
10 km, seniori — Cercel Gh. 
(A.S A.) ; fond 3 km. junioare — Mi- 
tilclu Cornelia (L S. Predeal) : fond 
5 km. juniori — Mindruș Constan
tin (A.S.A.).

DIN TOATE SPORTURILE

m w „CUPA TINERETULUI"
© Vacanță sportivă 

la Palatul pionierilor

Ajutor acordat de Societatea de Cruce Roșie din România 
Crucii Roșii din R. D. Vietnam

TENIS • La Sydney a continuat 
meciul dc tenis dintre echipele fe
minine ale Australiei și S-U.A. O 
mare surpriză a furnizat Julie Held- 
man (S.U.A.), care a învins-o cu 
6—3. 1—6. 6—3 pe cunoscuta cam
pioană australiană Evonne Goola- 
cong. Janet Newberry (S.U.A.) a 
dispus cu 4—6. 7—6. 6—4 de Kerry 
Harris (Australia), astfel că echipa 
S.U.A. conduce acum cu scorul 
de 3—2 9 La Barcelona, in cadrul 
campionatelor de tenis pe teren aco
perit ale Spaniei, tinărul jucător 
R. Ruiz l-a învins. in sferturile de 
finală, cu 6—3, 6—2 pe Manuel 
Orantes.

SCHI • ..Cupa mondială" la schi 
a programat la Schladming (Austria) 
o probă masculină de coborire, in 
care victoria a revenit austriacului 
Franz Klammer, cronometrat cu

Azi, de la ora 16

0 mare serbare 
sportivă 

în sala Floreasca
Suectacolul cultural-sportiv de 

astăzi dupâ-amiază din sala 
Floreasca — o inițiativă bună a 
Consiliului municipal București 
pentru educație fizică si sport 
— este dedicat concurentilor 
care, in decursul anului, au par
ticipat la cele mai importante 
acțiuni sportive de masă. In pri

■ ma sa parte, reuniunea de la 
j Floreasca va prilejui spectatori

lor cunoștința cu cei ce s-au re
marcat (sportivi și activiști) cu 
ocazia manifestațiilor sportive 
de masă care au avut loc in 
Capitală. Intre aceștia vor fi și 
tinerii evidențiat! in cadrul ce
lor nouă crosuri populare. Ciș- 
tigătorii crosurilor respective și 
(prin tragere la sorți) unii din
tre cei ce au participat și au 
terminat cel puțin cinci con
cursuri vor primi premii și di
plome.

Spectacolul de astăzi de la 
Floreasca începe la ora 16. In 

' partea a doua — un variat și 
bogat program cultural-artistic.

timpul de l'41”77/100. Pirtia a măsu
rat 3 1-15 m. cu o diferență de nivel 
de 915 m. In timpul coboririi, italia
nul Gustavo Thoeni s-a accidentat 
(fractură la clavicula stingă) și nu 
a mai putut continua cursa. In urma 
v.-torioi obținute. Franz Klammer a 
trecut pe primul loc in clasamentul 
individual al „Cupei mondiale".

BOX e Ca urmare a unei anchete 
inițiate de ziarul ..Przeglond Snor- 
tovy" in rindul cititorilor săi. titlul 
de cel mai bun pugilist polonez pe 
anul 1973 a fost atribuit „semi
greului" Janusz Gortat. Pe locurile 
următoare s-au clasat Roman Got- 
frid și Riszard Tomczik

FOTBAL o Rezultate din ultima 
etapă a turului campionatului englez 
de fotbal : Arsenal — Everton 1—0; 
Coventry — Leicester 1—2 : Derby — 
Tottenham Hotspur 2—0 ; Ipswich — 
Birmingham 3—0 ; Leeds — Nor
wich 1—0 : Liverpool — Manchester 
United 2—0 : West Ham — Stoke 
City 0—2 : Wolverhampton — Chel
sea 2—0. La sfirșitul primei părți a 
campionatului, pe primul loc in cla
sament se află formația Leeds Uni
ted (36 puncte din 21 de meciuri), 
urmată de Liverpool (29 puncte), 
o Echipele Dynamo Dresda, F. C. 
Carl Zeiss Jena, Dynamo Berlin și 
Energie Cottbus s-au calificat in 
semifinalele „Cupei R. D. Germane" 
la fotbal. Partidele retur ale sfertu
rilor de finală s-au încheiat astfel: 
Dynamo Dresda — F.C. Karl Marx 
Stadt 4—1 (in tur 0—0) ; F.C. Cari 
Zeiss Jena — Stahl Riessa 3—1 (in 
tur 5—1) ; Dynamo Berlin — F. C. 
Magdeburg 2—0 (in tur 2—0) : Ener
gie Cottbus — Dynamo Dresda (II) 
4—0 (in tur 0—2).

NATAȚIE © în cadrul concursu
lui internațional de natație care a 
avut loc la Gotwaldcw, cehoslovacul 
M. Grouda a ciștigat proba de 100 m 
liber cu timpul de 54” 5/10. urmat 
d‘ înotătorul sovietic Smirnov — 
55” 6/10. în proba similară feminină, 
victoria a revenit campioanei olan
deze Enith Brighita, cronometrată 
in 59” 7/10.

ȘAH o Campionatul de șah al 
Bulgariei a fost ciștigat anul acesta 
de maestrul internațional Nino Ki
rov. cu 11 puncte din 15 posibile, ur
mat de marii maeștri Radulov, Pi- 
devski și Tringov. în vîrstă de 28 de 
ani, Nino Kirov este absolvent al In
stitutului de științe economice din 
Sofia.

Ieri dc dimineață, la Palatul pio
nierilor. pe timpul celei de-a doua 
zile din vacanța școlară. Ora de 
începere a programului : 8.30. în 
curte, lingă intrare, mulțime vo
ioasă de copil. dascăli, părinți. 
Clădirea din dreapta adăpostește 
sala dc festivități, nici se Încheie 
pregătirile pentru spectacolul cul
tural-sportiv „în lume nu-s mai 
multe Românii", organizat in cin
stea zilei dc 30 Decembrie de că
tre formațiile palatului si ale șco
lilor din sectoarele 6. 7 șl 8. In 
stingă intrării, sălile pentru sport, 
Ieri destinate cea mică — tenisu
lui dc masă, cea mare — mini- 
fotbalului. Pe terenurile de zgură 
se află patinoarul natural încăpă
tor. amenajat prin munca profeso
rilor și a celorlalte cadre ale pala
tului. Trei băieți sint puși să în
cerce soliditatea ghetii. Patinele o 
taie ușor, șase centimetri, oină la 
zgură, vremea s-a încălzit, zăpa
da a rămas numai pete-pete pe 
movilele parcului, deocamdată, pa
tinajul și hocheiul, concursurile de 
săniuțe și învățarea schiului se 
amină...

înapoi, dinspre săli, in dreapta 
răsună aplauzele sutelor de specta
tori la demonstrația ansamblu
lui de gimnastică modernă, pangli
cile și mingile aleargă grațios mi- 
nuite de fetițe ; in clădirea din 
stingă, băieții, strigăte bucuroase 
— s-a marcat incă un gol ! Iată 
cum arată un concurs fulger de 
minifotbal din ..Cupa tineretului" : 
se joacă două reprize a cite 10 
minute, echipele cuprind un portar 
și patru jucători ..de cimp", între
cerea e după sistc-mul turneu, adică 
„fiecare cu fiecare", participă re
prezentativele claselor III—IV și 
V—VI de la școlile nr. 127. 128. 129, 
141. 147 din sectorul 6. Asist și no
tez, din obișnuință : 127—129, scor 
4—1. trei goluri inscrise de Volicu 
Grigore, cu stîngul. fecior de strun
gar, cl. VI-B. Știi ce înseamnă 
hat-trick ? — il întreb. Nu știe, dar 
marchează alte patru puncte in 
meciul 127—128. scor 8—7. De la 
adversari, remarc... portarul, un 
băiat mlădios, pe nume Adrian 
Bilgă. Rivalii principali ai celor de 
la nr. 127 sint reprezentanții șco
lii nr. 141. cu frații Gaza. Emilian, 
dribleur amețitor — și Eduard, un 
fundaș foarte sigur — Emil Bog
dan. un half golgeter — Ion Naza- 
rie. Cei doi profesori și antrenori, 
Alexandru Eftene și Silvestru Giur
giu. și-au fixat meciul derbi pon
lru azi la ora 9.30. Cui ii e dor de 
fotbal in plină iarnă să nu ezite 
și să se grăbească, locuri pentru 
spectatori sint puține...

Programat in „Cupa tineretu

lui", mlnlfotbalul va alterna cu 
minibaschetul și voleiul, zilnic, 
pină la încheierea vacanței. Teni
sul de masfi le va ține tovărășie 
in sala mică, concursuri — trei 
seturi din cinci, pentru titlul dc 
„campion al zilei". La poligonul de 
tir — tragere cu arma cu aer com
primat, intre orele 9—13, iarăși zil
nic. Pionierii nădăjduiesc, totuși, sft 
fie frig, sfi înghețe, să cadă ză
padă bună — cum îmi spunea un 
puști, venit degeaba, cu săniuța — 
măcar in acest colț al copiilor, 
parcul palatului...

Valeriu MIRONESCU

© Pe pirtiile din Bucegi
La Sinaia. Bușteni. Azuga șl 

Po.ana Țapului, acolo unde zăpa
da a fost favorabilă, au continuat 
duminică întrecerile tinerilor 
schiori din cadrul asociațiilor 
sportive prahovene și dm alte ju
dele. participanti la competiția 
sportivă de masă „Cupa tinere
tului".

în aceeași zi. la casele de cultu
ră. cluburi, cămine culturale și săli 
de sport s-au întrecut la șah și te
nis de masă peste 5 000 de elevi și 
tineri muncitori din județele Pra
hova. Buzău și Dîmbovița.

G Foarte puțin pentru 
un oraș de „talia" 
Clujului

CLUJ (Corespondentul „Scînteii", 
Alex. Mureșan). — Prea puține 
manifestări sportive pentru un 
oraș de talia Clujului. Reținem 
două din acestea. Concursul de 
haltere și culturism, din sala ..Clu
jeana". la care au participat 150 de 
sportivi de la cluburi și scoli spor
tive din București. Iași. Cluj. Si
biu. Reșița. Tg. Mureș. Brașov. 
Turda. S-a „bătut" și un record 
republican. La categoria 00 kg ju
niori mici. Emcric Goldhager 
(,,U“-Iași) a realizat 110 kg la 
„smuls". în sala sporturilor a a- 
vut loc finala la tenis de masă 
pentru copii. 64 de concurent!. Au 
ciștigat : I. Tothfalusi (liceul 
„George Coșbuc") și Adrian Cim- 
peanu (liceul de chimie).

Pe zăpadă, pe gheață ? „Nimic 
— ne spune tov. Gh. Rusu. se
cretarul consiliului județean pen
tru educație fizică și sport. Ad
ministrația municipală a parcu
rilor și străzilor a refuzat accesul 
sportivilor pe gheată, pe motivul, 
cu totul nejustificat, al suprasoli
citărilor din partea publicului din 
oraș". Așa era. Dar mai era ceva 
Patinoarul clubului ,.U“ era im
practicabil. pentru că a fost udat

prea tirzlu și nu s-a format ghea
tă. Cel de la asociația „Clujeana" 
stă. de asemenea, nefolosit pentru 
că îngrijitorul este plecat... in con
cediu.

(Urmare din pag. I)

cum. din păcate, se intim- 
p'.â adesea in zilele noastre

- obl g ■ Să st -a in ca
să. ba chiar să ceară 
„scutiri de efort" din par
tea medicului, pentru ca să 
nu facă nici măcar cele 
două-trei ore de educație 
fizică pe săptămină, la 
școală.

Sportul pentru femei este 
imoortant insă nu numai 
legat de satisfacerea aces- 

xriăle. Mă gin- 
desc Iâ necesitatea lui pen
tru organismul, sănătatea 
și pentru frumusețea noas
tră. Cit privește femeia in 
sportul de performanță, 
prea mult n-o să insist. A 
devenit de notorietate fap- 

Ia o serie de spor
turi. tinerele fete sint cele 
ce tin sus „steagul perfor
manței- pe plan internațio
nal. și nu bărbații. La noi. 
intre altele, este cazul atle
tismului. se știe foarte bi
ne. Iată, de asemenea, o 
cifră semnificativă in a de- 
monstra că Și in sportul de 
înaltă performanță femeia 
mr rge ..cot la cot- cu băr
batul : peste o treime din 
numărul mae Urilor emeriti 
ai sportului sint. de fapt, 
maestre emerite ale spor
tului Așadar. argumente 
convingătoare, după păre
rea mea. pe de o parte, 
pentru femei, care trebuie 
să-și cunoască interesele, 
răspunderile Și posibilități
le» Pe de altă parte, pen
tru asociațiile sportive, 
pentru responsabilii spor
tului. in general, ale căror 
Îndatoriri față de această 
problemă se deduc ușor. 
Dezvoltarea continuă a e- 
ducațir-i fizice Și sportului 
nu poate fi posibilă fără 
a da sportului feminin toa
tă atenția. un sprijin 
direct și permanent.

Referindu-mâ nemijlocit

la activitatea comisiei, aș 
vrea să evidențiez citeva 
realizări, mai ales pe linia 
propagandei. Au fost edita
te afișe, s-au realizat două 
filme, trei pliante. Se află 
sub tipar două cărți cu cu
legeri de exerciții de gim
nastică, precum și lucrarea 
„100 de minute pentru fru
musețe", un foarte util în
dreptar — ce va apărea in 
tiraj de masă — cuprinzind 
mijloace și modalități de

Societatea de Cruce Roșie din Re
publica Socialistă România a acordat 
un ajutor compus din medicamente, 
alimente și țesături Crucii Roșii din 
Republica Democrată Vietnam, pen

tru a veni in sprijinul populației din 
această țară, care a avut de suferit 
de pe urma unor puternice inunda
ții.

Cimpulung Moldovenesc. — Cu profesorul in mi|loc, spre pirtia de schi

• Inițiative la
Cimpulung Muscel

PITEȘTI (Corespondentul „Scin- 
teii". Gh. Cirslea). — La Cimpu
lung Muscel consiliul orășenesc 
pentru educație fizică și sport, 
împreună cu consiliul orășenesc al 
pionierilor au organizat, in ca
drul școlilor generale șl liceelor 
din localitate, „cluburi ale vacan
ței". in vederea permanentizării 
întrecerilor din cadrul ..Cupei ti
neretului". ediția de iarnă. Cifra 
acestor cluburi se ridică la 11. iar 
sporturile care se practică in a- 
cestea sint șahul, tenisul de masă, 
trinta. voleiul, cit și concursuri in 
aer liber : de săniuțe, schi șl pa
tinaj. Primele două zile ale vacan
ței au întrunit un număr record 
de participanta aproape 1 500. cei 
mai mulți proveniți de la școlile 
generale nr. 1 și 3, liceul „Dinicu 
Golescu" și grupul școlar al în
treprinderii mecanice Muscel

O Pe meleagurile 
botoșănene

BOTOȘANI (Prin telefon, de la 
Silvestri Ailenei). — Peste 1 500 de 
tineri din județul Botoșani s-au 
întilnit ieri in diferite competiții 
sportive. Astfel, in cadrul etapei 
de masă a „Cupei tineretului", in 
comunele Nicolae Bălcescu, Flă- 
minzi. Vlădeni. Ungureni, Drăgu- 
șin, Viișoara, Virfu Cimpului etc. 
numeroși tineri au participat la 
întreceri de șah și tenis de masă. 
In municipiul Botoșani, elevi din 
toate școlile generale au luat parte 
la un concurs de atletism, iar in 
sala sporturilor din același oraș 
la competiții de volei și handbal.

Tot ieri, la Botoșani s-au desfă
șurat și întreceri de volei, tenis 
de masă și șah din cadrul cupei 
..30 Decembrie". Ia care au luat 
parte reprezentanți ai asociațiilor 
sportive ale sindicatelor. In cursul 
acestei săptămini, in funcție de 
condițiile climaterice, se vor orga
niza întreceri la săniuțe, schi și 
patinaj.

© Relaș total I
TG. JIU (Corespondentul „Scîn

teii", Mihai Dumitrescu). — Din 
inițiativa lăudabilă a primăriei mu
nicipale Tg. Jiu, in toate solariile 
dintre blocuri au apărut nu de mult 
cite 2—3 mese de tenis, turnate din 
beton, in aer liber, in jurul cărora, 
in special ieri, zeci de copii și ti
neri iși disputau intiietatea. încu
rajați de acest „tablou" perceput 
chiar la ieșirea din bloc, eram con
vinși că in această splendidă zi de 
duminică, cu foarte mult soare, vom 
intilni pe terenurile și in sălile de 
sport sute de tineri antrenați la 
diferite discipline sportive, cuprinse 
in regulamentul „Cupei tineretu
lui".

Am privit mai întii „cărțile de 
vizită" ale orașului : locurile de a- 
fișaj — și am notat lipsa totală a 
oricărui material de popularizare a 
acestei mari competiții sportive. De 
fapt, ziua de ieri a fost, la Tg. Jiu, 
caracterizată, din punct de vedere 
al întrecerilor sportive, printr-un 
„relaș" total. Am vizitat 8 școli 
și licee dintre care 7 au foarte fru
moase baze sportive, cu terenuri de 
handbal, amenajate cu zgură sau 
beton. Am trecut, de asemenea, 
prin fața a tot atitea săli de sport, 
oprindu-ne in fața ușilor inchi.se. 
Nc-am interesat la comitetul jude
țean pentru educație fizică și sport, 
la inspectoratul școlar. Nimeni — 
de necrezut — dar absolut nimeni 
nu a știut unde ar putea avea loc 
cel puțin un modest concurs. Pen
tru că, atit activiștii din domeniul 
sportiv, cit și cei peste 40 de pro
fesori de educație fizică din muni
cipiul Tg. Jiu nu au organizat nici 
un fel de manifestări sportive pen
tru ziua de duminică. Să le aș
teptăm pentru zilele următoare ?

Ieri, ake întreprinderi si-au 
îndeplinit planul anual

Duminică a fost zi normală de 
lucru in întreprinderile de pe cu
prinsul întregii tari. Oamenii mun
cii au înscris in această zi noi suc
cese in marea întrecere desfășurată 
pentru îndeplinirea și depășirea pla
nului anual, pentru înfăptuirea cin
cinalului înainte de termen.

Muncitorii din industria de petrol 
$1 chimie a județului Prahova, de 
pildă, au livrat duminică dimineața 
ultimele cantități de produse din 
planul anual. Pină la finele lunii 
decembrie se prelimină realizarea 
unei producții suplimentare evaluate 
la circa 220 milioane lei — sumă 
de aproape două ori mai mare fală 
de cuantumul angajamentului asu
mat. Unitățile acestei ramuri cu 
pondere în economia județului și-au 
creat condiții pentru un avans de 
aproape un trimestru față de între
gul cincinal.

Cu producția realizată duminică 
în primul schimb de lucru, furna- 
liștii de la întreprinderea „Victoria" 
Călan au îndeplinit prevederile a- 
nuale de plan. Bilanțul lui 1973 va 
fi încheiat cu o producție suplimen
tară de peste 8 500 tone fontă pentru 
turnătorii.

Furnaliștii de aici au asigurat 
pină acum un avans de două luni 
in realizarea cincinalului.

Planul anual la producția de fon
tă a fost realizat și de furnaliștii 
de la Galați. Avansul ciștigat dă po

sibilitatea metalurgiștilor gălătenl 
ca pină la finele lunii aă elaboreze 
o cantitate suplimentară de aproxi
mativ 80 000 tone fontă.

A atins indicatorii finali ai pro
ducției pe 1973 și industria munici
piului Sa tu-Mare. Pină la revelion, 
muncitorii din fabricile orașului 
și-au propus să realizeze peste pre
vederi produse in valoare de 50 mi
lioane lei șl 10 milioane lei benefi
cii suplimentare.

Celor 19 unilăti industriale din 
județul Brașov care au îndeplinit 
planul anual de producție li s-a a- 
dăugat duminică Întreprinderea me
canică pentru agricultură și indus
tria alimentară.

în Dolj a raportat Îndeplinirea 
planului pe 1973 fabrica de ulei 
„Oltenia"-Podari — cea de-a 10-a 
unitate economică din acest ju
deț care a realizat sarcinile a- 
nuale. In zilele ciștigate. muncitorii 
de aici vor realiza in plus circa 
1 400 tone ulei comestibil.

Au mai raportat realizarea planu
lui anual muncitorii centralei elec
trice de termoficare din Pitești — a 
20-a întreprindere din județul Ar
geș ce și-a înscris numele pe lista 
celor care lucrează in contul anului 
1974.

Pină la finele lunii, energeticienll 
de aici vor livra suplimentar 
17 500 000 kWh.

(Agerpres)

La Opera Română din Capitală

Spectacol festiv pentru
constructori și proiectanți

Constructorilor și proiectanților, 
„autorii" marilor edificii din Capita
lă. le-a fost oferit, in semn de pre
țuire a activității lor, un spectacol 
festiv la Opera Română.

Printre invitații artiștilor bucureș- 
teni se aflau muncitori, zidari, mon- 
tori, betoniști, parchetari, dulgheri, 
ingineri și tehnicieni ai Centralei de 
construcții-montaj, ai întreprinderi
lor și șantierelor..................
C.C.M.B.. lucrători 
„Proiect“-București. __ ... ___
prin munca, pasiunea și priceperea 
lor au ridicat in Capitală, in ultimii 
ani, circa 250 000 apartamente, unde 
trăiesc peste. 800 000 de cetățeni, 
populație echivalentă cu a cunoscute
lor orașe Copenhaga, Marsilia - sail 
Koln. Tot prin efortul lor au fost1 
realizate însemnate ansambluri de 
locuințe, cum ar fi Drumul Taberei, 
Balta Albă, Berceni, Pajura, iar ve
chile cartiere Bucureștii Noi, Grivița, 
Bulevardul 1 Mai, Vatra Luminoasă, 
Ferentari, Giu Iești au fost mo
dernizate. Ei șl-au adus, de ase
menea, contribuția la construirea a 
3 000 locuri în creșe și aproape 6 000 
in grădinițe, a peste 4 000 săli de 
clasă, precum și a noilor clădiri ale 
institutelor agronomic, hidrotehnic, 
de construcții, petrol și gaze, știin
țe naturale, ale Institutului politeh
nic sau Facultății de arhitectură, in

din subordinea 
ai institutului 
Sint cei care

care se pregătesc peste 15 000 stu- 
denți.

Prin grija edililor, a constructori
lor au mai fost înălțate in Ca
pitală peste 5 500 unități comerciale 
moderne, mari edificii culturale 
(centrul de televiziune, Teatrul Na
țional, Sala Palatului Republicii So
cialiste România), o serie de hote
luri, policlinici, spitale.

Dar ceea ce definește cu pregnan
ță vocația contemporană a Bucu- 
reștiului sint puternicele sale zone 
industriale, ce se întind pe aproape 
2 500 ha, unde locuiesc și muncesc 
circa 350 000 locuitori.

Și tot- ei, constructorii șl priijec- 
-tanții bucure?teni, sint chemați- să 
dea viață planurilor edilitare de vii
tor ale Capitalei. Numai in 1974 vor 
fi construite 27 000 de apartamente, 
în diversele cartiere ale Bucureștiu- 
lui, ceea ce va conferi metropolei 
noi valențe de civilizație urbană.

Reuniți, la acest sfirșit de săptă
mină. în sala Operei Române, ei au 
urmărit un program de muzică cla
sică și ușoară, cintece și dansuri 
folclorice, momente vesele, răsplă
tind cu călduroase aplauze pe acto
rii bueureșteni pentru reușitul spec
tacol oferit.

(AgerpresJ

Aniversarea
independenței

— Ce aveți in vedere in 
primul rind ?
— Festivismul acțiuni

lor respective. Multe din 
manifestări îmbracă „straie 
de sărbătoare", constituie 
un eveniment uneori ...anu
al. Interesul nostru, inte
resul general, de fapt, este 
de a începe și a încetățe
ni acțiunile sportive sim
ple, accesibile tuturor fe
meilor, firește in funcție

— A? avea o singură 
propunere: să facem cu 
toții eforturi pentru rea
lizarea unei colaborări 
mai strinse și permanente 
intre responsabilii sportu
lui și acele consilii, co
misii sau colective obștești 
ce se ocupă dc creșterea 
rolului femeii in toate do
meniile de activitate ale 
societății noastre socialis
te. Din păcate, s-a făcut 
prea puțin din ceea ce

toare), tinerele mame au 
nevoie, in formarea și e- 
ducarea pentru muncă, 
pentru viață, .și de îndru
mări, explicații convingă
toare, condiții pentru a 
practica sporturile cele 
mai indicate.

— Există sporturi con
traindicate pentru fe
mei ?
— în principiu. orice 

sport este accesibil femei-

tfrem să cîștigăm întreaga 
populația pentru sport?

întreținere a vigorii și 
supleței, evident prin gim
nastică. prin practicarea 
sporturilor. La activitatea 
sportivă de masă numărul 
concurentelor este in creș
tere, fie la competițiile 
spec.al dedicate femeilor 
(unele tradiționale — in 
Argeș, la M ercurea Ciuc. 
Suceava. S.ghetui Marma- 
ției. Drob'.:-) Tumu-Seve- 
rin. P atra Neamț, ploiești. 
Tg. Mureș etc.) fie la ce
le să le num-m mixte,. 
Centrele pentru gimnastică 
de întreținere constituie o 
atracție pentru femei. in 
Capitală și in alte 10 mari 
orașe din țară funcționind 
cu mult succes. Ar mai fi 
cite ceva de evidențiat, dar 
important este să apreciem 
critic chiar 5i succesele. 
Mai ales că. totuși, nu sint 
spectaculoase.

de virsta și posibilitățile 
acestora. Exercițiul fizic, 
mișcarea trebuie făcute 
cu o anumită regularitate.

In al doilea rind trebuie 
Înțeles că in propaganda 
pentru sport este nevoie 
de continuitate și varieta
te. Sint bune și frumoase 
filmele, afișele, pliantele, 
cărțile — insă sint destul 
de puține și dispar repe
de de pe ecrane, din vi
trine și librării. Cite ceva 
se spune și se arată in e- 
misiunUe de radio și tele
viziune. Or. după părerea 
mea, in domeniul sportului 
de masă, atunci ci nd vrem 
să convingem Și să asigu
răm condiții de practicare 
a exercițiilor fizice, a 
sporturilor, munca in a- 
salt rămine fără eficien
ță.

— Ce propuneri aveți ?

fiecare și-a propus. Re
cunosc, comisia noastră 
centrală, comisiile județe
ne nu-s totdeauna și pes
te tot suficient de active, 
de insistente in a sprijini 
și a cere sprijin. Ar tre
bui să cerem și să găsim 
o mai mare solicitudine 
la Consiliul Național al 
Femeilor, la consiliile ti
nerelor fete (din cadrul 
U.T.C.). la marile colecti
ve de muncă in care pre
domină femeile. Toate a- 
cesle foruri sau instituții 
— ia centru sau pe plan 
local — pot include și rea
liza cu eficacitate sporită 
și o serie dc acțiuni (cu 
caracter instructlv-educa- 
tiv, mai ales) din dome
niul educației fizice și 
sportului. Tinerele fete 
(■ leve. studente. munci

lor. Părerea mea este că 
principalul constă in cu
noașterea Și practicarea 
acelor exerciții fizice, ace
lor sporturi conforme cu 
organismul și plăcerea fie
căreia dintre noi. Oricum, 
intre activitățile de bază, 
pentru marea masă a fe
meilor — ce ni le-am pro
pus și in planul de muncă 
pe anul viitor — sint : 
gimnastica sub (oale for
mele, pe cit posibil zilnic 
(acasă, la locul de muncă, 
in școală. in facultăți), 
mersul pe jos, înotul, te
nisul de cimp, tenisul de 
masă, crosurile, in ge
neral, alergările, jocurile 
sportive ca voleiul, hand
balul, baschetul. De ase
menea. mi se par accesi
bile — aproape in totali
tate — sporturile și acțiu
nile recreative cuprinse in

complexul „Sport și sănă
tate".

Pentru toate aceste po
sibilități, pentru alegerea 
și practicarea sportului 
preferat este nevoie, cum 
am mai arătat, de o conti
nuă și convingătoare 
popularizare. Filmul — pe 
marele și pe micul ecran 
— lecțiile și sfaturile spe
cialiștilor la radio, in di
ferite ziare sau reviste 
(atenție la experiența per
sonală a marilor noastre 
sportive !) constituie fac
tori sine qua non pentru 
reușita a ceea ce ne pro
punem. Să nu uităm insă 
ca, pe lingă formarea gus
tului pentru sport, viitoa
relor sau actualelor mame 
să le creăm posibilitatea 
de a învăța cum să-și o- 
bișnuiască odraslele, incă 
de mici, cu activitățile re- 
creativ-sportive ; poate cu 
aceeași insistență cu care, 
spre exemplu, le recoman
dă spălarea zilnică a din
ților cu periuța și pasta.

★
Pledoaria Interlocutoa

rei noastre pentru dezvol
tarea sportului feminin 
este, credem, convingătoa
re. Factorii răspunzători 
de mișcarea noastră spor
tivă — toți. nu numai 
C.N.E.F.S.-ul ! — au obli
gația ca, in acțiunile ce 
le întreprind pentru tra
ducerea in viață a sarcini
lor stabilite de Hotărirea 
plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și 
sportului, să acorde im
portanța cuvenită rezolvă
rii problemelor sportului 
feminin. Ziarul nostru iși 
propune să revină asupra 
acestor chestiuni, publi- 
cind* și alte opinii ale spe
cialiștilor. ca și ale fe
meilor care practică sau 
ar dori să practice spor- . 
tul. exercițiul fizic.

Poporul Libiei ani
versează astăzi 22 de 
ani de la proclama
rea independenței. 
Teritoriu străvechi, 
cunoscut sub acest 
nume incă din anti
chitate. Libia este 
una dintre cele mai 
întinse țări arabe, cu
prinzind o suprafață 
de 1 754 000 kmp. cu 
o populație insă de 
numai 1 200 000 de lo
cuitori. Proclamată 
stat independent la 24 
decembrie 1951. Libia 
a continuat — datori
tă anacronicului re
gim monarhic — să 
aibă de suferit de pe 
urma poziției prepon
derente in economia 
tării a monopolurilor 
occidentale, care au 
mentinut-o intr-o 
stare de înapoiere e- 
conomicâ și socială. 
Zăcămintele de petrol 
descoperite spre sfir
șitul celui de-al șa
selea deceniu au inau
gurat o eră a prospe
rității, dar nu pentru 
poporul libian, ci pen
tru un pumn de afa
ceriști străini și po
tentați autohtoni Si
tuația grea a Libiei 
era accentuată de 
menținerea bazelor 
militare străine. in
strumente imperialis
te de presiune și a- 
mestec în treburile 
interne, care știrbeau 
suveranitatea națio
nală. Duoă detronarea 
regelui Idris si instau
rarea reoublicij. act 
politic infăntuit in 
1969, noul regim li

bian s-a angajat in
tr-o amplă bătălie pe 
două fronturi : politic 
și economic. Primul 
obiectiv a fost atins 
in 1970, odată cu ple
carea trupelor și li
chidarea bazelor mtli-
tare străine, eveni
ment ce a consacrat 
deplina independentă 
politică a tării.

Pe plan 
eforturile 
libian s-au ______...
spre valorificarea mai 
intensă a bogățiilor 
naturale. în interesul 
național. Au fost na
ționalizate companiile 
străine ce se ocupau 
cu distribuirea și ex
portul petrolului, s-a 
intărit rolul societății 
de stat „Libian Pe
troleum Company". 
Totodată, s-au luat 
măsuri pentru forma
rea cadrelor necesare 
dezvoltării industriei 
petroliere. Cu o pro
ducție de petrol de 
150 milioane de tone 
anual, astăzi Libia se 
număr^ printre cei 
mai mari producători 
din lume. Proiectele 
de viitor prevăd crea
rea unei industrii de 
prelucrare a petrolu
lui și dezvoltarea al
tor ramuri industriale 
in scopul diversificării 
economiei. Autorită
țile libiene își consa
cră eforturile sl in di
recția dezvoltării a- 
griculturii. Proiectul 
„Kufra" prevede iri
garea unor zone în
tinse din Sahara, prin 
utilizarea rezervelor 
subterane de apă.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

25, 26 șl 27 decembrie. în țară : 
Vremea va fi in general călduroasă, 
mai ales la începutul intervalului. 
Cer temporar noros. Se vor semna

economic. 
poporului 
îndreptat

Libiei
Consecvent politicii 

sale de solidaritate și 
prietenie cu popoarele 
arabe, cu toate popoa
rele care luptă pentru 
dezvoltare de sine stă
tătoare. progres eco
nomic și social, po
porul român urmă
rește cu simpatie rea
lizările obținute de 
poporul libian pe calea 
consolidării indepen
denței și valorificării 
resurselor sale natu
rale în scopul ridi
cării bunăstării ma
teriale și culturale, 
între România și Li
bia s-au statornicit și 
se dezvoltă relații df 
colaborare și prietenie 
spre folosul ambelor 
popoare. Evoluția as
cendentă a relațiilor 
româno-libiene a fost 
evidențiată recent, cu 
ocazia vizitei în Li
bia a reprezentantului 
președintelui Consi
liului de Stat al 
României. Nicolae 
Ceaușescu. care a în- 
minat șefului statului 
libian. Moamer El 
Geddafi, președintele 
Consiliului Comanda
mentului Revoluției, 
un mesaj din partea 
șefului statului ro
mân. Există toate 
premisele ca relațiile 
româno-libiene să se 
dezvolte în continu
are. pe diverse pla
nuri. in avantajul re
ciproc. în interesul 
cauzei păcii si colabo
rării internaționale.

A. MUNTEANU

la burnițe și ploj locale, maț frec
vente in jumătatea de nord-vest a 
țării. Vint slab pină la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între minus 4 șl plus 6 grade, 
izolat mai coborite In depresiuni, iar 
maximele intre 2 și 12 grade. în 
București. Vremea se va menține in 
general călduroasă, cu cerul temoo- 
rar noros. favorabil ploii slabe. Vînt 
slab pină la potrivit. Temperatura 
6e mezine ridicată.

inchi.se


La încheierea fazei inaugurale 
a conferinței de pace 
în Orientul Apropiat

DECLARAȚII ALE
GENEVA 23 (Agerpres). — Secre

tarul general al O.N.U.. Kurt Wald 
brim. a răr’sit Geneva, cu d?<‘ina- 
t’a New York într-o scurtă dcrinra- 
lie făcută înaintea plecării. Wald
heim a apreciat că faza inaugura'ă 
a conferinței de nare in Orientul A- 
pronial a constituit ..un bun înce
put1*. ..Participant ii — a menționai 
secretarul general al O.N.U. — au 
dovedit interes in reglementare^ a- 
cestei probleme atit do complexe". 
Kurt Waldheim a adăugat că. dună 
părerea sa. conferința necesita „răb
dare si perseverentă".

Secretarul general al Națiunilor 
Unite și-a exprimat satisfacția în 
legătură cu rolul jucat de O.N.U. in 
cadrul conferinței. „Am sentimentul, 
a spus Waldheim, câ am fost utili 
$i că vom putea continua să fim u- 
tili". „Pentru prima dată, a afirmat 
el. no aflăm in fata unei autentice 
posibilități de realizare a păcii".

*
Purtătorul de cuvînt al delegației 

egiptene la prima fază a conferinței 
d ’ nnce in r>_:en*ul Awop'at a d°- 
c’arat. simbătă. că există „o m-*- d° 
sn°rant.ă“ ne calea realizării păcii. 
„Est® un mic început. O șansă ni se 
of^ră tuturor : arabilor, palestineni- 
t^r. europenilor, americanilor, is’-ae- 
lienilor : ea nu trebuie merdutâ".

La întrebările ziariștilor dacă E- 
ff’ptul este gata să recunoască statul 
T--’'1. purtătorul de cuvint a rea- 

■* conținutul Ro’oluti?i 242 a 
,:-’lui de Securitate si al răs- 

nunsnlui egintean la memorandumul 
lui Gunnar Jarring, in 1Q7n . Recu- 

ca °n’itate juridică nu va 
interveni decit după solutionarea

PARTICIPANȚILOR
dificultăților si aplicării rezoluțiilor 
O.N.U. A recunoaște drepturile po
porului palcstincan nu înseamnă de
loc negarea drepturilor altor po
poare1 — a menționat purtătorul dc 
cuvint egiptean.

★
într-o conferință de presă tinută 

simbătă seara, la Geneva, ministrul 
israelian al afacerilor externe. Abba 
Eban. a declarat că lucrările primei 
faze a conferinței de pace in pro
blema Orientului Apropiat sini 
„semnificative și importante".

întrebat despre componența viito
rului „grup de lucru militar". Abba 
Eban a declarat, printre altele, că va 
fi vorba desnrc „negocieri directe 
intre reorezentantii militari11, in pre
zența unui reprezentant al O.N.U. 
Eban a afirmat că negocierile de la 
kilometrul 101 au fost „transferate" 
într-un cadru nou și vor trebui să se 
refere la problema generală a dezan
gajării.

Printre rezultatele pozitive obținu
te ;n cndrul etn»-» i inaugurale n con
ferinței. ministrul d° externe al 
Tsraeki’ul a citai faptul că toate 
hotăririle vor trebui luate „nrin- 
t--un ns unanim" și nu cu ma
joritate de voturi.

★
Grupul do lucru militar egipfeano- 

:'"r-lian. creat in cadrul conferin
ței de pace in problemele Orientului 
Apropiat, caro va funcționa sub aus
piciile Națiunilor Unite își va începe 
activitatea la 25 sau 26 d°r?mbri?, 
s-a anunțat oficial la Geneva. d:n 
sunsv O N U. Grupul va discuta pro
bleme legate d"1 dezangajarea mili
tară a trupelor egiptene și israeliene.

După cum am moi anunțat, in cursul nopții de vineri spre simbătă in 
capitala Angliei au avut loc trei puternice explozii, soldate cu rânirea 
citorva persoane și cu avarierea unor clădiri. Scotland Yard-ul consideră 
că autorii acestor atentate sint membri oi aripii Ilegale a organizației 
Armata republiconă irlandeză, in fotografie: poliția efectuează cercetări 

Io locul unde s-a produs una dintre explozii

Le Duc Tho despre convorbirile 
avute Ia Paris

ÎN AGRICULTURA

R. P. CHINEZE

Recolte record 

în 1973
PEKIN 23 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția China Nouă, 
recolta globală do cereale, bumbac. 
Iută, plante producătoare de zahăr și 
tutun din anul 1973 a atins un nivel 
record in istoria agriculturii Chinei, 
în ceea ce privește cerealele, recol- 
tindu-so în'197.3 cantitatea do 259 mi
lioane tone, a fost egalat rezultatul 
excelent obținut in anul 1971 și a 
fost depășită recolta anului 1972. A- 
ceste rezultate au fost obținute in 
ciuda unor condiții meteorologice n?- 
favorabile : seceta prelungită din 
regiunile nordice ale țării, precum și 
ploile prelungite din sud.

0 0 0^000

R P UNGARĂ

Aprobarea planului 
de dezvoltare a economiei 

naționale pe anul 1974
BUDAPESTA 23 (Agerpres). — 

Consiliul de Miniștri al R.P. Ungare 
a aprobat planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anul 1974. care 
prevede creșterea, in raport cu anul 
1973. a venitului national cu 5 la su
tă. a producției industriale cu 5.5—6 
la sută, iar a producției agricole cu 
2—2.5 la sută, precum și efectuarea 
unor investiții de 117—118 miliarde 
forinți.

Consiliul de Miniștri a constatat, 
totodată, că marea majoritate a sar
cinilor economice ale anului 1973 au 
fost înfăptuite, venitul național cres- 
cind cu peste 6 procente.

ln ianuarie, la Bruxelles va avea loc o consfătuire 
a partidelor comuniste din țările vest-europene

PARIS 23 (Agerpres). — între 
26—28 ianuarie 1974. la Bruxelles va 
avea loc o consfătuire a partidelor 
comuniste din țările vest-europene. 
Hotărirea privind convocarea acestei 
consfătuiri a fost luată in luna 
septembrie a.c.. iar pentru pregătirea 
ei au fost organizate citeva intilniri 
consultative, intre care ultima s-a 
desfășurat in zilele de 17 și lf> de- 
cembrie la Roma. R'Terindu-se la 
consfătuirea de la Bruxelles. Jean

Kanapa, membru al C.C. al P.C. 
Francez, apreciază, intr-un articol 
publicat In ziarul „L'Humanltă", că 
această reuniune va constitui un e- 
veniment politic important in viața 
partidelor comuniste și muncito
rești vest-europene prin aceea că ea 
va contribui la intensificarea acțiu
nilor mișcării comuniste și forțelor 
democratice din Europa occidentală 
n?ntru realizarea obiectivelor lor po
litice, economice și sociale.

DE
PRETUTINDENI

PARIS 23 (Agerpres). — După 
convorbirea cu Michel Jobert. mi
nistrul de externe al Franței, repre
zentantul special al guvernului 
R. D Virinam. Le Duc Tho. a dc- 
c’arat reprezentanților presei că 
o-'n’.ă cu semnarea acordului de 
asistentă economică, pe care Franța 
o acordă R. D. Vietnam, relațiile din
tre cele două țări capătă o nouă 
dezvoltare.

Referindu-se la convorbirile avute 
cu secretarul de stat al S.U.A.,

Henry Kissinger. Le Duc Tho a 
subliniat : „A fost discutată situația 
din Vietnamul do sud. Am condam
nat încălcarea uw prevederi impor
tante a’o Acordului de la Paris. Noi 
am ridicat o serie de probleme. 
Kissinger a ridicat, de asemenea, o 
serie de probleme. S-a convenit să 
se mențină acest dialog, continuin- 
du-se, totodată, studierea punctelor 
de vedere expuse de părți în legătu
ră cu Acordul de la Paris".

In Coreea de sud ou loc, de citeva luni, puternice acțiuni protestatare aie 
maselor populare împotriva regimului dictatorial al lui Pak Cijan Hi. in 

fotografie: aspect din timpul unei demonstrații studențești

LONDRA:

SPANIA

Încheierea dezbaterilor 
ÎN PROCESUL INTENTAT 
UNOR LIDERI SINDICALI

MADRID 23 (Agerpres). — Sim- 
bătă seara s-au încheiat dezbaterile 
in procesul intentat celor zece con
ducători sindicali soanioli. arestat, 
cu 18 luni in urmă sub acuzația de 
a fi organizat, la 24 iunie 1972. o 
reuniune n°ntrii a coordona oe nlan 
național acțiunea comisiilor munci
torești (sindicatele nerecunoscute de 
guvern). Dună cum Drccizează a- 
gentia France P«-ecse. verdictul va 
fi cunoscut Dește citeva zile.

în timnul procesului, la care au 
asistai si numeroși observatori și 
juriști, nrî nt re rare cerretarri gene
ral al Asociației internaționale a 
juriștilor democrați. Joe Nordman. 
cei zece militant) soanioli au res
pins. pe bază de orobe de netăgă
duit. acuzațiile aduse. „Toată viața 
mea am apărat libertatea si cred în 
mod ferm că inter°sele clasei mun
citoare sini si acelea al? întregii 
tari" — a declarat Marcelino Cama
cho. unul din cei zece militanți a- 
restati.

TEHERAN

Reuniunea Consiliului 
ministerial al 0. P. E. C.

TEHERAN 23 (Agerpres). — Timp 
de două zile, la Teheran s-a desfă
șurat reuniunea Consiliului minis'e- 
rial al O.P.E.C. (Organiz.ațla țărilor 
exportatoare de octroi), caro a adno
tat un nou sistem de stabilire a pre
țului petrolului exportat de țările din 
Golful Persic.

La sfirșitul reuniunii, șahinsahul 
Iranului. Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. a anunțai că „țările nro- 
ducătoare de netrol din Golful Per
sic au hotărit majorarea Drețului pe
trolului exoortat". Noile prețuri, 
care vor intra în vigoare la 1 ianua
rie 1974. vor crește de peste două 
ori față de prețurile actuale. Din 
surse bine informate se afirmă că 
această majorare este o soluție tem
porară și că revine conferinței ex
traordinare a O.P.E.C.. cuorinzînd 
deci toate statele membre ale orga
nismului. să stabilească princiDiile 
Pe baza cărora țările producătoare 
de oetrol vor stabili pe viitor prețu
rile lor.

• OMENIREA DEVINE 
TOT MAI TINĂRĂ.
anul 1980 aproximativ 2,5 mili
arde de oameni, adică 55 la sută 
din populația planetei noastre, 
vor avea sub 25 de ani. Aceste 
date reprezintă concluziile unui 
studiu de perspectivă efectuat 
sub egida O.N.U.

• VERDELE ATRAGE 
HIPOPOTAMII. Seară 
seară, hotelurile din Incinta re
zervației amenajate la granița 
Republicii Zair cu Republica 
Zambia sînt vizitate de hipopo
tami. Odată cu aprinderea 

becurilor electrice, uriașe ma
mifere abandonează lacurile de 
scăldat pentru a se apropia de 
gălăgioasa societate a turiștilor. 
Bineînțeles, nu vizitatorii veniti 
din toate colțurile lumii ii in
teresează, ci lumina verde, fil
trată de ferestrele clădirilor, șt 
care ii atrage ir ‘iod inexn” 
cabil. De ce ver *'?
zootehnicienii car - a-
nimalele au afl . -<ceastă 
slăbiciune și se 'zisese de cu
loarea verde pentru a putea o- 
feri oaspeților un spectacol sui- 
generis, cu hipopotami.

0 0 B B E E 0

agențiile de presă transmit:
Contacta parlamentare.

La Belgrad au avut loc convorbiri 
oficiale intre o delegație a Adunării 
Federale a R.S.F. Iugoslavia, condu
să de Blajo Djuricici. vicepreședin
te al Adunării Federale, si o dele
gație a Adunării Naționale a Fede
rației Republicilor Arabe (Egipt. Si
ria și Libia), condusă de Abdallah 
Shukri. vicepreședinte al Adunării 
Naționale a federației — informează 
agenția Taniug.

Guvamu! Vanezuelai 3 
decis să încaseze cotele părți ce i se 
cuvin de la companiile petroliere 
străine in livrări de petrol brut, in 
locul banilor lichizi — a anunțat mi
nistrul minelor și hidrocarburilor al 
acestei țări, Hugo Perez la Salvia.

Referendumul din Birma- 
jțijjr, în cadrul referendumului pri
vind adoptarea noii constituții a 
Birmaniei. aflat in curs de desfășu
rare. au votat pină in prezent apro
ximativ 80 la sută din cetățenii cu 
drept de vot. Potrivit datelor preli
minare. marca majoritate a electo
ratului s-a declarat in favoarea noii 
constituții.

Forțele patriotice cam
bodgiene continuă să atace
ounctele întărite ale inamicului. Pen
tru prima oară, din octombrie 1972 
relevă agenția United Press Inter
national. forțele patriotice au dez
lănțuit atacuri asupra orașului Pnom 
Penh. lansind trei, rachete duminică 
in zori care au căzut in zona rezi
dențială a capitalei. în tot cursul 
nootii SDre duminică forțele patrio
tice au atacat alte cinci poziții lon- 
noliste situate De malul de est a) 
fluviului Mekong.

pentru a contracara penuria de petrol 
— a declarat, intr-un interviu acor
dat televiziunii olandeze, premierul 
acestei țări. Joop Den Uyl. Deși a 
apreciat că situația ar putea evolua 
intr-un mod mai puțin dramatic de
cit se apreciase in ultima perioadă, 
premierul olandez a subliniat, totoda
tă. că „prețurile sînt și vor rămine 
la un nivel destul de ridicat"

Ltt Sofin a f°st semna( un D1'0- 
tocol privind colaborarea culturală 
pe anul 1974 intre organizațiile de 
resort din Bulgaria si Iordania — 
relatează agenția B T.A.

belair" — linie charter a „Sabenei" 
— s-a prăbușit simbătă seara in 
munții Ksar Esaphir, la aproximativ 
15 kilometri est de Tanger. La bor
dul avionului se aflau 95 de per
soane — 89 pasageri, majoritatea
marocani, și șase membri ai echipa
jului. Aoaratul efectua o cursă intre 
Paris. Tanger si Casablanca. Cerce
tările inițiate imediat de autoritățile 
marocane au fost împiedicate de 
furtuna deosebit de violentă din zo
nă. De-abia în zorii zilei de dumini
că un elicopter a reușit să desconere 
eoava avionului in munții Ksar Esa- 
ghir. Acțiunile de salvare, in even
tualitatea — aproape exclusă — a 
existentei vreunui supraviețuitor, 
sînt in curs de desfășurare.

• INSTITUT JAPONEZ 
PENTRU STUDII PO
LARE. în Japonia a fost con
stituit un Institut național pen
tru studierea regiunilor polare. 
Acesta își propune să coordone
ze toate acțiunile initiate in 
tară care au drept scop studie
rea Arcticii și Antarcticii. După 
cum se știe. Japonia trimite cu 
regularitate expediții in An
tarctica.

• CEL MAI LUNG POD 
DIN LIANE. Dup5 cum cst< 
cunoscut, africanii confecționea
ză din liane țesături și odgoane, 
prepară bere și alte băuturi. 
Tot din această plantă multi
funcțională ei construiesc po
duri. Cel mai lung pod rutier 
african construit din liane se 
află in Renublica Coasta de Fil
deș. El măsoară circa 100 m 
lungime și suportă o greutate 
de 50 de tone. Se apreciază că 
acest pod va rezista cel puțin 
10 ani.

fîtnînarea alegerilor r-?- 
nerale din Bolivia. Presei- 
tele Boliviei. Hugo Banzer, a anun
țat hotărirea guvernului său de a 
amina alegerile generale, programa
te inițial pentru iunie 1974 — re'a- 
tcază agenția Prensa Latina. Alege
rile vor avea loc in mai-iunio 1975— 
a declarat el — urmînd ca transferul 
puterii către noul președinte ales al 
tării să fie efectuat in august 1973. 
Potrivit observatorilor po’itiri dn 
capitala boliviana. Hugo B.enzer nu 
și-a reafirmat intenția, declarată cu 
citeva zile in urmă, de a candida la 
viitoarele alegeri prezidențiale.

Ministrul de finanțe al 
S.U.fl., George Shultz, a afirmat 
că majoritatea experților au prevă
zut pentru anul 1974 o creștere a ra
tei inflației de peste 6 la sută, fată 
de 8.1 la sută, in acest an Pe de altă 
parte, ritmul creșterii economice rea
le va înregistra o oarecare scădere in 
primul trimestru al anului Ministrul 
de Unante american a opinat că ad- 
ministratiei ii va reveni in conti
nuare un rol important în oolit’ca 
de controlare a prețurilor și sala
riilor.

„Nu vom aplica decit 
măsurile strict necesare"

avion de tip „Cara-
aparținind companiei „So-

EVOLUȚIA NAVEI 
COSMICE „SOIUZ-13"

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Cea 
de-a șasea zi de activitate a echi
pajului navei cosmice sovietice 
„Soiuz-13" a început la 23 decembrie, 
la ora 7.00 dimineața. Echipajul na
vei a trecui la realizarea programu
lui de cercetări științifice. Cosmo- 
nauții Piotr Klimuk și Valentin Le
bedev au continuat observațiile as- 
trofizice efectuate și în cursul celei 
de-a cincea zi de zbor. Cu ajutorul 
unei camere speciale, ei au filmat 
Soarele in raze ultraviolete in timpul 
celei de-a 68-a și a 69-a rotații.

Toate aparatele de la bordul na
vei funcționează normal. Cosmonau- 
ții se Șimt bine — anunță agenția 
T.A.S.S.

• AUTOMOBIL CU 
TURBINĂ DE VINT.
de carburanți a pus la încer
care inventivitatea omului. Si 
astfel, la Amsterdam (Olanda), 
un automobilist și-a adaptat 
mașina ca să poată circula cu 
energia electrică furnizată de

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI : "Nde la încheierea războiului
în presa britanică a început să-și 

facă loc tot mai frecvent părerea că 
Anglia ar trece printr-o perioadă d° 
agravare a dificultăților, cum nu a 
cunoscut de la cel de-al doilea război 
• ■- -■ al. Mulț.1 comentatori se arată 
de acord cu ministrul finanțelor. Ai- 
thony Earber. rare a vorbit despre 
,.cea mai gravă criză cunoscută d? 
Marea Britanic in ultimul sfert d? 
secol". în parlament au avut loc dez- 
b',’ori aprinse asupra înrăutățirii =i- 
ț economic-e : primul minis'ru.
Edward Heath ?a si liderul opoziției 
laburiste. Harold Wilson, au făcut a- 
peluri. primul chemind la „uni‘ate 
nc’ională" iar al doilea la ..concri?- 
r?“. p°ntru redresarea situa'Jri. 
Populația est? invitată „să facă 

si ..să accente ș’ringerea 
curriei" (cum se exprimă „Doilv Mir
ror"), avindu-se în vedere atit ..re
nunțarea la orice program d? expor:- 
Fiune economică", c’t si „cea mri 
drastică reducere a consumului ini
țiată vreodată"

într-adevăr. un rir d? lucrări de 
construe*:0, aflat? in curs, au si f* t 
opri*? Potrivit unor re'-u> d? prog
noză economică, nivelul de trai al 
pnrula’iei ar urm ca s'if°re pr ■-
lor sa crească pînă la două milioan®. 
în presă sint anunț?*0 frecvent noi 
mainri.rl d° oreturi (la cnrn?. căr
buni. electricitate, gaze, petrol).

Pus în fnt.a unei ademenea evnt-’tij 
defavorabile, guvernul conservator 
depun? eforturi Intense pentru a 
menține situația sub control. în vi-- 
tutea puterilor sn0*-a’° ce le-au L ' 
atribuite prin proclamarea stării de 
urren'ă autoritățile guvernamenta
le au întreprins măguri sever? in 

rgp?r:al în economie Restrmeerea ac
tivității lnduririale — unul din siino- 
tomele recesiunii - a determinat a-

doptarea dc cât." guvern a hotă- 
ririi ca o seric de ramuri ale in-
dustrici și comerțului — doar cu ex
cepția unora d° importantă „vitală" 
— să treacă la săptămina dc lucru de 
trei zile

Această măsură drastică, ce urmea- 
/ă a fi introdusă de la 1 ianuarie, a 
făcut de altfel obiectul unor discuții 
intre premierul Edward Heath si re
prezentant) T.U.C (Congresul sindi
catelor britani'0). în cursul intilnirii. 
care s-a încheiat fără a se ajunge la 
o Înțelegere, delegații sindicali au 
exprimat primului ministru, potrivit 
comunicatului comun dat publicității, 
„grava lor neliniște fată de intmdu- 
c°rea săptăminii de lucru de trei 
zile".

Pe de altă parte, penuria de ener
gie si combustibil continuă, in măsu
ră crescindă. să-și facă resimțite e- 
fectele.

..în fapt — scrie ..Times" comen- 
ti'.id situația — guvernul are de făcut 
față la trei crize distincte : o seri
oasă criză economică una de et.- r- 
gie si o alta in relațiile sociale" Zia
rul amintește că dificultățile econo
mice au existat și s-au făcut simțite 
cu mult înainte de declanșarea ..cri
zei de energie", că aceasta din urmă 
n-a făcut decit să agraveze dificultă
țile amintite cit si contradicțiile din 
domeniul social Alarmate de datele 
problemei, unele cercuri merg pină 
acolo îneît preconizează formarea 
unui „guvern de coaliție", după mo
delul cabinetului Churchill din timnul 
celui de-al doilea război mondial. Pa
ralel își face loc tot mai mult ideea 
unor alegeri generale anticipate. 
..Daily Telegraph" fiind chiar d? pă
rere că „a început febra electorală".

Nicolae PLOPEANU

EONN: în căutarea unor soluțiila înrăutățirea conjuncturii
Evoluția situației economice a Re

publicii Federa'.e Germania a con 
stituit. in ultimul timp, obiectul unor 
reuniuni a cabinetului care au dez- 
băt -t noile linii d<- orientare m con 
ditii'e actuale in care economia tă
rii se af’.ă *ub semnul unei coniunr- 
turi in curs de înrăutățire. Autori 
țățile fed( r al» sînt c< r fr intah c J 
una din problemele cele mai corn 
pEcaț" și anume de a asigura para
lel orientarea antiinn.ationi=tâ și fn 
narea extinderii șomajului — t? 
lu-i care, in gondiții’e economiei ra- 
D-ț-’;cte ce opun unul altuia Din
colo de contradicția dintre aceste o-

biective. situația s-a agravat in ul
timele săptămini și datorită crizei 
energetice pe care o parcurg in Pre
zent numeroase state, inclusiv R 
publica Federală Germania.

Dună cum se știe, in primăvara 
anului 1973 evoluțiile economice in 
scriau R.F.G. prin'.", tarii'' in ca: ■ 
prețurile ?reș'.?au cu rapiditate, ten 
dintele inflaționiste fiind deosebit de 
put°rnice. Aceas’a a determinat gu
vernul sâ aprecieze că este nevoie 
de aplicarea unui program complex 
d° luptă împotriva inflați'i și dr 
asigurare a stabilității ?-'>.nomiei. 
program ce prevede limi1ar°a ere

ditelor și creșterea dobînzilor. re
ducerea investițiilor prin aplicarea 
unui impozit suplimentar, scăderea 
cererii de pe piața internă, stimu
larea importurilor și reducerea ex
porturilor Prin acesi complex d? 
măsuri se considera că va rezuHa 
un echilibru intre cerere și ofertă 
ne piața vest germană, iar prețurile 
vor Înregistra dacă nu o scădere cel 
outin o frinare in creșterea lor. 
Banca Federală a R.F.G s-a decla
rat de acord cu politica aniiinflatio- 
nistă și a practicat o politică siste
matică de restringere a creditelor. 
Ca urmare a unor asemenea măsuri 
concrete, presiunea inflaționistă asu
pra preturilor începuse să cedeze, iar 
programul de stabilitate «ă dea un--ie 
roade pozitive in cursul verii și la 
începutul toamnei

Spre mijlocul toamnei însă con
flictele de muncă au cunoscut o in
tensificare substanțială, salariat!! — 
in primul rind cei din industrie — 
solicitînd creșteri de salarii deoare
ce nivelul preturilor sporise totuși 
mult mai ranid decit veniturile 
muncitorilor și funcționarilor. Pe de 
altă parte, patronatul a cerut un 
control sever asupra creșterii sala
riilor și o slăbire a politicii antiin- 
nationiste a guvernului (îndeosebi 
in domeniul creditelor). Situația s-a 
complicat datorită crizei energiei. 
Patronatul apreciază că efectul prin
cipal al crizei va fi creșterea 
generală și rapidă a prețurilor da
torită scumpirii surselor energetice 
în această privință, prognozele ex 
p°r’ilor vest-eermani nu lasă niri <- 
îndoială- în 1974 preturile vor crește 
cu 6—7 la sută

în același timp Insă penuria d" 
energie s-a făcut simtită in mod di
rect asunra gradului de ocupare h 
forței d? muncă în economie: dato
rită închiderii unor fabrici s| trece
rii la un orar redus de lucru, mimă 
rul șomerilor a atins 39? 999. jar a’ 
șomerilor parțiali a depășit 119 99." 
persoane. Paralel au începu’ să se 
închidă fabrici Întregi. Rev’siq „Der 
Snienel" anticipează pentru 1971 
669 999 d° som°ri iar unei? ziare 
mal pesimiste anr?cia7ă chiar că șo 
maiul va depăși un milion.

în aceste condiții, numeroși oa

meni politici — îndeosebi din Parti
dul social-democrat — și experți 
vest-germani pledează pentru orien
tarea cu prioritate către combaterea 
șomajului, măsurile antiinflaționiste 
urmind să treacă pe planul doi.

Cert este insă că. încă de pe acum, 
se conturează un an economic difi

cil — pentru că penuria de energie 
are toate șansele să continue și pen
tru că interesele patronatului și ak- 
salariaților rămin ireconciliabile, atit 
in problemele curente cit si in ceie 
de perspectivă.

N. S. STANESCU

un dinam acționat de o turbină 
de vint. Turbina folosește cu
rentul de aer produș de mașină 
in timpul deplasării (ia foto
grafie).

.REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA t București

PARIS: Fină și umoriștiidevin sumbri
„Poate câ singura calitate a crizei 

de carburanți este aceea că a învio
rat inspirația umoriștilor" — scria 
recent un publicist francez. într-ade
văr nu există zi. oră. secundă in 
care să nu apară, pe un meridian 
sau altul, o glumă ne această temă 
Cineva a propus ca alcoolul obținut 
din cartofi să fie transformat in 
carburant..... Puneți un cartof in mo
torul dumneavoastră" ! — comentea
ză crainicul postului de radio France- 
Inler. ca replică actuală la o recla
mă mai veche : „Puneți un tigru în 
motorul dumneavoastră" I Epoca 
..tigrilor" dezlănțuiți pe șosele a 
apus. Reducerea vitezei. Interdicția 
de a circula la sfirșit de săptămină 
raționalizarea benzinei au transfor
mat in multe țări Imaginea pe care 
oamenii si-o făceau despre automo
bil. în decurs de aproape un secol 
mulți pro'eți au prezis decăderea 
automobilului Dar profețiile lor nu 
s-au adeverit De data aceasta insă.

în luna noiembrie comenzile din 
străinătate pentru firmele franceze 
de automobile au inreafsttat o scă
dere de 20 la sută C’frâ Importan
tă dacă avem in vedere că 45 la sută 
din înfreaoa producte se ernortă in 
țările Pielei comune afecta’e direct 
de criza petrolieră Ga urmare, o se
rie de firme au hotărit să închidă 
noTtile uzinelor, partial sau total, ne 
durate mai scurte sau mai lungi 
Astfel muncitorii de la .Cifrden" nu 
vor lucra intre 22 decembrie jrf 3

ianuarie. La fel ca și cei de la uzine
le „Alpine-Renault". Firma ..Peu
geot" a anunțai la rindul său o opri
re parțială timp de trei zile la sfir
șitul anului De asemenea, firma nu 
va reînnoi contractele expirate ale 
muncitorilor imigranți

De altfel. numeroși observatori 
subliniază faptul că una din princi
palele consecințe ale crizei de ener
gie constă in încetinirea întregului 
mecanism economic in majoritatea 
țărilor occidentale. într-o declarație 
făcută zilele trecute, comisia Pieței 
comune apreciază că anul 1974 ai 
putea înregistra o dublare a numă
rului șomerilor in țările C.E.E ațin- 
gind cifra de patru milioane de oa
meni.

Așadar, la ritmul accelerat al in
flației se adaugă acum spectrul în
grijorător al șomajului. Oamenii 
muncii privesc cu neliniște această 
inflație, hotărîți să lupte pentru 
dreptul lor la muncă. împotriva scă
derii nivelului de trai, constienți 
fiind că profiturile marilor țrushiri 
capitaliste agravează puternic actua
la criză

în fala acestor perspective sum
bre. chiar și umoriștii încep să-și 
piardă hazul. Ca in această glumă 
lansată de un caricaturist. dar 
negustatâ de nimeni : ..Preparați un 
motor pentru cina dumneavoastră !"

Paul DIACONESCU
________ _______y

•CIT VALOREAZĂ 
MATERIA CENUȘIE. P3- 
trivit estimărilor experților din 
S.U.A. și Franța, „creierul", 
respectiv capacitatea intelectua
lă a unui francez valorează 
250 000 de franci, a unui vest- 
german 300 000. a unui englez 
230 000, a unui japonez 150 000. a 
unui american 255 000 de franci. 
Ținind seama de populația fie
cărei țări — capitalul de mate
rie cenușie de care disoun aces
tea este următorul : Franța — 
5 000 de miliarde de franci. Ma
rea Britanie — 6 000: Japonia
— 7 500 : R.F. Germania — 8 000 
și S.U A. — 25 000 miliarde de 
franci.

• ODISEEA A LUAT 
SFÎRSIT. Tn aPr°Pierea coas_ 
telor canadiene a luat sfirșit. 
simbătă. odiseea a trei marinari
— doi canadieni și un ameri
can — care au navigat timp de 
41 de zile in apele agitate ale 
Oceanului Pacific, pe epava in 
derivă a micului lor vas. avind 
o lungime de numai 12 metri. 
Vasul a oărăsit portul japonez 
Yokohama la 15 septembrie 
a.c.. cu destinația Vancouver. 
Dispariția lui. anunțată la ju
mătatea lunii noiembrie, a dat 
naștere unei vaste operațiuni 
de cercetări. întreprindă de or
ganele de salvare marină cana
diene si americane, care a tre
buit să fie. in final. sistată, 
nresununindu-se că ambarca
țiunea s-a scufundat. în sfîrșit. 
la 22 decembrie, la semnalarea 
unor cargouri care treceau nrin 
apropierea Insulei Vancouver, 
navele de coastă canadiene au 
reușit să-i salveze pe cei trei 
membri ai echipajului care au 
supraviețuit.
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