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Tn ziua de 27 decembrie 1973 a avut 
loc ședința Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al P.C.R., prezidată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

Comitetul Executiv a luat în discuție și 
aprobat un Program de măsuri pentru 
asigurarea industriei ușoare cu unele ma
terii prime — program elaborat pe baza 
indicațiilor și a sarcinilor stabilite de se
cretarul general al P.C.R. în cadrul con- 
sfăkririi care a avut loc în vara acestui 
in, cu cadrele de conducere din Ministe
rul Industriei Ușoare, din centrale, între
prinderi, institute de cercetare și proiec
tare din acest domeniu. Programul pre
vede măsuri menite să ducă la creșterea 
mai accentuată a producțiilor de in, 
cinepă, bumbac, la dezvoltarea sericicul
turii, în vederea lărgirii în continuare a 
bazei de materii prime interne destinate 
aprovizionării industriei ușoare.

Comitetul Executiv a aprobat propune
rile Consiliului de Miniștri privind crește
rea rolului inginerilor-șefi din cooperati
vele agricole de producție, ca împuterni
ciți ai statului în aceste unități, purtînd 
răspunderea pentru îndeplinirea planului 
de producție, pentru folosirea cu maxi
mum de eficiență a mijloacelor materiale 
și financiare în scopul consolidării econo- 
mico-organizatorice a unităților agricole 
cooperatiste. De asemenea, în cadrul șe
dinței au fost aprobate propunerile pri
vind îmbunătățirea remunerării ingineri
lor-șefi și a șefilor de fermă cu studii su
perioare din cooperativele agricole de 
producție.

Totodată, Comitetul Executiv a aprobat 
propunerile Consiliului de Miniștri privind

acordarea indemnizafiei de sfat 
de conducere din cooperativele

cadrelor 
agricole, .. 3 agi .«.v.v

de producție, precum și propunerile pri
vind acordarea dreptului cooperativelor
agricole de producție de a asigura veni
tul garantat lunar președinților, vicepre
ședinților, șefilor de ferma, șefilor de bri
gada și restului personalului administrativ 
din aceste unități agricole.

Pornind de la necesitatea înfăptuirii 
unei politici unitare în ce privește drumu
rile și apele din țara noastrâ, Comitetul 
Executiv a luat în discuție proiectul Legii 
apelor și proiectul Legii drumurilor, hotâ- 
rînd ca înainte de definitivare ele să fie 
larg dezbătute în cadrul consiliilor popu
lare județene.

De asemenea, Comitetul Executiv a dis
cutat proiectul Legii presei și a stabilit sâ 
fie supus spre dezbatere și aprobare Marii 
Adunări Naționale.

în cadrul ședinței, Comitetul Executiv 
a stabilit sâ se ia unele masuri pentru îm
bunătățirea structurii Academiei Republi
cii Socialiste România — înalt for de con
sacrare a celor mai valoroși oameni de 
știința și cultura — pentru perfecționarea 
criteriilor de acordare a titlurilor acade
mice.

De asemenea, s-au stabilit mâsuri care 
sâ ducă la îmbunătățirea criteriilor de 
promovare în posturile de conferențiar și 
de profesor in învâțâmîr.tul superior, pre
cum și de admitere la doctorantura.

Comitetul Executiv a luat cunoștința de 
informarea privind Consfătuirea secretari
lor Comitetelor Centrale ale partidelor co
muniste și muncitorești din unele țâri 
socialiste, care a avut loc Ia-Moscova, în
tre 18 și 19 decembrie a.c. Comitetul Exe-

a apreciat câ mandatul și indicațiilecutiv
stabilite delegației P.C.R. de Prezidiul 
Permanent al C.C. al P.C.R. corespund 
întru totul orientărilor stabilite de Congre
sul al X-lea, de Conferința Națională, de 
plenarele C.C. al P.C.R., și a indicat ca și 
în viitor sâ se procedeze în același mod. 
Comitetul Executiv a aprobat în unanimi
tate activitatea delegației P.C.R. la con
sfătuire, modul în care ea și-a îndeplinit 
mandatul încredințat de conducerea 
partidului.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a apreciat câ în anul 1973 Co
mitetul Executiv a desfășurat o activitate 
deosebit de fructuoasă, și-a îndeplinit în 
bune condiții rolul și sarcinile stabilite de 
Congresul al X-lea al partidului și de sta
tutul partidului și a felicitat pe toți mem
brii Comitetului Executiv pentru activita
tea desfășurată, precum și cu ocazia 
Anului nou.

CU PRILEJUL NOULUI AN — 1974 — 
COMITETUL EXECUTIV, SECRETARUL 
GENERAL AL PARTIDULUI, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU, ADRESEAZĂ 
CALDE FELICITĂRI TUTUROR ORGANI
ZAȚIILOR DE PARTID, COMITETELOR 
JUDEȚENE, MUNICIPALE, ORĂȘENEȘTI 
Șl COMUNALE, TUTUROR COMUNIȘ
TILOR SI OAMENILOR MUNCII, PEN
TRU SUCCESELE REMARCABILE OBȚI
NUTE ÎN ANUL 1973 SI LE UREAZĂ 
NOI SI IMPORTANTE SUCCESE ÎN ÎN
FĂPTUIREA PROGRAMULUI PARTIDU
LUI DE DEZVOLTARE SI ÎNFLORIRE 
CONTINUĂ A PATRIEI, DE CREȘTERE 
NEÎNCETATĂ A BUNĂSTĂRII MATE
RIALE SI SPIRITUALE A ÎNTREGULUI 
popor:

Există in relieful timpului — ca 
și in peisajul terestru — cite un 
pisc care îndeplinește funcția de 
„cumpănă a apelor" : e acea clipă 
unică ce îngăduie contemplarea si
multană, intr-o imagine globală, a 
drumului străbătut și a perspectivei. 
O asemenea clipă a zborului planat 
deasupra orelor trăim la interferen
ța anului ce apune cu anul ce »e 
naște.

Făcind un tur de orizont — de Ia 
această altitudine a viziunilor sin
tetice — Încercăm să surprindem, 
in cadrul obișnuitei teleconferințe 
cu corespondenții noștri din diverse 
colțuri ale țârii, ultima porțiune a 
„magistralei ’73".

— Notați bine : e ultima „premie
ră" a anului ce se încheie și, totoda
tă, prima a celui in cinstea căruia 
vom ciocni in curind paharul — ră
sună. de la celălalt capăt al firului, 
glasul colegului nostru din Vaslui. 
Vasile Iancu.

— Despre ce e vorba ? Fii, te rog, 
mai explicit, ca să nu... încurcăm 
anii !

— înțelegeți bine că nu-i încurc ! 
Oamenii noștri imprimă timpului 
ritmul accelerat, iată : zilele acestea 
a intrat in probe tehnologice, la în
treprinderea de rulmenți din Birlad. 
prima linie programată de strunguri 
destinată inelelor pentru rulmenți 
cu dimensiuni mici...

— Bine, dar ce legătură are
ceasta premieră cu anul care vine ?

— Strînsă. foarte strinsă ! Noua 
extindere, din care face parte și a- 
ceastă linie de strunguri, va permi- 
t '. in 1974. creșterea producției de 
rulmenți cu 11 milioane de bucăți. 
Deci, o premieră cu 11 milioane de 
interpreti !

— Trebuie adăugat neapărat : și 
cu peste 20 de milioane de specta
tori. căci țara întreagă vă aplaudă...

— Si cu am de comunicat o pre
mieră specială : pe... fire, ne inter
pelează Ion Manea, corespondentul 
nostru pentru județul Neamț.

— Este vorba, cumva, de fire de 
înaltă tensiune ?...

— Nu ! E vorba de altfel de fire : 
de cele produse la înalta tensiune 
a hărniciei de textiliștii-chimiști din 
Sâvinești. Aseară s-a ridicat cortina 
peste cea mai nouă ..montare" de 
pe platforma chimică de aici : a 
treia instalație de rclon. în noaptea 
aceasta s-au obținut primele șarje 
de granule poliamidice. Si aici •

a-

vorba tot de milioane : numai că w 
măsoară in kilometri...

— O cifră sugestivă, dacă s-ar 
putea, și eventual o comparație...

— La dispoziția dumneavoastră, 
dragi cititori : întreaga producție ce 
se va obține aici intr-un singur an 
este egală cu un fir de rclon lung 
de aproape 22 milioane de kilome
tri, adică lung cit jumătate din coa
da cometei Kohoutek...

Sintem, holărit, in zodia premie
relor. Pentru că...

— ...Brașovul e și el „decorul" 
fastuos al unei premiere — ne in
formează Nicolae Mocanu.

— A treia, numai pe ziua de azi I 
E o „înghesuială" ce ne produce 
bucurie...

— Tocmai pentru a pune capăt 
înghesuielii de la recepțiile hotelu
rilor existente in orașul de la poa
lele Timpei s-a pus in funcțiune 
noul complex hotelier „Capitol", si
tuat în zona centrală a Brașovului. 
Linie modernă, 1 460 de locuri, con
diții de confort maxim, snack-bar, 
restaurant, bar de zi — iată, tele
grafic, coordonatele noului așeză- 
mint de ospeție.

— Muzică a fost la Inaugurare 7 
— il întrebăm pe corespondent.

— Foarte discretă. Restaurantul 
noului hotel are ambianța intimă 
creată de prezența doar a unui sin
gur pianist.

— La noi a fost cu trompeți ?i

toboșari — exclamă din Tîrgovlșie 
corespondentul nostru Constantin 
Soci.

— Tot o inaugurare ? — 11 Între
băm cu firească curiozitate.

— Tot 1 E vorba de primul „oră
șel al copiilor" din istoria Tirgoviș- 
tei. Pare minor, dar âm fost mar
torii declanșării unor adevărate 
..șarje" de voie bună. Le-au descăr
cat mii de copii din oraș...

— Ne socotim invitați. Călăuziți-ne 
prin „oraș"...

— Inchipuiți-vă un brad uriaș șl. 
spre el. zeci de alei luminate. îm
podobite cu lampioane multicolore 
de carnaval. Din toate părțile te în- 
fimpină eroi dragi ai tuturor virate
lor. de la Scufița Roșie la Motanul 
încălțat și dc la Harap Alb la ne- 
despărțiții Făt Frumos și Ileana Co- 
sinzeana. Te intimpină întreg uni
versul vrăjit al jocului și imagina
ției. Pe un ecran special amenajat 
se proiectează filme de animație : 
junii artiști amatori, elevi ai școli
lor din oraș, membri ai cercurilor 
de la casa pionierilor, sc întrec in 
cinlec și joc.

Din Timișoara o veste proaspă
tă de la Cezar Ioana. Este o veste 
comunicată de Ia... înălțime : mai 
precis de la etajul 11 al celei mai

Victor EÎRLĂDEANU

Republicii, AZI, LA „SEMĂNĂTOAREA**

un veșnic nimb
Oglinzi nedezmințite, ca transparenții nori, 
Vor reflecta departe, în tărie,
Zăpezile albastre și-a iernii poezie 
Pentru urmașii mei contemplatori.

Imaginile iernii se vor topi în timp, 
Se va schimba prin timp arhitectura, 
Dar ziua-n care țara și-a împlinit făptura 
Va fi, la orizont, un veșnic nimb.

Puțin ar fi să-i zicem fereastră sau pridvor, 
Și-ar fi puțin de-am boteza-o treaptă, — 
în iarna celebrată e-o primăvară dreaptă, 
Un anotimp boltit spre viitor.

Cînd e unit poporul e mare orice ins. 
Inele de logodnă din lanțuri ne-am făcut, 
Stindardul libertății ne-a strîns, 

ca și-n trecut, 
Și-am inventat iubirea sub roșul lui aprins.

VIRGIL TEODORESCU

Desen socialist
Auriferă țară. în munți, nuntit tezaur 
iar oamenii deschid din ei comori. 
Se naște clipa înflorită-n aur 
de muncitori, agricultori și visători.

Această hartă-nseamnă primăvară, 
desen socialist cu linii line, 
cu pace-n țară, pace la hotară, 
prin zări republicane, carpatine.

Venind din vremi, strămoși se-apropiara 
de noi, pe-acest nestrămutat tărîm, 
Cu-nobilata dragoste de țară 
Și de Partidul Comunist Român.

Pictată țară în supremul cadru 
de aur și azur. Distins pămint.
O mie nouă sute și șaptezeci si patru 
de portative, cheamă să te cînt.

încolo, lotul tine. Cincinale 
pe scară de mătase-ți cresc mindna, 
în măreția simplității tale^ 
Republică Socialistă România.

AL. ANDRIȚOIU

(Continuare în pag a Il-a)

Un sprijin mai larg,
mai calificat,

mai generos activității
artistice de amatori

BUCUREȘTI

A 3000-a combină „Gloria” fabricată în acesf an

Acum, 
aceste rinduri, la în
treprinderea de ma
șini agricole ..Sernă- 
nătoarc-a" din Bucu
rești s-a produs un 
mare eveniment pen
tru colectivul acestei 
unități : astăzi. vi
neri, 28 decembrie, la 
orele 3. pe fața celei 
mai tinere combine 
autopropulsate „Glo- 
ria-C. 12“ s-a scris cu

creta cifra 
combină simbol.

— Noi am planificat 
ca in 1973 să fabri
căm 2 450 de aseme
nea combine — ne-a 
spus secretarul de 
partid al întreprinde
rii, iov. Gheorghe 
Pirvu. E drept câ ne 
gîndeam să depășim 
planul cu 20—30 de 
„Glorii". In ianuarie, 
anul acesta, tn cursul

.le lucru la ..Se
măn ăt oarea", tovară
șul Nicolae O-aușescu 
s analizat posibilitățile 
noastre, ne-a arătat că 
putem realiza mai 
mult, că trebuie să 
luptăm pentru autode- 
pășire, că putem fabri
ca 3 000 de combine 
In acest an. Am pornit 
hotărițl la treabă. Am 
stabilit măsurile ne-

organizat 
rations.! munca. Actul 
de naștere nr. 3 000 al 
combinei ..Gloria" tre- 
b i s.-.-'nat in acest 
an...

Și au reușit pe de
plin !

Acum, cind citiți 
rîndurile de față. la 
banda de montaj mun
citorii brigăzii lui ion 
Cosma își șterg mii-

nile de ulei și frun
țile de sudoare. Au 
terminat o treabă 
grea. Sărbătoare e și 
la turnătorie, la debi
tare, la strungărie. In 
combina autopropul- 
«tată „Gloria C-12", cu 
nr. 3(100, se află, nu 
greșim dacă spunem, 
o pâriiricâ din inima 
f 'cârui om de 
„Semănătoarea".

îndrumată și spriji
nită in permanență de 
comitetul municipal 
de partid, activitatea 
artistică de amatori 
din Capitală, desfășu
rată prin așezăminte 
culturale, prin sindi
cate. U.T.C., coopera
ție, școli Și facultăți, 
are drept obiectiv fun
damental sprijinirea, 
in forme specifice, a 
obiectivelor majore 
ale făuririi societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate. Amploarea 
acestei mișcări, carac
terul ei de masă sint 
ilustrate și prin mani
festările largi, prin 
concursurile, in cadrul 
cărora se întrec sute 
de formații, care po
larizează eforturile și 
talentul artiștilor a- 
matori. In Capitală, in 
1973, au fost organiza
te asemenea întreceri 
artistice, unele intrate 
deja în tradiție, ca : 
„Trofeul Arenele Ro
mane", „Dialog cu tea
trul scurt", „Salonul 
artiștilor plastici", „Pe
licula de aur", ..Opi
nia noastră" și altele. 
Acestea au dovedit că 
dispunem de un poten
țial bogat, capabil să 
asigure o activitate 
contmuă, ceea ce a 
condus. în ultima vre
me, la organizarea 
unei stagiuni perma
nente a manifestărilor 
artistice, care se des
fășoară in prezent cu 
deplin succes.

Pornind de la pro-

gramul stabilit de 
Plenara C C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971, 
precum și de la sarci
nile trasate de Comi
tetul municipal Bucu
rești al P.C.R., Comi
tetul 
educație 
municipiului ___
rești, împreună cu or
ganizațiile de masâ, 
cu sprijinul uniunilor 
de creație și al insti
tuțiilor de specialita
te. a întreprins o sc
rie de măsuri in di
recția îmbunătățirii 
conținutului reperto- 
riilor formațiilor ar
tistice, a tematicii 
creației plastice, 
rare, muzicale și 
file a artiștilor 
tori.

In Capitală, 
funcționează 
uzine, întreprinderi și 
instituții. își duc acti
vitatea 434 de formații 
artistice de amatori 
— fără a socoti și pe 
cele școlare și din fa
cultăți — cuprinzind 
echipe de teatru, bri
găzi artistice de agi
tație, coruri, orches
tre, fanfare, ansam
bluri folclorice etc. 
Comitetul de cultură 
și educație socialistă 
al municipiului Bucu
rești a inițiat „patro
narea" de către insti
tuțiile artistice din 
Capitală a ur.or for
mații din întreprin
deri. uzLne, case de 
cultură, școli.

statornicit

de cultură și 
socialistă a) 

Bucu-

tile- 
cine- 
ama-

unde 
mari

fel relații de co
laborare. de mai bună 
cunoaștere, intre tea
trul „Nottara" și uzi
nele „Electronica", 
teatrul ..Giulești" și 
clubul „Grivița roșie". 
Teatrul Mic și casa 
de cultură „Petbfi 
Sandor". Teatrul Na
țional și Grupul șco
lar al uzinelor .,23 Au
gust", teatrul „L. S. 
Bulandra" și Grupul 
școlar aJ uzinelor 
„Vulcan", Opera Ro
mână și liceul „D. Bo- 
lintineanu". Filarmo
nica și liceul ..Mihai 
Viteazul". ” ' 
care o 
mișcarea ______ ___
amatori se întregește 
astfel, in mod fericit, 
cu misiunea socială a 
actorului, cu calitatea 
sa de cetățean, de a- 
nimator al artei și al 
culturii.

Sigur, nu e tocmai 
ușor ca după ore
le intense de repe
tiții, înaintea unor 
spectacole care-1 soli
cită activ, actorul să 
găsească ințelegerea, 
tactul, pasiunea, pen-
Amza SACEANU 
Președinte 
ol Comitetului 
de culturâ și educație 
socialistă
al municipiului 
București

Forța pe 
reprezintă 

artistică de

ÎN CONSTRUCȚIA DE MAȘINI GRELE

SPECIALIZAREA PRODUCȚIEI
orientată ferm spre creșterea eficienței

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Astăzi in pagina a III-a

Convorbire cu ing. Traian DUDAȘ, 
ministru secretar de stat 

la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele

încă de la crearea primelor cen
trale industriale s-a avut in vedere 
și li s-a trasat ca o sarcină princi
pală trecerea neintirziată la elabo
rarea programelor de specializare a 
producției și aplicarea măsurilor ce 
ge impun in acest scop. Din nou. a- 
ceastă sarcină deosebit de importan
ta. mai ales pentru industria con
strucțiilor de mașini, a fost sublinia
tă la Plenara comună 
P.C.R. z_- ::: : :
Dezvoltării Economice 
evidențlindu-se necesitatea aplicării 
hotărite a directivelor Congresului 
a! X-lea al P.C.R. in acest domeniu. 
In legătură cu stadiul actual al spe
cializării producției, cu problemele 
ce se ridică, in acest sens. In anul 
1974 și in perspectivă, am avut con
vorbirea de față.

— Industria constructoare de ma
șini cunoaște o dezvoltare dinamică

______ a C.C. al
și Consiliului Suprem al 
" ” și Sociale.

susținută, concomitent cu perma
nenta el înnoire și diversificare — 
nc-a spus la început interlocutorul 
In acest context, atenția deosebită 
pe care conducerea partidului nostru 
a acordat-o și o acordă acțiunilor de 
specializare a producției ramurii 
construcțiilor de mașini, este mal 
mult decit justificată, ea reprezen- 
tind o coordonată majoră a politicii 
economice a partidului și o cale si
gură de sporire a eficienței in ac
tivitatea de producție.

De fapt, in condițiile actualei re
voluții tehnico-științifice, cind in
fluenta inovației asupra industriei 
implică termene foarte strinse in
ter realizarea unei descoperiri șl a- 
plicarea ei industrială, precum Și o 
elasticitate deosebită in adaptarea 
permanentă a capacităților indus
triale pentru a se fabrica noi pro
duse, acțiunile de specializare a

producției au un caracter permanent, 
in mod obligatoriu. Iată de ce stu
diile de specializare pentru produc
ția ministerului nostru au constituit 
un instrument de orientare a dezvol
tării și structurării industriei con
strucțiilor de mașini grele in acest 
cincinal, ca șl in perspectivă. In a- 
ceeași măsură, ținem seama și de 
dependența programelor de specia
lizare de cele de tipizare și unifi
care constructivă și tehnologică, 
precum și de posibilitățile de în
scriere eficientă a producției noas
tre in contextul general al produc
ției de mașini și utilaje tehnologi
ce. Mai concret, această concluzie 
se poate exprima prin următorul 
exemplu. Concentrarea și speciali
zarea fabricației de motoare cu ar
dere internă și, mai ales, a princi
palelor elemente componente ale a- 
cestora (bloc motor, arbore cotit, 
chiulasă. bielă ș. a.) sint in mod evi
dent eficiente cind elementele res
pective vor atinge un grad ridicat 
de unificare și refolosire In concep
ția unor familii tipizate de motoare.

Altfel, concentrarea producției In 
unități „specializate" devine 
nicâ. cu rezultate economice 
bile.

meca- 
discuta-

— Avind in vedere 
„strategie" riguroasă a 
Uzării, ce rezultate 
s-au obținut in ultimii ani in 
unitățile ministerului ?

această 
specia- 

concrete

— Termenele de aplicare a măsu
rilor de specializare pe diverse gru
pe de produse au fost stabilite in 
corelație cu termenele din progra
mele de asimilare a produselor, in 
condițiile unei unificări șl tLpizări 
constructiv-tehnologice avansate. Cit 
privește rezultatele concrete obținu
te in acest cincinal in domeniul spe
cializării. vom aminti aici doar citeva 
mai 
de

semnificative. întreprinderea 
cazane mici și arzătoare Cluj,

Convorbire realizata de
Viorel SATMAREANU

(Continuare in pag. a V-a)
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faptul] 
divers;

I 
Un dispozitiv | 
la... dispo
ziția dv.

Vreji sd râ procurați o anu- • 
ne ilustrată. un plic taU 0 car- ■ 
tc poștală ? Nimic mai ușor : I 
o simplă apăsare pe un bufon | 
pi ilustrata sau plicul dorit rd , 
endr. automat. în... prtîm«. .4- I 
re;» nevoie de o monedă potri- I 
rifâ ? O apăsare pe buton yi ’ 
dispozitivul de vinzare a efee- I 
telor poștale rezolvă și acest I 
lucru, inmfnindu-rd restul cu- | 
renif. Trebuie spus insă cd . 
dispozitivul realizat de inpinc- I 
rul G. E. Marinescu (de la In- I 
stitutul de cercetări pentru tc- ’ 
/(•comunicații) a primit chiar 
zilele acestea brevet de inven- 
t e. Cum insă prezenta lui in 
oficiile poștale sau in unitățile 
de resort ni se pare deosebit 
de utilă, speram sâ-l vedem cit 
mai curind in funcțiune. Poa
te chiar la anul, nu Ia„. mulfi 
ani 1

Moș Hie 
de la Roma

— Mergeți la Roma ?
— La Roma, taică.
— Atunci. vă rog frumos 

să-mi țineți și mie olecuță ba
rajele astea, că mă-ntorc acu- 
șioa.

— Ți le țin, taică, du-te cu să
nătate — a răspuns moș Ilie A- 
protoșoaie, din comuna Roma — 
Botoșani.

Numai că necunoscutul s-a 
dus „cu sănătate" cu tot. iar 
moșul a rămas cu bagajele și 
c’upă plecarea autobuzului. Aca
să. moș Ilie a făcut „inventarul", 
gărind printre obiectele de îm
brăcăminte și de uz personal 
niște recomandări pentru învă
țământul agrozootehnic de masă.

— Te pomenești că o fi agro
nom — și-a zis bătrinul, și a 
dus imediat bagajele la postul 
de miliție. Deși a fost căutat 
păgubașul in dreapta și in stin
gă, pină acum nu s-a prezentat 
nimeni să le ridice. Molcom și 
hitru din fire, moș Ilie ne-a 
spus : „Numai să-și spule „ui
tucul" numele, că-i trimit ba
gajele cu primul... Moș Gerilfi.

„Să fiu 
arestat!" 
...si a fost»

Emil Șchiopescu, din satul 
Bucura (Mehedinții, a vindut o 
bicicletă consăteanului său. Flo- 
rea Marin. Cum acesta a ținut 
ca tirgul să fie... legal („ca să 
n-avem vorbe"), a primit pe loc . 
o chitanță : ..Subsemnatul Emil I 
Schiopescu vind lui Florea Ma- | 
rin o bicicletă in bună stare. 
Dacă se va dovedi că este fu- I 
rată, să fiu arestat de organele I 
de miliție". In foarte scurt I 
timp s-a dovedit că bicicleta cu 
pricina fusese furată. La fel ca 
și alte surate de-ale ei, furate 
și comercializate de același sem
natar al chitanței. Drept care, 
dorința exprimată prin chitanță 
de a fi arestat i-a fost îndepli
nită.

S-a întîmplat | 
într-un garaj

Seara, după ce și-a terminat 
munca, șoferul Nicolae Florea 
a dus, ca de obicei, autobuzul 
31-PH-3244 in garajul întreprin
derii de sere Tătărani (Praho
va). Apoi, in loc să plece aca
să. s-a gindit să se culce in ma
șină. A tras citeva înghițituri 
de ceva ..tare" și a pornit mo
torul. că-i era frig, apoi a a- 
dormit. Dimineața, colegii de 
mur.că l-au găsit In comă și 
l-au dus urgent la spital. Dar 
medicii n-au mai putut inter
veni Au consemnat lapidar : 
„decedat prin asfixiere".

Rebus și 
hemogramă

25 decembrie, ora 17,10. La
boratorul policlinicii de adulți 
din Satu-Mare (cu program 
pină la ora 20). Pacienta I. J. 
(str. Paringului nr. 2) șolicltă 
efectuarea unei hemograme. 
Asistenta S. Elisabeta a prlmi- 
t-o insă pe L J. cu acel......vino
mi ine4* *.

Firele telefonice iși continuă vi
brația, telexurile continuă să bată,
turul de orizont al tării se prelun
gește. cuprinzind tot mal multe ipos
taze ale trăsăturii definitorii pentru 
cola ’74 din neobosita ascensiune a 
poporului nostru : patosul muncii 
creatoare.

— Nu pot aștepta pină miine, 
pentru că hemograma e cu „tri
mitere urgentă", așa că vă rog...

— Și eu vă rog să mă lăsați 
In pare. Am atita treabă pe 
cap...

Intr-adevăr, asistenta avea 
multă „treabă", bătindu-și capul 
cu dezlegarea unul joc dc cu
vinte încrucișate. Poate că, e- 
flind acum despre pasiunea pen
tru „rebus" a asistentei, condu
cerea policlinicii va Încerca să 
dezlege... enigma pierderii de 
timp, chiar dacă am a to area de 
cuvinte incrucișate se va uita... 
cruciș, pină și la acest fapt di
vers.

RubricS redoctotâ de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Sanfaîi"

Fermentul dezbaterilor vii:

AUTOEXIGENȚĂ
COMUNISTĂ

Ceea ce a-a impus cu deosebire a- 
tonției in desfășurarea adunării ac
tivului dc partid pentru dezbaterea 
dării de Seamă anuale a Comitetului 
municipal de partid Brăila au fost 
nota de exigență, spiritul critic și 
autocritic, combativitatea șl aprecie
rea realistă, obiectivă, a activității. 
Firesc, interesul celor prczcnțl a fost 
reținut, in primul rind, de datele unul 
bilanț pe cit dc concret, pe atit do 
îmbucurător : sporul de 170 milioane 
lei. obținut pe 11 luni la producția- 
marfâ realizată tn întreprinderile 
din municipiu, depășește cu mult 
angajamentul anual ; au fost puse in 
funcțiune noi obiective industriale, in
tre care primul grup de 210 MW la 
Termocentrala Brăila, microlamlnoa- 
rele la întreprinderea ,.Laminorul", 
noua cală de lan
sare la șantierul 
naval; au fost 
date in folosință 
peste 1 ÎK>0 de a- 
partamente, s-au 
construit noi spa
ții comerciale ei 
de servire, școli, 
instituții social- 
culturale. Sarci
nile pe primii 
trei ani ai cincinalului au fost înde
plinite cu 65 de zile mai devreme, 
preliminindu-se o producție supli
mentară de peste 1,5 miliarde lei.

Spațiul nu ne permite, desigur, să 
ne oprim in amănunt asupra nume
roaselor probleme abordate în cadrul 
discuțiilor purtate pe marginea dării 
de seamă. Ele au fost caracterizate, 
fără îndoială, de încercarea — in 
bună parte reușită — de a evita 
abordarea tehnicistă a sarcinilor, de 
a releva corelația firească exis
tentă între măsurile tehnico-or- 
ganizaiorice ce se impun pentru asi
gurarea bunului mers al producției și 
intensificarea muncii politico-educa
tive pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste a maselor, ca o condiție ho- 
tăritoare a îndeplinirii cu suc
ces a sarcinilor economice. Cu o ase
menea optică au fost trecute in re
vistă atit activitatea din 1973 cit și 
măsurile luate pentru pregătirea pro
ducției din 1974. problemele râmase 
încă nesoluționate. După cum s-a re
levat în cadrul dezbaterilor, la com
binatul de fibre artificiale nu se 
asiguraseră contract© pentru întreaga 
producție ; fabrica de confecții avea 
comenzi ferme doar pentru trimes
trul I. Totodată, s-a demonstrat că 
între planul de dezvoltare al șantie
rului naval și planul de producție al 
constructorilor există unele necon- 
cordanțe și s-au făcut propuneri 
pentru punerea de acord a celor două 
planuri. La rindul lor, un șir de vor
bitori, intre care Aurel Anghcl. di
rectorul fabricii de confecții. Anton 
Praisler, directorul șantierului na
val. Nicolae Coadă, secretarul comi
tetului de partid de la combinatul 
de fibre artificiale, prezentînd mă
surile luate pentru perfecționarea 
procesului de producție, au solicitat 
sprijinul organelor municipale și ju

SOLUȚIA A FOST GĂSITĂ
în urmă cu trei zile, in 

ziarul „Scinteia" nr. 9732, 
In articolul Intitulat 
„Măcar acum, în ceasul al 
12-lea", se prezenta cazul 
unei unități a întreprin
derii „Electrometal“-Cluj 
căreia nu i se stabilise 
încă profilul dc producție 
pe anul viitor. Ieri, 27 de
cembrie a.c., am asistat la 
perfectarea unei înțele
geri intre reprezentanții 
unităților, al factorilor de 
resort, de care depindea 
rezolvarea problemei, res
pectiv ing. Ion Constan- 
tinescu, directorul general 
al Centralei industriale de 
electronică și automati
zări, ing. Mlhal Breaza, 
director tehnic in Grupul 
Întreprinderilor de indus
trie locală-Cluj. și ing. 
Pavel Bogdan, directorul 
întreprinderii „Electrome- 
tal". în esență, s-a stabilit 
ca unitatea din Cluj să 
preia fabricația unor sor

24 DE ORE PE MAGISTRALA TIMPULUI
(Urmare dio pag. I)

noi unități medicale din tară, spi
talul clinic al județului Timiș. Co
respondentul nostru ne ț>une la cu
rent cu declarațiile pe care 1 le-a 
făcut. în alunul inaugurării, unul 
dintre conducătorii marii instituții 
spitalicești.

— Spitalul — spunea doctorul 
Ferdinand Nistor, director adiunct — 
e gata. Cea mai mare parte a a- 
paraturii a fost instalată. Saloanele 
sint pregătite să primească primii 
pacienti. Ne începem activitatea pes
te citeva zile cu clinica de boli me
tabolice și de nutriție. în noul spi
tal vor funcționa clinici medicale și 
de chirurgie, de neuroloz.e și neu
rochirurgie. secții de urologie, radio
logie. o secție de anestezie, reani
mare si terapie intensivă, un ser.'i- 
ciu de explorări funcționale, un la
borator de izotopi si o farmacie. O 
instalație de televiziune cu circuit 
închis si un amfiteatru cu 240 locuri 
vor completa pe parcurs zestrea a- 
cestui modern asezămint medical 
Spitalul are și o policlinică cu 21 ca
binete. care 6i-a Si Început activi
tatea.

De la același interlocutor aflăm că 
la sănătatea celor aflati aici vor 
veghea peste 400 medici șl cadre sa
nitare medii. Paciențli vor benefi
cia de condiții de- confort deosebi
te i cele peste 750 paturi ale spi
talului sint dispuse in saloane cu 
maximum 4 locuri.

— După cum reiese, avem de-a 
face cu o expresie desâvirșită a ceea 
ce Înseamnă grija față de om in o- 
rînduirea noastră : asta e. in fond, 
ce se vede de la etajul 11 al nou
lui spital timișorean. 

dețene, al ministerelor de resort 
pentru asigurarea aprovizionării rit
mice a unităților, clarificarea cit mai 
grabnică a unor probleme privind 
contractarea producției.

Remarcind caracterul exigent al 
discuțiilor, trebuie să remarcăm, dc 
fapt, spiritul do autoexigență, inimi
ci t ideea că răspunderea pentru li
chidarea unor neajunsuri revine in 
primul rind conducerilor de unități 
economice, organizațiilor do partid 
respective a constituit aproape un 
laitmotiv al luărilor de cuvint. In 
adunare s-a făcut astfel auzită ho- 
tărirca comuniștilor do la șantierul 
naval, dc la fabrica de confecții și 
din alte întreprinderi de a organiza 
si conduce munca in așa fel incit 
timpul de lucru — folosit anul aces

Adunarea activului pentru dezbaterea dării 
de seamă a Comitetului municipal de partid Brăila

ta sub media pe municipiu — să fio 
valorificat pe deplin prin întărirea 
disciplinei, implicit prin utilizarea 
rațională a capacităților de produc
ție. La întreprinderea „Progresul" — 
așa cum s-a arătat — atenția se va 
concentra asupra asimilării mai ra
pide in fabricație a excavatoarelor 
de 2, 3 și 5 mc. Activitatea de orga
nizare și educare, strins Îmbinate in 
întreprinderile din acest municipiu, 
se va concentra, de asemenea, asu
pra multiplelor aspecte ale creșterii 
calității produselor. înnoirii pro
ducției $1 asimilării de produse cu 
caracteristici tehnice superioare.

Problemele perfecționării stilului 
și metodelor muncii de partid au 
ocupat un loc prioritar în cadrul 
dezbaterilor. Tovarășii Ion Voicu, 
secretarul comitetului dc partid de la 
întreprinderea județeană de construc- 
ții-montaj. Anton Lungu, prim-vice- 
președinte al consiliului popular 
municipal. Ionel Vasllescu, președin
tele consiliului sindical municipal, 
Gheorghiță Ștefan, directorul între
prinderii „Laminorul", și alții au 
apreciat preocuparea comitetului 
municipal de a deplasa centrul de 
greutate al activității sale in între
prinderi. în organizațiile de partid. 
S-au citat, in această ordine de idei, 
analizele care au avut loc la între
prinderea ..Progresul", la șantierul 
naval, la combinatul de fibre artifi
ciale. întreprinderea județeană de 
constructii-montaj etc., avînd ca o- 
biect valorificarea mai eficientă a re
surselor și rezervelor existente pen
tru reducerea cheltuielilor de pro
ducție. îmbunătățirea calității produ
selor. realizarea sarcinilor de export 
șl alte probleme de actualitate și 
Interes major.

In acest cadru, un loc de seama 
a fost acordat creșterii rolului adu

structura de 
întreprinderii

termenele prevăzute pen
tru asimilarea producției 
noilor sortimente, la uni
tatea clujeană se vor fa
brica în continuare produ
sele realizate și în 1973,

timente din 
producție a 
„Electroaparataj" din Ca
pitală și a altora, asigu- 
rindu-i-se de către Centra
la industrială de electro

UNITATEA ÎNTREPRINDERII 
,.ELECTROMETAL“-CLU J

nică și automatiz,âri docu
mentația, materialele, uti
lajele necesare, precum și 
asistența tehnică. In acest 
mod. unitățile centralei se 
pot concentra asupra fa
bricației altor produse cu 
tehnicitate mai ridicata, 
intens solicitate de econo
mia națională. Pină la

astfel ca încă de la înce
putul anului viitor să se 
asigure folosirea deplină 
a capacităților de produc
ție In întreprinderea res
pectivă.

Cum se vede, o soluție 
echitabilă, avantajoasă n- 
tit pentru Industria locală 
din Cluj, cit și pentru

— La noi se vede altceva : o... 
..Capcană" — intervine prompt, din 
Pitești, glasul lui Gheorghe Cirsten._  ? j ?

— Da. nu vă mirați : e vorba de 
două premiere simultane. Pe de o 
parte, inaugurarea noului cinemato
graf din Curtea de Argeș, cu o ca
pacitate de 500 de locuri, realizat cu 

Noul complex hotelier „Capitol" din Brașov

nărilor generale do partid în dezvol
tarea răspunderii comuniste față dc 
bunul mers al producției. Intr-un 
spirit dc exigentă și autoexigență au 
fast supuse unor îndreptățite critici 
manifestările de formalism ale unor 
comitete de partid si birouri de or
ganizații de bază de la șantierul 
naval, întreprinderea „Exportleniu", 
atelierul inlercooperatlst, I.L.F., din 
unele instituții de Invățfimint în pre
gătirea adunărilor generale — con
cretizate îndeosebi in consultarea 
sporadică sau intîmplătoare a mem
brilor de partid, a cadrelor de spe
cialiști in stabilirea problematicii 
adunărilor. Tocmai de aceea, mai 
niulți vorbitori au promis ca membrii 
biroului si ai comitetului municipal 
de partid. întregul activ să ajute 

mai concret orga
nizațiile de bază, 
și în mod deose
bit cele de pe 
șanț icrele de con
strucții, partici- 
pînd nemijlocit 
ia pregătirea li
nul număr mal 
mare de adunări 
generale, la e- 
laborarea planu

rilor de măsuri, la controlul îndepli
nirii acestora.

Cu puțin timp în urmă. Comitetul 
municipal, de partid Brăila a consa
cra I. o ședință plenară analizării mo
dului in care se aplică in viață pro
gramul educației comuniste, fiind 
dezbătute pe larg activitatea insti
tuțiilor de artă șl cultură, a celor 
educative etc. Pornind de la conclu
ziile acestei ședințe, tovarășii Foti 
Craiovcanu, secretarul comitetului 
de partid de la combinatul de celu
loză și hirtle. Ionel Braiu, secretarul 
comitetului de partid de la întreprin
derea „Laminorul", Lauri&n Podea- 
nu. prim-socretar al comitetului mu
nicipal U.T.C.. Dumitra Stoianof, 
secretara comitetului de partid de ia 
întreprinderea județeană dc indus
trie locală, au subliniat, intre altele, 
necesitatea îndeplinirii riguroase. în 
spiritul hotăririlor adoptate de con
ducerea partidului, a sarcinilor vi- 
zind perfecționarea învățămintului, 
intensificarea pregătirii politice și 
profesionale a tuturor tinerilor, Îm
bunătățirea activității caselor de cul
tură, folosirea cu mai multă inge
niozitate și perseverență a întregului 
arsenal al mijloacelor muncii poli
tico-educative, in scopul dezvoltării 
conștiinței socialiste.

La capătfLÎ unor dezbateri fructuoa
se, comitetul municipal de partid a 
adoptat un plan concret de măsuri. 
El reflectă hotărîrea comuniștilor 
brălleni de a depune toate efortu
rile pentru a ridica întreaga activi
tate de partid la nivelul exigențelor 
imouse de sarcinile economice din 
1974, de concentrarea de forțe și ca
pacități umane pe care o presupune 
roaâizdrea cincinalului înainte de 
termen.

Marla BABOIAN 
Valerlu STOIU

Centrala industrială de 
electronică și automa
tizări, soluție la care s-a 
ajuns prin tratative con
structive, serioase, anima
te de dorința sinceră de a 
se găsi rezolvare proble
mei ridicate. Considerăm 
că dacă s-ar fi acționat 
de Ia început in acest spi
rit de către toți factorii de 
care depindea utilizarea 
capacităților disponibile la 
unitatea întreprinderii „E- 
lectrometal"-Cluj. lucru
rile se puteau lămuri la 
fel de bine cu mai multe 
luni in urmă. în ce ne 
privește, vom urmări in 
continuare cum se aplică 
ceea ce s-a holărit, cum 
va decurge colaborarea in 
anul 1974 intre „Electro- 
metaT'-Cluj și Centrala 
industrială dc electronică 
și automatizări din Bucu
rești.
Comellu CARLAN

sprijinul cetățenilor, iar. pe de altă 
parte, premiera pe tară a noului 
film românesc „Capcana", in regia 
lui Manolc Marcus, pe un scenariu 
de Tiius Popovici. Aplauzele cu care 
publicul i-a salutat pe realizatorii 
prezenti la premieră au fost o de
monstrație elocventă că. la Curtea 
de Argeș. „Capcana" a... prins.

Macheta noului edificiu

AZI VĂ PREZENTĂM:

O nouă zonă de agrement 
in Capitală

• IN CONSTRUCȚIE : UN EDIFICIU PUBLIC MAI MARE DECIT SALA PALATULUI
• ÎNCĂ 90 DE HECTARE DE... PLAMIN VERDE • O OGLINDA DE APĂ PE

130 000 mp

în București se constru
iește clădirea unei mari 
săli, cu funcțiuni mul
tiple, pentru manifes
tări social-politice, cul
turale și de sport. Ca
pacitatea ei, variabilă in 
funcție de tipul mani
festărilor, este de 6 000, 
respectiv 8 000 de locuri. 
Ea se realizează într-o 
clădire modernă, cu latu
rile de cite 80 de metri, 
cu acoperiș pe cabluri 
suspendate, avind deschi
derea maximă interioară 
a sălii de 70 m. în pro
porție de 90 la sută, 
structura construcției este 
realiza’ă din elemente 
prefabricate.

Se lucrează intens și la 
aleea principală de acces

Cek bune să se-adune...
FILE DE CRONICĂ EDILITARĂ LA SFÎRȘIT DE AN

Final dc decembrie. Ne apropiem de cumpăna celor doi ani. în 
acest ceas al bilanțurilor, reporterii s-au adresat citorva dintre gos
podari' orașelor cu rugămintea de a răspunde la trei Întrebări : 1) 
CU CE BILANȚ EDILITAR SE PREZINTĂ ORAȘUL DV. LA 31 
DECEMBRIE 1973 ? ; 2) UNDE VA INVITAȚI CONCETĂȚENII SĂ-ȘI 
PETREACĂ REVELIONUL?; 3) CARE SINT PRIMELE GlNDURI 
CU CARE PĂȘIȚI ÎN 1971 ?

ca să ince-
- avem
Nicolae

investit, 
lei pen-

s-au 
că mă

in ALBA IULIA 
pam in ordine alfabetică 
interlocutor pe primarul 
Roșu :

— în orașul nostru s-au 
anul acesta. 53 milioane de 
tru executarea unor obiective socia
le. Evenimentele edilitare 
succedat cu repeziciune, așa 
văd obligat să le relatez pe scurt : 
473 de apartamente ; un modern spi
tal — cu 761) dc locuri (Se numără 
printre primele 10 spitale mari ale 
țării), policlinică si laboratoare ; o 
grădiniță cu 200 de locuri in car
tierul „Platoul romanilor" ; circa 
5 000 mp de spații comerciale.

Cetățenii au pus umărul cu toții 
și. in frunte cu deputății, au îmbo
gățit mult zestrea edilitară a ora
șului. Iată doar citeva realizări în
făptuite cu sprijinul obștii: 40 527 
mp construcții de străzi si 17 552

spre sală, o arteră cu 
cite două fire de circula
ție pe fiecare sens, par
dosită cu pavele de piatră 
decorativă.

Acest nou edificiu pu
blic. mai mare decît Sala 
Palatului, va domina o 
nouă zonă de agrement 
a Capitalei, situată în 
partea de sud (pe locul 
fostei gropi Cocioc) și în
tinsă pe 90 hectare.

...Cit vezi cu ochii — șan
tiere. Unii demolează ca
sele vechi, alții nivelează 
terenul ; se transportă pa
vele, panouri prefabricate, 
copaci desfrunziți cu pă- 
mint la rădăcină.

în interiorul acestei 
zone, oglinda de ape, de

Circa 13 hectare, care 
scaldă țărmurile a trei 
mici insule, va fl viitorul 
lac de agrement nautic, 
dotat cu un debarcader 
și o sută de bărci. Parcul 
cu numeroasele lui alei va 
fi împodobit de fintlni ar
teziene și grupuri statua
re, înzestrat cu terenuri 
de șport șl de joacă pen
tru copii, cu un restau- 
rant-braserie șl alte uni
tăți comerciale.

în mijlocul acestui spa
țiu, o grădină de tranda
firi, de circa trei hectare, 
va oferi vizitatorilor un 
punct de o deosebită a- 
tractivitale. Completarea 
plantațiilor, pe baza unui 
plan de sistematizare co

40 000 de arbori și

să petreacă reve-

se vor distra Im-

mp de trotuare ; întreținerea a 860 640 
mp de parcuri, spații și zone verzi ; 
plantarea a circa 
pomi.

— Mqtive, deci. 
Honul cu bucurie.

— Da ! Tinerii 
preună la renumita cramă ce redă 
atmosfera epocii din incinta cetății 
medievale. Constructorii de la 
I.J.C.M. iși vor petrece noaptea din
tre cei doi ani „in familie", la can
tina întreprinderii. Celelalte colecti
ve de muncă din oraș — la restau
rantele „Platoul romanilor". „Tran
silvania" șl „ApuLlum". Dar să nli 
uit : pentru pensionari am ales un 
loc liniștit — bufetul „Stejarul".

— Ce aduce nou, pe plan edilitar, 
1974 ?

— In domeniul construcțiilor de 
locuințe — alte 436 de apartamente : 
în domeniul construcțiilor sociale — 
un cămin de 400 locuri pentru liceul 
economic, ateliere școlare și labora
toare. o creșă : apoi, ample lucrări 
pentru extinderea alimentării cu 
apă. a canalizării si termoficărli o- 
rașului. Blzulndu-ne pe aiwrtul ce
tățenilor. pe toate vrem să le exe
cutăm la termen și de cea mal bună 
calitate.

★
Al doilea oraș in care poposim : 

BRAȘOV. Tovarășul Marin Decu. 
prim-vicepreședinte al comitetului e- 
xecutiv al consiliului popular mu- 
nioipal, face, din capul locului, ur
mătoarea precizare :

— Cred că. pentru noi. 1973 a fost 
cel mai bun an edilitar din ultirrtul 
deceniu. Adică : 2 200 de apartamen
te. dintre care mai bine de 50 Ia 
sută sint proprietate personală ; un 
spital modern, cu 700 de paturi, po
liclinică și laboratoare : un hotel, 
dat recent in folosință, cu 350 de 
locuri ; 516 locuri în grădinile și in
ternate ; 25 de străzi canalizate ; în
ceperea unui program complex do 
sistematizare a intrărilor orașului. 
Anul 1973 arc și o notă particula
ră. După multe încercări s-a găsit -------- ..... . ....

oraș 
care 

ambiant pe cit

dună calcu-

alte 
vor 

in

formula horticolă 
optime pentru un 
— vegetația joasă, 
Brașovului un mediu . ...... ..
de plăcut, ne atit de estetic.

— Cetățenii orașului vor închina, 
sintem siguri, un pahar la Anul nou 
și In cinstea edililor.

— Brașovul va fi ___ _____
lele noastre — orașul cu ceia mal 
multe revelloâne. Sint organizate ci- 
teva duzini pentru brașoveni.
20 pentru turiștii străini ce-și 
petrec,? noaptea Anului nou 
„perla" Postăvarului — poiana Bra
șov.

— Apropo de Poiana Brașov, cu 
ce noutăți iși intimplnă oaspeții In 
acest an ?

— Cea mai importantă : stratul 
gros de zăpadă, de aproape 1 m. 
Stațiunea are acum cea mai bogată 

vegetației 
montan 

• asigură

I

respunzător, se face cu ar
bori mari. In așa fel ca 
încă din primăvara anului 
viitor parcul să se pre
zinte ca un tot închegat, 
in stare să ofere condiții 
de odihnă și recreare din 
cele mai bune.

Pe latura de est a par
cului, de-a lungul prelun
girii bulevardului Diml- 
trie Cantemir (Magistrala 
Nord-Sud), au început 
pregătirile pentru înălța
rea unui front de blocuri 
de locuințe, care va con
stitui începutul unui im
punător ansamblu arhi
tectural intre Parcul ti
neretului și Splaiul Inde
pendenței.

Al. PLAIEȘU 

zăpadă din ultimii 10 ani. Gazdele 
sint pregătite să organizeze, pentru 
cei peste 10 000 de oaspeți (citi vor 
sosi aici pe timpul sezonului alb), 
practicarea tuturor sporturilor de 
iarnă : săniuțe, schi, patinaj și — 
pentru prima oară — plimbări de 
agrement cu sănii trase de cai.

— Iar în perspectiva anului 1974 ?
— Pentru răspunsul la această în

trebare. Brașovul cere o... aminare 
de citeva zile. Avem in pregătire un 
interviu pe această temă, pe care 
l-a solicitat colegul dv„ coresnon- ■ 
dcntul „Scînteil" pentru județul1 
Brașov, primarului orașuluL

★
Dăm cuvintul tovarășului Vasilc 

Gherasim, primarul municipiului 
PIATRA NEAMȚ.

— Pe plan edilitar, un record : în 
anul 1973 s-a construit cel de-al 
5 000-lea apartament din cadrul ac
tualului cincinal. Alte noutăți edi
litare ? Construirea unui spital mo
dern cu 700 de paturi, a 3 500 mp 
de spatii comerciale, a două auto
străzi ce fac legătura orașului cu 
platforma chimică Săvinești și cu 
magistrala turistică a Moldovei. 
Plus, la capitolul frumusețe. 2 mi
lioane de flori... Plus tradiționalele 
petreceri moldovenești din noaptea 
de revelion. Conform tradiției. In 
orașul nostru revel ioanele se or
ganizează pe profesii. Vom avea re- 
velioane ale chimiștilor. forestierilor, 
constructorilor etc.

— Pentru 1974 ?
— Un program de construcții so

ciale și edilitare mai mare decît cd 
din acest an.

★
...în timp ce pregăteam pentru 

tipar aceste rîndurl. o informație 
transmisă prin „Agerpres" ne introdu
cea in „culisele" nopții de Anul nou 
la BUCUREȘTI. Colegii de la ru
brica „Telex cetățenesc" au fost mai 
operativi, incit nu ne rămine decit 
să spicuim citeva amănunte. Unită
țile de alimentație publică oferă 
bucUrestenllor. pentru noaptea de 
revelion. 27 000 de locuri ; toate cele 
0 case de cultură ale sectoarelor 
invită tinerii lă reVelioanele orga
nizate special pentru ei : un număr 
de 27 întreprinderi vor organiza săr
bătorirea revelionului pentru sala- 
riați și familiile acestora. Cu voia 
organizatorilor vă dezvăluim cile 
ceva și din .secretele" meniului : 
30 tone carne do curcan, 28 tone 
carrtc de porc, 25 tone de pește, 2 
tone icre. 3 tone de portocale, 2 to
ne de prăjituri, 3 tone de îngheța
tă și, bineînțeles, zeci de mii de li
tri de vin alb, roșu și... rozaliu.

...Așadar, duoă ce ne-am convins 
că avem toate motivele să privim 
cu satisfacție in „oglinda" anului 
1973, după ce am fost informați <.ă 
noaptea revelionului ne așteaptă cu 
surprize si bucurii, după ce am a- 
flat că 1974 va duce mal departe 
ștafeta realizărilor ftocial-edilitare. 
punem și noi punct acestui reportaj- 
anchetă. Pentru... 385 de zile, cînd 
vom reveni cu aceleași întrebări.

C. PRIESCU 
$t. DINICA 
Ion MANEA
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ANUL ECONOMIC 73
O retrospectivă asupra principalelor înfăptuiri consemnate în „Scînteia44

Nn sc poate vorbi despre înfăți
șarea Romanici anului 1973 fără a 
evalua schimbările cantitative si 
calitative in dezvoltarea economică 
a țârii — târimnl po care ideea de 
progres, de perfecționare este che
mată sâ-si săsească, in primul 
find. aplicarea. Dezvoltarea econo- 
rricâ constituie factorul fundamen- 
tai a] progresului multilateral al 
țârii, temelia de granit care dă 
certitudinea împlinirii Idealului 
nostru socialist, aspirațiilor spre 
prosperitate ale poporului. Ce a 
marcat in mod d-eosebit anul eco
nomic 1973 pe calea înfăptuirii 
programului elaborat de Congresul 
al X-lea $i Conferința Națională 
ale partidului ? Ne vom opri la 
citeva din trăsăturile definitorii ale 
acestui an dominat de obiective 
deosebit de mobilizatoare.

«AN HOTARlTOR PENTRU 
REALIZAREA CINCINALULUI 
ÎNAINTE DE TERMEN !“ — așa 
va rămine 1973 în marile bilanțuri 

ale muncii... Așa cum a Tost defi
nit de conducerea partidului nos
tru. așa cum s-a afirmat in reali
tate. 365 de zile pline de muncă 
rodnică, dc succese. Căci, în ciuda 
unor greutăți inerente oricărei ac
tivități. oricărui mecanism, succe
sele. rezultatele pozitive sînt cele 
care definesc fizionomia materială 
a anului 1973. încheiem un an caro 
rămine hotărî tor în bătălia cinci
nalului. pentru că ci a marcat dez
voltarea viguroasă a industriei — 
producția acestei ramuri conducă
toare a economiei a sporit cu circa 
15 Ia sută — atingindu-sc unul din
tre cele maț înalte ritmuri din 
lume : pentru că a deschis cimp 
larg perfecționării și raționalizării 
întregii activități productive, prin 
promovarea celor mai suple forme 
de conducere și organizare, com
baterea fermă a rutinei și conser
vatorismului, stimularea gindiril 
îndrăznețe creatoare — toate me
nite să asigure valorificarea supe

rioară a întregului potențial mate
rial și uman al țării : pentru că, 
pur șl simplu, a confirmat, pe par
cursul unui an întreg, realismul, 
certitudinea înfăptuirii unui anga
jament patriotic fără precedent, cu 
profunde rezonanțe economice, so
ciale șl politice.

Cu adeziunea deplină a întregu
lui popor, Partidul Comunist Ro
mân a reglat pulsurile anului eco
nomic T3 in perspectiva viitorului, 
forțind orele să bată mai repede, 
dinamizînd ritmurile vieții pe pă- 
mintul României. A ciștiga timp 
in bătălia cincinalului înseamnă a 
atinge mai repede țelurile propuse, 
a accelera progresul economic și 
social al țării. Ce reprezintă anul 
hofărîtor al cincinalului prin pris
ma Istoriei ? Comparațiile îl sur
prind piuă și pe cel mai avizat sta
tistician : dacă România ar fi con
tinuat să-și dezvolte industria in 
ritmul mediu anual din perioada 
antebelică — de circa 4 la sută — 

creșterea producției de circa 25 dc 
ori. in 1973 față de 1938. nu s-ar fi 
putut obține dccit după anul 2020. 
Așadar, in anii construcției socia
liste am ciștigat in plus o jumăta
te de secol 1 Cinci decenii cișllgate 
pentru om, pentru fericirea și bu
năstarea lui. Și incă o comparație 
revelatoare : industria anului 1973 
a realizat o producție superioară 
celei obținute în întregul cincinal 
1956—19G0. Intr-un an mai mult de- 
cit in cinci ani 1

,.ANUI. EFORTULUI FERM 
SPRE EFICIENTA. SPRE ADINCI- 
REA LATURILOR CALITATIVE 
ALE ACTIVITĂȚII PRODUCTI
VE" — tată o altă dimensiune a 
anului economic 1973. Există în ac
tivitatea noastră economică o seric 
do priorități stabilite într-un an 
sau altul în funcție de obiectivele 
majore urmările într-o perioadă 
sau alta. In acest an, prioritățile 
au vizat. în esență, creșterea efi
cienței întregii activități producti

ve. Deși, așa cum s-a apreciat, re
zultatele puteau fi simțitor îmbu
nătățite, totuși anul 1973 se remar
că prin realizări importante in do
meniul eficienței. Un argument 
convingător : ritmul de creștere a 
venitului național a fost mal mare 
dccit ritmul do creștere a! produ
sului social.

In același perimetru al eficienței 
se înscriu șl măsurile de o deose
bită importanță, stabilite de con
ducerea partidului și statului pri
vind economisirea și gospodărirea 
rațională a energiei și combustibi
lului. De fapt, în acest caz, consta
tăm o schimbare esențială de op
tică economică : criteriul economiei 
de energie și combustibil va tre
bui să guverneze însăși concepția 
generală a dezvoltării în perspec
tivă a economiei naționale, princi
piile pe baza cărora se va acționa 
pentru profilarea producției de bu
nuri materiale, potrivit cu realită
țile și cerințele epocii noastre — 
s-a precizat la plenara comună a 

C.C. al P.C.R, șl Consiliului Su
prem al dezvoltării Economice șl 
Sociale a României. Prin măsurile 
luate, prin acțiunile întreprinse de 
către numeroase colective, de către 
cetățeni Ia locurile de muncă sau 
in locuințe, prin rezultatele poziti
ve obținute, anul 1973 va rămine 
ca un an al chibzuințe! și maturi
tății în administrarea avuției na
ționale, un an al atitudinii intran
sigente față de actul risipei, pentru 
ridicarea spiritului gospodăresc la 
rang de conduită cetățenească.

„ANUL UNEI PUTERNICE A- 
FIRMARI A INIȚIATIVELOR 
CREATOARE ALE MASELOR" — 
constituie o altă caracteristică a 
anului 1973 desprinsă din entuzias
ta întrecere pentru realizarea cinci
nalului înainte de termen, care a 
străbătut activitatea productivă do 
la 1 ianuarie și pînă azi. Practic, 
in fiecare întreprindere există cel 
puțin o inițiativă concretă, care 
polarizează atenția întregului co

lectiv spre realizarea unei sarcini 
economice majore. Roadele acestor 
inițiative ? Sini Impresionante atit 
la nivelul întreprinderii, cit șl pe 
ansamblul economici. La Hunedoa
ra furnaliștii lucrează o zi pe lună 
cu cocs economisit ; Ia Brașov, ca 
și in întreaga țară, micronul, gra
mul, secunda au stimulat puternic 
spiritul gospodăresc ; la Ploiești 
fiecare inginer rezolvă o problemă 
de concepție în plus, în afara sar
cinilor de serviciu ; un colectiv 
bucurcștean se angajează și reu
șește să realizeze însemnate econo
mii de valută. Un sondaj făcut în 
legătură cu eficiența unor aseme
nea inițiative relevă că, numai in 
50 dc întreprinderi, in 1973 s-a 
realizat o producție suplimentară 
do 4 miliarde lei șl beneficii in 
plus de 1 miliard. Fapte care vor
besc de la sine despre sentimentul 
datoriei, mîndriei și onoarcl mun
citorești.

Ne-am oprift, desigur, numai la 
citeva trăsături ale fizionomiei a- 
nului economic 1973. De bună sea
mă, a fost un an dens, dinamic, 
bogat in realizări. Dar in activi
tatea economică s-au manifestat 
unele deficiențe și neajunsuri ; în
lăturarea lor la timp, printr-o 
muncă organizatorică perseverentă, 
concretă, ar fi permi3 să se folo
sească mai bine posibilitățile eco
nomiei. să se obțină un plus de 
producție, de eficiență, de venit 
național.

Cu hotărârea, de a îndeplini in 
cele mai bune condiții sarcinile 
planului de stat pe 1974 pășește 
întregul nostru popor in anul ce 
vine, spre a asigura, pe această 
bază, ascensiunea neîntreruptă a 
României pe calea progresului și 
civilizației socialiste.

CINCI SUTE...
este numărul obiectivelor productive 

importante intrate in funcțiune in acest an
Fiecare dintre ele ou un rol și 

un loc bine determinate in angre
najul producției materiale, adu- 
cîndu-șl contribuția la dezvoltarea 
economico-socială a țârii, latâ 
citeva dintre premierele mai sem
nificative ale anului 73.

• întreprinderea de oțeluri 
aliate d5n Tirgovlște. Unică în felul 
el în România, noua unitate va 
produce in următorii 2—3 ani 
700 000 tone de oțel special înalt 
aliat, in 1980 producția întreprin
derii va ajunge la 1 milion de tone. 
Așadar, o nouă Reșlță meta
lurgică...

e Uzina cocso-chlmlcă din Ga
lați. Aici, in bateriile uzinei se plă
mădește „pitnea" fumolelor: cocsul 
metalurgic românesc. Cele două 
baterii Intrate In funcțiune in 
ocest an vor asigura fiecare cite 
330 000 tone de cocs anual. Se 
prevede ca prin construirea în anii 
următori o celorlalte baterii, 
uzina să producă 2 700 000 tone de 
cocs pe an.

ABSOLUT NOI
Produse Tehnologii

• Turbina de condensație de 
330 MW (în componența căreia 
intră circa 30 000 de repere)

9 Autotractor 215 cai putere
• Autobasculanta de 25 tone
o Două tipuri de mașini electrice 

de calculat
• Vagon cu patru osii cu acoperiș 

culisant
• Cazon de 1 035 tone'oră (pe 

lignit), cel mai mare fabricat 
pînă acum în țară

e Linie automată de extrudere a- 
diabotlcă pentru folii de polieti
lenă

/ Strunguri automate monoax de 
16 șl 25 milimetri

• Familii de motoare asincrone de 
uz general cu puteri cuprinse 
intre 90—250 kW

• Echipamente electrice pentru 
tramvaiele de mare viteză

• Circa 1 200 sortimente noi în 
industria ușoară

• La întreprinderea de produse 
chimice „Solventul" din Timișoara 
funcționează in prezent o mo
dernă instalație pentru produce
rea plastlfianților. De remarcct 
faptul că întreaga tehnologie de 
fabricație utilizată în noua insta
lație se bazează pe o invenție a 
unui grup de specialiști din între
prindere — remarcabilă realizare 
tehnică, premiată, de altfel, șl la 
Salonul internațional de inovații 
de la Vieno cu Marea medalie de 
aur.

e „Melana IV", „Fibră 1 000", 
„Coprolactama III", „Pollamid IV", 
„Textil IV" — sînt doar citeva noi 
obiective Intrate în funcțiune in 
acest an la Săvinești. Aceste noi 
capacități de producție asigură 
dublarea producției Industriale a 
județului Neamț.

o 76 este numărul capacităților 
Industriale pe care constructorii 
le-au predat în 1973 beneficiarilor 
din București. Dintre acestea, 17 
au fost realizate cu un avans de 
1—3 luni.

• Creșterea durabilității sculelor 
pentru extruziunea profilelor de 
aluminiu (Medalia de aur la 
Salonul de la Bruxelles)

• Extruziunea la rece a pieselor 
din oțel și neferoase

• Procedeu pentru durificarea su
perficială a materialelor pentru 
laminate de aluminiu și aliaje 
de aluminiu

e Tehnologia de fabricație a cir
cuitelor Integrate

• Introducerea impregnării prin 
picurare la motoarele electrice 
asincrone

• Vulcanizarea în flux continuu 
a cablelor electrice

• Tehnologia fabricării sculelor aș- 
chietoare diamantate

• Instalația de încărcare cu jet 
de plasmă a racordurilor de la 
prăjinile de foraj

DINA M I S M
Continuarea ritmului înalt de dezvoltare constituie trăsătura fundamentală a anu

lui economic 1973.
Comparativ cu anul 1972, în acest an (potrivit datelor preliminate) s-au înregis

trat următoarele creșteri :
® producția globală industrială — aproape la sută

® productivitatea muncii in industria 

republicană QjS ,a sutâ
® investiții din fondurile centralizate ale statului — la sută

0 ZI DE PRODUCȚIE
ÎN INDUSTRIA ROMÂNEASCĂ

apreciată prin prisma cîtorva produse fabricate in
1970 1973

• energie electrica 95 mii. l<Wh 133 mil. kWh
• cărbune 76 000 tone 90 000 tone
O oțel 17 200 tone 23 000 tone
® radioreceptoare 1 500 bucăți 2 090 bucăți
® televizoare 950 bucăți 2 090 bucăți
© tractoare 98 bucăți 125 bucăți
® autoturisme 78 bucăți 160 bucâți
® fire și fibre sintetice 100 tone 390 tone
® țesături 2 000 000 mp 3 000 090 mp
O zohâr 1 200 tone 2 100 tone

ROMANIA IN COMERȚUL MONDIAL
1973 a înregistrat cel mal înalt 

ritm de creștere al comerțului ex
terior al țârii noastre, concomitent 
cu îmbunătățirea radicală a struc
turii acestuio. Ponderea produse
lor construcției do mașini, meta
lurgiei și chimiei in totalul expor
tului 6e ridică la 50 la sută.

Au fost exportate 
pentru prima dată

• mașini electronice de calcul 
o strunguri automate
• tractoare de 130 CP
• autoturisme „Dacia-break"

1972 1973

55 274
20 248 23 600

19 31
7 082 9 000

1 348 2 500
131 181
456 550

7 860 20 000

Un iabiou statistic sugestiv 
(volumul principalelor produse exportate)

excavatoare hidraulice (bucăți) 
tractoare (bucăți) 
locomotive Diesel hidraulice 
de 1 250 CP
autoturisme de teren 
transformatoare de putere 
de peste 10 KVA (in MVA) 
radioreceptoare (mii bucăți) 
mobilă (milioane lei valută) 
autoturisme de oraș (bucăți)

File din calendarul unor județe 
fără tradiție industrială

Simpla lectură a calendarelor economice pe 1973 ale unor 
|udețe mai puțin dezvoltate în urmă cu cîțiva ani pune în evi
dență transformări radicale, evenimentul economic — fie el din 
industrie, construcții sau din agricultură — surprinde prin vi
goare și inedit, lată, de altfel, citeva fișe extrase din calenda
rele economice ale unor județe fără tradiție Industrială.

BISTRIȚA-NĂSĂUD
PRODUCȚIA , INDUSTRIALĂ A 

JUDEȚULUI A CRESCUT CU 22,5 
LA SUTĂ FAȚĂ IȚE ANUL TRECUT, 
o A fost pusă in funcțiune între
prinderea de utilaje pentru indus
tria materialelor de construcții și 
refractare. © Se dă în exploatare 
o nouă mină la Valea Blaznei 
(iunie). • încep lucrările la cele 
4 cuptoare de topit sticlă de la 
Fabrica de sticlărie pentru articole 
de menaj din Bistrița (august). 
• în orașul Năsăud se inaugu
rează șantierul noii fabrici de tex
tile extralate (septembrie). • De
cembrie — al 30-lea produs asimi
lat la fabrica de textile nețesute 
„Nettex”.

BOTOȘANI
RITMUL DE CREȘTERE A PRO

DUCȚIEI INDUSTRIALE FAȚĂ DE 
1972 ESTE DE 26 LA SUTĂ. • Se 
deschide șantierul nodului hidro
tehnic Stînca-Costești; lacul de 
acumulare va avea o capacitate 
de 1.4 miliarde mc de apă; aici 
va produce o hidrocentrală de 
300 MW. © Intră în funcțiune o 
nouă capacitate a întreprinderii de 
confecții din Botoșani (martie). 
© U.M.A.I.A. realizează prima com
bină românească de recoltat 
sfeclă de zahăr. • întreprinderea 
de corpuri de Iluminat Dorohoi 
a început să producă (septembrie), 
a Primul județ din țară care ra
portează îndeplinirea planului pro
ducției industriale pe primii trei ani 
ai cincinalului.

BUZĂU
VOLUMUL PRODUCȚIEI INDUS

TRIALE A CRESCUT CU 18 LA 
SUTA. • Este omologat electrodul 
tubular pentru sudură, creație ex
clusivă a unui colectiv de maiștri 
și Ingineri de la întreprinderea de 
sîrmă (martie), o Intră în funcțiune 
țesătorio de bumbac (18 aprilie). 
© Produce secția de pollstlren ex

pandat a fabricii de produse pentru 
construcții din mase plastice, pri
ma unitate de acest gen în țară 
(septembrie). • La întreprinderea 
de mase plastice Buzău Intră în 
funcțiune, înainte de termen, secția 
de sinterizare a polletllenei, unică 
in țară (octombrie). • întreprin
derea de geamuri încheie cu suc
ces probele tehnologice la noua 
secție de produse presate.

COVÂSNA
PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ A 

SPORIT CU 17 LA SUTĂ. • 19 oc
tombrie — Industria județului a 
îndeplinit sarcinile pe primii 3 ani 
al cincinalului. • Moderna secție 
de tratamente termice a întreprin
derii de șuruburi Tg. Secuiesc pro
duce la întreaga sa capacitate. 
• La întreprinderea minieră Că- 
peni a început să producă noua 
instalație de brlchetare a lig
nitului. • A intrat în funcțiune Fa
brica de produse lactate Sf. Gheor- 
ghe. • în orașul Sf,. Gheorghe s-a 
pus în funcțiune noua fabrică de 
piine cu o capacitate de 10 tone 
în 24 de ore.

OLT
PRODUCȚIA INDUSTRIALA A 

CRESCUT CU PESTE 44 LA SUTĂ. 
© 80 la sută din acest spor este rea
lizat pe baza noilor capacități de 
producție, q 30 martie: intră in 
funcțiune Fabrica de vagoane Ca
racal, cu o primă capacitate de 
500 de vagoane-marfă pe an. 
e 12 mai — la întreprinderea de 
aluminiu Slatina încep să pro
ducă primele cuve de electroliză 
dlntr-o nouă hală. • 30 iunie — se 
produc pentru prima dată in țară 
folii de aluminiu de ordinul micro
nilor. © La Balș Intră în funcțiune, 
parțial, noi capacități pentru pro
ducerea boghiurilor șl a pieselor 
forjate • 30 septembrie — între
prinderea textilă Slatina începe să 
producă • 30 noiembrie — debut 
Industrial la Fabrica de tricota|e 
Caracal.

Pagină realizată de
Viorel S/U.AGEAN
și corespondenții „Scinteii"

• cnvcMTK DIN PREMIERELE ANULUI 1973: Intr.prlnderM de o|elurl inolt aliate Tirflovlște (fotografia de sus). In fotografiile de |os (de la 6tînga la dreapta): Uzina cocso-chlmlcă din cadrul Combinatului siderurgic din GalaJI, întreprinderea textila din Slatina, 
BbUVEH|c oir, Întreprinderea de utlla| teroeler din Buzău, întreprinderea de dispozitive, ștanje, matrl|e țl ecule ațchletoare din Focșani, secții noi la „Laromet" șl .Pollcolor" din București
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Comitetele județene de partid pregătesc 
temeinic bunul mers al activității 

economice din anul viitor
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Evidențiind realizările obținute — 
se arată in telegrama plenarei Comi- 

judh-an ARAD a] T C.R. — 
prin înfăptuirea ru o lună mai de
vreme a sarcinilor pe primii trei ani 
ai cincinalului si obținerea unei pro
ducții suplimentare de aproape 1 mi
liard lei, plenara a reliefat că sarci
nile cc revin județului nostru din 
planul unic de dezvoltare economico- 
socială pe 1974 sint mobilizatoare și 
T*e  depl n realizabile. Sint croate 
condiții ca sarcinile dr plan pe cci 
patru ani ai cincinalului sâ se reali
zeze cu trei luni mai devreme, fapt 
ce va permite obținerea unei produc
ții suplimentare de 2.3 miliarde lei.

Exprimind și cu acest prilej ade
ziunea totală a oamenilor muncii din 
județul Arad — români, maghiari, 
germani si de alte naționalități' — la 
politica internă și externă a partidu
lui. prețuirea și recunoștința pe care 
v-o purtăm dumneavoastră. iubite 
tovarășe secretar general, pentru ac
tivitatea neobosită pe care o desfă- 
șurați in vederea asigurării unor con
diții tot mai bune de viață, pentru 
poporul nostru, vă asigurăm că toți 
cei ce muncesc in județul Arad vor 
intimpina cea d°-a 30-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului cu noi succesein 
muncă.

In telegrama trimisă de Plenara 
Comitetului iu lețean BOTOȘANI al 
P C.R se arată. intre altele : Sar
cinile prevăzute in industria jude
țului pentru primii 3 ani ai cincina
lului au fost realizate cu 102 zile 
înainte de termen iar pină astăzi. 
2î decembrie, am înfăptuit integral 
planul producției industriale și an
gajamentele suplimentare pentru 
anul 1973. ceea ce a asigurat obți
nerea în plus, peste prevederile ia 
zi sie cincinalului, a unei producții 
in valoare d” 850 milioane lei. Te- 
legrama relevă in continuare măsu
rile adoptate pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor ce revin uni
tăților din industrie și agricultură 
prin planul do dezvoltare economi- 
oo-socială pentru anul 1974. Totoda
tă. se arată că se vor crea toate 
condițiile ca in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei planul pe primii 4 ani ai 
cincinalului să fie îndeplinit, iar

Activitatea artistică de amatori
CTrraare din pag. T)
*.ru a-i îndruma pe alții, actori de 
suflet și uneori de talent, dar 
r.u de profesie. Sigur, nu întot
deauna actorii de valoare au și 
vocația necesară de pedagog. Dar 
este un argument de calitate, de 
pildă, prezența ca instructor al for
mației de tc-atru de la „Electronica" 
a actorului George Constantin. De a- 
semenea. calitatea deosebită a muncii 
de instruire artistică pe care o dato
rează unele formații unor actori și 
regizori, ca Minei Klepper, Traian 
Dănceanu (Teatrul Giulești). Con
stantin Dinescu, Al. Lungu, Arcadie 
Dono' (Teatrul Mic), Harry Eliad 
(T.E.S.). Ion Gheorghp Arcudeanu, 
Serban Cantacuzino (Teatrul ..Crean
gă") Bițu TăltLcineanu (Teatrul 
..C. Tănase") și multor altora merită 
să fie subliniată. Artiști de prestigiu 
cin domenii de activitate foarte di
ferite îndrumă eu pasiune și com
petență unele sectoare importante 
ale mișcării artistice de amatori: re
gizorul de film Lucian Bratu (Ecran- 
Util). regizorul Andrei Blaier (coor
donează cinecluburile pe Capitală), 
compozitorii C. Arvinte (Ansamblul 
..Doina"), George Gr igoriu (Casa de 
cultură a sectorului II). Doru Po- 
povici (Socicta'ea „Muzica") iar pic
torul Sabin Bălașa (Asociația artiști
lor plastici amatori).

Nu vreau să trec peste faptul că 
selecționarea „instructorilor" de pro- 
fesie — mă refer la cei din afara 
teatrelor — nu este întotdeauna ri
guroasă si. din această cauză, 
ne lingă animatorii realmenfe valo
roși. bine pregătiți, sint și unii care 

pină la 31 decembrie 1974 să se 
realizeze suplimentar produse in 
valoare de 1,3 miliarde Ici.

In telegrama adresată de Plenara 
Comitetului județean de partid 
BRĂILA se arată : Vă raportăm, 
iubite tovarășe secretar general, 
că aplicind cu consecvență stră
lucitele idei ale documentelor Con
gresului al X-lea. ale Conferinței 
Naționale și recentelor plenare ale 
C.C. al P.C.R.. a indicațiilor deose
bit do prețioase ce ni le-ați d&t cu 
prilejul vizitei in municipiul nostru, 
am obținut importante succese in 
toate domeniile vieții econom i co -so - 
riale. Sarcinile dc plan pe primii trei 
ani ai cincinalului au fost astfel în
deplinite cu 65 zile mai devreme, 
coca ce a permis obținerea unei pro
ducții suplimentare de peste 1.5 mi
liarde lei. Acestor succese se ali
niază și rezultatele bune obținute in 
agricultură.

Participanțil la plenară, în numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județ se angajează una
nim. față de conducerea partidului și 
statului, față de dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
depășească producția globală in
dustrială in 1974 cu aproape 100 mi
lioane lei. producția marfă cu 129 
milioane, livrările de mărfuri la fon
dul pieței cu 18 milioane lei, iar pla
nul la export cu circa 1.1 milioane 
lei valută.

In acest sfârșit de an — se arată in 
telegrama adresată de plenara 
organizației județene CLUJ a P.C.R 
— făcind bilanțul activității noastre, 
avem bucuria de a vă raporta că pla
nul pe primii trei ani ai cincinalului 
a fost îndeplinit la începutul lunii de
cembrie, iar planul producției indus
triale pe anul 1973 in ziua de 26 de
cembrie. Producția globală indus
trială va fi cu 13 la sută mai mare 
deeit realizările anului 1972.

în anul pe care il încheiem, pârti
eina rea județului nostru la schimbu
rile materiale internaționale va fi cu 
45 la sută mai mare decit in anul 
1972. N'e-am sporit eforturile pentru 
înfăptuirea politicii partidului in ce
lelalte ramuri ale producției mate
riale. ca și în domeniul invățămîn- 
tului, științei și culturii.

confundă mișcarea artistică de ama
tori cu un debușeu comod, cu un loc 
călduț unde te poți instala fără a fi 
deranjat mereu cu întrebări neplă
cute privind pregătirea profesională 
și rezultatele activității. Aceștia din 
urmă — puțini la humăr — dar nu 
atit de puțini incit să nu fie luați in 
seamă — nu privesc desigur cu 
simpatie apariția la repetițiile for
mației de amatori a unui actor de 
teatru, dispus să pună la dispoziția 
acesteia pregătirea, experiența, pa
siunea $i chiar timpul său liber.

Poate că privită mai puțin super
ficial, nu doar ca o „vizită" oarecare, 
prezența actorului profesionist in în
treprindere. pentru instruirea si în
drumarea formațiilor artistice de 
amatori, ar deveni un act permanent, 
continuu, cu implicații mai adinei in 
munca de educare, do creștere si 
dezvoltare artistică a echipelor de 
teatru, a brigăzilor artistice de agita
ție. a celorlalte formații. Dar acest 
lucru nu este posibil decit cu spri
jinul forurilor competente din între
prindere. al organizațiilor de masă, 
care au datoria de a-1 ajuta pe in- 
structorul-actor venit cu dorința no
bilă de a-și îndeplini o sarcină so
cială. o obligație cetățenească.

în acest context poate fi relevată 
apariția, in unele întreprinderi, a 
cercurilor de „Prieteni ai teatrului" 
sau de „Prieteni ai muzicii", care 
constituie instrumente eficiente de 
propagandă artistică, de atragere și 
de cultivare a unui număr sporit de 
spectatori pentru teatrele și pentru 
instituțiile artistice profesioniste. Se 
impune observația că in ceea ce 
privește recrutarea si repartizarea

Anul 1974, anul celui de-al XI-lea 
Congres al partidului și aniversării 
a trei decenii de la eliberarea patriei 
de sub jugul fascist, este un an de
cisiv pentru îndeplinirea angajamen
tului nostru de a realiza cincinalul 
înainte dc termen. Sintem hotăriți 6ă 
facem din îndeplinirea exemplară a 
obiectivelor cuprinse in planul pe 
1974 un titlu de mindrie, dc inalt pa
triotism pentru fiecare organizație de 
partid, pentru fiecare om al muncii.

VA rugăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să primiți din partea ac
tivului nostru județean, din partea 
tuturor comuniștilor și oamenilor 
muncii din județul Cluj, cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de putere de muncă, spre 
înflorirea patriei și poporului. Din 
țoală inima vă adresăm, tovarășe 
secretar general, urarea „LA MULTI 
ANI !"

Participanțil la Plenara Comi
tetului județean MEHEDINȚI al 
P.C.R. arată intr-o altă telegramă : 
Raportăm conducerii partidului că 
sarcinile pe cei trei ani ai cincina
lului au fost realizate cu 40 de zile 
mai devreme, obținindu-se pină la 
sfîrșltul acestui an o producție su
plimentară do 570 milioane lei.

în telegramă se arată în conti
nuare : La plenară au fost formulate 
importante angajamente care, însu
mate la nivelul județului, vor con
duce la depășirea producțiilor globa
le in principal pe seama creșterii 
productivității muncii cu 1 la sută, 
reducerea consumurilor specifice 
la metal cu 150 tone, la material 
lemnos cu 900 mc. economii de com
bustibil de 10 600 tone, de energie 
electrică cu 6 700 MWh.

In domeniul agriculturii, față de 
realizările anului 1973, producțiile 
medii vor crește cu 100 kg griu la 
hectar, cu 300 kg porumb la hectar 
in I.A.S. și, respectiv, cu 446 kg griu 
și 210 kg porumb boabe in C.A.P.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
mehedințeni își îndreaptă in acest 
moment gindurile căt.re dumnea
voastră. stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. și vă urează în pragul 
Anului nou multă sănătate și viață 
lungă, spre binele patriei și al na
țiunii noastre socialiste.

instructorilor artistici voluntari un 
rol important revine și conducerilor 
teatrelor,, organizațiilor de partid, 
care pot acorda, prin atenția sporită 
cu care privesc această colaborare, 
credit și eficiență in indeplinirea. de 
către «actori, a sarcinilor lor in cadrul 
mișcării artistice de masă. De ase
menea. nu se poate trece peste con
statarea — pe deplin îmbucurătoare 
— că, în ultima vreme, profesorii 
Școlii populare de artă — ei înșiși 
artiști valoroși — și-au înțeles mai 
profund rostul didactic conducind și 
instruind in mod direct formații ar
tistice de amatori, prencupindu-se 
in același timp de integrarea elevilor 
și absolvenților Școlii populare de 
artă in mișcarea artistică de amatori.

Ne preocupă intens dezvoltarea 
unor genuri de mare eficientă edu
cativă. cum sint brigăzile artistice, 
precum și a unor genuri de îndelun
gată tradiție în mișcarea de amatori, 
cum sînt corurile. La acestea se ada
ugă celelalte forme de expresie ar
tistică in stare să sluțească prin con
ținutul lor. patriotic, militant. la 
educarea comunistă a oamenilor 
muncii. Considerăm că atit Comite
tul de Cultură și Educație Socialistă 
al municipiului București, cit și Con
siliul municipal al sindicatelor șl 
Comitetul municipal al U.T.C. — 
care colaborează. în ultima vreme, 
din ce in ce mai bine mai activ — 
au datoria de a face mai mult pentru 
a asigura o și mai bună audiență, o 
și mai deplină eficiență educativă și 
artistică mișcării artistice de a- 
m’atbri.

Nu este deloc întîmplătoace abun
dența. in revistele științifice și teh
nico ce apar pe plan mondial, a stu
diilor privind cercetarea și rezulta
tele acesteia in domeniul controlului 
calității produselor. Șj nici intensifi
carea, in ultimii ani. a dezbaterilor 
și simpozioanelor cu o astfel de te
matică. Astăzi, atit pentru produsele 
destinate pieței interne, cit și expor
tului. controlul de calitate cît mai 
eficace răminc un imperativ esen
țial. subliniat cu tărie dc conducerea 
partidului și statului nostru.

O dovadă a creșterii interesului 
nostru față de această problematică 
atit de stringentă la ora actuală con
stă in extinderea grabnică a preocu
părilor institutului intr-un asemenea 
domeniu. Dacă. în urmă cu cîțiva ani, 
colectivul Institutului avea doar rolul 
dc controlor al calității șl elibera 
autorizat „certifi
catul dc calitate" 
la produsele din 
sectorul electro
tehnic, In pre
zent. el a ajuns 
să fie coordona
torul general al 
acestor preocu
pări intr-un în
treg șir dc ra
muri industriale 
dc bază, adică in 
cele cu specific 
electrotehnic, e- 
loctronic. dc au
tomatizări. laîâ 
de ce ne perm - 
tem să facem ci
te va observații și 
sugestii privind 
amplificarea si 
diversificarea ra
pidă a acestor in
vestigații dc că
tre rețeaua insti
tutelor tehnico- 
științifice.

In ceea ce ne 
privește, am dez
voltat susținut, 
in ultimii ani, preocupările și baza 
experimentală in domeniul contro
lului de calitate. Am organizat 
coleotive de specialiști profilate 
anume pe astfel de preocupări, 
am amenajat laboratoare dotate cu 
utilajele de investigație și probe 
specifice. După cum, ținind seama 
de lărgirea continuă a gamei produ
selor industriale exportate — de că
tre sectoarele de care ne ocupăm — 
precum și a zonelor geografice unde 
acestea ajung, am trecut la amena
jarea unor „stații climatice experi
mentale". La cota 1 500 — Sinaia 
există o asemenea stație pentru ur
mărirea comportării respectivelor 
produse în climat alpin ; o alta, la 
A gigea — pentru climatul marin ș.a. 
Pentru experimentările in condițiile 
altor climate — subtropicale, tropi
cale — am amenajat standuri de în
cercare speciale în laboratoarele in
stitutului. Cu toate acestea, nu pu
tem spune că ținem pasul cu nevoi
le unuj control de calitate la nivelul 
cerințelor stabilite în momentul do 
față. Uneori, axarea colectivelor res
pective pe anumite cercetări, nece
sare de altfel, a determinat o conse
cință nedorită : imposibilitatea de a 
cuprinde, concomitent, in probele de 
profil un număr cit mai mare de 
parametri care definesc calitatea. 
Alteori, cerința de a omologa loturi 
tot mai mari de produse noi, dintre 
cele destinate exportului mai ales, a 
limitat eforturile de cercetare pe 
care le. depunem in vederea între
girii caracteristicilor proprii mijloa
celor tehiWe‘)cîi lhalte performanțe.

Pentru a ne face o idee cit mai 
exactă asupra verificării însușirilor 

„ROMÂNIA-FILM" prezintă: „JOE KIDD“

producție a studiourilor americane, regia:JOHN STURGES. In rolul principal: 
CLINT EASTWOOD

calitative ale unor produse, anul tre
cut am inițiat un sondaj privind con
trolul de calitate la cîteva mari uni
tăți producătoare de echipament e- 
locfcrotehnlc. Ce s-a constatat? Ana
lizele preliminare au relevat că. In 
vreme ce pentru o serie dc produse 
dispuneam dc întreg mecanismul — 
științific și tehnic — necesar unul 
control de calitate exigent, pentru 
altele, acesta se exercita numai par
țial sau chiar deloc. La produsele 
pentru care nu s-au creat încă In 
țară mijloacele de control adecvate, 
probarea calității se efectua în co
laborare. cu beneficiarul. Și o atare 
stare de lucruri continuă și acum. 
Este clar. în acest mod nu se înlă
tură neajunsurile. Rămine imperioa
să, deci, nevoia ca forțele tchnlco- 
ștllnțlfice dc profil să fie amplificate 
In cit mai multe Institute șl între

PERFECȚIONĂRI NECESARE 
ÎN MECANISMUL ȘTIINȚIFIC 

ȘI TEHNIC AL
CONTROLULUI DE CALITATE

prinderi, în scopul exercitării unui 
control de calitate tot mai riguros.

Ce ar trebui întreprins concret ? 
Pornind de la ceea ce există in pre
zent in privința controlului de cali
tate — concomitent cu exploatarea 
eficientă a dotărilor — se impune să 
ne îngrijim de pregătirea fondului 
necesar de specialiști, factor esențial 
pentru amplificarea gamei de pre
ocupări de această natură. De altfel, 
nu toate ministerele și-au croat nu
clee de ceroetare proprii în acest do
meniu. în unele sectoare, deși au 
apărut ’mici grupuri de specialitate, 
activitatea acestora demarează prea 
lent, fiind prelungită prea mult pe
rioada „aclimatizării". Asemenea 
nuclee dc specialiști puternice tre
buie să-și organizeze grabnic, în pri
mul rind, acele compartimente care 
contribuie masiv, încă de pc acum, 
la controlul calității produselor ex
portate. Aceasta, pe de o parte. Pe 
de altă parte, pe măsura sporirii 
dotărilor tehnice, cercetarea trebuie 
să creeze condiții pentru o eviden
țiere cît mai exactă a nivelului ca
litativ al fiecărui tip nou de produs, 
pentru a nu asimila mijloace tehnice 
„îmbătrânite încă din fașă".

Experiența din ultima vreme ne-a 
convins că, deseori, se poate face 
mult mai mult în privința controlu
lui tehnic de calitate, prin fructifi
carea posibilităților existente. Totul 
este să se studieze realitățile și să 
se manifeste inițiativă. Am putut 
constata, de pildă', că. în unele ca
zuri, nici nu este nevoie de investi
ții materiale suplimentaro, ci numai 
de o investiție de ingeniozitate. Ce 
ar împiedica, de exemplu, ca pe cite 

una din navele noastre comerciale, 
ce pleacă spre diverse puncte ale 
globului, să se îmbarce și*cîteva  pro
duse de export, pentru a se verifica 
comportarea lor în mediul marin și 
în condițiile climei de-a lungul tra
seului ? La întoarcere, produsele 
ar urma să fie luate în primire de 
cerootători, testate șl vorLficate cu 
atenție. Procedura ar putea fi, desi
gur, extinsă. Am dat numai un 
exemplu. O altă problemă privește 
acele produse care, prin forța 
împrejurărilor, nu pot fl probate 
intr-un institut — fiind dc mar| di
mensiuni, sau atunci cînd experi
mentările necesită un timp prea În
delungat — ci la beneficiar, în ex
ploatare. Datele în legătură cu com
portarea acestora, cel puțin la cele 
din primele „șarje", trebuie, totuși 
culese. Cine s-o facă ? Desigur, be

neficiarul I Insti
tutele nu au po
sibilitatea. nici 
prin schemă, să 
profileze specia
liști de-ai lor pe 
așa ceva. Aceste 
date ar trebui 
transmise de be
neficiari institu
telor de speciali
tate. Se obțin a- 
oeste informații ? 
Numai accidental 
și la insistența, 
uneori îndelunga
tă, a. cercetători
lor sau a proiec-^ 
tanților respecti
vului produs. O 
reglementare In 
această privință 
ar fi binevenită. 
Eventual, printre 
clauzele contrac
tului cercetător- 
bcncficiar ar pu
tea fi inclusă șl 
una care să obli
ge întreprinderea 
care utilizează 

produsul să urmărească comportarea 
calitativă a acestuia în exploatare, 
să culeagă datele respective și să le 
transmită institutului tehnic-ștllnțifio 
ce l-a creat.

Mult mai mult s-ar putea face șî 
în legătură cu produsele exportate. 
Reprezentanțele și agențiile noastre 
comerciale din diferitele țări impor
tatoare de produse ale industriei ro
mânești ar putea să culeagă mai or
ganizat aceste date de la clienții ex
terni și să le transmită în țară. In 
acest mod, institutele ar avea posi
bilitatea să se îngrijească mai bine 
de conservarea calității produselor, 
militînd practic și energic pentru 
modernizarea unuia sau altuia dintre 
aceste mijloace tehnice.

Acestea sint cîteva dintre ideile 
reieșite din experiența noastră în 
acest domeniu, în ultimii ani ; o ex
periență a unui singur institut, dar 
care privește totuși sectoare indus
triale de prim ordin, de primă im
portanță pentru economic. Problema 
merită o abordare mai largă, care 
să ne edifice asupra complexului de 
cerințe și măsuri menite să stimu
leze aceste preocupări, să le extindă 
grabnic, să le facă din ce In ce mai 
eficiente. In fond, îmbunătățirea 
calității produselor constituie nu 
numai o sarcină de onoare a cerce
tării, ci o necesitate impusă de în
săși revoluția tehnico-științifică con
temporană, accentuată cu deosebită 
putere de conducerea partidului și 
statului nostru.

Dr. ing. Florin TANASESCU 
oirectorul Institutului de cercetdrl

• și proiectări pentru Industria 
electrotehnică

tv
PROGRAMUL T

1.00 Curs de limba franceză. Lec
ția 74.

»,»0 Curs de limba rusă. Lec
ția 72.

10,00 Telex.
10.05 Medalion Tltiana MihaJL
10,25 Desene animate.
10,M Vlrstcle peliculei — magazin 

bilunar de cultură cinema
tografică. Emisiune de Tudor 
CaranfU.

12,00 Telejurnal.
M.00-17.00 Matineu de vacanță. 

„Snoave cu măști" — spec
tacol realizat de teatrul „Ion 
Creangă".17.30 Curs de limba engleză. Lec
ția 72.

18,00 Telex.
18,05 Tragerea Loto.
18,15 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18.30 Stadion.
18,50 Anuar economic TV (II).
19,10 Muzică populară cu Tlberlu 

Cela.
19.20 1001 de seri : Nolle pățanii 

ale lut Lambsy.
19.30 Telejurnal.20,00 Clntecul săptfimJnH t „Ești, 

țara mea, un cintec".
20.05 „Republică numită Româ

nia" — spectacol llterar-ar- 
tlstlc consacrat aniversării 
republicii.

20,35 Film artistic : „Agentul nr. 1" 
— producție a studiourilor 
poloneze.

22,05 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Reportaj TV : „Noroc bun!".
20.20 Muzica românească In lume.

Concertul pentru violoncel 
șl orchestră de Anatol Vleru.

20.40 Telex.
20.45 Ancheta TV. „Răspunsuri 

vechi, răspunsuri noi".
21.20 Portativ '73.
21.40 Teatru scurt : „Monumentul" 

de Leonid Andreev. Premieră 
pe țară.

cinema
• Veronica se Intoaroe : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30.
• Cea din urmă zi : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. e Program dc desene animate i 
DOINA — 9,30; 11.• Punct, punct, virgulă : DOINA
— 12,30; 14,30; 16,30.
• Puterea și adevărul ; DOINA
— 18,45.• IntlmplArl cu Cosa Nostra :
SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16,15;
18,45; 21, BUCUREȘTI — 8.45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 2L MODERN — fi; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Marele vals ; LUCEAFĂRUL —
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, CA
PITOL — 8.30; 11.30; 14,30; 17,30; 
20,30, EXCELSIOR — 9; 11,45;
14,30; 17,15; 20.• Uimitoarele aventuri ale Iul 
Robinson Crusoe : FERENTARI — 
16; 18; 20, TIMPURI NOI — 9,15; 
11,30; 13,45; 15,45; 18; 20,13.• Fata din Istanbul : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45, 
FLACARA — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30.
• Vifornița : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30; 18; 20,15, 
COTROCENI — 15,30; 18; 20,15.O O afacere pe cinste : LUMINA
— 11.15; 13,30; 16; 18,30; 20.45.
• Anatomia dragostei : DRUMUL 
SĂRII — 15,30: 18; 20,15.
• Misiunea secretă a maiorului 
Cook : MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,30; 20,45, FLAMURA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Afecțiune : CENTRAL — 9.1J; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.• Despre o anume fericire : U- 
NIREA — 15,30; 18; 20,15,
• Omul din La Mancha : GRIVI- 
TA — 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
• Morgiana : VIITORUL — 15,30; 13; 20.
• Torino Negru : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,13; 13.30; 16; 18,15; 
20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20,15.
e Evadarea : MOȘ’ILOR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30.• Ultimele șase minute : DACIA

— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Juliane : CRINGAȘI — 16; 18; 
20.• Bună seara, doamnă Campbell: 
BUCEGI — 15.30; 18; 20.15.
• Ancheta poștașilor : PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20,15.
• Generalul doarme In picioare:
VOLGA — 9; 11,15; 13,30: 15.45;
13; 20,15, ARTA — 15,30; 17,45; 20. 
O 100 do lei : PACEA — 16; 18; 
20.
• Ultimul tren din Gun Hill : 
LIRA — 15,30; 18; 20,15.
Îln munți crește un brad ver- 

e: POPULAR — 15,30: 18; 20,13.• Adio, arme 1: MUNCA — 16; 19.
• Cu cărțile pe fa(A : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.© Legenda negrului Charley t 
VITAN — 15.00; 17,45: 20.• Urmărire 13 Amsterdam t RA
HOVA — 13,30; 18; 20,15.• O floare și doi grădinari : GIU
LEȘTI — 15,30; 19.

Culegerea de față, 
împrumutind titlul u- 
nei poezti din volumul 
Copiii cartierului, re
prezintă o riguroasă 
selecție ..de autor" 
dintr-o creație întinsă, 
elaborată pe parcursul 
a aproape patru dece
nii și cuprinsă intre 
coperțile a nu m-ai pu
țin de paisprezece 
cărți- De altfel, con
știent de relativismul 
iluziilor de-o clipă si 
necontenit exigent cu 
rine, Cicerone Theo
dorescu nu se află la 
prima autocenzură re
trospectivă : Platoșa
duratei (editura ..Mi
nerva") este rezultatul 
unor decantări succe
sive. al unor cerneri 
tot mai severe : cea 
de a treia vamă, din 
perspectiva timpului, 
după Poteca Lunii 
(l.%4) și Scrieri (19’39). 
Să fie oare și ulti
ma ? Probabil. nu. 
Căci, în concepția lu
cidă a poetului, orice 
reevaluare echivalează 
nu numai cu un auto
control, ci și (mai ales) 
cu o autocontestarc. 
Cu o nobilă și perpe
tuă îndoială in mate
ria — atit de perisabi
lă — a versului : 
„Datornice, in materia 
vie in care al crezut 
și care te-a Înflăcărat 
ciad va, simți îngrijo
rarea și nevoia de a 
interveni. Cu noi și 
mai decise răspun
suri la insatisfacțiile 
scrupulului e'tetic. Cu 
ochiul autocritic al 
maturității. Cu setea 
lucidă a extirpărilor 
Integrale, a eliminări

lor parțiale, a retușu
rilor — cu toate că in 
realitate nici ele nici
odată definitive și 
niciodată îndeajuns ! 
Trebuie să operezi 
insă : ca un chirurg 
care îndepărtează ce
lule sau țesuturi atin
se de eroziunea timpu
lui, degradate, mortifi
cate, inutile".

Și. realmente, auto
rul a „operat" fără 
cruțare, insă cu discer
nământ, reducind, ade
sea, volume întregi la 
cite o singură piesă 
de rezistentă (C.F.R. 
— 1938 : „Triunghi
de-argint, cocorii..." ; 
focul din amnar — 
1946 : „Uraganele caș
te — ale lunii" ; Din 
toamna lui ’39... —
1949 : ..Cind oamenii 
n-or mai ști să tremu
re" : Hronic — 1965 : 
..Cintec la Adam
clisi") sau la două 
(De dragoste — 1961 : 
..De dragoste" și „Min- 
giieri"). Mai multe 
„argumente" de pere
nitate a găsit Cicerone 
Theodorescu in Cleș
tar (1936). Cintece de 
galeră (1946). Un cîn- 
tec din ulița noastră 
(1952), Oameni și dra
goste (1958). Copiii 
cartierului (1961), Zbu
rătorul de larg (1965) 
șj Pădurea dc cleștar 
(1967), in timp ce Țăr
mul singuratic (196':) 
se regăsește, in trans
criere masivă, aici. în 
linii mari, opțiunile 
autorului se dovede.-:- 
judicioase. Selecția de 
fată înseamnă, intr-a
devăr. o reducere la 
esențe, un ..repertoar" 

al valorilor din crea
ția lirică a Iui Cice
rone Theodorescu.

Poet cu o evoluție 
deloc liniară, deseori 
surprinzătoare. Debu
tul. deși nu intru totul 
personal, indica o in
timă asimilare a meto
dei poetice a lui Ion 
Barbu. Expresia conci
să. ca o teoremă, cu 
incifrări mai moderate

(mai mult sintactice) 
decit a’e maesirului, 
sugerează o anume 
recluziune, un spațiu 
mai rarefiat. al solitu
dinii romantice cutre
ierate de orgolii și 
de tristeți moderne : 
„Șoim să fi fost de 
munte și sufletului 
poatc-i / Vinau ne-n- 
duplecarea, dar neșfi- 
ind decit / în sus ținti, 
din urmă — pe dru
mul hotărit — /Plumbl, 
n-ajungeau la aripi a- 
plauzele gloatei. / > 
Jos. la prieteșugul 
ghiulelei cu piciorul ? / 
Mai bine că lumina ca 
sarea ustura : / Neim- 

păcat și ochiul mai 
tare o ura / Pe-o ast
fel de lumină inteme- 
indu-și zborul. I / Eu 
din adincuri. negru, 
cu brațele furtunii, / 
Pămintul ca un clopot 
s-aud deasupra mea, / 
Il zguduiam, cu scriș- 
net, demenții dc-a 
chema / — Dc este — 
clopotarul, la ferăs- 
truia Lunii" („Tita-

CRONICA LITERARĂ

Cicerone THEODORESCU :

PLATOȘA DURATEI
nul"). Mai mult for
mală. influenta lui Ion 
Barbu intilnește. aici, 
certe ecouri baudelai- 
riene. Motivul albatro
sului, din poezia cita
tă, reluind — sub mas
ca șoimului, la Cice
rone Theodorescu — 
meditațiile asupra con
diției omului superio. 
intr-o lume meschină 
era deosebit de actual 
la data apariției poe
ziei (1936). După cum 
accentele de revoltă 
convertite in viziu.. 
realiste ce nu refuză 
nici raportării” la „es
tetica untului", con
duc imaginația poetu

lui și către acele, mai 
originale, „flori ale 
răului", de tipul celor 
din „întoarcere Ia 
viață" : „Cind vierme, 
lumea neagră rotund 
în ea se stringe / A- 
punc și-o îneacă praf 
roșu de oxid,/ Lin ac
rului ochii uscați i se 
închid — Bătuți de 
noaptea caldă șl iute 
ea un sînge". In fina-

lui căreia reîntilnlm 
strălucirile parnasiene 
din versurile barbiene 
publicate in perioada 
colaborării la „Sbură- 
torul" lui Lovinescu : 
..Curbată-n sine bolta, 
albastra ei omidă. / 
Arată ghiarc scumpe 
de fosfor către noi : / 
E. alb, călciiul lunii, 
prea mic ca s-o uci
dă... / / Bou bun.
păminlul doarme In 
noapte ca-n noroi."

Degajat dc aceste In
fluențe. poetul se 
-mulge — chiar * din 
••olumul următor. 
C.F.R. — din însingu
rarea inițială, expresia 

capătă o turnură mai 
directă, îmbrățișind un 
decor mai concret și 
postulind idealuri re
voluționare : „Iau slo
vele, cu timpul, un all 
drum prin ecouri / Și 
de la sine mișcă și li
nele se-aleg / Cocori ce 
pcsle fabrici și (locuri 
și depouri / Triunghi 
de-argint înalță, ali
niat. strateg. / / In 

îmbulzire surdă, acolo 
jos, săracii / Mulțimea 
și-o frămîntă in spas
muri fără spor, / Pu
ternică și neagră șl 
colcăind ca racii / Pe 
care-i pui cu grijă să 
fiarbă, pină mor", 
după care versul se 
înalță profetic (sintem 
in 1938) peste acest 
dezolant, peisaj indus
trial : „Pe cer desfă
șurată închipuie coco
rii / Departe, Liberta
tea, în vast triunghi 
crescind" („Triunghi 
de-argint. cocorii..."). 
Libertatea visată avea 
Să vină. Intr-adevăr, 
insă numai după cum

plitele Încercări din a- 
nii războiului, cind vio
lența, barbaria omului 
cavernelor păreau să 
renască, încercind să 
pună in lanțuri visul 
însuși al omenirii. Tot 
mai ancorată in social, 
in istorie, poezia lui 
Cicerone Theodorescu 
avea să intoneze acele 
durute Cintcce dc ga
lere, apărute, ulterior.

in 1946, in care gea
mătul celor loviți se 
Intilnește cu protestul 
energic și hotărirea 
nezdruncinată de a 
pregăti cit mai curînd 
..răzbunătorul ceas" al 
eliberării. Ecourile a- 
cestor vremuri sumbre, 
îmbinate cu însenina
rea adusă de clipele 
victoriei, vor răzbate 
și in următoarele pla
chete ale autorului 
(Focul din amnar — 
1946 și Din toamna lui 
’39... - 19'

O etapă nouă, sub
stanțial diferită de 
cele semnalate ma. 
sus. inaugurează. în 
activitatea lirică a lui 

Cicerone Theodorescu, 
volumul Un cintec 
din ulița noastră 
(1953). Volum nu in
tru totul unitar, nu 
intru totul notabil, im
portant insă pentru 
notele noi cu care îm
bogățește creația poe
tului. $i dacă unele 
tentații epice nu lip
seau nici cărților an
terioare. turnura apă
sat didactică, satirică 
și moralizatoare, apare 
abia acum, pentru pri
ma dată, in perimetrul 
liric al autorului. Cu 
suplețe prozodică, cu 
dexteritate, poetul de
lectează anumite tare 
morale, anumite im
posturi. pe care le 
fixează, apoi, ca in
tr-un insectar, intr-o 
ramă artistică ce 
îmbină rondelul cu 
fabula și asupra că
reia proiectează o lu
mină satirică, demisti- 
ficatoare. Efectul este 
excelent, atita vreme 
cit autorul nu cade 
intr-un ton minor. Așa 
se justifică — pe bună 
dreptate — succesul 
unor piese ca „Fanfa
ronii", „Cocoș de ta
blă". „Concert de lo
bă", „Mai e și cite-un 
cap pătrat", „Rondelul 
unui belfer" și, îndeo
sebi. „Rondelul dopu
lui isteț", cel mai cu
noscut dintre ele : 
„Plutind ușor — iste
țul dop / Se vrea me
reu la suprafață... / 
Filozofia lui măreață / 
Durează, cred, de la 
potop. //„.// Și fie-ii 
zeamă de dulceață. / 
In apă simplă sau si
rop, / Lin, fără caznă. 

filantrop / ,.Fă tot ca 
mine"... te învață / I 
Plutind ușor — istețul 
dop."

Cicerone Theodores
cu scrie insă și ron
deluri sau poeme preg
nant lirice, in care 
nostalgia copilăriei sau 
suavitățile erotice iscă 
acorduri profunde, pu
re. O melancolie liniș
tită respiră aceste ta
blouri închegate din 
linii calme și limpezi, 
ca in admirabila „Ma
rină" din volumul ine
gal, in ansamblu. Oa
meni și dragoste : „Pe 
obraji, ca-n oglinzi, 
trec amurguri bătrî- 
ne 7 Dar mal ard. 
pe obraji, stropi de 
soare marin ; / O. din 
scumpele vrăji cc pu
țin ne rămine... I E 
atit de puțin, / E atit 
de puțin".

La o cotă constant 
înaltă se situează ci
clurile desprinse din 
volumul Țărmul sin
guratic, In care se re
găsesc, într-o armonie 
deplină, sentimentul 
istoriei, silabele de iu
bire și cele de medita
ție filozofică, compo
nentele cele mai grave 
ale liricii lui Cicerone 
Theodorescu.

Lirică complexă, de 
bogată coloratură pa
triotică, ale cărei tră
sături durabile sint 
bine puse în lumină 
de prezenta selecție.

Nicolae BALTAG

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Roman) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea Basarab. Solist : Ștefan Ruha — 20.
• Opera Română : Răpirea din serai — u. Lucia di Lammcr- moor — 19.
o Teatrul de operetă : Mătușa mea, Faustina — 19,30.
• Teatral Național ,,L L. Cara- 
giale“ (Sala Mare din bd. Băl- cescu nr. 2) : Coana Chirlța — 
19,30, (sală Comedia) : Părinții teribili — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din str. Alex. Sa- hla) : Noile suferințe ale tlnăru- lui „W*  — 20.
• Teatrul de stat din Brașov (la 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
— sala din bd. Schitu Măgurea- nu) : Vrăjitoarele din Salem — 20.
• Teatrul Mic : StlipLl societății
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Aici a dormit G. Wa
shington — 19,30, (sala Studio) : 
Hotelul astenicilor — 20.• Teatrul Ciulești : Simbătă la 
Veritas — 10, Omul care a văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Iancu Jianu — 10; 15.
• Teatrul „Țăndărică" (sala dinCalea Victoriei) : Bn Aii — 9,
(sala din atr. Academiei) : De cc 
a furat zmeul mingea 7 — u.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy Boema — 19,30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne vezi deseară — 19,30.
• Teatrul de revistă sl comedie 
„Ion Vasilescu" : O fată Imposibilă — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia română" : Pe plaiurile Mioriței
— 19.30.
• Circul „București" : Spectacol prezentat de Circul Busch-Roland 
(R.F. Germania) — 19,30.

I
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Excelentei Sale Domnului FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcie

ANKARA
Frolund mișcat de vestea înceta ni din viață a eminentului om po- 

i fo care a fost Ismet Infinii, transmit Excelentei Voastre expresta 
•ontimentelor noastre de compasiune 8> familiei îndoliate sincere con
doleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stnt 

ol Republicii Sociabile Românie

Crucea Roșie din România 
Crucii Roșii din Etiopia

Sorictatea dc Cruce Roșie din Re
publica Socialistă România a trimis 
un ?|utor compus din diverse ali
mente șl medicamente Societății de 
Cruce Roși? din Etiopia, pentru a 
veni In sprijinul populației din a- 
ccastă tară oare este afectată do o 
indcIungTă sc.x'j.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 15-a anlversârl a Zile) naționale 
a Republicii Cuba

Adunarea festivă din Capitală

ZIUA NAȚIONALĂ A NEPALULUI

Maiestății Sale BIRENDRA
BIKRAM SHAH DEVA

BIR

Joi a plecai la Ankara delegația 
extraordinară română, condusă de 
Bujor AlmAșan. ministrul minelor, 
petrolului și .oNog'ci, pentru a par- 
tec-pa la funeralllta fostului nres-'- 
a-nte ci prim-mlniriru al Turciei, 
temei Infimi

î-a plecare, n* ’ aeroportul Otoponl, 
nu fost prezenți Vacile Gllga. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. și membri ai conducerii Ml- 
nteterului Minelor, Petrolului și Geo
logiei.

Cronica zilei

(Agcrprc»?)

Plecarea delegației economice din Costa Rica
Dcîecața cxwmtcâ condusă d-> 

Gaston Kogan. mLntetrul economiei, 
industriei șl comerțtJui din Costa 
Rtea. a părăsit, joi dimineața. Capi
tala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
d legația a frKt salutată de Nlcolne 
M Nicolae. ministru secretar dc stat 
la Ministerul Comerțului Exterior, 
de alte persoane oficiale.

♦
Referndu-se la rezultatele vizitei 

In Romfenia. ministrul Gaston Kogan

a d?-’arat : „Convorbirile purtate au 
sy»*  In evldehță dorința reciorocâ a 
țârilor noastre de a extinde și diver
sifica relațiile economico. Pot spune 
câ au fost conturate posibilități de 
conlucrare în diverse domenii de 
activitate, cum ar fi industriile 
ușoară, chimică, petrolieră și meta- 
lufglrâ. Am convenit, de asemenea, 
ca România să asigure pregătirea 
specialIșților costaricanl prin acorda
rea de asistență tehnică".

(Agerpres)

Academia Republicii 
România, in colaborare 
ta*  de științe filologice ... ..........
Aat joi, in cadrul unej sesiuni oma
giate. împlinirea a 100 de ani do la 
nașterea lui Ovid Densusianu. Sa
vin! de renume. Ovid Densusianu a 
desfășurat o prodigioasă Activitate 
in domeniile filologici, istoriografiei 
si criticii literare, romanisticii, fol
cloristicii, ca profesor, pool si pro
zator, aduclndu-și o contribuție de 
Seama la progresul științei și cultu
rii românești. Cu această ocazie, per
sonalitatea și opera eruditului om de 
Știință român au fost evocate de 
acad. Al. Rosctti și profesorii uni
versitari Boris Cazacu. Șerban Clo- 
culescu, Al. Niculcscu și I. Chițimla.

(Agerprcs)

Socialist? 
cu Socie4a*  
au aniver-

ÎN DEZBATERE:

ÎN EDITURA POLITICĂ 
nu apărut :

ION CONSTANTINESCU — 
însemnârile unui fost 
porter parlamentar, 
mera deputaților. 
1939 (note și memorii).

TIBERIU AVRAMESCU — Con
stantin Miile. Tinerețea u- 
nui socialist.

• * • — Mic dicționar filozofic 
(ediția a ll-a).

Din 
re- 

Ca- 
1919—

fl-C.

în Capitală a avut loc joi o con
sfătuire de lucru a aparatului finan- 
ciar-bancar din instituțiile de pro- 
f.l. ren trate și teritoriale. în cadrul 
căreia au fost dezbătute măsurile 
ce urmează a fi luate pentru îmbu
nătățirea controlului financiar-bancar 
in economie, in lumina sarcinilor 
tr.Lsate de plenara comună a Corni
n', ului Central al Partidului Comu- 
n■=: Român si Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice $i Sociale a 
României din luna noiembrie

Programul dc măsuri întocmit
în spiritul indicațiilor secretarului 
g neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu — de consiliul 
de conducere al Ministerului Finan
țelor si de consiliile de administra
ție ale băncilor cuprinde direcțiile 
principale spre care trebuie orien
tată activitatea întregului aparat fi
nanciar-bancar in vederea sporirii 
contribuției sale în toate verigile — 
întreprindere. centrală, consiliu 
popular, minister, bancă — la creș
terea eficientei economice, la gos
podărirea judicioasă a mijloace
lor materiale si bănest’., la întări
rea ordinii si disciplinei in cheltuirea 
banului public. Sint s’abilite acțiuni 
care vizează perfecționarea contro
lului in domeniile aprovizionării, 
producției, desfacerii. reducerii

cheltuielilor d? producție șl asigu
rării echilibrului permanent intre 
încasări Fi plăți ; folosirii fondurilor 
de investiții și pentru introducerea 
tehnirii noi : utilizării fondului de 
salarii si efectuării celorlalte plăți 
în numerar ; comerțului exterior, 
prestațiilor internaționale și opera
țiunilor necomerciile : utilizării fon
durilor instituțiilor bugetare.

In cuvintul său, ministrul finanțe
lor. Fierea Dumitrescu, a subliniat 
sarcinile ce revin aparatului finan- 
ciar-bancar in domeniul îmbunătăți
rii activității de planificare si de 
urmărire permanentă $1 sistematică 
a indicatorilor economici și finan
ciari pentru reducerea cheltuielilor 
de producție, îndeosebi a celor ma
teriale. instaurarea unui regim sever 
de economii, identificarea rezervelor 
de creștere a veniturilor, toate aces
tea in scopul asigurării realizării 
planului național unic de dezvoltare 
economică $i socială și a bugetului 
de stat pe anul 1974. in condiții de 
eficiență sporită in toate domeniile 
de activitate.

Participanțil la consfătuire au dez
bătut pe larg măsurile ce trebuie 
luate pentru punerea în aplicare, 
încă din primele zile ale noului an, 
a programului stabilit.

Cu prilejul Celei dc-a 15-a ani
versări a victoriei revoluției cuba
neze — Z>iua națională a Republicii 
Cuba — Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R . Consiliul National a) 
Frontului Unității Socialiste și In
stitutul român pentru relațiile Cul
turale cu străinătatea au organiiat, 
joi după-amiazâ. o adunare festiva.

în prezidiul adunării au luat 10c 
tovarășii Gheorghc EAdutescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
viwprvședinte al Consiliului de Mi
niștri. Cornel iu Mănescu, vicepre
ședinte «1 Consiliului N«ațional al 
Frontului Unității Socialiste, Mihail 
Florcacu, membru al C.C. ni P.C.R . 
ministrul industriei chimice. Maria 
Groza. vicepreședintă a Consiliului 
Național al Femeilor, Nicolae Matei, 
.«ecrctac al Comitetului municipal 
București al P.C.R.. Vasile Nlcol- 
cioiu. secretar al C.C. al U.T.C.. An
drei Vela, vicepreședinte al I.R R C.S.. 
Ioan Ciobofa'.'U, director in Ministe- 
rul Afacerilor Externe. Constantin 
Manea, muncitor la uzinele I.O.R., 
Spiridon Amelia, studenlă la Facul
tatea de limbi romanice n Universi
tății București. In prezidiu a luat, 
de asemenea, loc Nicolas Rodriquez 
Astiazarain, ambasadorul Republicii 
Cuba la București.

In sală se aflau activiști de partid 
și de stat, reprezentanți ai unor or
ganizații de masă șl obștești, nu
meroși oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile Capitalei.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Nicolae Matei.

Despre însemnătatea și semnifica
ția evenimentului aniversat a vorbit 
tovarășul Mihail Florescu.

După ce a evocat lupta eroică a 
poporului cubanez împotriva dom - 
nației monopolurilor străine, pentru 
eliberare națională și socială, vor
bitorul a relevat importantele reali
zări dobîndite de Republica Cuba 
In cei 15 ani care au trecut de la 
triumful revoluției cubaneze și apa
riția, pe continentul american, a pri
mului stat socialist. Poporul nostru, 
a subliniat vorbitorul, dă o înaltă 
apreciere realizărilor obținute de

La Galati șl Nampo, adunări populare cu prilejul stabilirii 
legăturilor trăiești de prietenie dintre cele două orașe

oamenii munci» din Cuba, sub con
ducerea partteului lor comunist, m 
op«,sa de construcție socialistă, act|- 
v.tâții pline de abnegație pentru a- 
părarea cuceririlor revoluției, inde
pendenței si libertății patriei. întări
rii continue a poziției Republicii 
Cuba pe plan internațional. Subli- 
îMindu-se relațiile de prietenie fră
țeasca. de întrajutorare tovărășeas
că șt colaborare multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român Și Parti
dul Comunist din Cuba, dintre rele 
două țâri și popoare, s-u relevat 
faptul câ ftceStea ®e dezvoltă conti
nuu, pe baza principiilor mirx!.<m- 
leniniamtllul *! -
muldl 
tanle. 
cauzei 
mișcării 
a 
♦e, 
Un 
rtica raporturilor .. _... ..............
claritate si colaborare româno-cuba- 
neze — n arfitșt vorbitorul — l-au 
constituit convorbirile rodnice zvute 
cu prilejul vizitei in Republica Cuba, 
in acest an. a tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu și a vizitei in România. 
In 1972. a tovarășului Fidel Castro.

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
Nicolas Rodriguez Astiazarain. Refe
ri ndu-se la importanta victoriei cte 
la 1 Ianuarie 1959, vorbitorul a sub
liniat că această dată reprezintă In 
ixtoria Cubei momentul culminant al 
unui îndelungat proces de lupte pen
tru libertate sociala și națională, pre
cum si începutul unei noi etape în 
istoria tării. Pășind pe calea con
struirii socialismului, poporul cuba
nez. bucurindu-se si de aprillnul fră
țesc al tuturor țărilor socialiste, o 
reușit să infrîneă rezistenta celor 
care se împotriveau mersului său 
înainte, obținlnd an de an succese 
to*  mai Însemnate. în toate dome
niile de activitate.

Relevind că relațiile politice, eco
nomice sl culturale romă no-cubaneze 
cunosc o continuă dezvoltare si di
versificare. vorbitorul a subliniat 
contribuția deosebită De care au a- 
dus-o la evoluția mereu ascenden
tă a acestor raporturi Intllnlr’te din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu $1 
Fidel Castro, discuțiile purtate și 
înțelegerile convenite cu acest pri
lej deschlzlnd oarsodetiVâ unei șl 
mai rodnice colaborări între 
poarele noastre.

•i a InternațlonallK- 
socialint, solidarității mlll- 
In interesul reciproc, al 
unității tarilor socialiste, 

comiihlste international?, 
tuturor forțelor ftnlllmperiali?- 
nl progresului șl păcii in lume, 
moment remarcabil in rr<>- 

de prietenie, șoJi-

Regele Nepalului
KATHMANDU

In numele Consiliului de Stat, nl guvernului șl, ... _____  , poporului român,
precufn și al meu personal sint deosebit de bucuros să vă adresez, cu 
prilejul Zilei naționale a Nepalului, sincere felicltâri, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și fericire Maiestății Voastre, de pace $i 
prosperitate poporului nepalez prieten.

îmi exprim încrederea câ relațiile prietenești dintre țările noastre 
vor cunoaște o dezvoltare continuă, in interesul celor două popoare, 
al păcii și colaborării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

vremea
Ieri in (ară ; Vremea .«-a menținut 

relativ călduroasă. Cerul a fost va- 
: abil in jumătatea de sud și mai 
mult noros in rest. Au căzut preci
pitații temporare, sub formă de bur
niță și ploaie in Banat, Crișana. 
Transilvania, cea mai mare parte a 
Moldovei și cu caracter izolat In 
Bărăgan și Dobrogea. In nordul Mol
dovei și în zona de munte s-a sem
nalat și lapoviță sau ninsoare. Ceața 
a mai persistat, pe alocuri fiind înso
țită de depuneri de chiciură in zo
nale deluroase, și. pe alocuri, la 
mu.’jte. Vintul a prezentat lntensl- 
f -ri locale in Oltenia, Muntenia și 

'DxLogea. Temperatura aerului la

ora 14 oscila între 4^grad la Avrâ- 
menl și Rădăuți și 12 grade la Tir- 
goviște. In București : ■ Vrt^nea s-a 
menținut călduroasă, cu cer variabil, 
mr.i mult noro? după-amiaza. Tem
peratura maximă a atins 8 tgrade.

Timoul probabil pentru 29. 30 «i 31 
decembrie. în țară: Vreme in răcire 
ușoară. Cer variabil, mai mult noros 
in jumătatea no-dică a țării, unde 
vor cădea precipitații locale atit sub 
formă de pioaie cit și sub formă de 
lapoviță sau ninsoare. In rest, pre
cipitații Izolate Vint potrivit, cu 
unele intensificări. Minimele vor fi 
cuprinse intre minus 8 și plus 2 gra
de. izolat mai cobnrite, iar maximele 
între minus 5 Și plus 5 grade, local 
mai ridicate la începutul intervalu
lui. In București ; Vreme in răcire 
ușoară. Cer schimbător, mai mult 
noros. Precipitații slabe. Vint potri
vit. Temperatura în scădere ușoară.

Joi seara a avut loc la Galați. în 
sala Casei de cultură a sindicatelor, 
o adunare populară consticrată sta
bilirii legăturilor frățești de priete
nie intre municipiul Galați șl orașul 
Nampo din Republica Populară De
mocrată Coreeană. La adunare au 
luat parte membri ai Comitetului 
municipal de partid Galați, ai con
siliului popular municipal, reprezen
tanți ai organizațiilor de masă și 
obștești, oameni ai muheii din în
treprinderile și instituțiile gălâțene. 
Au participat, de asemenea, membri 
ai Ambasadei R.P.D. Coreene la 
București.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de Vasile Cojocaru, secretar 
al Comitetului municipal de pari id 
Galați, vicepreședinte ai consiliului 
popular municît>â).‘'

Relevind succesele obținute de oa
menii muncii din municipiul Galați 
și orașul Nampo — puternice centre 
industriale — loan Bejan. prim-se
cretar al comitetului municipal de 
partid, primarul municipiului Galați, 
a subliniat că stabilirea legăturilor 
frățești de prietenie intre cele două 
orașe constituie o nouă și semnifi
cativă expresie a bunelor relații din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, ilustrate pregnant in vizita 
făcută in anul 1971 in R.P.D. 
Coreeana de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

A luat apoi cuvintul Li Mln Su. am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești. care a evidențiat colaborarea 
reciprocă in domeniul edificării so
cialismului, cit și în domeniul rela
țiilor internaționale existente între 
cele două țări. „Vizite efectuată in 
țara noastră acum doi ani de către 
delegația de partid și guvernamenta
lă a României, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și convorbirile

avute cu acest prilej cu tovarășul 
Kim Ir Sen au constituit pe drept 
cuvint, a spus vorbitorul, un eveni
ment de o însemnătate remarcabilă 
pentru dezvoltarea intr-o etapă nouă 
și .superioară a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre partidele, guver
nele și popoarele ambelor noastre 
țări. Stabilirea legăturii de priete
nie frățească între cele două orașe 
reprezintă o demonstrație a priete
niei popoarelor noastre, corespunde 
dorinței lor de a întări tot maj mult 
aceste relații".

S-a dat apoi citire mesajului trans
mis cu acest prilej de locuitorii mu
nicipiului Galați locuitorilor orașului 
Nampo, precum și mesajului adre
sat de oamenii muncii din orașul 
Nampo oamenilor muncii din munjr. 
cipiul Galați.

SPECIALIZAREA PRODUCȚIEI
Bacău (armături industriale din fon
tă), întreprinderea ..Progresul" 
Brăila (producția de excavatoare) si 
altele.

Centralelor industriale și între
prinderilor le revine in 1974 sarcina 
deosebit de importantă de a pregăti 
utilizarea la maximum a cadrului 
favorabil pe care îl vor oferi capa
citățile specializate ce vor fi puse 
in funcțiune in următorii ani. prin 
efectuarea unor lucrări susținute de 
tipizare și unificare constructivă a- 
var.sată, in sensul acoperirii maxi
male a unor domenii de utilizare 
cu produse asamblate, dintr-un nu
măr minim de tipodimensiuni de 
componente tipizate. Concret, ca un 
exemplu elocvent, in acțiunea de 
specializare a fabricației dc remorci, 
anul 1974 va Însemna definitivarea 
tipizării remorcilor și semiremorci
lor de tractoare și camioane, precum 
și a principalelor lor comoonente. 
acțiune în care sint angrenate colec
tive de specialiști din 7 Întreprin
deri industriale. 3 institute de cerce
tare și proiectare și 2 centrale in
dustriale. Tot in 1974, întreprinderea 

i" Ploiești va trebui să pregă- 
producția de utilaj petrolier

sau tehnologic pe suprafețele ce ră- 
min disponibile prin transferarea 
Producției de remorci agricole Ia 
ntreprlnderea mecanică Mirșa, spe

cializată in fabricarea acestui pro
dus. Estimăm ca odată cu finali
zarea întregii acțiuni de specializare 
a fabricației de remorci și semire
morci. prin fabricarea centralizată a 
componentelor respective și reatrîn- 
gerea numărului de tipodimenriuni, 
fă acoperim in întregime necesită
țile economiei naționale — inclusiv 
exportul, in condițiile unei reduceri 
substanțiale a prețului de cost.

Precizez. încă o dată. că avem 
multe dc făcut pentru a ne ridica la 
nivelul exigențelor inaltc puse de 
conducerea partidului in domeniul 
specializării producției. Sint con
vins că n? aflăm pc un drum 
bun și că, prin perseverență, 
prin acțiuni sistematice in fiecare 
Întreprindere șl centrală, cit șl pe 
ansamblu] ministerului. vom răs
punde cu rezultate tot mai bune 
sarcinilor trasate de conducerea 
partidului și a statului in direcția 
specializării producției.

(Urmare din pag. O

★
PHENIAN 27 (Agerpres). — La 25 

decembrie, la Teatrul din Nampo a 
avut loc o adunare consacrată stabi
lirii legăturilor frățești de prietenie 
dintre orașele Nampo din R.P.D. Co
reeană și Galați. Au participat Kim 
Gi Son, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Nampo al Partidului Mun
cii din Corcea, Pak Jong Hup. pre
ședintele Comitetului administrativ 
al orașului, și alte persoane oficiale.

Luind cuvintul. Pak Jong Hup a 
subliniat că stabilirea unor relații di
recte de prietenie frățească intre 
Nampo și Galați reprezintă o nouă 
manifestare a legăturilor de prietenie 
și cooperare ce se dezvoltă in mod 
favorabil intre cele doua țări și va 
contribui la dezvoltarea lor 
departe.

Exprimîndu-si satisfacția 
stabilirea legăturilor frățești 
tenie dintre cele două orașe, 
dorul român Dumitru Popa 
că poporul Republicii I 
România a salutat cu căldură și spri
jină propunerile făcute de tovarășul 
Kim Ir Sen in vederea reunificării 
pașnice a Coreei. El a inmînat auto
rităților locale un mesaj din partea 
Comitetului municipal Galați al 
P.C.R, și a Consiliului po-pular muni
cipal Galați.

pe mai
privind 

i de prle- 
. ambasa- 
i a arătat 
Socialiste

recent pusă in funcțiune, a preluat 
și va prelua, pe măsura dezvoltării 
îale. produsele pentru care a fost 
concepută, de la următoarele uni- 
tă'i : „Vulcan". ..Metalica" ș: „Gri- 
vita roșie" din București. -.16 Fe
bruarie" din Cluj. Turnătoria de 
piese din fieferofise din cadru! în
treprinderii de autoturisme Pitești 
a preluat si va prelua in continuare 
piesele turnate sub presiune si in 
cochile pentru sectorul au!o de la 
întreprinderile producătoare de au
toturisme. tractoare, autoturisme de 
teren s. a. îmbunătățiri importante 
in acest domeniu s-au adus și se 
xor aduce in perioada imediat urmă
toare la întreprinderile de rulmenți, 
de elemente dc asamblare, de ar
mături industriale, piese auto ș. a.

concretiza vom recurge tot la exem
plul motoarelor cu ardere internă, 
componentă cu o foarte largă utili
zare in construcția mașinilor com
plexe. care in prezent se fabrică 
după mai multe licențe, unele achi
ziționate odată cu licența de produs 
final — camion, tractor, locomotivă, 
autoturism. Ridicarea pe o treaptă 
superioară a tipizării și unificării 
componentelor unor motoare, in ve
derea specializării, implică asimi
larea unor noi familii de motoare, 
ceea ce necesită un timp apreciabil, 
cu atit mai mult cu cil. la ora ac
tuală. trebuie să ținem seama și de 

politică a combustibililor. Cu 
acestea, producția unor com- 

se execută de 
(setul piston-

in

— Cum apreciați stadiul ac
tual a! specializării producției 
pe ansamblul ministerului 7 
Care sint principalele neajun
suri si in ce constau implicații" 
le lor 7

— Este destul de greu de formu
lat o apreciere globală asupra sta
diului specializării producției pe an
samblul ministerului. deoarece 
avem numeroase sectoare care se 
situează bine dta acest punct de ve
dere, cum tot așa există și unele 
sectoare unde sint încă multe de 
făcut pentru a aduce specializarea, 
la nivelul potențialului dezvoltării 
noastre industriale. Evident, noi nu 
putem 6â ne declarăm mulțumiți de 
c?ea ce am obținut in domeniul 
specializării, mai cu seamă dacă ți
nem seama de dezvoltarea cantita
tivă atinsă la unele grupe de pro
duse.Dificultățile ce le intimpinăm în 
promovarea rapidă a unor soluții 
studiate plnă acum izvorăsc, in 
parte. din dependența specializă
rii de alti factori, cum eint : nivelul 
de tipizare-unificaxe a produselor, 
dispersia mare a cerințelor impuse 
rte beneficiarii interni șl externi, 

dezvol
tării economice, ca. de pildă, in pre
zent reorientarea consumurilor de 
energie și. in special, de combusti
bili superiori ș. a- Si pentru a le

noua 
toate 
ponente de motoare 
pe acum centralizat . ...
bolț-scgment. turnarea arborilor co
tiți din fontă, a cămășilor de cilin
dru ș. a.), prevăzindu-se. totodată, 
pentru viitor promovarea unor solu
ții avansate de specializare a pro
ducției. in care Caz pe o linie teh
nologică se va executa un număr 
rcririns de componente sau chiar 
faze tehnologice ale acestora. Astfel, 
ertc preconizată construcția unei ca
pac; tăti de producție specializată în 
fabricarea de arbori cotit! grei, exe
cutați prin matrițare cu fibra j con
tinuu. respectiv, concentrarea in ca
drul unei forje a producției de biele 
forjate.

— Concret, ce va însemna 
anul 1974 pentru adîncirea spe
cializării 7 Ce acțiuni mai im
portante va întreprinde ministe
rul 7 Ce sarcini deosebite revin 
întreprinderilor și centralelor 7

de beneficiarii Interni și 
elementele noi in ..strategia

— Anul 1974. ca și 1973. va fi un 
an de activitate intensă pentru detl- 
nitlvarea propunerilor noastre pri
vind adîncirea specializării, astfel 
ca odată cu perfectarea nroieciului 
de plan cincinal 197G—1960 obiecti
vele de investiții ce «te vor nomina
liza să se încadreze intr-o concepție 
unitară- Pe alt plan, anul 1974 va 
marca piir.erea in funcțiune a unor 
noi capacități dc producție, ale că
ror soluții de specializare au fost 
promovate, In ultimi: ani. la Tntre- 
prinderea r-iese auto ei tractor 
M ercurea Ciuc. întreprinderea de 
armături metalice din fontă și oțel 
Zalău, întreprinderea metalurgică

Nepalul — țara cu o 
suprafață de 110 000 
kmp, situată in regiu
nea meridională a ma
sivului Himalaia și cu 
o populație de 11 mi
lioane locuitori iși flâr*  
bâtoreș’e astăzi ziua 
națională. După cum 
se știe, In ultimele 
două decenii, după 
răsturnarea regimului 
dictatorial șl retrograd 
al dinastiei Rana, ca
re, timp de mai bine 
de un veac, avind 
sprijinul colonialiști
lor, menținuse țara în
chistată ’ 
feudale, 
poporul 
înapoiere.... ........ .
socială, in viața țării 
s-a inaugurat o etapă 
înnoitoare.

Nepalul a făcut pași 
Importanți pe calea 
modernizării vieții e- 
Conomice si socialo. 
Prospecțiunile geolo
gice, întreprinse in ute 
ti mul timp, au dus la 
identificarea unor im
portante rezerve de 
cărbune, cupru, grafit 
și mică — ceea ce o- 
ferfi o bază pentru 
dezvoltarea unei in
dustrii proprii. Au șl 
fost deschise un nu
măr de exploatări mi
niera, au fo*t  con- 
s'ruite două complexe 
industriale la Balaju

în rindUlell 
ronda ninind 

nepalez la 
economics și

și Lalitputau Tot în a- 
ceaatâ ultimă localita
te. prin prelucrarea 
artizanală a lemnului. 
Iutei. linii. pieilor 
so obțin principalele 
poKiuse de export nle 
(firii. în fine, ca urma
re a construirii, șose
lei care fece legătura 
cu calea forată Ra- 
uxal din India, a-a 
creat posibilitatea in
cluderii tării intr-un 
circuit economic mai 
larg.

Nepalul este, totuși, 
o țară cu o structură 
predominant agrară. 
Marea majoritate a 
locuitorilor sint agri
cultori. Produsul na
țional de bază este o- 
rezul ; se mai cultivă 
itH». trestie de zahăr, 
ceai, porumb, cartofi, 
griu. In condiții natu
rale destul de grele, 
terenurile cultivate ur
ci nd plnă In o Înălți
me de 4 000 de metri. 
Reforma agrară adop
tata în urmă cu 11 
ani. corelată cu o se
rie de măsuri agro
tehnice. intruchinate. 
de pildă, in sistemul 
de irigații din ctmpia 
Terai. principala zonă 
agricolă a țării, au 
contribuit In mod în
semnat la impulsiona
rea dezvoltării agri
culturii Nepalului.

Importante măsuri 
au fost întreprinse și 
in domeniul invftțfi- 
mintului, principalele 
eforturi concentrln- 
du-se spre lichida
rea analfabetismului. 
In ultimii ani e-au 
ridicat o serie de școli, 
biblioteci, muze*',  iar 
in sudul capitalei a 
fost construită prima 
universitate a țării.

Pe plan extern — 
așa cum arăta regele 
Birendra — Nepalul 
promovează o politi
ca de dezvoltare a re
lațiilor de prietenie, 
bazată pe respectarea 
principiilor egalH5|li, 
independenței. suve
ranității. integrității 
teritoriale și ale co
existenței pașnice, cu 
tonte țările.

Intre România șl 
Nepal au fost stabilite 
relații diplomatice la 
nivel de ambasadă 
încă din 1956. Urmă
rind cu simpatie efor
turile poporului nepa
lez pentru prosperita
te și dezvoltarea ge
nerală a țării sale, po- 
poitd român ii urează 
— cu prilejul sărbăto
rii naționale — noi 
realizări pe drumul 
progresului economic 
și social.

L. CORCIU
(Agerores)

IX)-

„NEDELEA"

Sâplăminalul sovietic „Nedelea" publică un interesant articol, sub 
semnătura prof. N. N. Moiseev, membru corespondent al Academiei de 
științe a U.R.S.S.. care pledează in favoarea elaborării unor modele 
matematice ca instrument de rezolvare a problemelor energetice ce se 
ridică in fața omenirii șl in conformitate cu exigențele statornicirii unui 
echilibru cit mai bun între om și

..Milioane do ani, prin fotosinteză, 
pe Pămint s-a acumulat energie, 
rezervele fiind cheltuite de omenire 
treptat, pe măsura formării lor. 
Astăzi, acest proces natural este in- 
călca’L tn ultimul secol, energia este 
distrusă in ritmuri mult mai rapide 
decit se formează. De aici, perspec
tiva foamei <le energie care neliniș
tește omenirea

Optimiștii mizează pe energia ato
mică. Dar se cuvine sb medităm 
.asupra consecințelor introducerii a- 
cestui combustibil in procesul gene
ral al obținerii de energie.

Dacă producția de energie va 
crește chiar și in ritmul actual (nu 
mai mult), prin anul 2030 pe Pămint 
se va produce o cantitate de ener
gie suficientă pentru o schimbare 
cardinală a climei. Diapazonul tem
peraturilor medii ale Pămintului, in 
limita cărora este posibilă existența 
omului, nu e mare. Creșterea tem
peraturii medii cu numai două gra
de va crea procese ireversibile. O 
asemenea situație, de exemplu, va 
duce la topirea ghețarilor rlin An
tarctica și din alte zone. După date 
estima’ive, toDirea ghețarilor va de
termina creșterea nivelului oceanu
lui mondial cu 80—140 metri. Ovicît 
ar fi de orientative aceste calcule, 
ele ne ajută să apreciem dimensiu
nile unei posibile catastrofe : ar fi 
acoperite do apă imense șuprafele

natură.
fertile, unde trăiesc sute și sute de 
milioane de oameni.

Este cunoscută problema smogu
lui. Apariția de „megalopolisuriu — 
enorme concentrări urbano-indus- 
triale — duce la perturbări grave 
al? echilibrului atmosferic.

în aceste condiții este, practic, 
imposibil să upreciem exact in
fluența activității omenești, in gene
rai. fără analizarea proceselor ce se 
desfășoară in diferite regiuni ale 
globului. La o asemenea înțelegere a 
proceselor planetare și regionale 
ne pot ajuta mult modelele lor ma
tematice.

Țări foarte deosebite din punct de 
vedere economie și social se dezvoltă 
in mod diferit și aduc o contribuție 
nici pe departe egală la stabilizarea 
vieții pe Pămint. De aceea, în ..sis
temul de modele" sint necesare mo
dele ale dezvoltării economice strict 
individualizate pentru fiecare țară. 
Totodată, In mod firesc, este nevoie 
și de ..rnodete globale". în prezent, 
multi oameni de știință, cum sint 
cei de la centrul de calcul al Acade
miei de Științe a U.R.S.S.. lucrează 
la asemenea modele — instrumente 
utile de cercetare a proceselor ce se 
desfășoară pe glob, a influenței lor 
asupra evoluției mediului ambiant 
și, implicit, asupra vieții omului.

Este imposibil a înțelege procesele 
ce se desfășoară pe planeta noastră

dacă lipsesc ca element de bază mo
delele matematice ale dezvoltării di
verselor țări și descrierea interacțiu
nilor acestora. E vorba, in prirtul 
rind. de operațiile de schimb, legate 
dd piața mondială. Căci cerințele 
pieței mondiale sint, deseori, cauze 
determinante alo acțiunii omului 
față de natură.

Pe baza modelelor matematice In
dividuale se poate crea un „model 
mondial". Avind la dispoziție un 
astfel de Instrument, cum este „mo
delul mondial", putem să elaborăm 
o strategie a relațiilor dintre om și 
mediul ambiant, de cel mai mare 
folos pentru viitorul umanității. O 
asemenea strategi© trebuie să se ba
zeze pe principiul echilibrului In 
natură, care, pe scurt, poate fi for
mulat in felul următor : „Existenta 
omenirii este posibilă atita timp cit 
caracteristicile fundamentale ale me
diului ambiant nu vor suferi modi
ficări esențiale în cursul vieții unei 
generații".

Cu timpul, omenirea va ieși în 
Cosmos, va crea un mediu de viață 
artificial, hrană sintetică, surse ne
limitate de energie. Dar. în prezent, 
se pune problema unul program care 
să corespundă stadiului actual al ștl- 
ințx?i și tehnicii mondiale. Iar elabo
rarea unor modele matematice poate 
servi ca ptfnct de plecare pentru 
cercetarea, atit a proceselor globale, 
cit și a celor ce se desfășoară in 
diferite puncte ale planetei, pentru 
a gospodări fondul energetic de care 
dispune omenirea, pentru a stabili 
un echilibru optim Intre om și na
tură".
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•»R APID-50“
Ne-am obișnuit să le spunem din 

tribune „feroviari" sau „ceferiști" 
sportivilor aparținind clubului bucu- 
reștean Rapid. Și pe bună dreptate. 
O cronică atestă câ Rapid s-a năs
cut in 1923 la Atelierele C.F.R. Gri- 
vița ca un club sportiv al muncito
rilor, al tuturor feroviarilor. Ne-am 
obișnuit sâ le spunem și „giuleșteni" 
după numele cartierului unde se 
înalță stadionul pe care iși joacă me
ciurile echipa Rapid. Pe lingă zidu
rile arenei trec lanț locomotive și 
vagoane ; cu șuiere prelungi s-audă 
echipa încurajarea de un l’el aparte 
a susținătorilor ceferiști. însă, de la 
bun inceput, Rapid n-a fost numai 
un simplu club de fotbal. Aproape 
de o virstă cu fotbalul sint secțiile 
de atletism, lupte, haltere, apoi cea 
de box și multe altele. Fiecare, din
tre aceste ramuri, cu sportivii și an
trenorii ei, 
parte acea 
Rapid, club . ...... .......
sportul bucureștean și in general pen
tru sportul nostru. Acum, Rapid nu
mără 14 secții cu 1 200 membri ac
tivi legitimați, in lindurile lui au 
activat sau activează 32 de maeștri 
emeriți și nu mai puțin de 119 
maeștri al sportului !

Ieri, manifestările prilejuite de a- 
niversarea Rapidului s-au încheiat 
printr-o festivitate caldă, organizată 
la Palatul C.F.R. în fața a sute de 
suporteri, vorbitorii, vtrstnici și ti
neri. au descris istoria veche ?i cea 
nouă a clubului. Apoi, generalul lo
cotenent Dragnea Marin, prim-vice- 
președinte al C.N.E.F.S.. a felicitat 
clubul in numele Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport 
și a inminat distincții sportive Uno
ra dintre cei mal de seamă reprezen
tanți ai Rapidului. Au primit tulu
rile de antrenori emerlți Constantin 
Clonolu — unul dintre veteranii 
boxului feroviar, Ion Costea — fău-

a construit parte cu 
popularitate a clubului 
reprezentativ pentru ■

riîor al atitbr talente fotbalistice, 
Viorel Moraru — glorie a rugblulul 
nostru. Constantin Vasiliu — antre
norul de polo care și-a condus for
mația pinâ ia cucerirea titlului națio
nal. Șapte „giuleșteni" in frunte cu 
cea mai bună atletă româncă din 
anul 1973 — Virginia Ioan — au fost 
distinși cu titlurile de. maeștri eme
riti ai sportului, iar alți 17 — printre 
care și Motroc, Dinu. Codreanu, Du
mitrii! II. Nâsturescu — au primit 
titlurile de maeștri ai sportului. De 
asemenea, s-au luminat diplomele de 
onoare ale C.N.E.F.S. unui număr de 
17 activiști pe târim sportiv care au 
lucrat de-a lungul anilor în condu
cerea clubului.

Parllcipanții la festivitate au 
adoptat prin puternice aplauze tex
tul un-i telegrame adresate, C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu,

Rapid și-a prezentat ieri bilanțul 
celor 50 de ani de existentă și pla
nurile ambițioase de viitor, ti urăm 
multe succese !

Valerlu MIRONESCU

BOX IN SALA DINAMO
Azi, semifinalele 
„Cupei federației"

Astăzi, de la ora 17, In sala _ 
na mo din Capitala se vor desfășura 
semifinalei..- competiției pentru „Cu
pa federației de box". în Urma tra
gerii la sorți vor avea loc in ordi
ne următoarele două partide : Box 
Club Galați — Box Club Brăila și 
A.8.A. Cluj — Farul Constanța E- 
chipele învingătoare se vor întîlrri 
simbătă, de la ora 13, in finala com
petiției. Finala se va disputa, de a- 
semenea, in sala Dinamo.

Dl-

HOCHEI

Echipa României învingătoare
Selecționate de hochei pe gheață 

a României și-a început turneul in 
Elveția, intilnind In localitatea Vlsp 
echipa olimpică a țării gazdă. Ho- 
cheiștii români au dominat majori-

tatea timpului, obținind victoria cu 
scorul de 7—3 (4—0, 0—2. 3—1) prin 
punctele marcate de Tureanu (3), 
V. Huțanu, Bașa, Costea și Axinta.

în cîteva
TENIS. CAMPIONATELE AUS

TRALIEI. Campionatele internațio
nale de tenis nle Australiei, care au 
loc la Melbourne pe terenurile clu
bului Kooyong. au programat alte 
intiLniri din primul tu.-. Iată rezul
tatele înregistrate in proba de sim
plu mâscu’ln ; N’Godrella (Franța) 
— Carmichael (Australia) 4—6, 6—2, 
7—5 : Borg (Suedia) — Roepcke 
(R.R. Germania) 6—7, 6—3, 6—1 : 
Lara (Mexic) — Thamin (Franța) 
6—4. 3—3. 7—5 ; Dent (Australia) — 
Pinner (R.F. Germania) 6—3. 6—3 : 
Alexander (Australia) — Bernasooni 
(Franța) 7—6, 6—1 : Meiler (R.F.
Germania) — parkier (S.U.A.) 7—6. 
6—4 ; Newcombe (Australia) — Hi
rai (Japonia) 6—2, 6—4.

rînduri
FEDERAȚIA DE FOTBAL A IU

GOSLAVIEI a adresat federației 
internaționale o scrisoare prin care 
arată motivele ce au determinat-o 
să nu accepte data de 16 ianuarie 
propusă de F.t.F.A. pentru disputa
rea meciului de baraj din prelimi
nariile campionatului mondial cu 
selecționata Spaniei. In expunerea 
de motive se arată că meciul a fost 
programat de F.I.F.A. in perioada 
de vacanță a fotbalului iugoslav, in 
timp ce campionatul Spaniei este in 
plină desfășurare. Se anunță că și 
federația spaniolă a refuzat data de 
26 decembrie propună de federația 
Iugoslavă pentru disputarea acestui 
important meci.

NICI UN FOTBALIST PRINTRE 
PRIMII ZECE SPORTIVI SPANI
OLI. In urma unei anchete între
prinse in rindul cititorilor săi, ■ zia
rul de sport „Marca* 4 l-n desemnat 
ce! mai bun sportiv spaniol a! a- 
nulul 1973 pe ciclistul Luts Ocana. 
învingătorul Turului Franței. au 
urmat in olaaament Fladlo Vallduvi 
(tir), Francisco Buscato (baschet), 
Felix Gandoclo (yachting), Tony Or
tiz (box), Mariano Hero (atletism), 
Fernando Corrada (atletism). Jose 
Amengual (pescuit submarin), San
tiago Ajeda (judo). Antonio Jime
nez (box) etc.

CLASAMENTUL AGENȚIEI P.A.P. Redacția sportivă a agenției 
poloneze P.A.P. a întreprins și anul 
acesta tradiționala ancheta pentru 
desemnarea celor mai buni 10 spor
tivi europeni. Locul intii a fost a- 
tribuit înotătoarei Kornclia Ender 
(R D. Germană), urmata de automo
bilistul scoțian Jackie Stewart, ci
clistul belgian Eddy Merckx. Rena
ta Stecher (R.D.G.) — atletism,
LUdmlla Turisceva (U.R.S.S.) —
gimnastică, Ryszard Szurkowski 
(Polonia) — ciclism, îlie Năstase 
(România) — tenis, Anne Mari® 
Proell (Austria) — schi. Faina Mel
nik (U.R.S.S.) — atletism. Johao 
Cruyff (Olanda) — fotbal
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ORIENTUL APROPIAT
° Ministrul de externe al 
Egiptului : Deplină satisfac
ție în legătură cu desfășu
rarea primei faze a Confe
rinței de pace de la Geneva

GENEVA 27 (Agerpres). — Intr-un 
Interviu a ■'>rdat in exclusivitate a- 
C'-’Uici France Prcs'c, ministrul do 
externe al Egiptului. I«m.i I Fahmy, 
■u-a cxnr; —,.t .deplina satisfacție1* in 
l-'E-’-ură cu desfășurarea primei faze 
a C ‘nf'—iniei de pace de la Geneva 
s-'.rora Or rentului Apropiat. Totodată.

'. dip’omației egiptene a declarat 
că grupul de lucru militar, creat in 
cadrul confer nței. ar trebui să-și 
i- brie ' '.Țările ..cit mai curind po- 
s b ? datorita fragilității încetării 
£«• ■ ’ in zona Canalului Suez.

R 'f. - :"du-so la garanțiile de secu
ri*  a*.  .are ar putea fi acordate Is- 
ri•_! tui. ri a subliniat câ acestea 
rezidă, in special, m „crearea de 
r ■’•••• demit 'arzu-e de o parte și do 
alta a front erelor, în amplasarea în 

? unor torțe intern - 
s ■ • carantarea de către 

Cor- ul de Securi’ate a soluției f - 
- r. ți vite in cadrul conferinței de 
la Geneva *.

★
GENEVA 27 (Agerpres). — In 

c. ' ' nrim-'i s.-le reuniuni, care a 
avut loc l.i 26 decembrie, grupul de 
lucru militar creat in cadrul Con- 
1 i-.-t-i de pace de la Geneva asu- 
r a Orientului Apropiat a aiuns la

< :■• t d«.>.n irsit asupra lucrărilor sale, 
r'..' nedifuzarea de informații in 
riadul nrc*-  i — anunță agenția 
France Preș»-.

Dură cum se s1ic. acest grup, al- 
rTu:t cî.n reprezentant-i militari ai 
Egiptului <i Israelului, isi desfășoa
re ac* a sub auspiciile genera- 
lu’u: Enrio Siilasvuo, reprezentant al 
Națiunilor Unite. si discută proble
ma dezangajării forțelor la Canalul

Manifestări 
aniversării

MOSCOV.-X 27 (Corespondență 
de la N. Crcțu). — Cu prilejul 
oriei do-a 26-a aniversări a pro
clamării npubli.ii in Romania 
Uniunea asoc.itiilor sovietico de 
prietenie si relații culturale cu 
slrânâ tah-a si conducerea cen
trala a Asociației de fffteîonie

■ 1 • (\ l'6R) nu or-
pnnizat joi. la clubul întreprin
derii tipografice „Krasnii Pro- 
letai I" din Moscova, membră 
fonda‘o,-re a A.P.S.R., o aduna
re festivă.

Au f"-t prcrcntl vicepreședinți 
ei Uniunii asociaților sovietice 
do pr -tenie și relații culturale 
cu Ct1 atra. vicepreședinți ai 
A P.S.R.. activiști ai Secției pen
tru relații externe a C.C. al 
P.C.U.S.. funcționari din Minis
terul Afacerilor Externe, oa
meni d - cultură, un numeros 
public. Au participat, de aseme
nea. Gheorghc Badrus. amba
sadorul Republicii Socialiste 

- în Uniunea Sovietică 
și membri ai ambasadei.

\ duna rea i fos • ■ d
A. 1. Rotanova. vicepreședintă 
a A.P.S.R.. secretara comitMu- 
lui de partid al in'r< prinderii 
..Krasnii Proletarii".

Despre important-a evenimen
tului de la 30 decembrie 1947 in 
i«ioria României și despre dez
voltai iț iilor d pi iet< n
româno-sovietice au vorbit
A. V. Riabinin. prim-adjunct al 

. : 1 pai. a- 
mentului ..Inturist". vicepre
ședinte al A.P.S.R.. și Ghoorghe

consacrate 
republicii
Colț, ministru consilier nl Am
basadei României la Moscova.

★
SOFIA 27. — (Corespondență 

de la C. Amariței). La 27 decem
brie, la Ambasada română din 
Sofia a avut loc o conferință de 
presă.

Ambasadorul Trofin Simcdrea 
a vorbit despre semnificația ac
tului do la 30 decembrie 1947, 
succesele obținute de poporul 
român in cei 26 ani dn la pro
clamarea republicii, politica ex
ternă și relațiile de prietenie și 
colaborare intre România și Bul
garia.

★
TIRANA 27 (Agerpres). — 

Comitetul albanez neutru rela
ții culturale și de prietenie cu 
străinătatea — C.A.R.C.S.. im- 
p mă cu r< to itul Un v< si- 
tâții de stat din Tirana au or
can zat. la 26 decembrie, la 
Palatul studenților. o gală a 
filmului românesc.

A fost vizionat filmul Do- 
colarea-. Au participat Kadri 
Bahnei. adjunct al m n slrului 
invâtâmîntului si culturii. Mis
to Tre-'ka. nresed’nte al 
C.A.R C.S.. Osman Kraia. vice-
r. retorul Universității, alte per
sona Păți.

P il universitar Tode
D vorbit d spre semni
ficația i - r îpu >1 < și
s. : -ele obținui? de poporul 
român in edificarea socialis
mului.

ÎNCHEIEREA SESIUNII 
ADUNĂRII FEDERALE 

A R.S.F. IUGOSLAVIA
BELGRAD 27 (Corespondență do 

la S. Morcovescu). — La Belgrad au 
luat sfirșit joi lucrările sesiunii 
Adunării Federale a R.S.F. Iugosla
via. în ultima zi a lucrărilor, trei 
camere ale parlamentului — Consi
liul popoarelor. Consiliul economic 
și Consiliul social-politic — întrunite 
in ședințe separate — au dezbătut și 
aprobat proiectul de rezoluție pri
vind bazele politicii dc dezvoltare 
economică și socială pe anul 1974. 
precum și proiectul de buget al fe
derației pentru anul viitor. Came
rele au adoptat, do asemenea, reco
mandările în legătură cu sarcinile 
imediate in domeniul constituirii or
ganizațiilor muncii asociate, precum 
și unele proiecte de legi.

Adunarea Federală iugoslavă ur
mează să se întrunească din nou in 
cursul lunii ianuarie, cind va avea 
pe ordinea de zi adoptarea proiec
tului noii Constituții a Iugoslaviei.

a

AGENDĂ ECONOMICĂ

0 nouă contribuție la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie dintre comuniștii 

români și japonezi
ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR DINTRE REPREZENTANTUL 

C.C. AL P.C.R. Șl DELEGAȚIA P.CJ.
TOKIO 27. (Corespondență de la 

Paul Diaconii). Joi după-amiază, la 
sediul C.C. al P.C.J.. s-au încheiat 
convorbirile dintre tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
și delegația Partidului Comunist din 
Japonia, condusă de Tetsuzo Fuwa, 
membru al Prezidiului C.C,, al Pre
zidiului Permanent al C.C., șef al se
cretariatului. Din partea japoneză, la 
convorbiri au participat Mitsuhiro 
Kaneko, membru al Prezidiului C.C., 
al Prezidiului Permanent al C.C., șef 
adjunct ' al secretariatului. Tomio 
Nishizawa, membru al Prezidiului 
C.C., al Prezidiului Permanent al 
C.C., Hiroshi Kikunami, membru su
pleant aî C.C.. locțiitor al șefului 
Secției internaționale.

în cadrul convorbirilor s-a efec
tuat o informare reciprocă privind 
situația actuală din cele două țâri și 
activitatea P.C.R., respectiv, a P.C.J.,

^E^EBBBBBBQ

și s-a realizat un schimb de vederi In 
probleme de interes comun.

în timpul discuțiilor s-a subliniat 
din nou însemnătatea deosebită a 
convorbirilor de la București, din au
gust 1971, dintre delegația P.C.J., con
dusă de Kenji Miyamoto, președin
tele Prezidiului Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Japonia, 
și delegația P.C.R., condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, și a comunicatului comun și 
s-a reafirmat hotărirea de a acționa 
in continuare pentru unitatea mișcă
rii comuniste internaționale, pe baza 
principiilor înscrise în comunicatul 
comun adoptat cu acest prilej.

S-a apreciat de comun acord că vi
zita in Japonia a constituit o nouă 
contribuție la dezvoltarea pe mai de
parte a relațiilor de prietenie tradi
țională intre P.C.R. și P.C.J.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

e g o e ® s n

agențiile de presă transmit:

DE PRETUTINDENI
• ÎNCĂLZIRE Șl CLI

MATIZARE... SOLARĂ. 
Sursă inepuizabilă de energie. 
Soarele atrage tot mal intens 
atenția cercetătorilor preocu
pați să combată penuria de 
combustibili. La centrul spațial 
din Langley (statul Virginia, 
S.U.A.), se va experimenta, la 
o nouă clădire, un sistem de în
călzire și climatizare bazat pe 
energie solară. Sistemul este 
prevăzut cu niște „colectori" 
concepuți a absorbi căldură din 
energia solară (iradiată chiar 
pe timp noros). Căldura este 
apoi „înmagazinată" intr-un 
complex de țevi umplute cu 
apă. In timpul verii, căldura 
colectată va pune in funcțiune 
aparate de climatizare. Un grup 
de rezervoare este destinat să 
stocheze ană încălzita pentru 
cazurile de timp nefavorabil 
sau cind survine o durată mai 
lungă fără soare.

PARIS 27 (Ag< i pres). — Ministrul
I

'ah. care efectuează o vizită oficială 
E< Paris, a conferit cu omologul său 
franc- z. M chel Jobcrt. Ministrul li- 
b-nc-z a declarat câ Libanul isi rc- 
r rvă dreptul d? a participa la con- 
1 -;r.-a ci< la Geneva, cind lucrările 
vor intra in faza politica. Aceasta 
— a menționat cl — pentru că Li
banul nu are probleme militare sau 
teritoriale de drecutat. Pe de altă 
pario. ministrul libanez a declarat câ 
tara sa se pronunță pentru o pace in 
Orientul Apropiat bazată pe drept si 
ju<*;*ie.  precum si pe prevederile re
zoluțiilor Consiliului de Securitate.

Dezvoltarea comerțului 
dintre U.R.S'.S. 

și Europa occidentală

MOSCOVA. Referindu-se la dez
voltarea comerțului dintre U.R.S.S. 
si țările Europei occidental?. Niko
lai Patolicev. ministrul comerțului
exterior al U.R.S.S.. subliniază in
tr-un articol, publicat do ziarul 
..Pravda", ca schimburile de mărfuri 
cu aceste tari reprezin’â 16 la sută 
ci a comerțul exterior al U.R.S.S. și 
70 la sută din volumul comerțului 
Uniunii Sovietice cu tarile capitaliste 
dezvoltate.

în ultimii ani. se relevă in arti
col. relațiile comerciale ale U.R.S.S. 
cu țările Europei occidentale au in-

TN ZONELE ELIBERATE DIN VIETNAMUL DE SUD

ACTIVITATE SUSȚINUTĂ PENTRU 
EDIFICAREA VIEȚII NOI

• UN INTERVIU AL LUI NGUYEN HUU THO
MOSCOVA 27 (Agerpres). — In

tr-o convorbire cu un reprezentant 
ai revistei „Novoe Vremia" („Tim
puri noi"). Nguyen Huu Tho. pre- 
ș.--dintele Prezidiului C.C. al Frontu
lui Național de Eliberare din Viet
namul de Sud, președintele Consi- 
1 ului Consultativ al Guvernului Re- 
\ •■■■.□* lonar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. care a efectuat, 
in fruntea unei delegații a R.V.S.. o 
v.zită in U.R.S.S.. s-a referit la si
tuația din zonele eliberate ale Viet
namului de sud, la măsurile G-R-P. 
de dezvoltare a economiei, de pro
movare a culturii și invătămintului.

Nguyen Huu Tho a arătat că au
toritățile revoluționare garantează 
deplin libertățile democratice, oferă 
populației țărănești, ale cărei loturi 
au fost sporite, asistența necesară in 
producția agricolă, depun eforturi 
susținute pentru refacerea și extin
derea sectorului agricol și a micii

producții industriale, in scooul nor
malizării vieții populației. El a evi
dențiat acțiunile desfășurate in a- 
ceste zone in direcția satisfacerii 
unor necesități prioritare ale perioa
dei de refacere, cum ar fi construc
ția de spitale, școli, case de odihnă, 
localuri comerciale și altele.

Bombardarea zonelor eliberate și 
atacarea lor de către trupele autori
tăților saigonez^ — a sous Nguyen 
Huu Tho — continuă să provoace 
distrugeri, dar G.R.P. și populația 
sint hotărite să depășească orice di
ficultăți, să consolideze regiunile 
eliberate, construind și apârind. tot
odată, viața nouă care se instau
rează aici. Nguyen Huu Tho a dat, 
de asemenea, o înaltă apreciere spri
jinului și ajutorului acordate de ță
rile socialiste poporului vietnamez 
in activitatea de refacere a econo
miei distruse de război.

trat intr-o fază nouă, caracterizată 
prin trecerea la colaborarea com
plexă. reciproc avantajoasa oe ter
men lung.

Dezvoltmd relațiile economice cu 
Europa occidentală, U.R.S.S. ..ca
pătă posibilitatea de a-si folosi mai 
rational resursele si posibilitățile si. 
totodată, de a achiziționa mărfuri 
care nu se produc in Uniunea So
vietică sau a carer producti > ar fi 
mai costisitoare docit importul", se 
subliniază in articol.

Franța : Sondaj 
cu concluzii sumbre

PARIS. Francezii sint puțin satis
făcut; d anul 1973 și neliniștiți pen
tru anul 1974. relevă un sondaj e- 
fectuat de Societatea franceză de 
studii si sondaje si publicat de zia
rul ..Le Figaro'*.  42 la sută din cei 
interogat! cred că anul 1973 a fost 
un an râu. in timp ce 66 la sută 
consideră câ in 1974. dată fiind con- 
junctura economică internațională 
nefavorabilă. ..lucrurile riscă să se 
înrăutățească si mai mult".

Inflația rămine neliniștea majoră 
a francezilor, subliniază sondajul. 52 
la sută din cei anchetați cred că a- 
cest fenomen constituie cel mai im
portant eveniment al anului ce se 
încheie. Pentru 1974. 45 la sută con
sideră că obiectivul maior trebuie 
să fie ..oprirea inflației", jar 39 la 
sută ..evitarea crizei economice".

Ministrul norvegian 
al comerțului 

despre problema petrolului
OSLO. Ministru] norvegian al co

merțului, Jens Evensen. și-a expri
mat satisfacția in legătură cu hotă- 
rirea Consiliului ministerial al Orga
nizației țărilor arabe exportatoare de 
petrol privind reluarea livrărilor, 
precizînd, totuși, că măsurile de ra
ționalizare prevăzute de guvern vor 
intra in vigoare, așa cum este pre
văzut. la 15 ianuarie 1974.

Pe de altă parte, ministrul norve
gian a apreciat că actuala criză de 
petrol constituie rezultatul atiț al 
creșterii prețurilor, cit și al reducerii 
producției.

Premierul Consiliului de 
Stai al R. P. Chineze, Ciu En’ 

lai. impreună cu alte oficialități din 
această țară, a avut miercuri, la Pe
kin. o convorbire prietenească cu 
membrii unei misiuni comerciale gu- 
v rn-.i men ta le tailandeze. condusă de 
Cri i-;cb ri Chnonhuvan. ministru ad
junct ai comor'iilui exterior, aflată 
in vizită in < jrtala chineză — re
latează agenția China Nouă.

Arestarea unei cunoscute 
personalități spaniole din 
OîîOZilÎQ, s'rilon Sanchez Monte:;», 
acuzat de autorități de apartenon'â 
la partidul comunist, a fost amintit i 
< ■ agruti’-e France Prcsse si Reu'.er. 
în prez nț. .ol este deținut la închi
soarea Ca. ,i?.r.y.ri.ri d î Madrid. San
chez Montero a rnai fo t arestat și 
condamnat la 20 de ani închisoare in 
1959, sub acuzația do a fi membru al 
partidului comunist.

Bcordul de colaborare pe 
anii 1973—1975 între Uni
unea ziariștilor din Româ-

nia și Uniunea ziariștilor 
din Cuba (U.P.E.C.)»tost sen” 
nat la Havana. Din partea română, 
acordul a fost semnat de George 
Ivașcu, vicepreședinte al Uniunii zia
riștilor. iar din partea cubaneză de 
Rafael Lechuga Otero, secretar pen
tru relațiile externe al U.P.E.C. La 
semnare a asistat ambasadorul țării 
noastre la Havana, Petre Ionescu. Au 
fost prezenți, de asemenea, ziariști dc 
I • diverse publicații coni rale, cadre 
dc conducere ale U.P.E.C.

Congresul 
Federației mondiale 
a orașelor înfrățite

DAKAR 27 (Agerpres). — Miercuri 
s-a deschis la Dakar al VIII-lea 
Congres al Federației mondiale a 
orașelor înfrățite. Prezidat dc Leo
pold Sedar Senghor. președintele 
Senegalului, congresul întrunește un 
număr de aproximativ o mie de de
legați de pe toate continentele și se 
desfășoară sub deviza „Un Păminl 
pritru oameni trăind in pace".

In discursul rostit li deschiderea 
congresului, președintele Senghor a 
apreciat că Federația mondială a 
orașelor înfrățite trebuie să sc ori
enteze din cc in cc mai mult „spre 
problemele dezvoltării regionale și 
locale, printr-o formulă de coopera
re concretă".

Lansarea satelitului „Au- 
reole-2f/ Potrivit programului Je 
colaborare dintre U.R.S.S. și Franța 
in domeniul explorării și folosirii 
spațiului cosmic în scopuri pașnice, 
miercuri, in Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al Pămintu- 
lui ..Aureole-2". După cum relatează 
agenția T.A.S.S., satelitul este desti
nat continuării cercetării fenomene
lor fizice in atmosfera superioară a 
Terrei. cercetări inițiate in anul 1971 
cu un satelit „Aureole".

Președintele S.U.A.,nichard 
Nixon, l-a primit, la Casa Albă, pe 
ambasadorul U.R.S.S. la Washington, 
Anatoli Dobrinin. La convorbire a 
participat, de asemenea. Henry Kis
singer, secretarul de stat al S.U.A . 
consilierul prezidențial pentru pro
blemele securității naționale. După 
cum relevă agenția T.A.S.S.. convor
birea s-a referit la probleme ale re
lațiilor sovieto-americane și la unele 
probleme internaționale.

Două bombe au explodat 
miercuri in puncte situate in plin 
centrul Londrei. Una dintre acestea 
a fost plasată in fața unei cafenele 
din imediata vecinătate a teatrului 
„Victoria Palace", unde tocmai se 
desfășura un .spectacol, iar cealaltă la 
intrarea intr-o stație de metro. Nici 
una din explozii nu s-a soldat cu 
victime omenești, înregistrindu-se 
numai mici pagube materiale.

Ln Vientiane a avut loc la 27 
decembrie a șasea ședință a Comisiei 
mixte centrale pentru transpunerea 
in viață a acordurilor in vederea res
tabilirii păcii și a realizării înțelege

rii naționale în Laos. Reprezen
tanții celor două părți in comisie au 
continuat discutarea problemelor re
feritoare la neutralizarea celor două 
orașe principale din Laos — Vien
tiane si Luang Prabang.

Guvernul S.U.A. a ^al»>ra‘ 
un plan de raționalizare a consumu
lui de benzină aplicabil in eventuali
tatea că măsurile actualmente in vi
goare se vor dovedi insuficiente pen
tru reducerea penuriei de combusti
bil. Șeful Oficiului federal american 
pentru energie. William Simon. a 
avansat data probabilă de 1 martie 
pentru aplicarea programului.

Secretarul de stat brita
nic pentru problemele Ir
landei de Nord, Francis PFm> 
a anunțat crearea unei comisii an- 
glo-irlandeze însărcinată cu armoni
zarea sistemelor judiciare ale Irlan
dei de Nord și Republicii Irlanda.

La Pnom Penh a ,ost anun- 
țață numirea lui Long Boret în pos
tul de prim-ministru al guvernului 
lonnolist. incheindu-se , astfel criza 
guvernamentală care durează de la 
6 decembrie. Agențiile de presă sub
liniază că noul cabinet va avea de 
făcut față unei crize economice și so
ciale fără precedent.

Misiunea Skylab. sp^iaii?- 
tii americani își exprimă satisfacția 
in legătură cu informațiile furnizate 
de astronauții misiunii „Skylab" a- 
supra cometei Kohoutek. In actuala 
fază a evoluției cometei, care se află 
relativ foarte aproape de Soare, lu
mina puternică împiedică observatoa
rele terestre să efectueze observații 
semnificative, astfel incit datele ob
ținute de Carr, Gibson și Pogue sînt 
considerate drept unice. Marți, aceș
tia au consacrat înregistrării pe pe
liculă a cometei, după cum s-a anun
țat. șapte ore de activitate extrave- 
hiculară. Deși nu au putut vedea, la 
rindui lor. cometa, Carr și Pogue au 
filmat-o cu două camere speciale în 
diferite lungimi de undă spectrale. 
Se nutrește speranța că imaginile se 
vor dovedi de importanță majoră și 
vor ajuta la elucidarea problemei 
originii sistemului solar.

• PRIMUL AUTOMO
BIL ELECTRIC POLO
NEZ. Uzina de automobile din 
Mielec. Polonia, a construit, In 
colaborare cu firma vest-ger- 
mană „Varta", care furnizează 
acumulatoarele, prima mașină 
electrică poloneză destinată 
transporturilor urbane. Ea dis
pune de două locuri și poate 
dezvolta o viteză maximă de 60 
km/h. Producția in serie a elec- 
tromobilului va incepe anul vii
tor.

• SISTEM DE TELE
COMUNICAȚII PRIN SA
TELIT IN ALGERIA.
baza contractelor semnate de 
guvernul algcrian cu companii 
din Japonia și S.U.A., in Alge
ria urmează să înceapă con
struirea unui sistem de teleco
municații prin satelit. După 
cum informează agenția Reuter, 
întreaga lucrare va fi terminată 
în 15 luni și va dispune de o 
stație de recepție a comunica
țiilor internaționale transmise 
prin sistemul „Intelsat", situată 
lingă Alger. Aceasta va fi le
gată de alte zece stații din in
teriorul țării.

• CASCADOR ? NU, 
CONSTRUCTOR! Cal 
care-1 vedeți in fotografia de 
mai jos nu este un cascador, 
așa cum ar părea la prima ve
dere. Se numește John Ruka- 
vina și este conducătorul lucră
rilor de construcție a antenei 
de televiziune din Chicago. Fo
tografia il arată in momentul 
efectuării unei periculoase in
specții a antenei ce se montea
ză pe acoperișul giganticei clă
diri. .,Sears Tower", cea mai 
înaltă din lume : 110 etaje.

z--------* Ancheta internaționala a „Scinteii" -----------------------------------------------------------------------------------------------------

CU CE GÎNDURI Șl PREOCUPĂRI MMPINAȚI ANUL mi
Cea mai simplă și mai directă dintre întrebările ce se pot 

pune la cumpăna anilor am adresat-o. prin intermediul cores
pondenților noștri, unui șir de personalități din numeroase țâri, 
de profesii și convingeri din cele mai diferite. Răspunsurile 
primite — așa cum se va vedea din cele de mai jos — oglin
desc in mod firesc varietatea de ginduri și preocupări ; ți. cu 
toate acestea, prin toate transpar, ca un factor comun, pasiu
nea pentru muncă șt creație, năzuința spre progres și prietenie 
intre popoare. Îmbucurător este și faptul că diferitele declarații 
respiră sentimentul prețuirii și solidarității față dc oamenii 
Romămei socialiste din partea nenumăraților lor prieteni de pe 
toate meridianele globului. Toate, la un loc, poartă mesajul unui 
umanism nobil, generator de incredere și optimism pentru noul 
an. pentru destinele de azi și de miine ale omenirii. Dar să le 
dăm cuvintul :

Pilotul cosmonaut 
Vitali SEVASTIANOV, 
erou al Uniunii Sovietice

Cosmonautica a pășit intr-o eta
pă a dezvoltării sale care poate fi 
oonsiderată. pe bună dreptate, eta
pa cuceririi spațiului cosmic din 
apropierea Pâmintului. Această 
e»apă se caracterizează printr-o 
eficiență sporită a utilizării resur
selor Cosmosului pentru propăși
rea economică Și culturală a ome 
nirii. Noi. oosmonauții sovietici, 
considerăm că principala noastră 
sarcină este de a contribui la re
zolvarea unor probleme de ordin 
general, cum sint exercitarea con
trolului asupra mediului înconju
rător și studierea resurselor natu
rale ale planetei, folosirea posibi- 
1 .taților oferite de explorarea Cos
mosului pentru propagarea cultu
rii Și cunoștințelor științifice in 
toate țările lumii. Soluționarea 
acestor probleme impune unirea 
eforturilor tuturor popoarelor pla
netei, afirmarea unui spirit de 
prietenie și colaborare intre ele. 
Totodată, realizările in acest do

meniu vor asigura progresul con
tinuu al societății omenești. Idea
lurile comunismului, cele mai 
umane idealuri concepute de min
tea omului, sint făurirea viitorului 
fericit a] societății omenești ; iar 
noi. cosmonauții sovietici, conside
răm afirmarea lor pe planeta noas
tră drept o sarcină de onoare.

Dragi prieteni ! în numele cos- 
monauților sovietici. vă dorim 
mari succese in construirea socie
tal ii socialiste dezvoltaie în țara dv. 
Vă dorim fericire și noroc in noul 
ar.. 1974. Trăiască prietenia și co
laborarea dintre popoarele sovietic 
și român !

Dr. Bruno PITTERMANN, 
președintele Internaționalei 

Socialiste

Citeva ginduri care mă preocu
pă »n acest moment, ca om politic 
și ca simplu cetățean.

Ca om politic, faptul că una din 
marile teme ale anului 1974 va fi. 
consider eu, adincirea Ideii — șl 
materializarea sa in practica rela
țiilor intereuropene — potrivi-t că
reia toate țările sint egale in

drepturi ; nu poate fi vorba de 
„țări conducătoare" și „țări condu
se", de „țări dominante" și ..țâri 
dominate", tendință de împărțire 
care in cazul alianței atlantice nu 
a încetat, din păcate, să se facă 
simțită in cursul anului pe care 
l-am încheiat.

In calitatea mea de președinte al 
Internaționalei socialiste, voi con
tinua și in 1974 să contribui la 
eforturile partidelor și celorlalte 
formațiuni politice socialiste din 
Europa occidentală care acționea
ză In direcția unor noi relații pe 
continent. Fie ca 1974 să aducă 
îmbunătățirea în continuare a re
lațiilor europene !

Ca simplu cetățean dintr-o țară 
vest-europeană, cred că in 1974 
vom începe să ținem scama mult 
mai mult decit pină acum de sfa
turile pe care medicii noștri nu 
contenesc de atita vreme să ni le 
dea de a renunța pe cit posibil la 
deplasarea cu automobilul și de a 
repune în drepturi. acum. cind 
„foamea de energie4* devine tot 
mai acută, circulația atit de sănă
toasă pe jos.

In sfirșit, personal îmi doresc 
pentru 1974 și pentru anij urmă
tori ca înaintarea in virstă să 
nu-mi aducă și mai multe greu
tăți.

în aceste zile, este proiectul teh
nic al complexului hidrotehnic 
Nikopol—Turnu-Măgurele'*  și. mai 

precis, măsurile de apărare și dre- 
nare a incintei agricole din zona 
complexului. Se știe că termenul 
pentru inceperea construcției a 
fost stabilit pentru începutul anu
lui 1975. la intilnirea tovarășilor 
Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu 
de la Varna, din anul 1972. Aceas
tă hotărire obligă pe toți proiec- 
tanții colectivului mixt bulgaro- 
român sâ depună eforturi maxime 
pentru rezolvarea tuturor proble
melor tehnice legate de această 
mare construcție hidrotehnică.

In fața mea, ca participant la 
proiectarea acestui obiectiv unic 
in felul său în țara noastră, se 
află, acum, rezolvarea unei im
portante sarcini trasate de condu
cătorii țărilor noastre : întocmirea 
lucrărilor pregătitoare in așa fel in
cit să putem realiza obiectivul pe 
baza avantajului reciproc, cu cele 
m_i mici cheltuieli și cea mai mare 
eficiență. Aceasta va servi la o și 
mai mare intensificare a legături
lor frățești dintre R. P. Bulgaria 
și Republica Socialistă România — 
idee care mă stimulează puternic 
în creația mea.

Ing. Nikolai BARIMOV, 
proiectant-șef la Institutul de 
proiectări „Vodproiect" din co
lectivul mixt româno-bulgar de 
proiectare a Complexului hidro
tehnic „Turnu-Măgurele—Niko

pol" pe Dunăre

Principala problemă care mă 
preocupă și la care lucrez intens,

Cineastul 
Federico FELLINI

Sint foarte fericit că în aceste 
zile de sfirșit de an pe ecranele ci
nematografiei italiene rulează cel 
de-al 15-lea film realizat de mine. 
Este vorba de „Amarcord" (cuvint

din dialectul romanesc care în
seamnă „îmi amintesc"). Filmul 
redă istoria unui burg de pe malul 
mării, plasa*  in Emilia Romagna a 
anilor ’30. Ca și multe alte fil
me ale mele („Nopțile Cabinei", 
„La dolce vita". „Strada", „Opt și 
jumătate'*.  ..Roma"), dintre care 
unele au rulat și pe ecranele din 
țara dv., „Amarcord" este o îmbi
nare de amintiri autobiografice, de 
opinai și puncte de vedere perso
nale.

După cum cred că ați observat, 
critica imi reproșează că filmele pe 
care le realizez nu sint inspirate 
din realitatea actuală. Adevărul 
este însă că toate operele mele iși 
au punctul de plecare tocmai in 
realitățile sociale și politice pe ca
re le trăim, fiind deseori satire la 
adresa societății noastre. Din acest 
punct de vedere „Amarcord" în
cearcă să sugereze pericolul fas
cismului, caracteristic acelei peri
oade de tristă amintire, pericol 
care, știm bine, n-a dispărut cu 
totul. în ce privește proiectele 
mele de viitor trebuie să vă deza
măgesc. De mai mult timp m-am 
obișnuit să nu le mai fac publice 
și aceasta deoarece mi s-a intim- 
plat in mai multe rinduri să vor
besc presei despre un film și in fi
nal să nu-1 pot realiza. Acest lucru 
ține probabil de natura mea inte
rioară. Vă pot spune doar că pen
tru moment aștept rezultatele și 
ecourile lui „Amarcord".

--------------------------------------------------

Actrița
Giulietta MASSINA

Cred că ați înțeles din rolurile 
pe care le interpretez că eu mă 
aflu la antipodul soțului meu. Sint 
o fire deschisă, mă entuziasmez de 
orice, las să se vadă pasiunea și 
dăruirea totală cu care imi joc fie
care rol. Scenariul original de tele
viziune „Eleonora", care este pre
zentat in aceste săptămini publicu
lui italian, mi-a acaparat cea mai 
mare parte din munca mea de ar
tist din acest an. Aș fi fericită să 
știu că publicul va îndrăgi chipul 
blind și plin de suferințe al acestei 
femei profund umane și curate, 
dornică să-și vadă împlinite visu
rile ei. Tot așa cum aș fi fericită 
ca noul an pe care îl așteptăm cu 
toții cu optimism — și, în această 
ordine de idei. împărtășesc și gin- 
durile lui Fellini — să fie un an 
al păcii și înțelegerii, un an al mai 
bunei cunoașteri și apropieri a tu
turor popoarelor, oriunde s-ar afla 
ele pe planeta Pămint. Auzind atit 
de mult vorbindu-se despre Româ
nia, atit eu, cit și Fellini am fi 
bucuroși să vizităm țara dv„ să cu
noaștem harnicul ei popor, de care 
ne leagă nu numai originea comu
nă a limbii, dar și bogate tradiții 
istorice.

• O GLUMĂ STUPI
DĂ. O tinără și-a găsit moar
tea și 15 persoane au fost răni
te intr-un cinematograf din Ma- 
lolos, capitala provinciei filipi- 
neze Bulacan. in urma unei 
false alarme de foc. Potrivit 
publicației „Times Journal", in
cidentul a avut loc ca urmare 
a unei glume stupide făcute de 
un spectator : neavind loc și 
dorind să i se elibereze unul, a 
strigat : foc ! Cuprinși de pani
că, ocupanții sălii s-au precipi
tat spre ieșiri, operațiune sol
dată cu victime.

Anchetă realizată de I. F1NT1NARU cu concursul 
corespondenților din Moscova, Viena, Sofia șl Roma

In numerele următoare vom publica alte răspunsuri Ia anchetă

— J

• CEAȚĂ DE CULOA
RE ROȘIE. Locuitorii Plev- 
nei au fost martorii unui feno
men meteorologic rar. Ceața 
deasă care a învăluit zilele tre
cute orașul a căpătat treptat 
culoarea roșie. Meteorologii au 
explicat această culoare neobiș
nuită a ceții prin transportul de 
particule fine de nisip ridicate 
în atmosferă de o furtună pu
ternică ce a avut loc, undeva, 
in Africa.

• TRANSATLANTIC LA 
FIER VECHI. După cum s-a 
mai anunțat, marele și luxosul 
transatlantic de altădată Queen 
Elizabeth, cu un deplasament 
de peste 80 000 de tone, zace pe 
fundul portului Hong Kong, 
scufundat in urma unei explo
zii. Compania „Island Naviga
tion Corp", în proprietatea că
reia a ajuns nobila epavă, a 
declarat acum că aceasta va fi 
dată la fier vechi, pentru reto
pire. după ce toate suprastruc
turile vor fi demontate. In caz 
că nu va putea fi pus în stare 
de plutire, vasul va fi „decupat" 
in bucăți la fața locului.
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