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UN AN BUN! 1
„Anul 1974 va fi un an de noi realizări în toate

domeniile de activitate, un an de înflorire a patriei, 
de noi progrese pe calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de afirmare a ei pe plan inter
național printr-o politică de pace și colaborare cu toate 
națiunile lumii“

NICOLAE CEAUȘESCU
Ajunși în piscul anului 1973 șl în pragul noului an, 

priv.m cu mindrie «a vremea lasato in urma. rUma- 
rarâ faptâ cu faptâ, scrutăm cu emoție vremea care 
vine.

A fost 1973 un an de muncă, de efort, de rodnicie. 
In letopisețul viu ol unui timp dinamic poporul ro- 

■ mân. liber și stoom pe destinul sau, demn intr-o țară 
demnă, independentă și suverană, o incrustat in efi- 
gil nepieritoare semnele hărniciei, talentului, ale vo
inței ăe neclintit de o crea durabil pentru ziua de 
azi și pentru Viitorime. Pretutindeni pe cuprinsul 
țăni. ntr-o solidaritate unanimă de gind, fopta șl 
simțire, oamenii muncii — ro
mâni. maghiari, germani și de 
a te naționalități. însuflețiți de 
idealul comun al dragostei de 
patrie de dorința fierbinte de a 
dărui patriei socialiste noi puteri 
și frumuseți — ou continuat su
premul- examen al cutezanței 
creatoare. înnobilindu-și numele 
cu noi și durabile împliniri. 
Chipului fără seamăn al țării 
purtind prin veacuri din strămoși, 
oici lingă Carpați, mesaiul de lu
mină șl construcție pașnică I 
s-au adăugat, prin faptele po- 
Dorului, condus de gloriosul nos
tru partid comunist, nestemate 
de preț. S-au înălțat noi citadele 
r/e industriei socialiste ; cimpiile 
țării înfățișează, dm ce in ce moi 
m i't, imaginea unei agriculturi 
moderne: orașele și-au primenit 
hamefe ae cărămidă și beton, 
infățișindu-se — ca și satele de 
cltfei — în nouă și sărbătorească 
haină. Pe meridianele lumii, gla
sul de pace și colaborare
a! României socialiste s-a făcut tot mol pu
ternic auzit, ascultat. Noi. oamenii, autorii și 
beneficiarii tuturor acestor împliniri, am străbătut 
o nouă și importontă etapă o devenim, fund astozi 
mai puternici, moi siguri pe noi, pe prezentul și vii
torul nostru, avind intr-un tot mai malt grad con- 
științo rosturilor, o răspunderilor noastre civice, so- 
ciale, umane.

Știm, toate acestea ou fost cu putință pentru co. 
trup dm truoul dodotuIui. cu peste o juinătoie de 
veac in urmă s-o născut partidul comunist, conti
nuator al unor exemplare tradiții revoluționare, pen
tru că acum aproape trei decenii, odată cu elibera
rea patriei, poporul a inceput — Io îndemnul și sub 
conducerea partidului — mareo revoluție, revoluția ce 
avea so-i confere dreptul legitim de stăpin pe des- 
tineie sa e.

*

Sîntem minări, sintem bucuroși să știm că ne 
aflăm patria, acum, la acest sfirșit de an. moi puter
nică. moi bogata, mai frumoasă ca oncind Din frun
țile noastre, adine și rodnic ginditoare. din miinile 
noastre, ivind fapte demne de evul socialist, s-a cti
torit ziua de lumina și vis a României. Așa cum ne-a 
îndemnat partidul I Așa cum. ca un arhitect desdvirșit. 
o condus și conduce Partidul Comunist Roman ma
rea construcție socialistă I

Sîntem angajați intr-o luptă tenace, eroică pentru 
infăptuireo cincinolului înainte de termen, intr-o mare 

confruntare demnă cu timpul, 
cu propriile noastre puteri crea
toare. Realizările primilor trei oni 
o; cincinalului, dobindite pe toa
te planurile vieții materiale și 
spirituale, aduc mdrturio ascen
dentului nostru, al oamenilor, al 
constructorilor față de timp. 
Timpul ni se supune pentru că 
ovem cu toții, un intreg popor, 
strins unit in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovora- 
șul Nicolae Ceaușescu, o singură 
voință . Să urcăm Romania pe 
cele mai înalte culmi ale progre
sului și civilizației socialiste

Pășim intr-un an nou — anul 
1974 Un an istoric. Anul cină 
țara va sărbători, la 23 August, 
trei decenii ale libertății sale A- 

_ nul etnd cei mai buni fii ai po
norului se vor intilni in istoricul 
forum. Congresul al Xl-lea al 
partidului, pentru a estima reali
zările. pentru a hotărî obiectivele 
de lucru ale viitorului. Va 
fi 1974 nu numai un an al 

acestor mari evenimente, ci și anul în care 
— m raport de ele — noi înșine ne vom 
defini mai exact prin faptele noastre, vom pune 
și mai bine in valoare capacitățile de muncă, 
puterec de dăruire, cuprinși cu toții in marele efort 
creator, dedicați trup și suflet bătăliei pentru conti
nua înflorire a patriei, pentru bunăstarea generală, 
pentru făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate.

Anul 197.3 pe care-l incrustăm cu satisfacție in me
moria timpului a fost un an bun. Anul 1974, către 
care pășim cu încredere, va fi un an și mai bun. ..Un 
an bun". ..un an și mai bun"... Este cuprinsă aici 
insăși dialectica devenirii noastre — economice, so
ciale și umane — o emoționanta îngemănare a pre
zentului cu viitorul nostru.

LA MULTI ANI I

___ _________ _ J

URARE
Sol, spic de aur, griul se înmlâdie-n brazda, 
Pe ram de brad zăpezi au fulguit din stele, 
Vin urători la geam, la mult cinstita gazda, 
Cum datina e lege în cartea țârii mele.

Mugur de pace-n suflet și rod și bucurie, 
Copiiloi, în dar, comorile din munte, 
Din palmă, fulger zboară zeița ciocîrlie, 
Cu rouă-n ochi, părinții îi sărutăm 

pe frunte.

Zvon de argint pe plaiuri bătrine, 
românești,

Rostim în astă noapte lîngă pahar...
„Mulți ani !" 

Și văile răsună frumos ca in povești, 
Feciorii merg alături cu plug tras de plăvani.

La masa mea bucate am pus tot pe ales, 
La masa noastră, țară, pămînt nemuritor. 
„Mulți ani I"
Codrul să crească și spic bogat in șes
Vioară să ne fie Carpații, și leagăn și izvor 
Să înălțăm urare, din inimi, strămoșească t 
„Mulți ani, popor erou ! Partidul 

să trăiască 1"

Aurel BUTNARU

Desen de Gh. CALARAȘU

„SCÎNT EI A" 
vă dorește un an 
de noi și rodnice 
împliniri, sănătate 

si fericire !
l_____ —______________>

ANCHETA „SCiNTEII":

A NESECATELE IZVOARE
ALE OPTIMISMULUI

(

m y B B. 0 C 0 L E ZHAO LUO
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Timp de un an de zile, prin paginile și rubricile sale ae la VITRINA ECONOMICA" sau ..FAPTUL Dl- 
VERS*  pinâ la REPORTAJUL DIN AC SOCIALISTA A ȚÂRII" sau .REPORTAJUL PE GLOB", zio-
r.i nostru s-a străduit să se afle in mijlocul realităților, să le consemneze cu rigoarea și puterea de emoțio- 
-■•?re așteptate de cititori, să devină, intr-un cuvint. o oglindă a vieții, a evenimentelor cu care, zi de 
zi sintem confruntați.

A ti s nd olcătjim u'timul număr al ..Scinten" ce anul 1973, găzduim în paginile sale principalele 
rubrici, conect.ndu-le la ora revelionului.

V” n.-ram deci, stimați cititori, să urmăriți in paginile ziarului de azi. la rubricile pe care, sperăm, 
le-ați urmărit de-a lungul anului, fapte semnificative pentru acest sfirșit de an.

e REPORTAJ DIM ACTUALITATEA SOCIALISTA A TĂRII ® REGISTRUL PU
BLIC AL CONTROLULUI OBSTESC O STRADA, PIAȚA, INSTITUȚIA ® AGEN
DA ECONOMICĂ » SĂ NE ORGANIZĂM VIATA IN DEPLINĂ CONCOR
DANTĂ CU ETICA SI ECHITATEA SOCIALISTĂ e PICĂTURA DE CERNEALĂ, 
SPORT, FAPTUL DIVERS ® MARI PROBLEME CARE PREOCUPĂ OMENIREA 
• CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT DIN ALGER, LONDRA, BUENOS 

AIRES

Oameni 
de profesii 

și vîrste diferite, 
din toate județele 

țării, aduc 
mărturia unui 
ideal comun:

„DE A SLUJI 
PRIN FAPTELE
LOR PATRIA, 
PARTIDUL, 
POPORUL!"

„Mîine anul
In calendarul multimilenar al 

neamului răsare încă o filă. O filă 
scrisă cu aurul bogat in carate cu
venit răstimpurilor de însemnătate 
istorică. ...în 1974 libertatea tării 
va împlini 30 de ani... în 1974 incă 
un mare sfat al comuniștilor — al 
Xl-lea — se va aduna pentru a 
hotărî. împreună cu întreaga na
țiune. căile mersului mai departe 
al României socialiste... în 1974 
marele cadran al cincinalului iși 
va marca străbaterea incă unui 
răstimp hotăritor... La sfirșit de 
an. de la o zi la alta, viitorul de- 
i ine azi... Gindul la marile eveni
mente ale lui 1974 dă o culoare și 
o dimensiune aparte scrutării vii
torului. întreprinsă in prag de an 
de întreaga suflare a țării. îndăti
nata privire în timp a omului a- 
cestor meleaguri — tulburătoare 
prin ceremonialul „cititului". la 
miez de noapte vegheată sub cetini 
sărbătorești, in ..semnele" legume
lor ninse cu sare, ale griului cres
cut in geam, ale cărbunelui stins 
cu meșteșug, ale metalului topit si 
„strecurat" in apă de izvor — se 
îmbogățește, in aura spirituală a 
acestui timp istoric cu adevărat 
nou, cu un element esențial : atri
butul certitudinii. în fond și astăzi 
iși citesc oamenii viitorul in plan
te. in cărbune. în metal. Dar „sem

s@-nnoieșiees!
nele" nu transcriu litera hazardu
lui ; ele sint traduse limpede, pre
cis, din cifrele de plan destinate 
anului care începe : — suprafețe 
plantate, irigate și chimizate : pă
trunderi către bogățiile subpâmin- 
tene ; sporirea zestrei de metal a

tării și convertirea acestuia în uti
laje și case, in trenuri și nave, in 
mașini care să facă mai spornice 
recoltele cimpului, viteza de pă
trundere spre adincuri. efortul de 
sporire a tezaurului de metal...

Ridicat, prin înțeleaptă politică »

partidului, prin îndemnurile șl 
exemplul secretarului său general, 
la puterea de a înțelege că toate 
aceste sporuri sint spre binele său 
și al celor dragi lui, al devenirii 
sale in timp, omul României con
temporane iși privește viitorul nu 
ca pe un drum strict individual, ci 
în contextul devenirii intregil 
obști a țârii.

Este elementul cel mai caracte
ristic. trăsătura care potențează și 
înnobilează toate gindurile de vii
tor. toate proiectele de muncă și 
viață pe care ni le-au mărturisit 
in aceste zile un mare număr de 
concetățeni ai noștri. Reporteri și 
corespondenți al „Scinteii" au dia
logat pe această temă cu sute și 
mii de oameni de pe intreg cu
prinsul țării, de toate virstele si 
profesiile, din toate domeniile de 
activitate. întîlniți pe platformele 
cuptoarelor siderurgice sau pe 
platforma montană a marilor șan
tiere. in galerii de mină sau acasă, 
in mijlocul familiei. pe traseele 
ultimelor cumpărături pentru da
rurile cuvenite celor dragi, în ‘ 
locurile vesele ale vacanței școlare 
sau in sălile de sport, in biblioteci 
sau pe terenul pregătirii militare, 
in crese și cămine, la maneta loco
motivelor. la timona vaselor, In 
maternități sau in anticamera ofi
țerului stării civile, pe ulițele sa
telor. in Vrancea și Maramureș, in

(Continuare in pag. a Il-a)



FAPTUL] 
DIVERS, 
----------- 1 
„Abatajul 
alb“

Noapte de decembrie. Toate i 
căile de acces dinspre Hal meu I 
»1 Batard, spre mina Turt, din I 
județul Satu-Mare. erau blocate 
de zăpada care atinsese, pe a- I 
locuri, peste un metru. In a- I 
ceste condiții. mineri! din ’ 
•chimbul doi nu mai puteau | 
pleaa acasă, iar cei din schim- I 
bul Intii nu puteau să ajungă | 
in abataje. De-a lungul celor 
două trasee, printre văi și dea- I 
luri. pe o distantă de 20 de kilo- I 
metri, zeci si zed de mineri ' 
oșeni au luat cu asa.lt ..abatajul I 
zăpeziipe care l-au denumit I 
simbolic „șutul alb* 1. După o I 
noapte de eforturi, de-a drop- . 
tul eroice, cele două schimburi I 
•-au intilnit in zori, la gura mi- I 
nei. urîndu-$i tradiționalul ..No- 1 
roc bun". Iar noi. la rindu-ne, I 
le urăm tot tradiționalul „La I 
multi ani !“.

Medic 
de gardă

Etajul VII al spitalului din I 
Constanta, La secția de pedia- I 
trie a fost adus, de la Hirșota. 
tn stare deosebit de orară, co- | 
pilul Șerban. In vlrstă de numai I 
o Ti. In fisă i s-a trecut doar I 
numele de familie. Nici nu apu- r 
case să-si primească prenume- I 
le. Salvarea noului născut era o I 
chestiune nu de minute, ci de... 
secunde. Trebuia făcută urgent I 
o transfuzie. Secția dc speciali- I 
tare se afla la etajul III. iar. in ! 
acele condiții, distanta părea j 
enormă. Știindu-se donator uni- I 
versat. medicul de gardă Pia | 
Stoenescu s-a supus singură o- f 
perației de transfuzie directă. I 
picăturile dc viată înflorind cu- I 
rind obrăjorii copilului. Dimi- ’ 
neafa. in ..foaia de observație" I 
a micuțului Serban s-au con- I 
semnat doar următoarele : ..In | 
urma transfuziei de singe e- r 
fectuată, pacientul a fost sal- I 
vat". Semnat : Pia Stoenescu — | 
medic de gardă.

STRADA, PIAȚA; INSTITUȚIA
în... cîteva instantanee

Cercurile
Ce! care nu sint de prin par- I 

tea locului sau trec prin satul 1 
Dîrza-Ilfov. rămin surprinși de I 
Imaginea pe care le-o oferă fe- I 
restrele unor case la care se I 
află cite un dreptunghi de pîn- j 
ză albă cu un cerc roșu sau I 
verde in mijloc. Pentru săteni. I 
faptul nu mai este de mult o ■ 
taină. El are o semnificație a- 
parte. Toți cei 150 de elevi a! 
scolii generale din sat au hotârit 
să ajute, ori de cite ori este ne
voie, pe bătrinii din sat. rămași 
singuri. Cercul verde înseamnă 
că bătrânii nu duc lipsă de ni
mic, iar cel roșu e un semnal i 
că omul este bolnav sau are I 
nevoie de un sprijin. O iniția- | 
tivă. o fantă pionierească, un 
cuvânt vrednic de laudă. ;

17 + 1 flori
Potrivit tradiție! statornicite 

în familia lui Ioan și a Marie! I 
Ursachi, din Botoșani (strada I 
Viilor, nr. 75). de revelion 1 
mama primește, de la fiecare I 
copil aJ său. măcar cite o floare. I 
Spunem „măcar cite o floare". | 
pentru că, adunate, ele alcătu- . 
Iese un buchet impresionant : I 
17 ’ Acesta e numărul copiilor I 
Măriei Ursachi. in vârstă de 50 1 
de anL 4 sint salariati $i me
seriași la diferite întreprinderi.
I este student, 3 sînt liceeni. 7 
sint elevi la școala generală. 2 
la grădiniță. Cel ma! mare. 
Aurel, are 27 de ani. iar mezi
na, Angela. 5. Celor 17 flori li 
se va adăuga azi. de revelion. I 
Încă una : de Ia primul ginere. I 
Peste ani și ani. cind s-or I 
rostui, ne la casele lor. toti cei i 
17 copii șl vor avea, la rindul I 
lor. alti copii, pentru mama | 
Maria, devenită bunică și stră
bunică. va fi nevoie de o seră I 
Întreagă de flori. Atentie. de pe I 
acum, horticultori botoșeneni ’ •

Ecuator — 
Polul Nord I

Timp de 11 zile. Ecuatorul si I 
Polul Nord s-au aflat pentru I 
prima oară împreună la... Corn- ■ 
binatul chimic din Timăveni. I 
Unul dintre cuptoarele electrice | 
de carbid urma să intre urgent 
Intr-o renaratie. migăloasă si I 
dificilă, chiar in condiții atmos- I 
ferice favorabile. Cuvtorul tre- I 
buia Insă redat producției cit ■ 
mai repede cu putință. In I 
schimburi prelungite. oamenii | 
au început bătălia cu timpul, cu ■ 
ei insist. Echipele se schimbau | 
des. In cuptor : plus 50 de ara- | 
de. afară : minus 22 de grade ■
II zile ți nopți, echipele de in- I 
tervenție au înfruntat. la inter- | 
val de minute, văpaia Ecuato- ■ 
rutul ți Qerul Polului Nord La I 
ifirșitul lor. un rezultat remar- | 
cabil : 5 zile de reparații ctțti- ■ 
gate. 1 000 tone carbid produc- I 
ție ți... o mie ți una de feliei- I 
țări 1

Rubricâ redoctatâ de
Petre POPA
Gheorqhe DAVID
și corespondenții „Scinteii*"  .

Acești oameni mi
nunați și mașinile 

lor zburătoare I
— Toate avioanele erau 

gala de zbor. Era liniște 
deplină. Pe cerul albastru
— nici un nor. pe pămint
— nici o adiere. Mi-am 
umplut un pahar mare 
de apă. dar tocmai cind 
să beau a sunat telefo
nul...

Alexandru Podgoreanu, 
pilot și instructor de zbor, 
comandantul stației Avia- 
san de la Constanța, ișl 
continuă povestirea :

— Era ora 10. Spitalul 
din Slobozia ne solicita 
sprijinul intr-un caz deo
sebit de grav. Bolnava 
Z.M. (insuficiență renală 
acută) trebuia transpor
tată urgent la spitalul 
Fundin' din Capitală. La 
ora 10.05, elicopterul pe 
care il pilotam a decolat 
din incinta stației. La ora 
11 am aterizat In curtea 
spitalului din Slobozia. 
La ora 11.15 m-am în
dreptat cu bolnava spre 
București. Peste 55 de 
minute am aterizat intre 
pavilioanele spitalului 
Fundeni. Cîteva minute 
mai tirziu. colegii de la 
stația Băneasa mă între
bau de sănătate. Atunci...

— Atunci ?
— A sunat din nou te

lefonul ! Spitalul din Su
ceava solicita un mijloc 
de transport aerian. Caz 
extrem de urgent. Soții 
N. D. și T.D. fuseseră 
victimele unui grav acci
dent de circulație. Singu
rul elicopter disponibil 
era al meu. La ora 13.35 
am decolat de la Băneasa. 
Pe drum, timpul s-a 
schimbat brusc. Elicopte
rul înainta prin fronturi 
de furtună, prin perdele 
de ploi torențiale, printre 
platforme de nori negri, 
prin zone unde vîntul de
pășea viteze foarte mari. 
La ora 16.40 am aterizat 
la Suceava. La ora 16.55, 
cu tot timpul nefavorabil, 
mi-am asumat răspunde
rea să decolez din nou. 
Erau in pericol două vieți 
omenești ! Am primit în
cuviințarea. iar la ora 20 
am aterizat cu cei doi ac
cidentați in curtea spita
lului nr. 9 din București. 
O zi mai tirziu eTam la 
Constanța. Verificam mo
toarele. Era liniște. Nici o 
adiere...

— Și... a sunat telefo
nul 7

— Exact.
...Un pilot. Un pilot ca 

oricare altul de la noi.

Ca pi șentru, bre!
— Ia curechi pe-aJese- 

lea I
— Ia. bădie, harbujeii 1
— Doi lei ocaua de ba- 

rabule !
Piața lașului vuiește. 

Ne-am plimbat 2—3 ore 
pe sub pergolele ei mul
ticolore. printre platou
rile și mesele încărcate. 
Sint veniți la piață, cu 
produsele lor. reprezen
tanții Gostatului, ai în
treprinderii de valorifica
re a legumelor și fructe

lor. ai unităților inter- 
cooperatiSte. sute de pro
ducători particulari.

Bădia Nică. moldovean 
get-beget. pensionar și 
corespondent de plăcere 
al subredacției noastre 
din Iași, ne prezintă pia
ța In dulcele grai local.

— In fiece zi eu cat să 
viu la piață pe sub răsă
ritul soarelui îmi place 
să mă preumblu printre 
tărăbile vlrfuite cu roșii 
de seră, cu morcovi șl 
pătrunjel cit prioonul. cu 
cununi de ceapă și funii 
de usturoi, cu prăjii cit 
prăschina. cu gutuile și 
sfeclele cât budălăul. 
Amu e mai bună piață 
declt al’dată. Uite cite 
movile de perje afumate 
pe lozniță. cite de poame 
uscate, castraveciori cît 
degetul, mere Tonathan si 
pere pergamute... Și la 
hală s-a mai schimbat 
rinduiala. Acum — car
nea — de vită, de porc, 
de pasăre se cumpără 
Intr-ales șl repede. Adică 
vreau să zic că nu mai 
e trebuință să te-nchesui.

...Piața vuiește. Cind să 
dăm să ieșim în stradă, 
tovarășul nostru de drum 
șl de raid se opri deoda
tă și zise :

— Dar nu e bine..
— Ce nu e bine, bă- 

die*?
— Prăvăliile mai d!n- 

«ore marginea orașului 
sint și nu sint Îndestul 
aprovizionate.

— Păi să fie ca ni șen
tru. bre. ca pi șentru 1

„Cocorul" 
nu glumește !

Ora deschiderii. In prag 
de an nou. la unul din
tre cele mai noj și mai 
interesante edificii care a 
început să strălucească 
pe firmamentul comercial 
al Capitalei : „COCOR". 
Iată, ușile sint trase la o 
parte și în cîteva minute 
cele două pogoane de te
ren comercial sint împin- 
zite de cumpărători. în- 
tr-o singură oră. prin să
lile marelui magazin se 
perindă 12—13 mii de 
oameni. Iar. în 14 ore. cit 
stă zilnic la dispoziția 
publicului, peste 170 000 1 
Populația unui oraș de 
talia Brăilei. Dar in aces
te zile. „Cocorul" a înre
gistrat și recorduri-- pe 
țară la încasări : zilnic 
aproape 2 milioane de 
lei. Oare în oe constă pu
terea lui de ..seducție" ? 
Aparent e un universal 
ca toate celelalte. Și to
tuși nu e.

...Ne plimbăm printre 
rafturi și tejghele. Din 
spatele unei uși răzbat 
pină la noi crimpeie din- 
tr-o discuție telefonică 
„aprinsă" Unul dintre 
conducătorii magazinului 
se dă de ceasul mortii :

— Acum — zice el — 
nu tolerez nici o întârzie
re. Mă servești acum. în 
momentul în care vor
bim. Trimite-mi 300 de 
costume. Ba nu. 400. Tri
mite-mi. frate, tot ce ai I

Gheorghe Tamaș, di-

rectorul universalului, ne 
oferă citeva suplimente 
de explicații :

— Puterea de atracție 
« „Cocorului" stă in di
versitatea și calitatea 
mărfurilor pe care le 
prezintă. Magazinul a 
fost conceput ca o unita
te etalon, organizat pe 
principiul autoservirii și 
expunerii directe a măr
furilor. „Cocorul" e și o 
unitate care sondează 
gustul publicului. în sfir- 
șit, oferă unele servicii 
comerciale : la intrarea 
In magazin, cumpărătorii 
au posibilitatea să-și lase 
In grija noastră eonii! 
mici și bagajele de mină.

Un singur lucru a uitat 
directorul să ne spună. 
Cum se face anroviz on.a- 
roa magazinului ? Direct 
de la fabrici sau prin in
termediul depozitelor 7 
Poate a considerat că e 
Inutil să-și mai piardă 
vremea cu Informații de 
prisos. Pentru că răzbă- 
tea clar, prin ușa din 
preajmă, vocea merceolo
gului de serviciu :

— Alo. fabrica „Trico- 
dava" ? Trimite-mi mar
fa acum, de urgentă. Nici 
o întîrziere !

Cocorul nu glumește I

De ce îmi ceru 
nea Mărin 

pașaportu' ?
Cum sm pus piciorul 

pe teritoriul Olteniei, 
i-am și văzut pe nea 
Mărin.

— Bă. neică — zice — 
da’ pașaport aveți ?

— Avem, cum nu De- 
aia te și întrebăm : Ce 
mai făcurăți intre timp, 
nea Mări ne ?

— De mă. taică, ce să 
facem. Acilea lingă gara 
Craiovei dărimarăm toate 
cășile. Știți voi. cășile 
alea de batea broasca cu 
laba in ferestrele lor. în 
locul, rămas gol. făcurăm 
piață mare. înconjurată 
de alte căși — cu 4. 5 și 
chiar 10 etaje, de se mi
rară toți care le văzură, 
în cartierul Brazda lui 
Novac le dădurăm olte
nilor 5 665 apartamente 
noi. Dar ne Calea Bucu
rești 7 Alte 5 000 de a- 
part?mente. Făcurăm noi 
ce făcurăm și deterăm 
gata și Teatrul National, 
ș-un club pentru munci
torii de la „Electroou- 
tere". iar spre București 
începurăm autostrada...

— Calea București, au
tostrada sore București... 
Vă cam trage a ta spre 
Capitală, nea Mărine !

— Păi ce. mă neică. în 
cartierul Valea Roșie 
n-am ridicat o pădure de 
blocuri 7 Ba mai făcurăm 
și două mari complexe 
comerciale. Făcurăm ! în 
cartierul Craiovița Nouă, 
unde se construiesc 2 500 
de apartamente, se și de
feră în folosință aproape 
600.

Și In anul ăsta de tre
cu. ne mai luarăm la în
trecere cu toate orașele

din țară Făcurăm, prin 
muncă patriotică, lucrări 
edilitare cu valoare marc: 
peste 200 do milioane. Că 
plantarăm în primăvară 
și-n toamnă un milion 
de arbori și arbuști, lăr
girăm zonele verzi cu 80 
de hectare, făcurăm la 
Breasta o tabără in aer 
liber, unde-și petrecurâ 
vacanța de vară peste 
2 000 de elevi, amenaja
răm un complex sportiv 
In lunca Jiului...

...Noi, reporterii, ce pu
team să mai adăugăm 7 
Cum ne-a spus nea Mă
rin de la gară, așa ne-a 
spus și prim-vicepre- 
ședinteie comitetului exe
cutiv al consiliului popu
lar municipal. Adică to
varășul Năstase... Marini

Nu-I bai, bade, 
nu-i bai

Aleea Constructorilor 
din Brașov s-a transfor
mat cu timpul intr-un 
veritabil orășel al... bur
lacilor. Din cele 25 000 de 
camere oferite de stat ce
lor încă necăsătoriti (din 
județ) citeva mii locuiesc 
in casele de pe aleea po
menită. Am intrat intr-un 
asemenea „hotel" populat 
de... holtei. Rareori am 
văzut in localuri publice 
atita ordine, disciplină și 
curățenie. Peste tot flori, 
cearceafuri ca hirtia. a- 
parate de radio. televi
zoare. jocuri distractive, 
cărți. Ciocănim la o ușă.

— Mintenaș — ni se 
răspunse — și imediat in 
cadrul ușii apăru un tâ
năr.

— Care-i baiul ?
...Stăm de vorbă. Tină- 

nil — Valeriu Chintoiu — 
este electrician la între
prinderea de tractoare. 
Discutăm împreună des
pre o mulțime de lucruri. 
Omul pare foarte mulțu
mit de condițiile in care 
locuiește, de mincarea de 
la cantină. Și totuși. în- 
tr-un tirziu il auzim zi
ci nd :

— N-o să ma! stau aici. 
Gata, m-am săturat de 
cămin.

L-am privit uimiți.
— Păi. astea sint con

diții de viață 7 — a conti
nuat el. Să dormi cite 
doi intr-o cameră ? !

— Și unde ai să te 
duci ? — l-am întrebat 
din ce In ce mai curioși.

— Păi, mi-a dat statul 
un apartament, că mă-n- 
sor !

El râde, iar noi glndim. 
„Ficiorul se ține de glu
me. ar fi bine să-1 poto
lim puțin" Zicem cu voce 
tare :

— însoară-te sănătos și 
să-ți fie de bine in casă 
nouă. Dar de „necaz" 
n-ai să scapi. Chiar dacă 
te-nsori tot doi in came
ră o sâ stați

— Da. dar asta nu mad 
e bai. bade !

Gh. GRAURE, cu 
sprijinul coresponden
ților „Scînteii", M. 
CORCAC1. N. TUI- 
CU, N. MOCANU

LA NESECATELE IZVOARE
ALE OPTIMISMULUI

(Urmare din pag. a 3-a)

București șl Banat, in Gorj și Do- 
brogea — pretutindeni — cei ches
tionați ne-au răspuns cu bucurie, 
fără să stea prea mult pe ginduri 
— semn că perspectiva lor in noul 
an le este limpede... Desigur, n-am 
putut cuprinde toate răspunsurile. 
Am ales o cifră rotundă : o sută. 
O sută din 20 de milioane ! E 
mult ? E puțin... Dacă ne gindim, 
insă că fiecare interlocutor a ex
primat gindurile unei colectivități 
mai mari sau mai mici, unei fa
milii. unei microunități sociale, pu-

tem spune că anchetei noastre de 
an nou i-au răspuns mult mai 
multi oameni decît cei ale căror 
nume sînt inserate in aceste pagini. 
De altfel, in măsura in care fie
care cititor ișl va intilni propriile 
aspirații și proiecte de viitor in 
mărturiile „celor o sută". putem 
spune că. de fapt, fiecare dintre 
dv., stimat! cititori, ați răspuns an
chetei noastre.

Iată, de pildă. In deschiderea an
chetei. un capitol care subliniază 
realitatea principală a preocuDări- 
lor de viitor ale tuturor interlocu
torilor :

CINCINALUL

,, Merită să
și o

ÎNAINTE DE TERMEN !

tru îndeplinirea cincinalului ate
lierului nostru fusese patru ani șl 
o lună. Spun fusese, pentru că, pe 
la jumătatea lui ’73 nu îndrăz
neam să gindim mai puțin de pa
tru ani șl patru luni și abia după 
ce am sporit ritmurile am văzut 
că se poale... Dar acum toate to
varășele mele nu vorbesc decit de 
cincinalul in patru ani. Pot eu fi 
sigură că ne vom opri aici? Dacă 
vă dau un termen «precis*  și-1 
devansăm nu veți spune peste 
citeva luni că nu v-am răspuns 
exact ?„. Oricum, scrieți că. în 
noul an. eu și tovarășele mele. în
treaga fabrică, ne dorim (și dorim 
la cit mai mulți din întreaga țară) 
o asemenea... inexactitate". Am 
scris.

dăm
vom

această bătălie; 
cîștiga “

BRIGADA-CRONOMETRU DIN
SUCEAVA. Leșu Ursului. Cine 

nu-1 cunoaște aici pe șeful de bri
gadă PETRU MORAR, De cei 13 
ortaci ai săi ? 11 intilnim la ieșirea 
din mină. Nici nu ne lasă să ter
minăm întrebarea privind viitorul 
și ne indică, cu arătătorul plin de 
minereu si ulei : ..Scrieți atit : trei 
ani. șapte luni și 22 de zile. Atit 
va dura cincinalul brigăzii noastre. 
Mai clar : in zorii zilei de 23 Au
gust 1974 vă invităm să vedeți cum 
scoatem primele tone pentru cin
cinalul viitor. Dacă vreți, vă spun 
și ora..." „Știți atit de 
„Nu degeaba sintem numiți 
gada-cronometru. 
fel putem 
chiar 
propus, 
menea 
ta din

precis 7" 
și bri- 
sînsur 
treaba 
ne-am 
o ase-

____ Intr-un
-greși- : făcind 

mal devreme declt
Dacă se va lntlmpla 
-defecțiune», vă vom anun- 
vreme. La multi ani 1“

SIBIU — ÎN PERSPECTI-LA_____  _ _
\A. O INEXACTITATE... FRU

MOASA. Confectioners fruntașă 
ANA FLEACA. de la Întreprinde
rea de tricotaje „Drapelul roșu", 
este mult mai „nesigură" deci! 
minerul din Suceava : „Cum să vă 
spun, ca să nu iasă plnă la urmă 
că nu v-am spus exact 7 Planul pe

trei ani i-am Încheiat la 8 octom
brie... La ritmul de lucru de acum 
— plus raționalizările hotărite 
pentru la anul — termenul pen-

LA ORADEA — O URARE
CARE SPUNE MULT. Ing. 

VLADIMIR OROS, directorul 
Combinatului de prelucrare a lem
nului din Oradea, ne răspunde tc- 
lecramatic. ca intr-un text de fe
licitare de sărbători : „Gindul nos
tru pentru 1974 ? Să îndeplinim 
patru ani din cincinal cu trei luni 
si jumătate mai devreme. Asta în
seamnă o producție suplimentară 
de 100 milioane de lei. Adică 
atit cit producția unei fabrici mo
derne cu o capacitate de 22 000 de 
garnituri destinate cumpărătorilor. 
Deci : 22 000 de clienți in plus, că
rora vă rog să le urați oe această 
cale, 
tru : 
plnească

în 
La

numele colectivului nos- 
multi ani... șl să le stă- 
sănătosi !"

NE VEDEM SĂNĂTOȘI 
APRILIE 1976 ! ADICA... 

LA ANUL". Este gindul de viitor 
pe care ni-i Încredințează ing. 
DORINA CEGUS de la întreorin- 
derea de confecții din Bnto«anl. 
..Angajamentul nostru — Cincina
lul in 40 de lihni ! — este mîndria 
si motorul eforturilor noastre. Face 
să deDUi orice strădanii nentru a 
nutea ranorta partidului si tării, in 
august 1075. că produci nentru a- 
prilie 1976“ Face — mai ales că a- 
ceasta inseamnă o Droducție supli
mentară de anroane patru mili
oane d'' cămăși si pantaloni nentru 
copii, tempi, bărbați — adică cîte 
o „etichetă" I. C. Botoșani pentru

Cosa de culturâ din Oradea — unul din edificiile care aduc mârturil despre grija pentru om, pentru Indlțarea 
6a spiritualâ

r ~N
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5 controlori obștești

Paul Lcoveanu. str.
Scrieaste nr. 1, Roș. di 
de Vede : „Să pot 
in registrele unice 
unităților verificate: 
am nici deficientă 
semnalat-". ‘

no ' 
ale 

«Nu 
de

control obștesc din comu
nă, situația nu s-a 
schimbat cu nimic. Poate, 
la anul..."

cum au fost rezolvate 
constatările și propuneri-

I
le făcute de noi. contro-^ ' 
lorii obștești".

Tincuța Pirita, munci
toare la Fabrica de con
fecții — București : 
ca la 31 decembrie 1974 
sâ-i pot felicita — nu 
numai eu. c; toti contro
lorii obștești din țară — 
pe conducătorii unităților 
verificate pentru că au 
rezolvat toate observațiile 
și propunerile noastre".

„Fie

Constantin 
tehnician la 
de prelucrare 
din Bacău : „Măcar in ’74 
să se rezolve pretutindeni 
mult discutata problemă 
a lipsei registrelor unice 
de control din unitățile 
de servire publică".

Mlrvald, 
Combinatul 
a lemnului

5 conducători ai unităților 
controlate

Alexandru 
ședințele 
bovița : 
ștești să 
des".

Jlanu, pre- 
U.J.C.M. Dim- 
„ Echipele ob- 
ne viziteze mai

Cristache Sălcianu, co
muna Grojdibodu. jude
țul Olt : „Cu toate că or
ganele locale F.U.S. 
ne-au dat asigurări 
vor interveni pentru în
viorarea. . activității

că

de

Șl 10

loan Mancaș, lăcătuș la 
întreprinderea „Moldova" 
din Iași : „Să se respecte 
peste tot șl intru totul le- 

semestrial, 
unităților

gea, adică : 
con du că torid 
supuse controlului să ne 
invite la adunările gene
rale ale oamenilor mun
cii în care să se prezinte 
informări despre modul

OPȚIUNI
Autorul rubricii de față are 

ex primă cu ajutorul unor titluri 
astfel :

BUNE DE... TIPAR (Șl PENTRU 74)

o Cuvinte de laudă pentru citeva Inițiative bucu- 
reșlcne

• Primarul șl primăria — colaboratorii cei mal 
apropiați ai echipelor obștești

o Cu stăruință de gospodină șl răbdare de bunică

o Autoritatea competențe!

o Ni se propune o experiență

V _______

flecare al cincilea cetățean al țării. 
Cum să nu facă !

„DIN PLOIEȘTI LA MARA
MUREȘ. / CINCINALUL CA-N- 

TR-UN IUREȘ ; / DIN BIS-
TRIȚA-N ORAȘTIE / CINCINA
LUL - CU TĂRIE I" Patru ver
suri de brigadă artistică de agita
ție. dintre acelea izvorî te din ne
voile rimei și pe care le criticăm 
adesea pentru facilitate... Am avut 
curiozitatea să vedem in ce mă
sură rimează ele și sub raportul 
gindurilor și implinirilor de viitor. 
Iată, din punctele geografice a- 
mintite in versurile de mai sus, 
patru răspunsuri frumoase ca niș
te poezii, primite de la patru lo
calnici. ® Ploiești. „Vom încheia 
cincinalul la sfirșitul lui septem
brie 1974. Aceasta înseamnă o pro
ducție suplimentară de 640 000 
tone de benzină, petrol, motorină 
și păcură (ing. ILÎE VASILESCU, 
șeful instalațiilor DAS-1 și DAS-2, 
rafinăria Ploiești). © Maramureș. 
„Cincinalul nostru înseamnă patru 
ani. Aceasta prin : concentrarea 
producției, extinderea mecanizării 
și a triajului la suprafață, crește
rea cu 80 la sută a ponderii abata
jelor productive, cursuri de ridi
care a calificării pentru 75 la sută 
dintre mineri, reducerea consumu
rilor de energie și lemn cu 15 și, 
respectiv. 13 la sută. Și ar mai fi, 
dar dacă le-nșir pe toate, ne-enucâ 
Anul nou" (ing. PETRE 
șeful Exploatării miniere 
® Bistrița-Năsăud. „Pentru că 
colectivul nostru sint oameni și ju
mătate ne-am propus să realizăm, 
la indicativul export, pînă la fi
nele lui 1975. un cinrinal și jumă
tate". (ILIE TRIȘCA, secretarul 
organizației de bază de partid de 
la întreprinderea forestieră de ex
ploatare și transport Bistrița). 
• Orăștie. ,.E iarnă, dar gindul tu
turor oamenilor noștri zboară că
tre iulie 1974. Atunci no vom săr
bători noi revelionul 1975. E un 
vis scump tuturor oamenilor 
noștri. Scumo de... 315 milioa
ne de lei producție suplimentară 
pe care sintem siguri că o vom 
raporta la cea de a 30-a aniver
sare a eliberării patriei" (ing. ION 
ClNDEA, directorul Fabricii de in
dustrie locală. Orăștie). Iată, deci, 
că există o „rimă" perfectă — o 
rimă milionară, cum spun specia
liștii — și intre proiectele și îm
plinirile de viitor ale oamenilor din 
cele patru colțuri de țară.

CLEJ. 
Ilba). 

în

MM BOGAȚI — DECI MAI
GOSPODARI ! Un emoționant 

adevăr se desprinde din toate răs-

Uruc, directorul 
Govora, județul 

„Colaborarea

Ștefan
stațiunii 
Viloea : .. _
noastră cu lmputemiciții 
obștei să ' L
fructuoasă ca in ’73".

fie la fel de

Constantin Vlad. direc
torul I.C.L. Alimentara 5 
din Capitală : „Membrii 
echipelor de control ob
ștesc să încerce să se o- 
cupe in verificările lor de 
probleme mai de con
ținut. să nu se opreas-

că doar la simple obser
vații superficiale".

Mihal lanculescu, di
rectorul Bibliotecii muni
cipale din Timișoara : 
„De ce nu vin și la noi 
controlorii obștești ?“.

Marin Hîrcă, directorul 
întreprinderii comerciale 
„Mobila" din Capitală : 
„In art. 18 din Legea nr. 
5/1972 se arată că «echi
pele de control obștesc 
vor solicita sprijinul or
ganizațiilor de sindicat 
din unitățile controlate 
In vederea rezolvări: ope
rative a lipsurilor 
tate-. De ce nu 
Noi îi așteptăm".

consta- 
o fac 7

REPORTERICEȘTI
. și el o dorință : o dorință pe care și-o 
apărute in ’73 și pe care le-a împărțit

BUNE DE... ARHIVĂ
• Fără control, chiar și controlul obștesc 

șchlopătind...
• A sunat clopoțelul șl pentru echipele cetățenești 

din școli ?
• Experiența bună nu trebuie tlnută....... la ciorap"
• Multe controale, multe propuneri, dar ce ne fa

cem cu eficiența ?
• Rînduri pentru cei care nesocoteso mandatul 

echipelor cetățenești.

merge

Rubrlcd realizata de
Mihai IONESCU

punsurile primite : In prag de an, 
in preajma unor explozive zile de 
sărbătoare, oamenii ne vorbesc 
despre proiecte de muncă, despre 
cantități și volume productive. Nu 
este nimic nefiresc in asta, ne 
spune ing. DUMITRU STANESCU 
de la Combinatul de fire și fibre 
chimice, Săvinești, pentru că rea
litățile muncii liii 1974 sînt atit 
de noi și, deci, atit de captivante 
îneît prefigurarea lor răsare firesc 
in gindul celor chestionați. De 
pildă, colectivul combinatului nos
tru : întrebați pe oricine, de la 
specialiști și pină la ultimul ucenic: 
toți vă vor vorbi despre unul și 
același lucru, despre faptul că, in 
1974 producția noastră va cunoaște 
sporul și ritmul cele mai ridicate 
din întreaga industrie (45,1 la 
sută !). La anul, spun oamenii 
noștri, vom fi mai bogați cu aproa
pe două miliarde de lei. cu patru 
noi obiective intrate în funcțiune, 
cu multe sortimente in plus. Dar 
ce înseamnă să fii mai bogat la va
lorile cu care am avut cinstea de 
a fi înscriși in planul de stat 7 
înseamnă a fi mai gospodar în a- 
ceeași măsură, așa cum ne-a 
Învățat, așa cum ne-a cerut parti
dul. De fapt, oamenii îșl doresc să 
fie mai bogați și pentru aceasta își 
urează să fie mai gospodari. Și, 
sint sigur, nu numai in combina
tul nostru există această stare de 
spirit. întrebați oriunde se mun
cește : Ce vă doriți pentru 1974 ? 
— și vă veți convinge..."

Am Întrebat, șl iată citeva dintre 
răspunsurile primite, o ION STA- 
NATIEV, Erou al Muncii Socia
liste, „Industria sirmei" Cîmpia 
Turzil : „îmi doresc să fim între
prinderea care se extinde... fără să 
se extindă.
de ......___
Ei bine, vrem , ___
s-o realizăm cu forțe proprii, fără 
nici o investiție..." • Forțele pro
prii apar evocate cu Încredere șl 
mindrie și in declarația ELENEI 
ȚIFRA, secretara comitetului de 
partid al Filaturii Oltenița („Vom 
lucra, în ’74. cu 15 mașini în plus, 
amplasate prin reorganizarea spa
țiului existent"), a lui SABIN 
ONEȚIU, inginer-șef la „Inde- 
pendența“-Sibiu („Pentru 1974 re- 
proiectăm, cu mijloace proprii, un 
număr însemnat de repere, opera
ție din care rezultă adesea produse 
noi. De pildă, perforatorul cu 
coloană telescopică, un dar nentru 
mineri, in noul an"), Ing. MIHAI 
SCORȚEANU, șef de atelier la 
Centrul de proiectări vagoane — 
Arad („Prin soluții tehnice proprii 
vom realiza, in 1974, diminuarea

milioane de
Vom crește cu 130 

lei producție, 
și ne urăm —

greutății fiecărui vagon cu 150 de 
kg. Deci, in noul an, mai puțin fie: 
pe drumul de fier !“), ing. PETRU 
PANTEA, întreprinderea mecani
că, Orașul Dr. Petru Groza („Prin 
introducerea a 10 noi tipuri de e- 
lectrocare, a căror tehnologie am 
pregătit-o prin forțe proprii, vom 
deveni, in 1974, una din cele mai 
moderne unități ale industriei 
constructoare de asemenea mașini"). 
• „Dar a fi gospodar, înseamnă 
și a fi econom — ne spune DU
MITRU MORARU, mecanizator la 
S.M.A. Scinteia, județul Ialomița 
— de aceea, eu pentru 1974 am o 
prinsoare cu tovarășii mei, dar 
in primul rind cu mine însumi : să 
economisesc o tonă și jumătate de 
motorină — că prea se spune de 
noi, tractoriștii, că sintem risipi
tori. Nu e mult, dar asta e partea 
mea. iar dacă i-oi convinge și pe 
ceilalți...". • Partea unui singur 
om ; iată și partea unei mari în
treprinderi : „E drept, noi pro
ducem energie, dar și consumăm — 
declară CONSTANTIN ALEXAN- 
DRONIU, maistru principal la ex
ploatarea hidrocentralei Porțile de 
Fier — și de aceea, marea noastră 
ambiție, oficializată in adunarea 
comuniștilor, este sâ economisim, 
în 1974, 1,5 milioane kWh. Ziceți 
că e puțin, în raport cu dimensiu
nile hidrocentralei ? O fi. dar asta 
înseamnă necesarul, pe timp de 
trei zile, al întregului Mehedinți", 
a Ca o replică intr-un dialog al 
Mureșului cu Dunărea, ing IOAN 
VIOREL CHERGHIZAN, de la „E- 
lectromureș", înscrie pe panoul, ne
inaugurat încă, al lui 1974 două 
cifre : 7 000 tone de combustibil 
convențional și 4,5 milioane kWh 
și adaugă : „Este unui din daru
rile pe care le pregătim țării in 
anul marilor sărbători", o Din- 
tr-un alt canăt de țară, de la Iași, 
chimistul ION STAICU, directorul 
combinatului de fibre sintetice, se 
Înscrie la cuvint astfel : „In 1974, 
noi ne propunem să economisim, 
în primul rind, timp, adică să 
atingem cu trei luni mal devreme 
parametrii proiectați la noile insta
lații, datorită cărora 
noastră se va dubla în
hotăritor al cincinalului". • A Intra 
în parametrii proiectați ! „Este una 
dintre sarcinile esențiale, de «am
prentă» ale anului 1974 — ne 
spune NICOLAE LUPAȘCU, direc
tor in Banca de Investiții — mal 
ales dacă ținem seama că peste o

producția 
acest an
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Reportaj din actualitatea socialistă a țării

25 DE românii,
ÎNTRUNA

AGENDA ECONOMICĂ
TREPTELE

CINCINALULUI

T)a. stntem mm puternici ni încă un on. în asta constă frumuse
țea trepetabilâ a timpurilor noastre. In trăirea unor vremuri in care 
in mod conștient. iibcr consimțit și revoluționar angajat, un popor 
tntrep j.;i subsumează toate interesele unei cauze generale, hotăritoare 
pentru viitorul țării : întărirea an de an a României, creșterea nepre
cupețită a puterii și a prestigiului ei in lume, in deplin acord cu nă
zuințele tuturor cetățenilor ei.

In Impetuosul nostru mar? cĂt-e 
viitor am mai încheiat un an de 
muncă bogat in rezultate semnilo
cative, un an de victorii care ne 
grăbesc si ne apropie ziua de miine 
a patriei. Un an pe drent cuvînt 
hotâritor pentru actualul olan cin
cinal, un an care, deși a avut, ca 
toți an:i calendarului. 365 de zile, 
fiecare zi a lui. fiecare oră. fie
care minut au aparținut mai mult 
timpului istoric decit celui calen
daristic. Măsura dată de noi acestui 
timp in ultimele trei decenii aie 
Românie.' a fost măsura izbinzilor 
noastre. In aces*  sens, anul 1973 a 
fost edificator. El va rămine ca o 
metaforică platformă de lansare a 
ambițiilor noastre celor mai nobile 
către viitor, a Înaintării noastre 
ferme și de neabătut către izbin- 
d'.rea idealurilor pe care ni le-am 
propus.

Există, fără Îndoială, o poezie a 
cifrelor. Cele pe care le evocăm 
atunci cind vrem să descriem ima
ginea generală a țării in procesul 
e. de devenire, sint cifre dintr-o 
epopee ale cărei metafore exprimă 
sintetic dar edificator parametrii 
dezvoltării noastre mereu ascen
dente. Cind spunem că volumul 
realizărilor noastre de astăzi din
tr-o singură zi, dintr-un singur 
ceas, este de zeci de ori mai mare 
decit al celor dintr-o unitate egală 
' ' mp de acum trei sau patru
decenii, nu facem decit să expri
măm valoric măsura timpului nos
tru oomparind-o cu măsurile 
timpului trecut.

Luind drept termen de compara
ție anul 1938. anul de virf al dez
voltării economice a României 
dinainte de război și de eliberare, 
producția industrială a țării noas

Imagined aceasta reprezintâ una dintre cele mai noi prezențe industriale : noua oțelârie tirgovișteanâ

tre a fost. In 1973. de 25 de ori 
mai mare ! 25 de Românii de alfâ- 
da:ă in Romania socialistă de azi I 
Am mai putea adăuga, spre de
monstrația ritmurilor noastre de 
acum, că volumul producției in
dustriile intr-un singur an. 1973, a 
fost superior celui obținut in în
tregul Dlan cincinal 1956—1960 și 
că. f.iță de 1972, producția industriei 
noastre a crescut in anul pe care 
11 încheiem cu aproape 15 la sută — 
unul dintre cele mai înalte ritmuri 
de dezvoltare pe Dlan mondial.

Lăsind tot cifrele să vorbească, 
constatăm că. in 1973. s-au obținut 
8 135 000 tone de oțel. fată de 
230 000 tone in 1938, că hidrocen
tralele și termocentralele patriei au 
dat aproximativ 48 miliarde KWh 
energie electrica. fată de 1.1 
mi.iarde in 1938. că valoarea 
unei tone de țiței trecute prin re
tortele și coloanele de distilație ale 
combinatelor noastre petrochimice 
a crescut de peste 80 de ori fată 
de antd luat drept bază de com
parație și că. pe ansamblul ei. in
dustria chimică a României din 
1973 a fost de 226 de ori mai mare 
decit cea de care dispunea Româ
nia dinainte de eliberare. întreaga 
producție a industriei constructoa
re de mașini a României anu
lui 1938 s-a realizat in numai 
6 zile ale anului 1973. această im
portantă ramură a economiei noas
tre crescind in ultimii 25 de ani, 
de la naționalizare și pinâ acum, 
de nu mai puțin de 64 de ori !

La 1 noiembrie 1973 Combinatul 
siderurgic din Galați a dat țării cea 
de-a 10 000 000-a tonă de oțel, ob- 
ținindu-se o medie de 52 de șarje 
in trei schimburi. Ziua de 14 de

cembrie 1973 a adus întronarea de
finitivă a măriei sale Oțelul în ce
tatea de scaun a Tirgoviștei. orașul 
dintre Ialomița și Dîmbovița in- 
scriindu-.se. astfel, drept cea de-a 
patra vatră a siderurgiei româ
nești. Acest prim oțel turnat din
tr-un cuptor electric a fost ca un 
botez de foc pentru multisecularul 
oraș de sub Minăstirea Dealului in 
care doarme capul lui Mihai Vi
teazul. O irumpere de soare lichid 
și de lumină orbitoare, o salvă de 
bucurie cu greu zăgăzuită in inimi, 
și un suspin de ușurare — ccl al 
izbinzii. Marea platformă indus
trială a Tirgoviștei devenise in 
ceasurile acestei izbinzi o emoțio
nantă platformă umană, Instalarea 
măriei sale Oțelul in străvechea 
cetate făcind ca orașul Iui Vlad 
Țepeș și al Brîncovenilor să se 
elibereze de povara unui trecut 
prea copleșitor care îl ținea intors 
cu capul in urmă și să-i îndrepte 
privirile către viitor. Iar aici, unde, 
de-a lungul istoriei, totul a fost 
distincție, noblețe, demnitate, ceea 
ce trebuia adus ca un adaos al pre
zentului la nimbul de pulbere ar
gintie de peste ruinele singerii ale 
palatului domnesc de odinioară, nu 
putea fi decit nobil. Și otelurile 
tirgoviștene sint inalt aliate, oțe
lul intre oțeluri, oțeluri nobile, de 
mari performanțe tehnice.

Am căutat pe harta țării locurile 
de unde România socialistă își 
trage puterea și drumurile m-au 
purtat de la Porțile de Fier La Re
șița și Hunedoara. din schelele 
petroliere de sub întregul arc car
patin la Galați și Tirgoviște. de la 
Slatina cascadelor de aluminiu la 
mirificele constelații ale Brazilor, 
la Pitești, la Govora și Ișalnița, de 
la marile combinate de pe valea 
Tazlăului la electrocentralele sub
terane inghiocate in temelia mun
ților de la Stejaru, Corbeni și 
Ciur,get. de la tradiționalele vetre 
industriale ale Brașovului. Sibiului 
și Aradului la cele ce s-au născut 
in anii socialismului la Birlad și 
Bacău, la Focșani și Buzău, la Balș

?l Rîmnlcu Vilcea. Din miază-noap- 
te.a țării, de la Suceava la Baia 
Mare pină ia valea primului riu 
romanesc pe care Dunărea il culege 
in matca sa — Cerna — și, de a- 
colo, coborind pe calea de ape a 
marelui fluviu european către 
mare, am revăzut unul după altul 
fostele tirguri ale țârii de jos de
venite puternice centre industria
le; Drobeta Turnu-Severin. Tur- 
nu-Măgurcle și Calafat, Giurgiu, 
Oltenița și Brăila, dind astfel via
ță nouă tării prin locurile descrise 
cu atita vibrantă dragoste de neam 
d - către Alexandru Vlahuță in 
..România pitorească" — scoasă de 
el, de sub teascurile tiparnițelor ie
șene, exact cu 75 de ani in urmă, 
încercam să regăsesc acea țară 
eminamente pitorească, adică în
cremenită in imagini patriarhale 
„nealterate" de amprenta civiliza
ției. apropiată de stadiile rudimen
tarului, cu timpul înghețat in sta
rea de a nu se petrece nimic, cu 
ființa unui popor plin de comori 
in suflet, dar cu comorile pămin- 
tului furate, irosite, prefăcute in 
aur sunător de împrăștiat in patru 
vinturi pentru ca celor ce formau 
talpa țării sâ nu le mai rămină de
cit pitorescul, luciul sărăciei. în
tunericul neștiinței de carte, bolile 
mizeriei, pumnul strins, incrince- 
narea, revolta și harapnicul. Se 
tipăreau albume de fotografii pito
rești in sepia, capetele încoronate 
descinse din osul teutonic al Sig- 
maringenilor imbrăcau pitorești 
costume naționale și se pozau in 
ipostaze idilice, singurul edificiu 
mai impunător al Constanței ^ra 
un cazinou, alt cazinou se deschi
sese sub Peleș, la Sinaia, potentații 
țârii își jucau avuțiile stoarse din 
jaf, la ruletă, dar țara era pito
rească în pelagra și analfabetismul 
ei. Prahova curgea pe sub Dofta- 
na. Valea Jiului era numită Valea 
Plir.gcrii, satele in care scăpărau 
scinteile miniei se chemau Flă- 
minzi, Vaideei și Singeru...

Marea bogăție a acestei țâri au 
fost insă, dintotdeauna, și au ră

mas oamenii. Ceea ce zăcea în a- 
dinciniile pămintului, petrolul, căr
bunele, aurul și argintul, piinea o- 
goarelor. lemnul pădurilor. forța 
apelor n-au fost decit zestrea na
turii care a hărăzit acestui colt de 
lume un viitor pe măsura talentu
lui și vredniciei poporului sâlășlui- 
tor. De lucrul acesta și-au dat sea
ma mințile cele mai luminate aje 
neamului. încă din timpuri stră
vechi. trebuia insă să vină o zi 
cind poporul sa ajungă stăpin în 
tara lui. in casa lui. pe destinul și 
pe viitorul lui. Iar această zi, pe 
care o vom aniversa pentru a trei- 
zecea oară in anul ce ne bate la 
porțile cetății, a fost o zi de de
terminantă răscruce in istoria țării, 
o zi de opțiune febrilă și totală in 
fața viitorului, o zi cind se hotăra 
nu numai ceasul, nu numai clipa, 
nu numai momentul, ci deceniile 
ce aveau să vină și veacurile ce 
vor veni pentru existența și înflo
rirea vieții unui întreg popor.

Mă întrebam, privind acest por
tret de țară nouă, surprins in dru
murile de-a lungul și de-a latul 
patriei, de unde ne vine Duterea. 
ce forțe au fost capabile ca. des
cătușate, să facă a incâpea 25 de 
Românii de altă dată in România 
socialistă de azi ? Și o descopeream 
in tăria poporului ei, in descătu
șarea energiilor morale și materia
le ale țării de către Partidul Co
munist Român, in știința acestuia 
de a inspira celor peste 20 de mi
lioane de cetățeni ai patriei noas
tre încrederea in ziua de miine, in 
capacitatea' lui de a se face ascul
tat și urmat, in tăria de a se pune 
chezășie tuturor izbinzilor noâstre. 
Acesta este izvorul tuturor izvoa
relor de energii descătușate și din 
el se trage tăria forțelor noastre, 
putința de neimaginat in fosta 
Românie, de a face ca, în mai pu
țin de trei decenii, să înmulțească 
și să rodnicească de 25 de ori pu
terea țârii asigurindu-i dreptul 
inalienabil și de nezdruncinat de a 
intra in rindul popoarelor celor 
mai evoluate ale lumii.

>A'i.

N
e mai despart citeva ceasuri de clipa încărcată de emoție șl 
solemnitate cind anii se intilnesc. Iși dau mina pentru a se 
despărți apo, definitiv. Așa cum o cere tradiția fiecărui re
velion si. de această dată, la cumpăna lui 1973, ne ingăduim 

râgazu.1 unui .scurt moment bllanțier. adunăm și analizăm cu obiecti
vitate tot ceea ce am înfăptuit in răstimpul celor 365 de zile ale sale, 
greutățile inerente cu care am fost confruntați Intr-un moment sau 
altul, ne fixăm noi obiective pentru anul care se pregătește să preia 
ștafeța. Iar ceea ce se intimplă cu noi toți la scară Individuală, se 
repetă cu rezonanțe mai profunde, mal responsabile la scara societății, 
generind strategia dezvoltării economice și sociale In cel de-al pa
trulea an al cincinalului, jalonat de devotamentul conștient și activ, 
de simțul acut al apartenenței la eforturile susținute ale întregii noas
tre colectivități.

Există insă șl calendare al căror mers este Independent de noțiu
nea noastră obișnuită despre timp. Măsura lor o conferă munca avin- 
ata. plină de rodnicie și succese, intensitatea și calitatea ei. Sint ca
lendarele bătăliei pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen ale 
numeroaselor colective de muncă.

Pulsul anului economic 1973 a fost energic șl generos. In Industrie, 
pe șantiere, in agricultură, munca — un adevărat numitor comun social 
— a forțat orele să bată mai repede, iar filele acestor mii de asemenea 
calendare au fost întoarse mai grăbit și au fost aduse in prezent, date 
la care ar fi trebuit să ajungem peste săptămini, luni sau chiar ani. 
Ciștigul de timp, cu influențe atit de favorabile asupra dezvoltării eco
nomiei naționale, pune pc alt plan o întrebare firească : care din aceste 
colective va sărbători primul Revelionul cincinalului, celebrind totodată 
trecerea intr-o nouă etapă a activității sale, cu larga ei perspectivă spre 
viilor ?

Să răsfoim împreună citeva asemenea calendare de „economisit 
timpul", cu regretul anticipat că spațiul nu ne permite să Întocmim 
un tablou cuprinzător aJ tuturor unităților economice, In care mindrla 
pentru progresul mai rapid al țării are o solidă acoperire in Dropriul 
etort și in propria contribuție la acest progres.

• 25 aprilie. Cu un avans de 60 zile, Încep probele tehnologice la 
întreprinderea mecanică de material rulant din Roșiorii de Vede.

o 7 mai. Odată cu îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan pe 
primii trei ani ai cincinalului, la întreprinderea „Azur" din Timișoara 
este, practic, 1 ianuarie 1974.

• 19 mai. Constructorii de pe șantierul complexului hidroenergetic 
de pe Someș străpung galeria de fugă de la centrala subterană de la 
Mărișelu. Odată cu acest eveniment, avansul de timp față de calenda
rul obișnuit a devenit de 19 luni.

• 9 august. în întreprinderile economice ale județului Neamț pre
vederile planului la export pe perioada 1971—1973 au fost realizate cu 
150 zile mai devreme.

• 31 mai. Au inceput să producă, cu o lună înainte de termen, tur
nătoria de fontă și atelierul de prelucrare a cilindrilor de la între
prinderea de fier Vlăhița.

• 22 august. Brigada lui Petru Moraru, de la întreprinderea minieră 
Leșul Ursului, raportează că muncește in contul zilei de 25 august... 1974!

© 5 octombrie. Este consemnată prima unitate din țară care a în
deplinit sarcinile de plan ce-i revin pe primii 4 ani ai cincinalului : 
întreprinderea de confecții din Botoșani.

® 20 noiembrie. Executind ultimele lucrări în contul Iul... 1974, Trus
tul de construcții industriale din Constanța reeditează această perfor
manță. Un amănunt suplimentar, dar grăitor : lucrătorii trustului ating, 
concomitent, nivelul planificat al productivității muncii pe intregul 
cincinal.

© 5 decembrie. Din Hunedoara, siderurgiștii raportează partidului 
și întregii țări încheierea cu succes a prevederilor de plan din acest 
an. In ultimele 25 zile ale lui 1973, munca lor s-a concretizat intr-o 
producție suplimentară de 400 000 tone oțel și fontă, livrată economiei 
naționale.

© 7 decembrie. Rezultatele obținute de industria orașului Sighișoara, 
mandatul încredințat de oamenii muncii din această localitate au per
mis organizației municipale de partid să-și reînnoiască angajamentul 
de a înfăptui cincinalul in mai puțin de 4 ani.

Cum spuneam, acest „tablou de onoare" este Incomplet, dacă îl ra
portăm la realizările lui 1973, cu justificare, privit acum, in retro
spectivă, ca un an decisiv in bătălia cincinalului. In același timp insă 
— și acesta reprezintă cu siguranță ciștigul cel mai important — com
petiția pentru cincinal nu este încheiată, se află in plină desfășurare, 
însuflețite de exemplul comunist al fruntașelor, sute de alte colective 
de muncă, prin voința hotărită a oamenilor care le formează, prin 

• 5. entuziasmul lucid și munca lor. de zi cu zi, pătrunsă de o inaltă exi
gență și dăruire socială, isi afirmă tot mai plenar dreotul de a urca, 
la loc de cinste, treptele cincinalului.

Cristian ANTONESCU

Intrăm acum, peste numai o zi, in cel de-al treizecilea an de la elibe
rarea patriei. Intrăm in cel de-al treizecilea an al noii istorii instaurate 
pe meleagurile românești. Intrăm mai profund pe poarta viitorului pe 
care am pătruns in acel august de foc, dc 25 de orj mai puternici decit 
eram in anul celor mai mari realizări ale României de altădată.

Și vom fi. peste puține decenii. însutit mai puternici, căci aceeași 
inimă care ne-a deschis porțile viitorului, inima comuniștilor, bate in r;« - 
mu) întregii țări, in ritmul certitudinilor noastre de neclintit față de ziua 
de miine a țării mereu mai înfloritoare.

Ioan GRIGORESCU

Anul nou începe la Sfintu Gheorghe (județul Covasna) sub semnul 
unei importante creșteri a potențialului industrial. Zilele trecute a 
intrat in producție intreprinderea de aparatal electric auto. In foto

grafie. secția de asamblare a clacsoanelor.

LA NESECATELE IZVOARE
ALE OPTIMISMULUI

(Urmare din pag. a Il-a) 

treime din sporul producției sale 
industriale va fi obținut de pe 
urma noilor obiective economice, 
intrării lor neintirziate in parame
trii (proiectați". • In legătură cu 
această esențială operativitate, des
prindem din declarația făcută re
dactorului nostru de către prof. 
IOAN URSU, președintele Consi
liului Național pentru Ș’ 
Tehnologie : „Pentru 1974 in întrea
ga noastră activitate este o datorie 
de onoare să respectăm indicațiile 
cuprinse in cuvântarea secretarului

DIN SATUL ROMÂNESC, ÎNĂLȚAT PRIN 
HĂRNICIE LA DEMNITATEA PE CARE O MERITĂ 

OAMENII LUI, UN TRADIȚIONAL RĂSPUNS:

,,Semne bune
...Cu aceste cuvinte l-a Intimpi- 

nat pe reporter președintele ILIE 
BARAITARU, ales neîntrerupt. de 
15 ani, al celor 1 500 de țărani 
cooperatori d n Girla .Mare. O ju
mătate din cele trei decenii, de 
virstâ nouă a țării, trăită în efortul 
continuu al răspunderilor față de 
obștea cooperativei. Răspunderi îm
plinite cu cinste : de două ori Or
dinul Muncii cl. I a răsplătit har- 
r..cia acestor menedinv-m de la Du- 
năre. In '72 pentru floarea soarelui, 
in '73 pentru cea mai mare produc
ție de griu la hectar — 5 000 ke — 
in teren nejngat. Dar in ‘74 ? „Mai 
jos de 6 000 nici nu ne gindîm !. ne 
spune H e Bârâitaru. Acesta este 
gindul și angajamentul nostru. In 
numele cooperatorilor noștri l-am 
rostit, in toamnă, ia Slobozia, in 
fața tovarășului Nicolae ceaușescu 
și tot in numele lor il întăresc 
acum, cu gindul ]a toți tovarășii 
noștri de întrecere din toată tara, 
cărora as vrea să le transmit ura
rea noastră de bine si sănătate ?i 
de belșug In noul an. Că ’74. vă 
•pun eu, are semne bune !« • De 

general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care sublinia : 
„Este necesar ca organele de 
conducere din intreprinderi, cen
trale și ministere să urmărească 
realizarea planului tehnic așa cum 
se urmărește îndeplinirea planului 
de producție..."

..Așadar, un singur gînd — al e- 
ficienței. al bunei gospodăriri — 
de la muncitor la organul de con
ducere din minister, de la cel mal 
mic atelier și pinâ la marile în
treprinderi. Dar să vedem ce spun 
solii câtorva dintre acestea.

anul are!“

aceeași părere a fost și Ing. IOAN 
VLAI), director generai al I.A.S. 
Insula mare a Brăilei. Ne-a spus : 
„In anul cele: de-a 30-a aniversari 
a eliberării ne-am propus să obți
nem. pe cele 33 000 de ha insămin- 
țate cu porumb, cea mai mare pro
ducție medie înregistrata in istoria 
Insulei" © „Tot o depășire record 
iși propun, pentru ’74 și oamenii 
Bărăganului — „Cavalerii piinii", 
cum i-a numi*  „Scinteia" intr-un 
reportaj, pe agricultorii județului 
nostru — nc—a spus Ing. ION 
AVRAM. director adjunct al Direc
ției generale pentru agricultură — 
Ialomița. Toți sint pregătiți să ob
țină, la anul, cea mai mare produc
ție medie de griu din istoria acestor 
locuri. Garanții ? Soiurile de inaltă 
productivitate, insămințate zonat ; 
un spor de 20—25 la sută mai mul
te îngrășăminte față de anul tre
cut. mecanizare sporită (vom redu
ce timpul de recoltare cu 4—5 zile). 
Acestea sint pcnLru noi semne bu
ne ale recoltei noului an." • Dar 
iată și alte asemenea semne, in 
alt capăt de țară, la I.A.S. Panciu, 
'--•■•ocale de economistul IOSIF AN- 
DRONTC, șeful fermei nr. 6 : 
„Printr-o metodă nouă de cultivare 
a viței de vie, numai la ferma 
noastră am obținut in ’73 o pro
ducție suplimentară de 15 vagoane 
de struguri. $i metoda a fost apli
cată experimental. înseamnă că in 
’74. cind o vom generaliza, -paha
rul» de vin pus de podgorenii 
Panciului pe masa țării va fi de 
zece ori mai mare41 • Mai mare va 
f: și stiva de mere de soi. După 
■ am ne-a încredințat ing. CORNE- 
LIU PATRAS (creatorul vestitului 
„Ionatan de Vrancea". cel care, in 
15 ani a sporit spectaculos produc
ția de mere de la 2 500 kg ia 18 000 
kg la hectar) ..in 1974 există toate 
condițiile să atingem 45 000—50 000 
de kg- la hectar — adică una din
tre cele mai mari producții din 
lume" • Griu. porumb, struguri, 
mere... Pentru jng. ION N’EAMU, 
președintele Consiliului intercoope- 
ratist Ungheni (Argeș), problema 
nr. 1 a anului 1974 o reprezintă pă
șunile. ..In zona Unghen . Hum le 
Celțu. ne-a spus el. pe 280 de hec
tare am reinsămințat specii de mare

productivitate de graminee și legu
minoase perene. Țelul nostru de 
mindrie pentru anul viitor; 40 000 
kg masă verde la hectar". înmulțiți 
40 000 cu 280. Ce înălțime ar avea o 
asemenea „claie" ? Si. cite animale 
g-ar putea infrupta din ea ? Dar, 
mai ales, ce fel de animale ? e La 
această întrebare ne-a răspuns, in- - 
tr-o succintă perspectivă asupra 
zootehniei românești in ’74. dr. ing. 
STELIAN DINESCU. director in 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor ; „Anul 1974 
înseamnă o importantă clapă in a- 
plicarea Programului național de 
ameliorare a efectivelor de anima
le. Pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate prin Hotărirea Plenarei co
mune a C.C. al P.C.R. și a Consi
liului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale din 27—28 noiem
brie 1973, in noul an vor funcționa 
peste 200 ferme de elită și vor fi 
supuse controlului oficial dc origi
ne și productivitate peste 188 mii 
taurine. 250 mii ovine și 32 mu 
porcine. Se va extinde insămin’a- 
rea artificială, ca metodă avansată 
de reproducție, cu 7 la sută la tau
rine, 59 la sută la ovine și
de peste 13 ori la porcine,
față de anul 1973. Verifica
rea reproducătorilor asupra capa
cității de a transmite la urmași în
sușiri îmbunătățite se va transfor
ma, in anul 1974, într-un program 
cu caracter de generalizare, efecti
vul supus testării după descenden
ță și performanțe proprii urmind a 
fi de 8 ori mai marc la taurine, de 
4 ori la ovine și de 5 ori la porcine, 
față de 1973. în paralel cu aceste 
măsuri vor fi mai amplu utilizate 
rezultatele bune obținute dc țările 
cu zootehnie mai avansată. Pentru 
aceasta, printre altele, sint prevă
zute creșteri ale importurilor de 
taurine, ovine și porcine din rase 
perfecționate". • pornind de Ia a- 
cest „panoramic" am „detaliat ima
ginea". oprindu-ne la una dintre 
multele unități ale zootehniei ro
mânești : întreprinderea pentru 
creșterea -Și ingrășarca porcilor din 
Beregsâu-Timiș. Ing. GII. Sl-RB.W. 
șeful fermei nr. 1, ne-a spus: ..Anul 
acesta am avut rezultate mulțumi
toare. La anul insă ne propunem 
să le ridicăm cu încă 3 procente 
față de plan. Vom asigura o selec
ție riguroasă și o lotizare perfectă 
a efectivelor de vieruși și scrofițe, 
incit sporul producției noastre să 
însumeze nu mai puțin de 5 000 
purcei ințărcați".

în lumina indicațiilor partidului, 
a prevederilor planului de stat. 1974 
înseamnă și anul relansării vigu

roase a acțiunilor de valorificare in
tensivă a tuturor suprafețelor de 
teren, dc redare in circuitul agricol 
a mii și mii de hectare. Iată, in le
gătură cu aceasta, două secvențe 
desprin.se din două capete de țară ; 
© ..Șantierul de îndiguiri Someș- 
Aval și Amonte și oraș Satu-Mare
— șantier aparținind de Trustul de 
îmbunătățiri funciare Oradea — 
ne-a spus tehnicianul AL. ENACHE
— a făcut imposibile inundațiile, in
1973. pe 22 000 de hectare. Anul 
1974 il vom onora prin realizări și 
mai mari : din cele 55 000 de hecta
re planificate să fie redate agri
culturii in zona amonte la sfirșițul 
anului 1975. vom finaliza cel puțin 
25 mii ha la finele anului 1974". 
o De pe Someș, din șesurile lui 
Pintea Viteazu — o trecere in 
..Țara Vrincioaiei". De la lupta cu 
apele — la lupta cu eroziunile : 
,.în județul nostru, ne spune tov. 
CUCULAS, peste 8 600 de hectare

Un pahar rubiniu pentru viața
noastră nouă, pentru realizările 
de azi, pentru cele de miine

„Pentru cine ridicăm paharul ?**  
Reporterii au pus întrebarea de 
mai sus tuturor celor chestionați. 
Iată, succint, citeva răspunsuri din 
citeva... mii. • „Eu și soțul meu. 
Ion. vom închina pentru casa nouă 
pe care ne-o terminăm în ’74. La 
fel vor face și alte femei din 
ferma noastră : Titina Salt. Irina 
Bulzan, Maria Marușca". (FLORI- 
CA MARINEANȚU, îngrijitoare de 
animale in C.A.P. Jebel-Timjș). 
• Tot pentru intrare in „casă 
nouă" va închina și medicul AN
DREI DINCA din Reșița : „Vom 
primi, in ’74. cu cinci luni mai de
vreme, un spital nou-nouț, cu 700 de 
paturi, și o policlinică cu o capa
citate de 3 000 de consultații pe zi. 
Poate fi alt eveniment mal însem
nat decit acesta, pentru noi. cei 
care veghem ca Cetatea de Foc să 
fie și o Cetate a sănătății ?“ • Un 
alt discipol al lui Hvpocrat, medi
cul OCTAVIAN HAGIU, de la spi
talul din Băneasa, jud. Constanța, 
vrea să închine pentru .... cei șap
te colegi tineri, toți proaspeți ab
solvenți. care vor împlini, in ’74, 
primul lor an de profesie și care, 
sint sigur. vor face totul spre a 
întări prestigiul dc unitate frunta
șă al spitalului nostru" • Șl iată, 
acum, declarația comună a nu mal 

vor fi scoase, in 1974. de sub in
fluențele nefaste ale eroziunii. Ac
țiuni inedite pentru aceste locuri se 
vor desfășura in zonele colinare 
Zăbrăuț-Trotuș și Odobești-Cotești- 
Dragosloveni, unde, prin lucrările 
de terasament și nivelări, vor fi 
dislocați peste 340 000 mc de pămint. 
O adevărată pădure antierozională 
va apărea pe o suprafață de 180 de 
ha, iar barajele ?i stăvilarele rave- 
nelor, benzile inierbate vor cuprin
de alte 100 de hectare, prin aceas
ta vor fi date agriculturii peste 300 
de hectare și vor fi ferite de de
gradare alte 1 000".

Sporul recoltelor. întinderea pă
șunilor. creșterea turmelor și cire
zilor. grija față de pămint — iată 
ginclurile in prag de an nou, ale 
oamenilor agriculturii noastre so
cialiste. Fiecare dintre ei ar putea 
mărturisi, in cite o ipostază speci
fică. pentru întreaga oaste de „ca
valeri ai piinii".

puțin de patru absolvenți, cetățeni 
ai orașului Sf. Gheorghe : CARLA 
CIUPE, TAMAȘ ANDRAȘ, GA
BRIELA DOBRIN și KOVACS 
GABRIEL, toți avînd frumoasa 
virstă de... cinci ani și cu toții 
absolvenți ai primului an de grădi
niță : „Noi, pentru că am fost cu
minți, am primit d» la Moș Go
rilă o grădiniță nouă și frumoasă 
(este vorba de modemul complex 

cuprlnzind o grădiniță cu 240 locuri 
și o creșâ cu 100 de locuri — 8 săli 
pentru grădiniță. 4 săli pentru cre- 
șă, cabinet medical, bucătărie — 
n. r.) și promitem să fim la anul sl 
mai cuminți, să nu supărăm pă
rinții, să ne jucăm frumos, să as
cultăm de tovarășele educatoare". 
© în legătură cu același domeniu, 
ELENA MARIETA SAVA, director 
general in Ministerul Educației și 
învățământului, ne-a informat că. 
In 1974. numărul celor care se 
ocupă de educația celor mai mici 
cetățeni va spori cu o promoție de 
2 183 de absolvente ale liceelor pe
dagogice. Să ne imaginăm tabloul 
gingaș a mii și mii de pahare cu... 
lapte, ridicate de către copii (toți 
cei de 5 ani vor fi cuprinși in 
’74—’75 in învățămintul preșcolar) 
In cinstea noilor educatoare. Să ne 
imaginăm, de asemenea, că in cin
stea lor se vor da banchete cu 
CI-CO și acadele. • ...și să trecem 
la un eveniment cu totul și cu to
tul... dulce al anului 1974 : „La 
□ nul. industria românească a za
hărului imolinește 100 de ani, ne-a 
sous VASILE PLATON, directorul 
Centralei organizării producției șl 
industrializării sfeclei de zahăr. 
Toți oamenii noștri vor închina, de 
Anul nou. un... gind acestui eveni
ment. Spun un gind, pentru că de 
revelion vom lucra cu toții, ca ori
ce întreprindere cu foc continuu, ca 
să încheiem prelucrarea întregii re
colte de sfeclă din anul acesta. 
După aceea, desigur, ne vom în
gădui și o petrecere. • O petrece
re cum vor fi acelea la care vor 
participa și cetățenii Înfloritoarei 
comune Bucecea. „Eu, ne-a spus 
VASILE GHERASIM, președintele 
Consiliului comunal al F.U.S.. am 
să ridic primul pahar pentru depu
tății noștri. Pentru Gheorghe 
Alexa. Gheorghe Corneanu. Iii© 
Zaharia, Traian Hrușcă. Laurian 
Daniliuc, Aneta Gheorghiu. Lucia 
Deică, Neculai Butnaru. îndrăgiți 
șl respectați de întreaga populație 
a comunei, care știe că. in frunte 
cu asemenea oameni, vom indeolini 
tot ce ne-am propus pentru 1974 : 
inaugurarea microcom plexul ui sani- 

(Continuare in pag. a IV-a)
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CONSTRUCȚII SOCIALE
• BILANȚ ~3 IN ÎNTRECEREA PATRIOTIC A pentru gnsnodft- 

rirea si înfrumusețarea localităților : 134,6 m i mD de construcții, re
parații și Întreținea de străza și trotuare, amenajarea și extinderea cu 
circa 12 000 ha a spațiilor verzi, plantarea a peste 18 milioane 
pomi, arbuști si arbor;. construirea si amenajarea a ocste 7 000 te
renuri de sport si locuri de joacă pentru eonii etc. In luna ianun-

011111 h* inf(vnT,<'az‘* 1 * * * * 6 direcția de specialitate din cadrul 
C.F.C.P.. vom afla si numele orașelor si comunelor fruntașe pe tară

tar. asfaltarea & încă 1 500 mp 
itrăzi. plantarea a 200 000 flori,
1 500 pomi ornamentali și 2 000 m 1
de garduri vii. Vom începe con
struirea unei grădinițe in satul
CălineștL a unei săli a sporturilor,
a unei case de vinătoare și multe 
altele, pentru binele oamenilor". 
• Și acestea se vor înfăptui intr-o
6 in gură așezare. Dar pe cuprinsul 
Întregii țări ?

Iată, pe scurt, citeva crimpeie 
din bogata agendă de împliniri ale 
lui *74. in acest domeniu : o .în lo
calitățile Ograda, Gheorghe Dojs și 
Căzăneștl se vor deschide trei șan
tiere pentru construirea primelor 
locuințe destinate muncitorilor agri
coli ți țăranilor cooperatori, făcute 
după proiectele arhitecților. Aceste 
locuințe, 20 în fiecare localitate, se 
Încadrează în schițele de sistemati
zare ale comunelor și sint rezulta
tul unui studiu de locuibilitate al 
mediului sătesc din județ (confe
rențiar arhitect CEZAR NICULIU, 
directorul Institutului județean de 
proiectări Ialomița). • „Prin con
struirea unui modern aeroport, in- 
cepind din *74. Satu-Mare se va 
aEa la numai... două ore de Capi
tală". (VASILE GlTA, primarul 
municipiului Satu-Mare). • Și iată. 
In același perimetru de preocuoări. 
ce ne mărturisește un navigator al 
aerului. DONA DUMITRU, copilot 
pe B.A.C.-l-ll : „în anul care se 
Încheie am străbătut peste două 
milioane de kilometri pe liniile in
terne și internaționale. (Un amănunt: 
am 32 de an. din care 9 in rindu- 
rile aripilor românești). Evenimen
tul anului 1974 ? împreună cu alti 
colegi ne pregătim pentru a trece 
pe un nou tip de avion, care va 
intra in Înzestrarea companiei

• DIN FONDURILE SINDICATELOR s-au construit in ’73 16 noi 
ereșe sl grădinițe de copii, cu o capacitate de circa 5 000 de locuri 
Ga Pitești. Drobeta Tr, Severin. Cluj. Oradea. Ploiești. Constanta. 
Buzău. Cugir. Craiova. Rm. Vilcea. Pctnla. Hunedoara. Buhuși. Sf. 
Gheorghe. București sa.). s-au dat în folosință noile case de cultură 
de la Alexandria. Sibiu și Zalău, precum si clubul sindicatelor din 
cartierul Militari din Capitală, s-au extins stațiunile balneo-clima- 
terioe de la Singoorz. Herculane si Amara.
, * ,lN ULTIMA SAPTAMÎN’A A ANULUI. ÎN CAPITALA s-au dat 
tn folosință incâ șapte cămine muncitorești cu 880 locuri ; in total s-au 
construit 44 de cămine cu 5 910 locuri, depășindu-se cu peste 900 locuri 
• r-Eațamentul inițial al comitetului municipal de partid dn a se realiza 
peste prevederile planului de stat, din fonduri ncccntralizate, cămine 
Insumlnd cinci mii de locuri.

• S-A TERMINAT CONSTRUCȚIA unui cămin muncitoresc cu 100 
de locuri pentru salariații nefamiliști din cadrul Complexului C.F.R. 
Timișoara. In ultimii trei ani, in județul Timiș au fost date in folo- 
<ință cămine muncitorești cu 4 300 de locuri. Pentru anul viitor se pre
vede construirea a incă 7 cămine cu 1 760 de locuri.

COMERȚ —SERVICII
• REȚEAUA DE DESFACERE va spori In '74 cu altl 400 000 mo 

•uprafețe comerciale, prin construirea de magazine la parterul blocu
rilor de locuințe, prin realizarea de complexe comerciale si a 8 mari 
magazine universale — la Craiova. Brașov. Slatina. Buzău. Reșița. 
Tg. Jiu. Ploiești. Suceava.

• CENTRALA DE PRODUCȚIE Șl PRESTĂRI SERVICII a coope
rației de consum s-a angajat ca. pinâ la 31 decembrie 1974, să realizeze 
In totalitate sarcinile de plan pe întregul cincinal. în acest fel, popu
lația om mediul rural va dispune de condiții mult superioare pentru 
satisfacerea cerințelor curente. Și pentru mediul urban anul 1974 se 
anunță promițător : ritmul de creștere a sectorului serviciilor publice 
din cadrul cooperației meșteșugărești va fi cel mai ridicat de pină 
acum. Și o altă noutate ’74 : in cursul lunii ianuarie va fi organizată 
experimental, la Cluj, o „casă de comenzi" ; printr-un simplu telefon, 
cetățeanul x-a putea solicita efectuarea la domiciliul său a unei game 
complexe de servicii.

ODIHNĂ ȘI TURISM

• PESTE 500 000 DE OAMENI AI MUNCII vor fi trimiși în anul 
1974 la odihnă și tratament prin sindicate. Aproape 100 000 dintre 
aceștia vor beneficia de baza proprie a U.G.S.R. din stațiunile bal- 
neo-clima'.erice Herculane, Amara, Singeorz-băi ș.a.

• ANUL 1974 VA ADĂUGA CELOR PESTE 230 000 LOCURI exis
tente la ora actuală în hotelurile turistice din țară alte 3 400. In 
ordinea dării in folosință, ne vor spune „bine ați venit" hotelul sana
toria! Mangalia (aprilie), hotelurile din Dorobanți și Armenească — 
București (iunie), din Orșova și Porțile de Fier (iunie) etc.

Noua clâdire a spitalului clinic județean din Timișoara

OCROTIREA SĂNĂTĂȚII
• DURATA MEDIE DE VIAȚĂ în țara noastră oscilează în jurul 

vîrstei de 70 de ani (față de 42 ani înainte de război). Și in ce privește 
morbiditatea, profilul acesteia este asemănător cu cel din țările cu cea 
mal dezvoltată asistență medicală. In prezent, asistența medicală spe
cializată .ambulatorie” se acordă prin 407 policlinici, față de numai 37 
de unități in 1938. Crește mereu și numărul paturilor din 
spitale, care a aiuns la peste 185 mii (față de circa 34 mii in 
1938). Alte 11 spitale, cu 6 200 paturi, intră in funcțiune in anul viitor. 
De asemenea, va începe construirea unor noi spitale in orașele Tg. Jiu, 
Petroșani, Zalău, București.

Să ne organizăm viața în deplină concordanță cu

ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ!
Dacă oamenii sint 

în faple, Iar faptele 
sint ale oamenilor, a- 
tuncl... fapte. Adică 
ceea ce rămine cu și 
după noi ; discursuri 
despre oameni care so 
adresează oamenilor ; 
semnificind lumea și 
omul — un anumit tip 
de lume și un anumit 
tip de om.

Fapte... O parte din
tre cele intilnite de 
reporter în peregrină- 
rilc-i profesionale ale 
anului '73, prezentate 
nu cronologic, ci logic, 
în logica noastră nouă, 
reală, socialistă. Logi
ca noastră cea de toa
te zilele.

A șll pentru a reuși.
Se credea că pe o- 

goarele cooperativei — 
ce-i drept e drept : 
ori situate in pantă și 
aride, ori plasate In 
lunca Crasncei, fertile, 
dar inundate... — nu 
se poate face agricul
tură intensivă. Ca ar
gument se invocau da 
fiecare dată producții
le slabe și foarte slaba 
obținute de C.A.P. Bo- 
bota la porumb — în
tre 800—1 000 kg'ha. 
Asta chiar șl In ulti
mii doi ani, cînd me
dia recoltelor pe țară 
s-a plasat deasupra tu
turor performanțelor 
obținute vreodată pe 
teritoriile dintre Car- 
pați și Dunăre.

Am spus „se cre
dea". Și s-a crezut 
pină a intervenit... 
„domnișoara". Adică 
pină prin primăvara 
acestui an. Mi s-a 
spus : „S-a întimplat 
atunci ca domnișoara 
să se înfurie. La nervi 
ca la nervi — a uitat 
dintr-odată că praful 
și soarele i-ar putea 
decolora părul, că in 
Bobota nu găsești 
șampon nici să dai cu 
tunul, că lacul de pe 
unghii s-ar putea des
prinde... A lepădat 
pantofii cu toc înalt 
undeva la o margine, 
și-a răsucit de vreo 
palmă pantalonii eva- 
zați și, înarmată cu 
o sapă, s-a năpustit 
asupra pămintului. 
Zile in șir a insămin- 
tat porumb. Au aju
tat-o Mariana Rechi- 
șan, Viorica Fer, loan 
Blăjan și Florica Fi
lip..."

Pe la 1 iunie nu ră
sărise nici o plantă. 
Bobotanii clătinau ca
petele : „știam noi". 
Imperturbabilă, dom
nișoara a reinsămințat 
terenul. L-a amendat 
cu îngrășăminte. L-a 
plivit de buruieni. Re
zultat : in citeva săp- 
tămini lăncile vegeta
le au spart crusta și 
au început să se inal? 
țe. să se înalțe ca... 
porumbul îngrijit după 
recomandările cărți
lor. Recolta ? 4870 kg/ 
ha. intr-un teren com
parabil cu solul Sele- 
nei - LOTUL ȘCO
LAR.

Fiindcă domnișoara 
— așa o alintă bobo- 
tenii — este de fapt

profesoară de biolo
gie la școala din co
mună. Nealintată — 
se numește Rodica 
Fanca, este căsători
tă și foarte, foarte 
ambițioasă : „Știam
că omul, cit timp nu 
6o dă bătut, trebuie să 
reușească ; am vrut 
6ă demonstrez..."

Și a demonstrat. A 
Invalidat credința 
bobotanilor în imposi
bilitatea culturilor in
tensive șl și-a surcla
sat soțul — de specia-

tepte Bă se răcească 
cit de cit pentru ca 
Augustin Bildău și 
Gheorghe Neculai 
să-1 poată suda. îl 
văzusem sus, la cota 
4- 22, lingă blinda
jul incă fierbinte al 
converlizorUlui : cu
hainele șiroind de 
apa care se mai 
scurgea încă din lan
ce ; unul luminînd cu 
o lampă electrică por
țiunea care trebuia ob
turată, celălalt mî- 
nuind aparatul de mă-

cleloasă a lămpașu- 
lui :

„Declarație. Sub
semnatul Potra Va
lentin, maistru la a- 
zlucțiunea secundară, 
imi iau angajamentul 
ca In luna noiembrie 
să realizez 140 metri 
liniari de betoane in 
următoarele cond'ții 
(urmează 3 deziderate 
rle ordin pur tehnic). 
Dacă pierd renunț la 
salariul pe luna no
iembrie. Dacă nu, in
ginerul Ghiran imi

OAMENI

litate... Inginer agro
nom !

A vrea pentru a 
putea.

Noapte de Început 
de vară la oțelăria 
gălățeană L.D.

— Stop ! Gata I
— O apăsare pe bu

ton și convertizorul 
revine în poziția de 
reincărcare. Ceasor
nicele arată ora două 
și douăzeci de minu
te. Record ? Da, insă 
oțelarii qu par entu
ziasmați. Reiau noua 
șarjă cu înverșunare, 
nu-și acordă răgaz. 
Se liniștesc și se bucu
ră abia cînd aud că 
a început să funcțio
neze și convertizorul 
nr. 2. înseamnă că 
oamenii maistrului 
Gheorghe Leca s-au ți
nut de cuvint — repa
raseră avaria.

Se intimplase așa : 
cu prilejul preluării 
schimbului de la oa
menii inginerului Va- 
sile Popovici, s-a 
constatat că inelul 
de la ștuțul lăncii 
convertizorulul nr. 2 
este pușcat. Au fost 
nevoiți să oprească 
convertizorul, să-l aș-

sură. Pentru citeva ore 
s-a crezut că anga
jamentul lor — ca 
dimineața să poată ra
porta atingerea ci
frei de 50 000 tone 
oțel peste plan — a 
fost compromis.

N-a fost. De ce ?
„Am vrut..."
Dimineața, Galațiul 

fusese invadat de par
fumul florilor de tei, al 
algelor. Și al oțelului 
peste plan. Cit s-a 
promis.

A afirma pentru a 
respecta.

Munții Apuseni. Sus, 
pe Someșul Cald, ia 
Fintinele. în galeria 
aducțiunii secundare. 
La sfirșitul lunii oc
tombrie existau ră- 
mineri in urmă la be- 
tonări. îl întreb pe șe
ful lotului, inginerul 
Ionel Ghiran : De ce ? 
„Infiltrații. N-am pu
tut lucra. Recuperăm 
în noiembrie". Si
gur ? „Am plan 70 de 
metri pe lună. Voi face 
140 — am pariat. Cu 
cine ?

Scoate o hîrtie a- 
oroape udă si mi-o 
întinde. Desfac, citesc 
și notez la lumina

va preda două lăzi cu 
bere".

Ghiran și Potra sint 
cam la fel de tineri, 
„pină-n 28".

Alaltăieri telefonez 
din redacție la So
meș. Mircea Sasu, co
mandantul brigadie
rilor de acolo, imi 
răspunde că „sameșul 
plătitor n-a înregis
trat nici un refuz de 
salariu, iar de la Ali
mentara au fost cum
părate la începutul lui 
decembrie două lăzi 
cu bere". E clar.

A renunța pentru a 
cîștiga.

Vineri, 10 august 
1973. Orele 18.30.

A intrat în biroul 
secretarului comitetu
lui de partid de la 
U.M.G.A.B. și s-a a- 
runcat direct pe ca
napea. Ochi umbriți. 
Față bintuită de obo
seală. Altfel tînăr 
și... frumos — brunet, 
păr ondulat, ochi al
baștri... Citeva clipea 
încercat să doarmă. 
N-a reușit.

S-a ridicat în pi
cioare ca împins de 
resort și a început să 
se plimbe repede, re

pede. în sflrșit, m-a 
observat.

— De la beneficiar T 
Mi-e somn de nu mal 
pot. De două zile...

înclin capul și ri
dic din umeri — 
răspuns care poate 
fi interpretat oricum. 
Se îndreaptă spre te
lefon. formează un 
număr șl vorbește.

— Eu... Astăzi vin 
acasă pe lumină. Nu, 
nu pe neon. M-a piro
nit locului tovarășul 
Beșa, secretarul co
mitetului de partid. 
Mi-a zis că vine cine
va de la „Scinteia". 
Da, să-l dau explica
ții. N-a venit incă 
și nu-1 aștept de- 
cît maximum o ju
mătate de oră. Pune 
La frigider Cotnarul. 
E sărbătoare, înțelegi ? 
Am să și dorm. Te 
sărut...

Așază receptorul în 
furcă. Către mine :

— Parcă-1 văd pe 
cel care o să vină. Ga
zetarii ăștia nu se in
teresează decit de teh
nică. Habar n-au ce 
stă in spatele fiecărei 
realizări. Cite nopți 
nedormite, cite renun
țări, cită răspundere... 
Important e că am 
reușit. Cum naiba să 
nu știu, că doar i-am 
făcut proba. Miine e 
așa. oficial — presă, 
televiziune, chestii din 
astea. Voi cînd il 
luați ? îl așezați la 
Rogojelu ? Fiți atenți 
cum îl transportați. La 
noi, pe stand, vibra
țiile n-au deDășit pa
tru microni. Și cînd te 
gindești că e cel mai 
complex produs indus
trial din cite s-au fa
bricat vreodată în 
Romănla ! Turboasre- 
gatul de 330 MW 1 Su
nă frumos, nu ? O 
dată și jumătate cît 
puterea instalată a 
Bicazulul ! F.he...

Nu mai vine ziaris
tul acela. Să-i fie de 
bine 1 N-are ce să 
priceapă. O să-1 Im
presioneze tehnica. Și 
cînd te gindești că 
maistrul Anton Ghera 
a venit de la mare în 
mijlocul concediului 
numai ca să asiste la 
probă : că inginerul 
stagiar Florin Geor
gescu și-a aminat ple
carea. tot la mare, 
pentru același. motiv. 
Astea ar trebui scri
se dar... nu-1 mal aș
tept. Vă salut !

A doua zi, după pro
bă, ne-am cunoscut 
„oficial".

— Aha, beneficia
rul ! Sint inginerul 
Andrei Popa, șeful a- 
telierului tehnologic. 
Ati văzut ? Vibrațiile 
au fost sub doi mi
croni. Aveți grijă de 
el în centrală, la Ro
gojelu...

— Sint de la „Scin
teia". Beneficiar, to
tuși I

Mircea BUNEA

Pe cine 
să felicit 
mai întîi?

Ne-a rămas din bă- 
trinl frumosul obicei 
ca — în preajma 
unui- an nou — să 
adresăm felicitări și 
urări de sănătate unor 
semeni ai noștri, pe 
care l-am simțit a- 
proape și la bine și 
la greu ; a căror e- 
xistență s-a împletit, i
intr-un fel sau altul, I
cu a noastră ; a căror |
strădanie de flecare 
zi a fost îndemn pen- I
tru strădania noas- I
trd, pentru gindul ■
bun șl curat. Intr-un 
an de zile, in anul ce 
se încheie acum, am

, . cunoscut multi oa
meni, despre șl mai multi am aflat, și toți 
mi s-au impus prin faptele lor ; in rind cu 
ei m-am știut mai puternic, izbinzile lor mi-au 
prilejuit și mie, ca atitor altora, acele clipe de intensă I 
emoție care ne fac mai oameni... Și, iată, după obiceiul I
din bătrini, mă gindesc să le trimit o urare. Cunoscuți ’
și necunoscuți, de aproape, de departe, voi, care-ațl > 
însemnat ceva pentru mine, primiți un semn din par
tea mea...

Și, iată, mă-ntreb in zorii acestei zile (cum, poate, 
vă-ntrebațl și dumneavoastră) : pe cine ar trebui să | 
felicit mai iutii ?! După mulți ani, am căutat un oră- I
șei, cum ai căuta un om, și nu l-am regăsit, nu mai '
era ; pe locurile știute m-au intimpinat constructorii I 
unui oraș modern ; lor, constructorilor noului Vaslui, I 
să le adresez prima felicitare ? ! Intr-o seară de in- I 
cepul de toamnă am intilnit pe stradă, in dreptul unui 
spital bucureștean. o femeie tinără care plingea de I 
bucurie : după multe zile și nopți de chin, cițiva me- '

PICĂTURA DE CERNEALĂ
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dici li salvaseră copilul de la moarte... Acelor medici s
— intiia felicitare ? Și-apoi, intr-o zi insorită, am L*  
căutat alte locuri, pe care le străbătusem in tinerețe
— numai că eu îmbătrinisem, locurile acelea întine
riseră, și nu le-am recunoscut. Le-am spus construc
torilor modernei oțelării de la Tirgoviște : „Am po
posit și eu cindva aici"... Lor să le trimit acum prl- 
mult semn ?

Zilele acestea am străbătut — pentru a cita 
oară ? — bătrinul cartier Pantelimon. Pentru a cita 
oară, nu știu ; știu sigur însă că pentru prima oară 
m-am oprit și m-am uitat cu atenție în jur, înviorat 
de priveliște : curind vom. consemna apariția unuia 
dintre cele mai moderne cartiere ale Capitalei. Am 
văzut hambarele acestei toamne bogate ; am cutreie
rat păminturile in care așteaptă sămința recoltei vii
toare ; de la sat, tata imi scrie că a fost un an bun, 
și s-așteaptă lo altul și mai bun. Așa să fie... Din mij
locul Saharei imi scrie un prieten, plecat acolo cu 
un grup de geologi români, in cadrul unor acorduri 
de colaborare dintre România șl Algeria — Imi scrie 
că anii de muncă pe șantierele de-aici din țară (Leșul 
Ursului și altele) ti prind bine, se-nvață meserie se
rioasă la noi... Să tot fie vreo șapte-opt ani de cind, 
intr-o după amiază, un bărbat ce aștepta la o inter
secție de străzi mi-a făcut semn să opresc mașina 
și-am oprit lingă bordură, dorind să aflu ce dorește : 
„Mă numesc Ștefan Tripșa, sint oțelar la Hunedoara, 
trebuie să ajung urgent la Consiliul de Stat, n-am 
prins nici un. tari, v-aș ruga, dacă aveți amabilita
tea"... Eroului Muncii Socialiste de la Hunedoara să-i 
adresez prima felicitare ? Sau lui Marin Bănită de la 
„Grivița roșie" ? Am in față un tablou al pictorului 
naiv Nicodim, m-am gindit de multe ori să-i trimit 
citeva rinduri...

Dar nu mă pot hotărî pe care dintre cei pomeniți 
mai sus să-i felicit mai întii — fiecare dintre ei ar 
merita... și-atunci, cer îngăduința să povestesc despre 
un copil (o fi avînd vreo cinci anișori) și despre un 
bătrin (trecut, cred, de șaptezeci), pe care i-am vă
zut, intr-una din zilele acestui an, sădind un pom 
in fața unei case noi... „O să prindă rădăcină, și-o să 
crească mare, cum o să crești și tu !“ — spunea bă
trinul. Din ziua aceea nu i-am mai intilnit pe bătrin 
și nepot. Dar pe lingă pomișorul sădit de ei trec a- 
desea. Acum l-a împodobit chiciura. Poate că tn noap
tea Anului nou o s-arate ca un pom de iarnă. II simt 
cum adună puteri, ca s-ajungă in primăvară, să se 
răsfețe-n soare, să înflorească.

O să-i mal întilnesc vreodată pe copil, pe bătrin ?! 
Lor, primul gind bun pentru anul ce vine.

Nicolae ȚIC

LA NESECATELE IZVOARE
ALE OPTIMISMULUI

(Urmare din pag. a ni-a) TAROM. Gindurile imi sint mar
cate de acest eveniment deosebit 
pentru profesia de care sint ’îndră
gostit. Voi traversa alte milioane 
de kilometri spre noi și noi țări de 
pe meridianele globului, țâri cu 
care România socialistă întreține 
legături de prietenie și colaborare. 
Strădania de a-mi îndeplini exem
plar — la sol ca și la bordul navei 
— sarcinile profesiei — iată dorin
ța fierbinte cu care pășesc in noul 
en • Și acum iată gindurile unui 
„cărâus de Dunăre". GRIGORE 
BOATÂ. comandantul navei flu- 
v.a'.e ..Ardeal" : ..Am efectuat in
1973. pentru călători, peste 300 de 
curse pe distanța Brăila—Sulina— 
Periprava și retur în anul viitor, 
motonava noastră va efectua alte 
320 de curse. Aceasta înseamnă 
parcurgerea a aproape 59 000 km șl 
asigurarea transportului a circa 
192 000 călători. Confort sporit, vi
teze sporite de dc-plasare — aces
tea sint noutățile lui '74. dacă ți
nem cont că incă 4 nave pentru 
pasageri, a cite 150 de locuri fie
care. intră înccpind din anul viitor 
In dotarea flotei noastre fluviale" 
o Drumuri de aer, drumuri de 
ană... Dar drumurile... cumpărătu- 
r.lor zilnice ? Un prim reper ni l-a 
oferit NICOLAE STANCIU, vice
președinte al Consiliului popular al 
municipiului București : „în Capi
tală spațiul comerc.al va spori, in
1974. cu 43 000 mp. Exact suprafața 
a opt stadioane olimpice" • Și alt 
neper, la fel de caracteristic pentru 
Întreaga tară, oferit de data aceas
ta ^e ARON RADULIAN, președin
tele U.J.C. Prahova : „în 1974, la 
noi In județ, rețeaua prestărilor de 
servicii către populație va crește 
cu 41 la sută (in 1973 creșterea a 
fost doar de 10.5 la sută). De ase
menea. vor lua ființă sau se vor 
dezvolta aproape 200 de unități. Iar 
in 90 se vor introduce for-me mo
deme de servire". • „Un maga
zin general cu 4 500 mp. o cresă. 
o grădiniță, două scoli profesiona
le. blocuri cu 600 de apartamente, 
un cămin pentru fete, un cămin 

pentru nefamiliști — iată numaii o 
parte din sporul de zestre a ora
șului nostru in 1974". (RADULY 
ALEXE, prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid Miercu
rea Ciuc) o Sub semnul imperati
vului Spre binele omului își în
scrie activitatea și Institutul de 
medicină și farmacie din Cluj. 
Prof. univ. dr. docent OCTAVIAN 
FODOR, rectorul institutului, ne-a 
spus : „în 1974 sper și doresc cu 
tărie realizări viguroase și origi
nale ale colaboratorilor și elevilor 
mei. care sint încadrați cu toții pe 
făgașe proprii In explorarea necu
noscutului, căruia, in noul an. 11 
vom smulge noi taine. De pildă, ne 
vom bucura să putem afla răspun-

Aspirațiile fiecăruia
în prag de an nou, visurile ro

mânilor incheagă țesătura trainică 
și culoarea de neșters a unei spi
ritualități puternice, unitare. Iată, 
citeva argumente desprinse din 
carnetele reporterilor • în vreme 
ce un lăcătuș de la Dunăre — 
maistrul GH. LUPU. Erou al Mun
cii Socialiste, visează să-și realize
ze. in 1974. cea de-a 101-a inova
ție, in alt capăt de țară, la Iași. 
DUMITRU SCURTU. un tlnăr teh
nician. student seralisl in anul IV 
al Facultății de electrotehnică, tră
iește de pe acum emoția clipei cind 
va păși pe poarta întreprinderii 
(introprinderca de prelucrare a 
maselor plastice) in ipostaza de in
giner... • Și — tot in același spațiu 
emoțional — declarația făcută re
porterului de către profesorul ILIF 
STANCULESCU d:n Cimpulung 
Muscel („După 48 de ani de pro
fesorat. in această toamnă am ie
șit la pensie. Pentru '74 am un 
singur gind : să folosesc din plin 
timpul liber pe care-1 am pentru 
a-mi îndeplini îndatoririle dc- de
putat.") se Înscrie. Intr-un tulbu
rător dialog al viratelor, alături de 
mărtu- <rea studentului TUDOREL 
CIUREA, de la Facultatea de Me
dicină din Craiova : „Vom fi pri- 

sul la citeva din problemele care 
ne preocupă — cu deosebire din 
domeniul bolilor digestive — cu 
gindul de a ne spori capacitatea 
de combatere șl prevenire a bolii, 
o Mama eroină ELENA BĂRBO- 
SU din Vulturești (Vaslui), cu 10 
copiii, ne-a spus : „Am crescut de 
fapt 16 oopii, pentru că soțul meu 
a avut și el 6 copii după ce i-a 
decedat prima soție. Pe toți i-am 
crescut și iubit laolaltă. Viorel e 
strungar la Codlea, Silvia e uceni
că tot acolo, o să se facă și ea 
strungăiriță. Ca și Ducă, strungar la 
Iași, care învață și la seral, să a- 
jungă inginer... Cum este Maricica, 
ingineră filatoare la Arad. Cei mai 
micj — pe la școli Au venit toți 
in vacanță. De revelion vor veni 
și ceilalți. Cind o să ne adunăm in 
jurul mesei, o să ridicăm paharul 
pentru sănătatea tuturor. pent.ru 
armonie în familia noastră și in 
toate familiile — și. de asemenea, 
pentru țară — să fie mereu înflo
ritoare, frumoasă, harnică, unită, 
cum e familia noastră".

in năzuințele țării

ma promoție de medici formați In 
acest oraș care deținea cindva re
cordul mortalității". O mare cinste 
și o mare răspundere De aceea. 

pentru mine, fiecare nou an’ în
seamnă un spor de maturizare, nu 
numai profesională, dar și civică..."

CE DECLARĂ CAMPIONIL
„Trofeul puteau să-1 cîștige și 

alți tovarăși ai mei, mulți sint la 
fel do pregătiți ca și mine. La anul 
o vor demonstra, sint sigur. Dar 
nici eu n-am .să mă las". (SPIRI
DON PINTILIE, strungar la F.M.I. 
Fălticeni. ciștigătorul finalei pe 
(ară a Olimpiadei tinerilor strun
gari și frezori) © „în 1974 doresc 
tare mult, pentru bucuria mea. 
pentru prestigiul sportului româ
nesc, să ciștig Wimbledonul. Urez 
cititorilor «Scinteii»- din toată ini
ma : La multi ani !“ (ILIE NĂS- 
TASE, „Nr. 1" in sportul românesc 
și in tenisul mondial) • „M-am 
clasat primul pe ț-ară, in 1973. din 
120 000 de concurenți. Totuși, nu 
pot uita că. pe cei 3 000 de mp 
parcurși, comisia de concurs a gă- 
sit in urma mea două fire de pir. 
în '74. promit că nu va mai găsi 
nici unul". (CONSTANTIN I. CĂR
BUNE. mecanizator la S.M.A. Lo- 
custcni-Dnli. campion national la 
arat pe 1973) o „în 1974. doresc in 
primul rind ca. alături de colegele 
mele din lot. să reconfirmăm fap
tul că sportul pe care-1 practicăm 
este in ascensiune pe plan inter
național. Ocazia cea mai bună ni 
se ofe^ă la camninnatele mondia
le" (ALINA GOREAC, triplă me
daliată Ia camoionatelc euroncne 
de gimnastică, ediția 1973) o „Pen
tru 1974 am două proiecte. Primul : 
Să ml căsătoresc. Al doilea : fap
tul că m-am căsătorit să nu mă 
împiedice să-mi mențin trofeul 
cîștigat anul acesta. Dimpotrivă !“ 
(ELENA BADEA, 18 ani. confec- 
ționcră. Fabrica de confecții Cra
iova. cîștigătoarea trofeului „Miinl 
măiestre") o „Mă bucur mult pen
tru cinstea ce mi s-a acordat la 
sfirșitul acestui an. Nu pot să uit, 
totuși, că in 1973 echipa noastră 
națională a pierdut mult din pozi
țiile ciștigate cu trudă. A lupta 
pentru a le recuceri este. cred, o 
datorie de onoare pentru întregul 
nostru soccer" (ION DUMITRU, 
echipa „Steaua", fotbalistul nr. 1 
al anului 1973). o „Sint intr-a X-a 
la seral Absolvirea cu cinste a 
clasei este, pentru mine primul o- 
biectiv in 1974. Apoi, bineînțeles, 
lupta pentru păstrarea trofeului pe 
care-1 dețin". (GII. ADRIAN, 
frezor la I.U.P.S. Suceava, ciștigă
torul finalei pe (ară a competiției 
„Freza de aur").

ll
Fiecare gind de viitor — 

un dar pentru colectivitate
Gindul permanent deschis către 

viitor, leit-motiv al anchetei noas
tre, poartă amprenta distinctă a 
climatului orinduirii noastre socia
liste, semnificativ, in acest con
text, este și faptul că dintre toți 
cei chestionați, nici unul n-a dorit 
ceva strict pentru sine. • Cu senti
mente calde, generoase, ne-a vorbit 
caporalul ILIE MARIN, în civilie 
electrician la Șantierul naval din 
Constanța, despre noua meserie 
învățată in armată: radiotelegrafia: 
„întors la intreprindere, voi fi mult 
mai folositor producției, tovarăși
lor mei, decit la plecare. Cum s-ar 
spune, le-a plecat la armată un 
meseriaș și li se-ntorc doi in a- 
ceeași persoană. • Dar cite „per
soane" sălășluiesc in inima institu
toarei pensionare ECATERINA 
DUCA, din Iași, in virstă de 102 
ani, care a răspuns anchetei noas
tre la modul... adolescentin, adică 
in versuri („Cit munci-vei pentru 
țară, / Vei aduna o comoară... I 
Căci partidu-ocrotitor / A-mplinit 
al țării dor"), o O dăruire geamănă 
cu aceea a pictorului naiv IONIȚA 
NICODIM, din satul Brusturi, co
muna Hălmagiu. care ne-a sous : 
„Am expus în Italia, Elve
ția. Franța, Cehoslovacia, Iu
goslavia. Japonia, S.U.A., Dane
marca, Norvegia. Am luat și 
premii ; ultimul la expoziția inter
națională din Lugano — Elveția. 
Dar stare de emoție ca tn această 
perioadă n-am avut niciodată. Pen
tru 1974 lucrez la portretul lui 
Avram Iancu, așa cum il știm 
noi din legende, și-mi bate inima 
la fiecare trăsătură de pensulă. Va 
fi modestul meu omagiu adus mă
rețelor evenimente ale anului vii
lor". • Ing. WALTER FRIEDRIECH, 
șeful colectivului de proiectări de 
la Fabrica de ceasuri „Victoria" 
din Arad, ne-a vestit cu entuziasm 
că anul 1974 „va fi și anul primei 
pendule românești", încit aveam 
impresia că e gata să ia în spate, 
el și colaboratorii săi, cite o pen
dulă și s-o ducă în pragul case
lor : -Pendulă românească I Ia 
priviți cit e de frumoasă...»" • 
MARIN MATEI, secretarul comi
tetului de partid de la viitoarea 
fabrică de rulmenți din Alexandria, 
ne-a 6pus : „Pentru '74, eu nu 

visez decit... oameni. 200 de oa
meni. Tineri, puternici și, neapărat, 
cu inaltă calificare. închid ochii și 
parcă-i văd venind la noi, dinspre 
Brașov, dinspre Birlad. îi deschid 
și... nu-s. Deocamdată. Cred că și-n 
somn vorbesc cu ei : Veniți, măi 
băieți, să deschidem cea mai 
frumoasă fabrică de rulmenți din 
(ară și să punem bază de industrie, 
de tradiție muncitorească, aici, 
in Alexandria..." e Un om visează 
oameni, oameni tineri. Cum sint, 
de pildă, constructorii de pe plat
forma termocentralei Turceni, des
pre care TUDOR DECA, secretarul 
comitetului U.T.C., ne-a spus : 
„Vom fi șantier național al tine
retului. Lucrăm la cea mai mare 
termocentrală a țării. Sintem 250. 
La anul vom fi 2 000. La băieții 
aceștia noi, veniți din toată țara, 
mă gindesc eu acum, in prag de an 
nou. • Oamenii visează oameni. 
Pentru împlinirile muncii. Dar și 
pentru bucuria sărbătorilor. De 
pildă, ing. ION PUȘCA, de la 
Panciu, părintele celebrei „șam- 
panii". Gindul lui pentru '74 ? 
„Să dăm primul sortiment de 
licoare aromată -Italia ASTI — 
Spumante» și pe urmă, gata, imi 
dau și doctoratul !" • „Doctori" în 
băutura sărbătorii sint și cei de la 
întreprinderea viei și vinului 
Alba. AL. HONDOLA, directorul, 
ne spune : „în 1973 am produs un 
milion de sticle de șampanie de 
Alba Iulia, dublu față de plan, și 
asta numai și numai folosind cu 
minuție spațiile existente, auto- 
utilările. Se spune că nu putem 
mai mult. Totuși, in '74, noi vom 
mai adăuga milionului 100 000 de 
butelii. La mulți ani !“

La mulțl ani ! Să ne Imaginăm 
milionul șl suta de mii de sticle 
de Alba desfășurindu-și „vesela 
canonadă" in cinstea noului an, a 
patriei, a poporului constructor. In 
cinstea tuturor celor care au 
răspuns la această anchetă — și. 
deopotrivă, a acelora Ia care el s-au 
gindit in timp ce ne răspundeau 
LA MULȚI ANI !

Petre DRAGU 
Silviu PODINA
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MARI PROBLEME CARE PREOCUPĂ OMENIREA

VIITORUL
De Ia previziunile fantastice ale Iul Julei Verne șl 

H. G. Wells, rostite în plan literar, pînă Ia previziunile 
calculate ale vlitoroloqiel de azi, rostite In plan ști
ințific, omenirea a năzuit Întotdeauna să-și prefigureze 
viitorul. Dintre numeroasele profeții științifice, reținem 
citeva privind viitorologia însăși, ca și condiția umană 
de miine. tn acest context, nu no propunem să abordăm 
aci problemele evoluției relațiilor internaționale — 
domeniu in care popoarele speră și luptă pentru ca lu
crurile să se îndrepte spre o lume mai bund și mai 
dreaptă, a păcii și cooperării ; nu ne ocupăm nici de 
aspectele sociale ale problemei, în privința cărora mar
xiștii, milioane de oameni ai muncii au o convingere 
fermă : viitorul aparține socialismului șl comunismului.

Viitorologia
Soctologul AIvIb Toffler. cunos

cut autor al unor lucrări in dome
niul sociologiei, printre care una 
de largă rezonantă in rindurile 
viitorologilor, Socul viitorului1', 
este de părere că o cercetare știin
țifica serioasd este In măsură si 
descifreze realmente viitorul :

Orizonturile timpului nostru so
cial trebuie să depășească decade, 
char generații, in viitor. Aceasta 
solicită ceva mai mult decît o pre- 
lur.sre a planurilor noastre for- 
male. Asta înseamnă ca întreaga 
soc etate, de sus pînă jos. să ab- 
•oarbă o infuzie de conștiință so
cială a vi torului.

Societățile umane construiesc o 
■.rh tectură de premise ale zilei de 
miine. Autorii de decizii in indus
trie. guvern, politică și în alte sec
toare ale societății nu și-ar putea 
îndeplini funcțiile fără asemenea 
premise.

Este timpul să fie spulberat, 
o dată pentru totdeauna, mitul 
popular că viitorul ..nu poate fi 
cunoscut" O idee chiar aproxima
tivă despre ceea ce urmează a se 
întimpla in viitor este oricum mai 
bună decit nici una...

Viitorologii operează In prezent 
eu noțiuni legice, bazate pe calcul 
științific, ceea ce le permite r>re- 
viziuni îndrăznețe, dar niciodată 
hazardate.

Ritmul
Herman Kahn, directorul unui 

așezâmint. de prospectare a viito
rului, „Hudson Institute", apre
cia că atunci cind vorbim despre 
viitor no! nu spunem niciodată 
,,asa se va întimpla". ci totdeauna 
,.aceasta ar putea să se intîmple, 
er putea să fie". Nu încercăm 
așadar să prezicem viitorul, ci în
cercăm să alcătuim scenarii, să 
stabilim alternative.

In ce privește progresul, după 
părerea noastră, nu există nici un 
motiv ca ritmul lui să se înceti
nească ; dimpotrivă, credem că sint 
motive foarte temeinice să nu cău
tăm a-1 încetini cu bună știință.

Firește, trenul circulă poate cu vi
teză prea mare in unele privințe, 
dar nu văd cum s-ar putea înce
tini. practic, mersul lui.

Dezvoltarea se poate realiza 
datorită creșterii economice. 
Dacă problema poluării e împinsă 
piva departe, creșterea va fi opri
ta. Dar dacă sintem rezonabili, e- 
voluția va continua în ciuda agi
tație; privind ecologia nu a fost 
identificat n ci unul dintre efectele 
care ar modifica imaginea genera
lă a creșterii mondiale.

Desigur, pe baza datelor științei 
actuale <se pot face cele mai in- 
drăznețe previziuni. Viitorologii iși 
pun insă problema care din aces
tea au care nu au șansa de a 
deveni realitate. Este interesantei 
in această privință opinia lui 
Arthur C- Clarke, un foarte cu
noscut om de știință si scriitor 
științiflco-fantastic :

Orice lucru posibil din punct de 
vedere teoretic va f- realizat și in 
practică, oricît de mari vor fi di
ficultățile tehnice, cu condiția să 
fie dorit suficient de intens. Ori
cine intenționează să abordeze vii
torul trebuie mai intii să-și ima
gineze o călătorie in trecut pe du
rata unei vieți de om — să zicem 
pină in 1900 — și sâ se întrebe cite 
realizări ale tehnologiei de astăzi 
ar fi nu numai incredibile, ci și de 
neînțeles pentru cele mai strălucite 
creiere ale acelor timpuri.

Pe de altă parte, dacă ati arăta 
un motor Diesel modem, un auto
mobil. o turbină cu abur sau un 
e'icopter lu. Benjamin Franklin, 
Gahieo. Leonardo da Vinci. Arhi- 
mede — un șir de nume cuprin- 
zind două mii de ani — nici unul 
din ei nu va avea nici o dificul
tate în a înțelege cum funcționea
ză aceste mașini. De fapt. Leonar
do va recunoaște citeva din ele 
dună caietul său de schițe.

Să presupunem însă că ceț patru 
vor fi confruntați cu un televizor, 
un calculator electronic, un reactor 
nuclear, o instalație radar... Toate 
acestea ar fi de neînțeles pentru 
orice om născut înaintea acestui 
secol.

Iată o listă a invențiilor și des
coperirilor care au fost anticipate 
și a celor care nu au fost.

în 1978 este prevâzut sâ înceapâ, la est de Paris, 
construirea „Orașului secolului al 21-lea", care 
va adâpostl, conform planurilor proiectanților, 
120 000 de oameni. In fotografie: arhitectul Gă- 
rard Grandval prezlntâ prima clâdire a proiecta
tului oraș satelit, numitâ de populație, din cauza 
aspectului ei, „Știuletele de porumb".

REPORTAJ PE GLOBI

Istorica ședință

l’eonticipate
razele X
energia nucleară 
radio. TV 
electronica 
fotografia
Înregistrarea sunetului 
mecanica cuantică 
relativitatea 
tranz istorii 
masezi și laseri 
superconductori 
determinarea compoziției 
corpurilor cerești 
detectarea planetelor 

invizibile

Anticipate
automobilul 
mașinile zburătoare 
motorul cu aburi 
submarinul 
navele spațiale 
telefonul 
robotul 
raza morți! 
transmutația 
viața artificială 
i mortalitatea 
Invizibili tatea
1 evitat ia 
telepatia

Tn ce privește lista din stingă — 
,.Neanticipate11 — potr.vit cunoștin
țelor mele cele mai bune, nici una 
din descoperiri nu a fost prevăzu
tă cu mult timp înainte de mo
mentul de a fi dată ia iveală. Lis

ta din dreapta — „Anticipate" — 
cuprinde concepții cunoscute de 
sute sau de mii de ani. Unele au 
fost înfăptuite și o parte din ele 
poale va fi imposibil de realizat 
Dar care ?

Energia
Pină la aborda

rea unor probleme 
ale unui viitor mai 
îndepărtat, omeni
rea este confrun
tată cu probleme 
care se pun cu o 
acuitate deosebită 
încă dc pe acum. O 
asen't’r.>^ n-nhio_ 
mă este aceea a 
resurselor energe
tice. Iată ce spune 
in această proble
mă, intr-un recent 
interviu acordat 
suplimentului lite
rar al ziarului el
vețian ..Gazette de 
Lausanne11, ilustrul 
fizician atomist so
vietic Piotr Ka- 
pitza :

Dintre toate căi
le de asigurare a 
energiei, despre ca
re se discută atita 
in prezent, cea mai 
interesantă este, 
după părerea mea, 
stăpînirea energiei 
nucleare. Sursele 
sint practic ine
puizabile. Azi se 
extrage uraniu din 
minereu, dar mi
nele nu sint ine
puizabile. Soluțiile 
trebuie deci căuta
te in altă parte, de 
pildă, în... aPă. Fi
rește. uraniul ex
tras din apa mării
costă mult prea scump, iar stațiunile 
ce s-ar putea construi ar reprezenta 
o mare primejdie pentru popu
lație. Există insă o altă soluție de
cit uraniul : fuziunea apei grele, 
pentru a se obține deuteriu. care 
este un izotop al hidrogenului. Din 
punct de vedere fizic e foarte sim
plu și foarte convenabil, intrucit 
nu rămin nici un fel de deșeuri. In 
prezent lucrez la problema apei 
grele, căci consider că aceasta este 
soluția energetică a viitorului. Ea 
se înscrie intr-un ciclu : ceea ce 
luăm de la natură se întoarce la 
natură fără să se fj denaturat. A- 
ceasta nu modifică nici echilibrul 
sistemului ecologic.

Mai există și o altă sursă Ine
puizabilă de energie, care nu de
naturează sistemul : energia sola
ră : dar problemele stocării ei par 
extrem de dificile. Electroliza apei 
însă și transportarea hidrogenului 
la temperatură joasă ne apar rea
lizabile intr-un termen relativ 
scurt. Totuși, soluția r.u e încă gă
sită. Cind șl cum va veni ea nu 
știu încă. Dar s-ar putea ca ea să 
vină intr-un chip neprevăzut și 
foarte simplu...

Omul
Ce se va întimpla cu omul, cum 

te va adapta el la mediul tehno
logic al viitorului, cum și in ce mă
sură vor fi afectate condițiile 
tale de trai și de muncă ? Multi 
ți-l închipuie pe omul anului 2000 
ca pe un Ins supus pină la sufo
care tehnicii, aburind de aparate 
și înrobit de ele. !n legătură cu a- 
ceasta, iată ce declară Daniel Bel, 
profesor de sociologie la Universi
tatea Harvard, membru al Comi
siei naționale pentru tehnologie, 
automatizare și progres economic 
(S.U.A.).

Este probabil ca următorii 30 de 
eni să aducă mari transformări (In 
ce privește condiția fizică a omu
lui). ca urmare a realizărilor în 
tehnica biomedicală, In domeniul 
computerelor și poate datorită 
schimbărilor de climă. Tehnica bio
medicală, in special posibilitățile 
sale de transplantare a organelor, 
modificările genetice șl controlul 
maladiilor promit o creștere sub
stanțială a longevității omului. Pașii 
precedenți, in principal scăderea

mortalității Infantile, au ridicat 
durata medie a vieții ; acum, poate 
fi la îndemină prelungirea vieții 
prin controlul imbătrinirii. S-ar 
putea astfel accentua tendința de 
pe acum vizibilă, ca principala 
grijă a unei persoane (mai ales de 
virstă medie) să nu m3i fie 
moartea din cauza unei boli, ci 
modul de a rămine tinăr.

Roboții
far In legătură cu automatizarea, 

ie va ajunge oare pînă la crea
rea unor aparate care să execute 
mecanic cit mai multe din înde
letnicirile omului ? Se știe că au 
și început să existe roboti. Dar 
miine ?

Savantul atomist dr. Glenn Sea- 
borg, profesor la Universitatea din 
Berkeley — California, spunea in
tr-un interviu :

De fapt aceste mașini pe care 
avem de gind să le construim, nici 
nu le-am minui bine dacă ele ar 
avea forma omului. De ce să aibă 
două picioare stingace, in loc să 
alerge pe roți ? De ce doi ochi în
dreptați in aceeași direcție, cind ar 
putea să vadă de jur-imprejur ? 
Sint puține șanse pentru crearea 
unui robot cu autocontrol ; s-au 
făcut insă progrese cu mașinile 
numite „humanoizi", care simu
lează citeva capacități ale omului, 
dispun de mai multă forță, de dex
teritate șl posedă chiar și uneia 
talente.

Orașele
Astăzi, planeta este locuită da 

circa trei miliarde și jumătate de 
oameni. Se prevede cd In anul 
2 000 să adăpostească 6—7,5 miliar
de locuitori. iar In anul 2100 — 
circa 40 miliarde. Care vor fi, In 
această perspectivă, aspectul și 
structura orașelor? laiâ citeva 
puncte ale acestui sector viitoro
logi c :

• O deviză franceză : „Să redăm 
pămintul naturii și pietonilor !“ a 
condus pe mal mulți nrhitocțl 
(Edouard Outudgean. Michel Ra- 
gon ș.a.) nu numai din Franța, la 
Ideea de a strămuta in perfecte 
condiții de aeraj și climatizare, sub 
pămint (de pildă, sub întregul Pa
ris), magazinele, bibliotecile, tea
trele, cinematografele șl mal cu 
seamă depozitele, fabricile, garaje
le, piețele — ceea ce ar duce la de
gajarea și înfrumusețarea orașului 
de la suprafață.

• Planeta noastră ne pare mică 
fiindcă uscatul reprezintă doar o 
cincime din suprafața ei totală, 
restul fiind ană. Dar arhitectul ja
ponez Kukutekl proiectează un tip 
de oraș plutitor, adică o vastă 
insulă staționară, solid ancorată de 
fundul mării.

• Există proiecte șl mal temera
re (ca să nu mai vorbim de orașele 
soațiale, care vor fi imense con
strucții plasate pe orbită circumte- 
restră, de tioul Skvlab) ; unul apar
ține arhitectului G. Bori^ovski. ca
re prevede construirea in viitor a 
unor „orașe suspendatei", comnuse 
din Imense clădiri, ce se mențin — 
datorită unui ..cimp gravitational" 
— intr-un spațiu aerian izolat, li
niștit. salubru.

o In orașele-mamut ale viitoru
lui. unde tramvaiul nu va mal 
avea loc, probabil, nici în muzee, 
liftul însusi pe semne va fi depă
șit. Poate că de aceea firma ameri
cană ..Bell aerosystems" a proiec
tat „eliconterul in rucsac", un eli
copter miniatural, care va înlocui 
pentru fiecare persoană ...metroul, 
automobilul, ascensorul, rezolvînd 
marile probleme ale transportului 
rutier. Dar oare și pe alo celui 
aerian ?

*
Toți- viitorologii pornesc de la 

Ideea că elementele științei oferă 
premise pentru a prospecta viito
rul. Instrumentul cel mal precis in 
această privință il reprezintă mar
xismul, care, pe baza cunoașterii 
legilor de dezvoltare a societății, a 
creat o metodă sigură nu numai de 
„prevedere**  a viitorului, dar și de 
construire a lui. Iar planificarea 
socialistă este expresia acestei po
sibilități. Viitorul se clădește pe 
temeliile prezentului, ziua de miine 
îșl trage izvoarele din ziua de' azi ; 
previziunile viitorului se bazează 
și ele pe realitățile prezentului, pe 
preocupările șl aspirațiile de azi 
ale popoarelor. Nu te poți preocu
pa de viitor fără a acționa Și a fa
ce ca prezentul să ofere premisele 
îmbunătățirii zilei de miine. Tn 
acest sens, lupta popoarelor deschi
de tot mai larg poarta spre viitorul 
de pace, progres, socialism și co
munism al umanității.

Tren tubular, pe perne de aer, cu viteze mari, pentru secolul XXI

• DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI •

parlamentară din brusă
Mal mulți ziariști, printre care Bruno Crlml, de la revista 

„Jeune Afrique", și senegalezul Justin Mendl au întreprins o 
vizită in cel mai tinăr stat de pe continentul african — Repu
blica Guincea-Bissau. Reproducem mal jos extrase din repor
tajele scrise după această vizită.

Tn zorii zilei de 24 
septembrie, in bru.sa 
din regiunea Boe, a- 
flată in sudul Gui- 
neei-Bissau. totul era 
curat ca lntr-o sală 
climatizată. In lumi
niș se curățase și sa 
măturase cu grijă. Nu
mai exista nici o 
urmă a reuniunii din 
ziua precedentă, cind 
120 de deputați ai pri
mei Adunări Naționa
le a Guineei-Bissau
au ascultat pe Aristi
des Pereira, secretar
general al 
African al 
denței din 
Bissau șl 
Capului 
(P.A.I.G.C.).

Partidului 
Indepcn- 
Guinoea- 

Insulele 
Verde 

S-au dis
cutat problemele de
procedură privind 
proclamarea republi
cii. fixată pentru pri
ma oră a zilei de
luni, 24 septembrie. 
Deputății au venit din
cele patru colturi ale 
tării. Unii au străbă-

.Juptă împotriva colo
nialismului si nu îm
potriva poporului por
tughez. cu care po
porul nostru dorește 
să mențină relații de 
prietenie si coopera
re". O frază dc care 
Amilcar Cabral a 
6cris-o șl repetat-o de 
nenumărate ori.

A urmat lectura ar
ticolelor Constituției, 
care prevede intre al
tele osatura polllico- 
administrativă a tă
rii : Partidul. adică 
P.A.I.G.C. — forța 
conducătoare a socie
tății : Adunarea Na
țională Populară — a- 
l°asă pe trei ani ; 
Consiliul de Stat, 
compus din 15 mem
bri. iși asumă func
țiunile Adunării Na
ționale între sesiunile 
acesteia șl Consiliul 
comisarilor de stat, a- 
dică guvernul.

★
...Călătoresc împreu-

termenl extrem de 
simpli. Foarte atașat 
fratele său. Luiz l-a 
urmat Îndeaproape 
acțiunile de la fon
darea partidului, in 
105G. Alegerea sa ca 
președinte al Repu
blicii Gulneea-Bissau 
este poate cel mal 
mare omagiu pe care 
luptătorii pentru li
bertate ai acestei 
„foste provincii de 
peste mări" portu
gheze pot să-l aducă 
memoriei lui Amilcar 
Cabrai.

★
Un grup de ziariști 

străini — se arată in 
aceeași revistă — au 
străbătut circa 300 
km in regiunile elibe
rate de sub ocupația 
portugheză. A fost, 
poate, cel mal bun 
răspuns dat insinuări
lor colonialiștilor por
tughezi. care încercau 
să acrediteze opinia 
că patrioțil n-ar deți-

Aspect din timpul Istoricei ședințe

tut drumul timp de 
citeva zile. Dispoziti
vul avind misiunea de 
a asigura securitatea 
deputaților. ziariștilor 
și observatorilor este 
prezent la datorie. 
Singurul decor : două 
drapele ale PiA.LG.C. 
— o bandă verticală 
roșie, avind In mij
loc o stea neagră și 
două benzi orizontale, 
galben și verde. întin
se de la un arbore la 
altul. In mijloc, un 
mare portret al erou
lui național. Amilcar 
Cabrai, asasinat mișe
lește de colonialiști. 
Este același portret pe 
care luptătorii de pe 
fronturi l-au implan
tat pe ruinele tabere
lor portugheze cuce
rite in ultimele luni.

Imediat dună des
chiderea sesiunii A- 
dunării Naționale se 
dă citire textului pro
clamării statului. Fra
za „Adunarea Națio
nală Ponulară. expri- 
mind voința suverană 
a poporului, proclamă 
solemn statul Gui- 
neea-Bissau" a fost 
rostită intr-o tăcere 
încărcată de emoție Ia 
orele 8.55 G.M.T. A 
urmat definirea nou
lui stat : „suveran, 
republican, democrat, 
antlcolonialist șl an- 
tiimpcrialist". Cu pre
cizarea că noul stat

nă cu președintele 
Consiliului de Stat. 
Luiz Cabrai, timp de 
trei săntăminl prin te
ritoriile eliberate din 
Guineea-Bissau. Une
ori. mergem 8—10 ore 
pe zi. pe o cărare din 
brusă. pe care luptă
torii o deschid din 
timp In timp cu ma- 
cetele. Căldura e su
focantă. La fiecare 
trei ore. Luiz Cabrai 
mă Întreabă dacă nu 
sint obosit și răs
punsul meu este în
totdeauna afirmativ. 
Atunci ne așezăm și 
discutăm. Discutăm, 
de asemenea. în sa
tele sau taberele mi
litare in care po
posim. Participă la a- 
ceste discuții oamenii 
pe care-i intilnim. In 
fiecare seară este un 
miting. Se discută 
..politică", dar de fapt, 
despre problemele 
vieții de zi cu zi : a- 
limente. medicamente, 
magazinele poporului, 
organizarea apărării 
satelor.

Intr-o zi, la o mare 
adunare populară, 
care a reunit mai 
multe sute de persoa
ne. Luiz Cabral a 
vorbit in limba națio
nală ; cineva mi-a tra
dus cuvintarea. Am 
recunoscut atunci 
Ideile Iul Amilcar 
Cabrai, pe care vor
bitorul le-a redat in

ne controlul asupra 
teritoriului noii repu
blici. După anunțarea 
proclamării Indepen
denței. Republica Gui
neea-Bissau a fost re
cunoscută de mal mult 
de_ jumătate din 'csl 
135 de membri ai 
O.N.U.

In perioada 5—15 
noiembrie am vizitat 
cinci zone din regiu
nile Cadianbarl. Mo
res șl Macque, po
posind la magazine 
ale poporului'. școli, 
centre sanitare, lntii- 
nindu-ne cu conducă
torii militari șl partl- 
cipînd la mitingurile 
organizate de săteni.

Conform cifrelor de
ținute de P.A.I.G.C. In 
școlile primare create 
în zonele eliberate 
sint cuprinși între 
15 000 și 16 000 de co
pii pe care-1 Îndrumă 
aproximativ 350 de 
Învățători africanL In 
lecțiile predate se 
pune un mare accent 
pe cultivarea în sufle
tul copiilor a dorin-. 
tei arzătoare de a 
lupta pină la elibe
rarea deplină a tării. 
Se țin cursuri de al
fabetizare pentru a- 
dulți. Peste 600 de ti
neri sint trimiși In 
Europa pentru a 
urma liceul si Institu
țiile de lnvătămint su
perior.

• DATINI PE MERIDIA- 
fsjp Tradiționalul brad verde, Îm
podobit în acest sfirșit de an pe 
toate meridianele. provine d!n 
Scandinavia Tn zonele calde. ca 
Africa sau mările Sudului, locul 
bradului il iau frunzele de pal
mier sau ale altor arbori. In gene
ral, în Europa, apropierea Anului 
nou este nedespărțită de brad, 
curcan la tavă, frig, zăpadă. Mai 
spre sud. nopțile înstelate de pe 
realul mediteranean al Spaniei for
mează decorul unor pitorești pro
cesiuni care se încheie cu petre
ceri. clnt^ce și dansuri. In Aus
tralia. unde decembrie este luna 
unor călduri toride, tradiția cere 
ca pudding-ul de sezon să fie m’n- 
cat... pe plajă. In costum de baie. 
Eschimoșii construiesc. pentru a- 
ceastă ocazie, un igloo imens, din 
zăpadă, unde mai multe familii se 
adună, clntă, dansează. schimbă 
bomboane, carne de caribu, pește 
uscat și ceai negru. Tn Peru, prin
cipala atracție o reprezintă... curse
le de tauri, in Brazilia — carnava
lul. în Columbia — mascaradele Tn 
Japonia, de Anul nou se lansează 
zmeie multicolore, de care se prind 
lampioane și— mici homari. re- 
prezentind simbolul longevității.

• DE LA URĂRILE LUI 
HENRY COLE... Zecl de mil1’ 
oane de Ilustrate cu felicitări șl 
urări de Anul nou sint tipărite și 
expediate în fiecare an celor dragi, 
prietenilor, cunoscuților. Primele 
Ilustrate de acest gen au apărut in 
1843. inventate de un englez. Sir 
Henry Cole, care a constatat că 
redactlnd astfel mesaje mai scurte,

cîștigă... timp. Mulți englezi au 
preferat insă să răminâ tradițio
naliști. folosind propria lor hirtie 
și propriile formule de felicitare. 
Abia din 1860, producția de ilus
trate imprimate a crescut masiv. 
Tn 1875. felicitările tipărite erau 
destul de râspindite șl In S.U.A. 
Astăzi, urările, intr-o varietate infi
nită de texte și culori. însoțite de 
desene umoristice, peisaje de 
iarnă sau portrete, reprezintă o 
modalitate plăcută de a trimite — 
și a primi — expresia unor ginduri 
amicale și mesaje afectuoase. la 
zeci, sute și. mai departe, la mii 
de kilometri, peste meridiane

• CELE MAI FERICITE 
SĂRBĂTORI. Ludenne Gon_ 
dolfo din Salnt-Raphael (Franța), 
in virstă de 65 de ani, va avea cel 
mai frumos An nou din viața sa. 
Zilele acestea, ea și-a regăsit pe 
cei doi fii ai săi pe care ii pier
duse in timpul războiului. Pe 
atunci, Christian și Charles, unul 
in virstă de 10. celălalt de 12 ani, 
se găseau într-un Internat. A avut 
inc un bombardament și copiii au 
dispărut fără urmă. Deși a cutreie
rat toată Franța în căutarea lor, 
investigațiile mamei au rămas fără 
rezultat. De curind, ca urmare a 
unei corespondențe Intre birourile 
de asistență socială din Saint-Ra- 
phael șl Blanc-Mesnîl. Lucienne 
Gondolfo și-a regăsit unul din fii. 
Revederea după trei decenii a 
avut loc : de sărbători fiul cu fa
milia Iul vor fi oaspeții mamei. 
Bucuria va fi cu at.lt mai mare 
cu cit a aflat și de existența ce
luilalt fiu care locuiește In Belgia. 
lingă Llege.

• O, BRAD FRUMOS...
In semn de recunoștință pentru 
sprijinul pe care Marea Britanie 
l-a dat Norvegiei in timpul celui 
de-al doilea război mondial, orașul 
Oslo trimite in dar Londrei, an de 
an. unul din brazii cei mai inalți

din pădurile norvegiene, împodo
bit cu 650 de becuri, care ard timp 
de peste două sâptămini In Trafal
gar Square. Anul acesta, penuria 
de energie a ridicat probleme deli
cate. pe care Geoffrey Rippon. mi
nistrul mediului ambiant, le-a dis
cutat cu ambasadorul norvegian, 
Paul Koht. Pentru a nu Încălca 
restricțiile In vigoare privind con

sumul de electricitate șl în ace
lași timp pentru a nu adumbri un 
gest simbolic devenit tradițional, 
s-a luat hotărirea ca becurile să 
fie totuși aprinse. La 14 decembrie, 
ambasadorul norvegian a răsucit 
comutatorul,1 în cadrul ceremoniei 
din Trafalgar Square. Apoi, lumi
nile s-au stins — din motive de 
economie — pentru a fi reaprinse 
cu zece zile mai tirziu, dar numai 
pe o durată de 3 zile. Becurile vor 
fi mal puține la număr și vor 
avea numai 40 wați fiecare.

• ARTA PIROTEHNICA. 
Tradiția cere ca In China, în serile 
de sărbătoare, să se aprindă cele
brele jocuri de artificii — una din
tre marile descoperiri pe care lu
mea > datorează Chinei antice. 
Prin flăcările lor multicolore, ele 
evocă no-’ de păsări rotindu-se pe 
cerul nocturn, dragoni unduindu-și 
cozile uriașe, jerbele de scintei ale 
șarjelor de oțel, valurile lanurilor 
de orez. In orașul Loiang, unde 
confecționarea petardelor și focu
rilor de artificii a constituit în
totdeauna o ocupație de predilcc- 
ț;9, numărul varietăților de artifi
cii. produse de fabricile specializa
te din acest oraș, a crescut in ulti
mii ani de la 80 la 200 : artificii 
de zi sau de noapte — unele mari, 
care se lansează cu tunul ; altele 
mici, care explodează la mică Înăl
țime sau. dimpotrivă. In înaltul ce
rului. O compoziție pirotehnică ex
trem de Ingenioasă a fost cea su
gestiv intitulată : „In 6firșit. îm
preună", inspirată dlntr-un fapt de 
viață. Declanșat, jocul de artificii 
produce, mai intii, „hohote dc ris“, 
urmate dc „vii aplauze". Însoțite 
de jerbe de scintei colorate, totul 
simbolizind fericirea unei familii 
reunite.

• CINSTIREA REGINEI 
MĂRII. Intre tradițiile populare 
ale revelionului din localitățile 
braziliene situate pe malul Atlanti
cului, o originală manifestare : 
cinstirea reginei mării — „Jcman- 
ja“. „Jemanja", divinitate cu ori
gine mixtă. băștinașă și africană, e 
un fel de Neptun-femeie. Există 
credința că la minie *ea  stirnește 
valuri ucigătoare și pornește virte- 
jurl ce inghit bărcile pescarilor. De 
aceea trebuie imblinzită prin da
ruri. Ritualul începe cu cintece 
care laudă virtuțile zeiței, evocă 
minunățiile din imperiul ei sub
marin, puterea ei, ca apoi să i se 
solicite protecția. Cite o barcă In 
care tronează efigia suveranei mă
rilor este împinsă spre larg plină 
cu ofrande : scoici, flori de plastic, 
monede metalice și, știindu-se că e 
vorba de o femeie, pieptene, o- 
glinzi, iar mai recent chiar... pudră 
și tuburi cu cremă pentru înlătu
rarea ridurilor.

• FERIȚI-VĂ DE MOȘ 
GERILĂ I In ultimele zile copiii 
din Raiford (S.U.A.) și din îm
prejurimi au primit consemnul să 
se ferească de Moș Gerilă. De ce 7 
Pentru că opt deținuți de la închi
soarea din localitate au evadat de
ghizați in Moș Gerilă I

• FARA SĂRBĂTOARE. 
Navigatorii care călătoresc In aju
nul Anului nou din insulele Samoa 
spre Australia rămân... fără sărbă
toare. Pornind la drum la 31 de
cembrie, el trec linia convențională 
a timpului — linia schimbării da
telor — și cind ajung in Australia, 
adică a doua zi. fila calendarului 
arată deja 2 ianuarie.

• GIOCONDA ZIMBES- 
TE JAPONEZILOR. Deocam
dată doar sub forma unui mare 
panou, care a fost expus, cu 
ocazia sărbătorilor, pe unul din 
marile bulevarde din Tokio, orna
mentat cu tradiționalele ghirlande. 
Este o prefigurare a evenimentu-

iul Leonardo da Vinci va fi adus 
de la muzeul Louvre din Paris la 
Tokio pentru a fi admirat de iu
bitorii de artă.

• REVELIONUL LUI MA- 
3ELAN. $i Magelan. comandan
tul primei ambarcațli care a stră
bătut Pacificul, a oferit echipajului 
său „o masă" cu ocazia sărbătoririi

Anului nou 1521. Cu o .JptamlnJ 
înaintea evenimentului, marinarii 
și-au pus centurile la înmuiat, le-au 
copt apoi in ultima zi a anului 
1520 și le-au mincat in noaptea re
velionului cu.multă poftă, bind șl 
ultimele sticle de vin care le mal 
rămăseseră.

• „NU VĂ UITAȚI PLA- 
SELE ACASĂ". 0 urmare ne
așteptată in R.F.G. a penurlel da 
petrol : reapariția plaselor de tir- 
guieli. care erau socotite demodate, 
cumpărătorii fiind obișnuiți să pri
mească de la fiecare magazin pungi 
de material plastic. In preajma 
sărbătorilor, magazinele vest-ger- 
mane și-au avertizat clientela să nu 
mai disprețuiască plasele tradițio
nale. Alături de reclamele obișnuita 
(viu colorate — dar neluminate), in 
aceste zile de intense cumpărături 
au apărut in vitrine tăblițe pe care 
scrie : „Nu vă uitați plasele acasă 
— nu mai avem pungi de plastic" 
sau „Atenție ! Pungile de plastic sa 
fac din petrol !"

Cei optimiști au desooperlt, 
ca de obicei, partea bună a noilor 
măsuri. Ei reamintesc că „pungile 
de plastic se rupeau cind ți-era lu
mea mai dragă si ajungeai acasă cu 
pachetele și pachețelele in brațe", 
și că „nlasele sint. orice s-ar spu
ne. mult mai sigure".

Paglnd realizata de 
I. FINTINARU 
V. KERNBACH 
L. RODESCU
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UMOR LA COPCA

FIȘE PENTRU UN DICȚIONAR
UMORISTIC

Am ales 20 de cuvinte uzuale. Zece din lumea teatrului (comedie, 
experiment, fabula, figurație, partener, premieră, regizor, rclache, re
petiție, replică) și zece asociate intr-o măsură mai mare sau mai mică 
sărbătoriri; Anului nou (automobil, cadou, distracție, gospodină, mu
safir, revelion, sonerie, telefon, televizor, vecini). Le-am grupat in or
dine alfabetică, solicitind unor cunoscuți actori să definească o parte 
dintre ele, la alegere, in alți termeni decit cei intilniți in orice dicționar, 
lată, tot in ordine alfabetică, citeva dintre definițiile propuse de :

Desen de V.

Toma Caragiu :
comedie ; o piesă de teatru bună, 

după care de obicei se face un 
film prost

experiment ; ...măcar Pasteur îl 
practica pe cobai...

fabulă ; poezie in care oamenii vor
besc ca animalele, iar anima
lele ca autorul

partener : coleg cu care nu vor
bești decit pe scenă

rclache : spectacol de mare succes 
— nici nu se joacă, și casa-j in
ch i să

replică : vorbe prin care tu spui 
ceva, iar autorul altceva

sonerie : ciine electrificat 
telefon ; aparat de făcut convorbiri 

adiționale

Octavian Cotescu t
experiment ; Încercarea de a com

bate tradiția cu speranța de a 
intra in tradiție

fabulă ; grija generoasă a omului 
de a îndrepta defectele anima
lelor

figurație : artă (dramatică) ...non
figurativă

relaclie : prima lecție de limba 
franceză

repetiție: un spectacol care uneori 
ar trebui să nu se mai repete...

replică ; termen sportiv uzual (de 
exemplu : „Steaua" a primit 
replica „Penicilinei")

cadou : generozitatea... de a primi 
gospodină : femininul de la gospo- 

din
revelion : moment în care oamenii 

se bucură că au mai imbătrinit 
cu un an...

telefon ; cel mai eficace mijloc de 
a comunica lumii că nu ești 
acasă

televizor : aparat datorită căruia

poți sâ-ți manifești insatisfac
ția printr-o simplă apăsare de 
buton

Amza Pellea t
comedie ; o dramă la care lumea 

plinge... de ris
experiment : spectacol ratat 
figurație : lume multă., vorbe pu

ține
partener ; omul de lingă tine, care 

vorbește dar nu te ascultă
relaclie : ziua in care se țin șe

dințele
automobil ; o căruță care mănlncă 

benzină și care de curind a fost 
pusă la regim alimentar

telefon ; un aparat care atunci cind 
este cuplat... mai are o scuză

televizor : o cutie cu surprize... cind 
e vorba de timpul probabil

vecini ; cei mai buni prieteni... cind 
lipsesc de acasă

Stela Popescu x
comedie : o piesă care dacă nu are 

haz devine tragedie
figurație : rol neimportant, pentru 

care la Buftea se angajează ac
tori mari

partener : cel pe car^ Înainte de a 
bate gongul il privești cum 11 
privea Frazier pe Cassius Clay, 
dar căruia — după ce s-a des
chis cortina — ii spui : „te iu
besc, Romeo !"

regizor : persoană care pretinde 
că-l înțelege pe Shakespeare 
mai bine decit Shakespeare 

gospodină : un titlu care cind îl 
poartă o femeie e nobil, iar 
cind il poartă un magazin e 
jalnic

televizor ; o cutie nu prea mare tn 
care încape o lume și incă mai 
rămine loc de o emisiune bună

Dem Radulescu t
partener : frate vitreg 
premieră : „dacă scap, mă las» 
rclache : dă-mi și mie două bi

lete. că n-am văzut-o," 
automobil: din ceva trebuie să

ți se tragă
cadou : nu mă uita !
musafir : „cind plecați ?“
ris (termen propus de interlocu

tor) : .. că doar n-o să spui că 
mori de Dem Rădulescu

telefon : da. iubitule, dar ce nu
măr ați format ?

Dumitru Rucăreanu :
experiment : găsesc ei. cronicarii, 

o explicație
fabulă : criticăm caii, poate Înțeleg 

măgarii
partener : „dacă nu-1 salvam eu !..." 
repetiție : ..mai venit i și mîine, că 

azi nu avem cheia de la costu
me !"

replică : depinde cui o dai 
distracție : eventual, musafirii... 
revelion ; etimologic — trezire, dar 

de fapt se intimplă invers 
sonerie : ...iarăși ?

Ștefan Tapalagă :
experiment : ceva ce nu trebuiei 

fie făcut pe pielea ta
figurație : cuiere pentru bărbi 

costume
partener : un om ca și mine, 

cu mult mai multe defecte ’ 
distracție : goană după o obosea 

care face să treacă altă oboy\!>',

gospodină : personaj pe cale de 
dispariție : fenomen întâlnit 
doar ca hobby, în special La 
bărbați

sonerie : un pas înainte față de 
clopoțelul lui Pavlov ; insă nu 
întotdeauna salivăm

telefon : un deranj plătit

T1M0C

— Nu-nțeleg de ce nu mai 
danseozâ nimeni I?

Desen de M. OPROIU

DEPOZIT DE |
VI NURI |

— Am venit și noi odatâ la un an. brigada toata..
Desen de S. NOVAC Desen de Cornel TABACU

KW; > U î IM
Nu de mult am găsit 'a 

redacție o scrisoare adusă 
lntr-o noapte de un per
sonaj foarte cunoscut, că
ruia ne grăbim să-i răspun
dem in rindurile ce ur
mează :

Bolrîne prieten,
Am primit scrisoarea 

dumneavoastră și ne sim
țim onorați să-i fim de 
ajutor, cu serviciile și sfa
turile noastre, aceluia care 
iși zice Moș Genii.

înțelegem prea bine neca
zurile ce le-ați avut. Sigur 
că nu-i ușor să te cațen pe 
atitea acoperișuri și să 
intri pe atitea hornuri și 
chiar re mirăm că ați 
reușit să pătrundeți și in 
tutele de mii de aparta
mente noi. dnd se că., 
date fiind instalațiile de 
Încălzire centrală, nici po
meneală să fie prevăzute cu 
hornuri. Chiar așa : cum 
ați intrat ? înțelegem că 
nu v-a fost greu să pâtrun- 
deți in apartamentele blo
cului 24 din cartierul Tri- 
vale al municipiului Pitești 
pentru că acolo construc
torii eu lăsat, de ani de
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zile, spații libere între zi
duri și tocurile ferestrelor 
(la dumneavoastră s-au gin- 
dit, desigur). Dar in rest ?

Cit privește incidentul 
din cvartalul 1 al magis
tralei Nord-Sud din Bucu
rești sintem de-a dreptul 
dezolați. Pentru barba dum
neavoastră. care s-a udat 
cind ați pătruns in acele 
apartamente pe lingă țevile 
de la caloriferele ce 
curgeau, mai mulți cititori 
ai ziarului nostru v-ar oferi 
uscătoarele de păr „Elec
tromotor" dacă ați reuși să 
procurați niscaiva piese de 
schimb. N-ar fi prea greu 
pentru dumneavoastră care 
faceți rost de atitea daruri 
ce nici cu gindul nu gin- 
dești...

Da. ne scrieți că aveți și 
în privința asta dificultăți, 
mai cu seamă în sectorul 
jucării. Ne pare rău. dar 
a.ci nu putem să fim intru 
totul de acord. Așa. de 
exemplu, ne vorbiți despre 
macarale care macină griu. 
Dar ce ați vrea să macine ? 
Despre păpuși care nu în
chid decit un ochi. Dar ce. 
nu există și revizori care 
mai inchid cite un ochi ? Si 
poate că au împrumutat și 
ele gestul de la controlorii 
de calitate. Despre ursuleți 
cu coadă de vulpe. Ni se 
pare instructiv : copiii tre
buie să știe cum arăta 
ursul și înainte de a fi fo-t 
păcăl-t de vulpe Că nu 
există decit puține și nein
teresante jocuri de con
strucții. Constructorii de 
jucării sint și ei oameni in 
toată firea. Ei construiesc... 
nu se joacă...

în privința cărților, ei 
bine, avem un sfat pentru 
dumneavoastră. Nu e ne
voie să vă pierdeți timpul 
stind pe la cozile din li
brării. Există In depozite 
cărți cu nemiluita. De re șă 
cumpărați neapărat ediția 
nouă a unei cârti, cind a- 
reeași carte zace prin depo
zite in a‘te ediții nevindu- 
te ? Simplu, nu ?

Ne scrieți că, în peregri
nările dumneavoastră, de 
multe ori vă este greu să 
străbateți cite o stradă. în
țelegem. La o asemenea 
virstă e greu să mai sară 
sprinten cineva peste gropi, 
șanțuri ș> mormane de pă- 
mint. Avem și in privința 
asta un sfat : pentru acei 
edili care de ani și ani des
funda străzile taman cind 
vremea e mai potrivnică 
unor asemenea lucrări, ca
doul de Anul nou ar putea 
fi un șanț adine și frumos 
săpat exact in fața ușii. 
Le-ar fi drag și lor...

în sfirșit ! Sintem de-a 
dreptul emoționați pentru 
frumosul cadou pe care ni 
l-ați făcut Intr-adevăr, ne 
este greu să ne aducem 
aminte de cind așteptăm o 
scrisoare de la un cititor 
ca aceea pe care ați avut 
amabilitatea să ne-o trans
miteți. Scrisoarea cetățea
nului cu pricina este atit 
de... atit de... Dar mai 
bine s-o reproducem :

„Dragă redacție.
Aveam nevoie de o ade

verință, de o simplă ade
verință și, intr-o zi, am 
urcat scării*»  instituției, am 
ajuns ln fața portarului,

i-am spus ..Bună ziua !“. iar 
el m-a intimpinat cu o 
ușoară înclinare a capului 
și mi-a răspuns zimbind :

— Bine ați venit la noi 1

Cu ce vă putem fi de folos ?
I-am spus. încheindu-și 

mai bine nasturii de la 
tunică, el s-a înclinat din 
nou și m-a condus cițiva 
pași, indicindu-mi numărul 
ușii pe care urma s-o des
chid. Am bătut cu sfială in 
ușa camerei 113 și am fost 
intimpinat de un bărbat 
vesel care mi-a spus cu o 
voce caldă, îmbietoare :

— Bună dimineața ! Luați 
loc ! $î ieșind de după bi
roul său m-a condus pină 
la scaunul anume așezat 
pentru petiționari ca mine.

— Da — urmă el pe un 
ton glumeț — aș putea să 
jur că aveți nevoie de o 
adeverință, de o dovadă, de 
un act oarecare. Vi-1 ofe
rim cu mare plăcere, doar 
aceasta es>e menirea nbas- 
tră.

îndată după ce i-am spus 
ce-mi trebuie, el a scos din 
sertar un formular, a cău
tat unele date intr-un fi
șier, a completat cu un scris 
elegant formularul și ridi- 
cindu-se in picioare mi-a 
Întins hirtia zimbind :

— Poftiți, vă rog. sper 
să vă fie de cel mai mare 
folos !“

...Ne întrebăm însă, bă- 
trîni prieten. dacă nu 
cumva este vorba de o farsă 
amabilă pe care ne-ați fâ- 
cut-o ca să ne oferiți o bu
curie de Anul nou. Ori
cum. gestul ne-a emoționat.

Tn speranța că răspunsu
rile noastre v-au satisfăcut, 
nu ne cămine decit să vă 
urăm mult succes in mi
siunea mult prea grea ce o 
aveți in acest an, cind pen
tru pomul de iarnă statul 
nostru a alocat nu mai 
puțin de 40 000 000 lei. Sin
tem convinși că v-ați co
mandat încă din vară o 
sanie nouă. Și asta nu nu
mai pentru a confirma fai
moasa’ zicală a omului gos
podar Ne-am gindit și la 
cooperativa care..

La anul și la multi ant !

Mihai CARANFIL

Lacomul
Desene de Eugen TARU

Ador musafirii 
care nu fac deran|!...

— E nepoluant: Funcționeozâ 
la baterie

Desene de V. TIMOC

Dintre numeroasele Invi
tații de Revelion, am ales-o 
pe aceea sosită din N., de 
la directorul casei de cul
tură ; făgăduia că „Ne vom 
afla intr-o mică familie de 
truditori cu miinile și cu 
capetele, spre binele lor Ș’ 
al obștei, intr-o atmosferă 
nesilită și populară, unde 
fiecare face ce i se nâzare, 
cu condiția să nu-și vateme 
semenii", fiind pregătite a- 
țitea distracții incit ne vom 
simți „călare pe șapte cai'1- 
Pentru ca reuniunea să se 
desfășoare cit mai propice, 
eram rugat să mă înscriu 
cu o contribuție lichidă la 
nutriția celor șapte cai. 
..după dragostea inimii și 
puterea buzunarului". a- 
ccstea fiind apreciate, in ce 
mă privește, la „treizeci 
kilograme vin" și să aduc 
„două obiecte personale, 
pentru o tombolă cu toate 
numerele ciștigâtoare".

Sala mare a așezămîn- 
țului se afla simpatic îm
podobită, cu foiță japoneză 
pe becuri și alU brizbri- 
zuri de hirtie la ferești, 
crengi de brăduț. patru 
grupuri de mese, orchestră 
și loc de dans, din tavan 
atirnînd. pe o tijă, un tele
vizor uriaș care se rotea 
încetișor, precum ceasorni
cul bucureștcan de la Piața 
Bălcescu. astfel că fiecare 
putea vedea cite o ciosvirtă 
d? program din cincizeci in 
cincizeci de secunde. Deși 
era de-abia ora nouă, unii 
se și satelizau printre 
mese, după fața luminată 
a obiectului, ca să nu piar
dă nimic din plugușor și se 
părea că toată noaptea vor 
fi grupuri nomade rotitoa
re. cu ochii pe sus. Am a- 
vut, firește, un prim cu- 
vint protocolar de laudă 
pentru ingeniozitatea insta
lației ; amfitrionul s-a și 
grăbit, să mi-1 prezinte pe 
inventatori un tehnician 
destoinic și îndesat, care, 
la rindul său. m-a informat 
că mai are multe inovații 
ce nu se brevetează, fiind
că el personal e ..mincat 
de ăi mari". „Dați-mi un 
exemplu" — am zis. curios 
și întristat deoDotrivă.

— De-un exemplu — 
spuse — fularul cu reșou. 
Ați auzit de fularul cu re
șou ? Fiindcă eu bat pe e- 
lectrică, asta-i boala mea. 
Nu pot să vă dau detaliile 
tehnice, sint secrete, dar 
vi-1 descriu în mare : se 
ia un fular gros și se in
troduce in el un reșou. De 
la reșou vine un fir la a- 
cumulator, pe care-1 ooți 
ține intr-o servietă. Bagi 
firul in priză și fularul se 
încălzește in trei minute 
de-ți vine să-1 zmulgi de 
Ia gît. Și uite-asa. mergi pe 
stradă cu căldura după 
ceafă, fără să ai habar de 
frig.

întrebai ca un neofit :
— Dar lina nu se- arde ? 
Inventatorul mă compă

timi sincer :
— Apoi dumneata crezi 

că e vorba de un fular de 
lină ?

Mărturisii că așa crezu
sem. in naivitatea mea. Fui 
contrazis ferm :

— Din azbest va fi făcut. 
Fular de azbest. Rezistă la 
orice temperatură.

— Nu vă monopolizați 
unii Pe alții — interveni 
Florică Nichifor, directorul 
și gazda, luindu-mă binișor 
de braț și arătîndu-mj un
de mi-e locul la masă. E 
un băiat bun inventatorul, 
imi, suflă in ureche, dar 
n-are noroc, toată nenoro
cirea i s-a tras de la o 
pompă de irigații, o in

venție de-a luj cu care a 
scos apa dintr-un iaz și a 
inundat cu ea o comună 
întreagă ; pină La urmă sa
tul a fost salvat, dar era cit 
pe-aci să-l bage... știi un
de ? ; pentru o idee, o sim
plă idee...

Mă nimerisem între două 
cuconițe nostime și tocmai 
mă săltăm ca să le pup mi- 
nușițele și să mă recomand 
cind cineva bătu puternic 
cu cuțitul in marginea far
furiei. cerind liniște pentru 
un discurs. Discursul venea 
de vizavi, de la un per
sonaj impozant, pieptos și 
mustăcios, cu părul lins și 
luciu.

— Fraților, iubiți meseni, 
dragi tovarăși revelioniști, 
măi copii... — tună bari- 
tonal, desfăcîndu-și ceasul 
de la mină și punindu-1 
lingă pahar. Toți dintre voi 
știți că anul are douăspre
zece luni. De ce ne adunăm 
noi insă tocmai in aceasta 
ultimă, decembre ?

tlt discursul, ca fă flecă- 
resc in surdină cu doamnele 
din preajmă. Traserăm, 
bucuroși, biletele de tom
bolă din cornetul cu care 
se strecura printre meseni 
un flăcău oacheș și sisîitor.

Apropiindu-mă de baza
rul cu surprize, observai că 
am ciștigat o scobitoare de 
fildeș și un pachețel de 
sare din acelea ce ti se ser
vesc la micul dejun in a- 
vioanele do cursă interna
țională, precum și un ma-. 
nuscris ^apirografiat. de 
vreo doua sute de pagini, 
cu titlul frumos caligrafiat : 
„Evoluția greblei de La cinci 
la nouă dinți, in secolele 
XVII—XX, pe teritoriul 
actualului județ Teleor
man", de Cornel L. Am 
crezut că e o glumă, un fel 
de răvaș, dar nici n-am 
apucat să-1 răsfoiesc mă
car că m-am și trezit cu un 
tânăr copt și durduliu, pu
țin pleșuv și intens zimbi- 
tor, care-mi atrase respec-

REVELION
PE ȘAPTE 

CAI
..Ei. da", „Chiar de ce", 

„Ne-ai făcut curioși" — se 
auziră citeva glasuri șol- 
tice. răzlețe.

— Ei bine, noi ne adu
năm in acest moment, fi
indcă e perioada cea mai 
importantă, perioada de 
trecere de la un an la altul, 
perioada in care fiecare se 
uită adine in fundul' sufle
tului său — ca să vadă a- 
co’o ce ?

,,Ce, ce ?“ „Ce să vadă 
el oare acolo ?“ — se ițiră 
iar cei cițiva turbulenți 
ireverențioși.

— Nu mă întrerupeți — 
mirii iritat oratorul — că 
acuș vă spun. Vă informez 
numaidecit. Acolo fiecare 
trebuie să-și caute și să-și 
vadă bilanțul. Și ce înseam
nă bilanțul unui om care a 
trăit douăsprezece luni, cin
cizeci și două de săptămini, 
și. nu mai știu pe cap. cite 
ore ? Ei bine, el poate în
semna foarte puțin. Dar 
poate însemna și foarte 
mult. Or, ce înțeleg eu prin 
„foarte mult" ? Căci tre
buie să ne înțelegem intii 
asupra cuvintelor, nu să 
creadă orice care cum ii 
trâznește...

— E pus pe fapte mari, 
nu cred că termină înainte 
de miezul nouții — imi 
șopti cuconița din dreapta.

— îl cunoașteți ? — mă 
Interesai tot atit de discret.

— Vai, e soțul meu, di
rectorul. un om bun altfel, 
și muncitor, dar o dată le-a 
vorbit salariatilor șase ore 
și jumătate, fără întreru
pere. li Se trimiseseră pe 
sub bănci sanvișuri de la 
bufet, ca să nu leșine. 11 
cunosc bine, mai ales cind 
iși scoate ceasul de la mi
nă. nu mai ar° la ce să șe 
uite și pierde noțiunea 
timpului : nici nu-1 poate 
opri careva, că e mai rău : 
o ia de la început.

11 lăsai să-și țină llni^-

tuos atenția că am pus 
mina, intr-adevăr, pe un 
obiect de mare preț.

—Știți despre ce « vor
ba ? — îl întrebai.

— E lucrarea mea per
sonală — imi vesti, galeș 
— o cercetare la care am 
muncit patru ani și cu care 
speram chiar să mă înscriu 
la doctorat, dar știți că lu
mea e rea și ca atare, pină 
mi-o vor publica, am hotă- 
rit s-o șapiroerafiez pe răs
punderea mea.

— Cam costă — clntării 
eu volumul in palmă.

— Nu. nimica, mi-au 
tras-o la birou, la tata, că 
ei au acolo, șaoirograf, și 
tata, dacă e șef de serviciu, 
dispune care cum avem 
nevoie de ceva, să ne ?api- 
rografieze. că doar nu tata 
plătește. Pe cîți dintre co
legi nu i-am șapirografiat 
eu

— Ați început cercetarea 
de departe — observai cu 
prudență. Tocmai din vea
cul șaptesprezece, ehehe...

— Desigur, era necesar fi
indcă eu sint și arheolog 
amator ; evident că in pri
mele treizeci de pagini am 
demonstrat științific că nu 
știm absolut nimic despre 
grebla teleormăneană din 
secolele șaptesorezece și 
optsprezece. De-abia in 
nouăsprezece apare primul 
exemplar autentic și con
servat. cu cinci ori șapte 
dinți.

Furăm intrerupți pentru 
o clipă și mototoliți bine 
de una din hoardele vesele 
care se rotea tropotitoare 
după televizorul suspendat ; 
cum trecu valul și putui 
recupera prețiosul manu
scris călcat in picioare, au
torul se oferi gentil să-mi 
dea un autograf și mă ru
gă, dacă voi avea vreodată 
ocazia, să-1 recomand La 
Academie.

— Știți, dacă aș fi Încu
rajat cu problema aceasta, 
a greblei, eu aș putea trece 
imediat la furcă.

— Adică ați intra în pro
ducție...

— Nu, la studiul furcii. 
Am făcut o descoperire o- 
riginală in privința țăpoiu
lui. Știți ce este, nu-i așa, 
un țăpoi ?...

N-am apucat a destăinui 
ce și cit știam despre inte
resantul obiect de studi 
al dolofanului cercetător. ''L- 
am fost, zmuciți și ci-spâr- 
țiți de un grup hotărit și 
încruntat, condus cu duri
tate de către un bărbat 
spătos, cu sprincenele îm
binate, extrem de energic.

Să trăiți, tovarășe vice
președinte ! — ciripi cu en
tuziasm cercetătorul.

— A. tu ești mă. Come
le ? Ia pune și tu mina 
aici, nu căsca gura de po
mană, ia hai să organi
zăm noi mesele. Asta 
vine spre fereastră — ridi- 
cați-vă. măi cetățenilor, nu 
stați ca niște momii, că vă 
luăm pe sus — așa. rămi- 
neți nițel pe pămintul sta
tului. că nu vi se rupe pra
purul și mai lăsați cioarelor 
furculițele, că aici e de lu
cru... Ia apucați și porcăria 
aia de tombolă, cu totul 
măi. și duceți-o spre ușă, 
că aici are să se f' '•■ '•->și 
or să strice blidele < -^ar 

damblaua in ăl de-.a, a 'ut 
ideea să le spinzure-n ga
lantar. Fii atent la mine, 
Nichifore — strigă către di
rectorul Casei, care împin
gea singur un dulap spre 
scenă — că eu nu ți-am or
donat să-1 duci intr-acolo, 
in moașă-ta pe gheață, ci 
spre sticlele cu bere...

După vre0 jumătate de 
ceas de opinteli și drăcu- 
ieli sonore, sala era total 
reorganizată, nimeni nu-și 
mai găsea locul și farfu
ria. spațiul de dans se 
strîmtaise iar muzicanții 
cintau din dosul unei biblio
teci. de unde melodiile se 
auzeau ca de sub apă. Te
levizorul fusese proptit cu 
o prăjină, ca să stea locu-y 
luj și in așa fel, incit cin- 
voia să se uite la ecran fre-' 
buia să se urce pe perva
zul ferestrei, unde incâncn 
cel mult trei oameni îmbră
țișați.

— Așa. măi frate ! —
oftă încruntat respectivul, 
acuma pot pleca și eu 
liniștit, că s-au mai aran
jat lucrurile.

In sfirșit. bătu miezul 
nopții, ciocnirăm, ne felici
tarăm, încinserăm o peri- 
niță. directorul se agăță, 
săitind, de gîtul meu ca 
să-mi arate o morsă mustă
cioasă. pe pieptul opulent 
al căreia săltau citeva șira
guri de neferoase, inslstind 
s-o scot cu batista, in mij
locul cercului, fiindcă „ges
tul va face o impresie bp.iâ, 
iar soțul ei- care e cu cTă- 
mizile. s-ar putea să ne 
dea cele vreo cinci mii de 
bucăți necesare refacerii zi
dului".

Am băut, ne-am veselit, 
au început să mijească zo
rile.

Dar se făcuse ora șase 
și aveam tren, așa că am i 
plecat cu părere de rău cA1 
nu pot sta pină la caoăt, 
neregretind insă că am fost. 
I-am mulțumit călduros iul 
Nichifor. am semnat, cu 
condeiul muiat in vin ne
gru. in cartea de onoare, și 
in vagon am adormit buș
tean. vișind că la periniță 
am fost rugat să pup tele
vizorul ca să aoară in el 
eintărețul Zavaidoc. foar'e 
îndrăgit odinioară de popu
lația de prin partea locului.

Valentin SILVESTRU
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Întoarcerea din Japonia 
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♦ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT «SPORT • SPORT • SPORT

Un an sportiv nu se numără în zile, ci In competiții, întreceri mon
diale și europene, campionate șl cupe, șir aproape neîntrerupt de con
cursuri răsplătite prin titluri și medalii. Reprezentanții României au 
adunat cu sirg și trudă, cu talent și ambiție, picătură după picătură 
de nectar intr-un pocal de glorie sportivă, inchlnindu-1 patriei la sfir- 
Bit de an. Ilie Nâstase, Gh. Bervcanu și Nicu Gingă, Ivan Patzaichin, 
Clanță și Grumăzescu, Danielov și Simionov, Gruescu și Simion Cuțov 
«-au aflat printre acei care au picurat aur in acest pahar. Statisticienii 
de la C.N.E.F.S. au sirius nume, titluri, medalii, rezultate și le-au tra
dus după reguli internaționale recunoscute in puncte și clasificări ne
oficiale. Bilanțurile astfel întocmite clasează sportul românesc — la dis
ciplinele olimpice în care au avut loc campionate mondiale și euro
pene — pe locul al Xl-lea în lume și pe cea de-a V-a treaptă pe con
tinent în anu.1 1973. în ordine, să-i dăm fiecărei ramuri și performeri
lor ei, partea de cinstire care li se cuvine.

UN ALT BERCEANU LA ORI
ZONTUL LUPTELOR. Au fost in 
1973. mal intii campionatele euro- 
p»ne apoi cele mondiale. Gheorghe 
Berceanu și-a mai adăugat un ban 
de aur la salba sa grea $1 bogată, 
nsă a fost nevoit să lipsească de 
a întrecerile lumii. Un tînăr 
luptător, de numai 20 de ani. care 
a ..europene'* * se situase abia pe al 
atrulea loc la categoria 52 kg. a 

preluat și a ținut sus steagul lui 
Berceanu. cucerind titlul mondial 1 
Putem afirma acum că la cele mal 
ușoare categorii de greutate avem 
doi ași in ale luptelor greco-ro- 
mane — Gh. Berceanu și proaspă
tul sosit în 1973, Nicu Gingă. Să-1 
remarcăm șl pe Vasile Iorga — 
locul al treilea la J.O. — care cu 
prilejul competiției mondiale și-a 
transformat, nu prin alchimie, ci 
prin luptă dreaptă, bronzul în ar
gint.

31 decembrie 1973

• Opera română : Liliacul — 19. 
© Teatrul evreiesc de stat : O 
seară veselă — premieră — 19,30. 
tu Teatrul satirlc-muzical ..C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema 1 — 19.30.
o Circul . București" : Spectacol 
prezentat de circul ,,Busch—Ro
land". (R.F. Germania) — 19.30.

1 Ianuarie 1974

• Teatrul de operetă : Singe
vienez — 19.30.
o Teatrul Național „I.L. Cara- 
giale" (Sala mare din bd. N. 
Bălcescu nr. 2) : Coana Chlrlța

CEL MAT BUN CANOIST DIN 
’ i NE Din nou victorie pentru cel 

ai bun canoist din lume, de astâ- 
ată fără emoțiile unei pagaie 
apte. Din goana ambarcațiunii de
' canadian. Ivan Patzaichin cu- 

titluri șl medalii. privirea-1 
•eptindu-i-se departe peste 

;ări. sp-e Montrealul anu- 
i^76. Alți canoiști, în barca 

lă. Gheorghe Danielov și 
.eorghe Simionov — la aceeași 

probă în care la Mflnchen numai 
o străfulgerare de trei sutimi de 
secundă ne privase ce titlul olim- 
pic — dobindesc deodată cu Patzai
chin medaliile de aur ale campio
nilor lumii.

REVANȘA PUTIN OBIȘNUITA. 
Așezăm in imediata apropiere a 
celor de la canoe pe canotori din 
cauza progreselor rapide și a suc
ceselor lor. La J.O. de la Mflnchen, 
echipajul schitului 2 fără cirmaci 
— Ilie Oanțâ și Dumitru Grumă- 
rescu — ocupa locul al VI-lea in
tr-o finală, subliniem, disputată 
exclusiv de către europeni. Iată 
însă că la campionatele euronene 
din vara Iul 1973 — adică, după

Pseudocronică fotbalistică

Visul unei nopți 
de iarnă

A. reînceput campionatul de fot
bal. Prima etapă s-a consumat. 
Chiar acum un ceas. Sint de ser
viciu La redacție și, după ce că am 
atitea pe cap cu știrile de campa
nie agricolă- colac peste pupăză, 
trebuie să mă ocup și de relatările 
■'respondenților despre meciurile 

pe.. Pentru că redactorii din 
•,ia sportivă nici n-au vrut să 
i de fotbal. Ei au ținut morțiș 
siste. ca de ob'.cei, la „crosul 
..or", la „maratonul prescolari- 

". la „spartachiada pensionari- 
", si la atitea alte manifestări 

ck farmec. De fotbal trebuie 
•a mă ocup eu, un nespecialist.

Care nespecialist ? De fapt, de 
mult doream eu să mi se ofere 
ocazia asta, adică să pun măcar 
o dată mina pe rubrica „însemnări 
la etapa..." și să-mi vărs focul. Să 
le arăt eu cum se scrie despre halul 
ir. care a ajuns fotbalul divizionar... 
Ce dacă nu sint specialist ? Ce, eu 
r.-am radio ? N-am televizor ? Nu 
citesc, ca tot omul, presa de luni și 
rubricile periodicelor social-cultu- 
rale. motiv pentru care le și cum
păr ? ...Care nespecialist ? N-ascult 
eu tot ce se vorbește despre fotbal 
în autobuz, zilnic, de acasă Ia re
dacție și retur, n-ascult eu prele
geri despre fotbalul de ieri, 
de alaltăieri, de poimiine. de anul 
trecut și din mileniu] trei ?

Dar nu evocările sau prognozele 
mă preocupă pe mine. Starea pre
zentă a fotbalului este cea care nu 
mă lasă să dorm. Păi. nu vedeți ce 
se-ntimplâ . linsă de tehnicitate, 
ebdlcare de la fair-plai, demisie de 
la obiectivitate, 'rozneală la (par
don de exprerie !) țurloaie, alintări 
verbale si mingiieri amicale intre 
fundași și atacanți, cu cramponul 
la tendon și cu bombeul la menise 
(apropo, o știți p-aia cu un fotbalist 
care s-a dus șchiopătind la med’C 
și l-a rugat să-i opereze... meni- 
xul ?...) Dar parcă de anecdote ne 
arde nouă acum !... Nu vedeți ce 
se-ntîmplă ! Atacanții nu mai dau 
goluri, extremele n-au viteză, fun
dașii nu ma’ pot să se tină dună 
extreme, mijlocașii nu acopăr cen
trul terenului, virfurile nu pot trece 
de mijlocași antrenorii scriu la 
gazele, gazetarii Intră pe gazon, 
conducătorii fac formați’le. forma
țiile fac conducătorii. juniorii au 
îmbătrânit. veteranii se comnnr’ă 
infantil, medicii sportivi au ace’^'șl 
lacune ca și sportivii medici... Pină 
și masorii nu mai au habar de 
meserie (de-au ajuns bieții jucă^ri 
să se maseze singuri — și unde ? 
— in propriul careu, in văzul 
lumii...).

Dar cite nu se-ntimplă în văzul 
lumii De pildă, la federație : bi
roul driblează comitetul, comitetul 
ar vrea să intre, tot, in birou, ob
servatorii primesc observații, cole
giile se poartă necolegiaL turneele 
cind se fac nu sini gindițe judicios, 
iar cind sint gmdlie judicios — nu 
se fac. Se ignoră baza de masă 
(dar nu si maca de bază). Si uite 
de aceea mlngiile sint ovale, careul 
este dreptunghiular, pasele diago
nale sint „in covrig", nu se joacă 
la intercepție, se interceptează la 
jocuri (mă refer la anumite dis
tracții de cantonament...).

«curgerea unul singur an — Oanțâ 
și Grumăzescu își iau o revanșă 
puțin obișnuită ca salt : trec de pe 
ultimul loc pe primul 1 Un titlu 

Vitrina cu trofee

SUCCESE ALE SPORTUL
ROMANESC ÎN 1973

european, cu strălucire olimpică și 
mondială I

UN CAMPION PRINTRE CAM
PIONI. Să intrerupem aici șirul 
disciplinelor olimpice spre a face 
loc unui sport in care reprezentan
ții noștri au mereu un cuvint greu 
de spus in fazele finale ale com
petiției de virf. Și in anul 1973, 
echipa RomânieL cu efectivele în
noite, s-a urcat pină la nivelul 
primelor patru formații de pe glob 
in „Cupa Davis". Mai mult decit 
atit. ca o încununare in sportul 
alb. tenismanul român Ilie Năs
tase cucerește pentru a treia oară 
consecutiv ..Marele premiu F.I.L.T." 
și ..Trofeul campionilor". Cro- 
indu-și cale vreme de trei ani 
printre ași ca Smith și Newcombe, 
jucătorul nostru impune, in sfirșit. 
recunoașterea de tenisman nr. 1. 
Marile agenții internaționale îl 
clasează printre primii 10 sportivi 
ai anului, fiind singurul jucător 
de tenis inclus pe asemenea liste

Dar parcă de distracție ne arde 
nouă !... Că nici publicul nu mai 
gustă distracția asta : plătitorii se 
împuținează. împuținările se plă
tesc. nu există poze ale jucători
lor (in schimb sint destul jucători 
ai pozei).

Ca să nu mai vorbim că...
Dar chiar să nu mai vorbim, că. 

uite. m-am luat cu gindurile și 
acu-acu‘ se-nchide ediția, iar eu 
nu mi-am scris încă „însemnările 
la etapa..." Cu corespondențele in 
față, să începem, deci :

„Ieri, intr-o ambianță primăvara- 
tică, s-a reluat returul. Pe opt sta
dioane. sportul rege ne-a chemat 
in simfonia culorilor proaspete — 
gazon plus culorile echipelor, plus 
curcubeul tribunelor — și in cu
loarea simfonică a sunetelor curate 
ca lacrima, țișnește de odată din 
opt fluiere de argint. Pe opt sta
dioane „cavalerii de abanos" s-au 
îmbrățișat cu jucătorii, jucătorii 
s-au îmbrățișat intre ei, antrenorii 
și-au urat reciproc, „cel puțin cite 
două puncte", galeriile-gazdă au 
oferit galeriilor-oaspcte sticle cu 
Ci-co și cornete de semințe, ziariș
tii sportivi au făcut schimb de 
pixuri cu sportivii ziariști, iar 
scriitorii sportivi au făcut schimb 
de pixuri chiar ei intre ei... In 
sfirșit, a început lupta. Dreaptă, 
voinicească, multiplicată de opt ori 
in splendide imagini ale curajului, 
bărbăției și, mai ales, ale „nobles- 
oblijului" (a tulburat puțin atmos
fera doar insistența cu care un fun
daș l-a rugat pe arbitru să acorde 
penalii asigurindu-I că cl, funda
șul, și nu atacantul advers a atins 
mingea cu mina in propriul careu, 
dar incidentul n-a durat mult : ar
bitrul a acordat, atacantul a mar
cat — și astfel toată lumea a fost 
mulțumită). O luptă a tehnicității 
desăvirșite și a vicleniei tactice, 
demnă nu de un Ulise, ci de opt 
Ulisse la un loc : două echipe au 
jucat o combinată braziliano-veșț 
germană pe fondul unor contribuții 
proprii, experimentate toată iarna, 
alte patru au apărut cu stiluri 
strict locale (au impresionat cu 
precădere deschiderile pe extremă 
in „solz de juvete", un-doiurile de 
la distantă — devenite, in frumosul 
caiet-program de meci, editat Ia 
oifset pe hirtie cretatâ : „Laserul 
Bacăului" — iar o formație din- 
tr-o zonă cu mult cOTibustibil, 
aplicind cu iscusință atacul om la 
om pe tot terenul, și-a adjudecat 
dacă nu victoria — ceea ce, de
sigur. n-are nici o importanță — 
dreptul de a figura in frumosul 
buletin trimestrial editat de fede
rație ca inițiatoare a stilului de 
joc care de acum înainte va purta 
numele de „Infiltrarea hidrocar
burii"). Ca să nu mai vorbim de..."

Dar acum chiar să nu mal vor
bim ! Uit- ce e stimați cititori, 
mai departe puteți continua și dv. 
Pe același ton. Sau pe altul. Cum 
vreți. Că să nu uităm, tot ce s-a 
scris aici nu e altcpva decit... Visul 
unei nopți de Iarnă.

Redactorul de serviciu
p. conf. Petre DRAGU 

ultrasclcctive I Mal rfimlne «ă 
■ubllniem că. tot pentru a treia 
oară consecutiv, amatorii de sport 
din țara noastră l-au desemnat pe 
Ilie Năstase prin mii de scrisori 
drept primul sportiv român.

DOUA „CENTURI EUROPENE", 
Dar să nu-1 uităm pe Gabriel 
Pometcu ! în sportul cel mai băr
bătesc și mai dur, chiar dacă 
pumnii sint invăluiți cu mănuși 
groase de piele, reprezentanții a 
două generații de boxeri români — 
Constantin Gruescu și Simion Cu- 
țov — s-au încins cu centurile 
campionilor continentului. în vară, 
la Belgrad. formația puglliștllor 
noștri a realizat cel mal bun rezul

tat obținut vreodată peste hotare : 
2 medalii de aur. 2 de argint. 3 de 
bronz. Drept ar fi fost insă să a- 
șezăm cifra „3" înaintea medalii
lor campionilor, Gabriel Pometcu, 
acela care a demonstrat la Bel
grad un box de mare eficacitate și 
spectacol, nefiind învins in ring !

FETELE. PE URMELE GLO
RIOASE ALE IIANDBALIȘTILOR. 
Puțini erau aceia care se așteptau 
ca, după o eclipsă de 11 ani. hand
balistele noastre să urce din nou 
podiumul campionatului mondial. 
Doina Cojocaru și talentatele ei 
colege ne-au dat insă nu numai 
satisfacția de sfirșit de an. prin 
medaliile de argint, ci și promisiu
nea că in handbalul feminin, de
venit intre timp sport olimpic, fe
tele noastre au aspirații pe măsura 
băieților. mereu spre primele 
locuri ale ierarhiei. Există la a- 
ceastă echipă tinără și suprema 
garanție a muncii. Constantin Po
pescu și echipa lucrează două an-

CALENDAR 1974

în anul ce vine, sportul românesc iși propune să afle... cu doi ani mal 
devreme cine vor fi candidații ce; mai autorizați la selecționare in loturile 
reprezentative pentru Jocurile olimpice din 1976 de la Montreal. Din acest 
punct de vedere, competițiile de anvergură ale lui ’74 — mai ales campio
natele mond.ale — vor avea și un caracter de verificare preolimpică. de 
definitivare, in multe cazuri, chiar a loturilor sau sportivilor pentru J.O. 
Este, firește, un motiv in plus pentru sportivii români, pentru toți supor
terii lor (și sint milioane !) de a aștepta cu emoție și, totodată, cu mare în
credere „ora" marilor confruntări.

• IANUARIE. Baschet : Steaua 
(masculin) și Politehnica (feminin) 
participă la semifinalele „Cupei cu
pelor" și, respectiv, „Cupei campio
nilor europeni. Bob : Campionatele 
europene. la Cortina d'Ampezzo 
(28 I — 10 II) ; Campionatele mon
diale. în Elveția (19—26). Patinaj : 
Campionatele europene, la Zagreb 
(29 I—2 II) Tenis de masă : Cam
pionatele internaționale ale Româ
niei, la Ploiești (20—22). Handbal : 
„Trofeul Carpați" — masculin, la 
București (20—31).

© FEBRUARIE. Handbal : Cam
pionatele mondiale pentru echipele 
masculine, in R. D. Germană (28 II— 
10 III). Judo : Campionatele inter
naționale ale României, la București 
(1—2). Schi : Campionatele mondia
le — probe alpine, in Elveția (2—10) 
— probe nordice, in Suedia (22—23); 
Campionatele balcanice, in Grecia 
(22—24). Biatlon : Campionatele 
mondiale, in U.R.S.S. (22-24). Tir : 
Campionatele europene de sală, la 
probe cu aer comprimat, in Olanda 
(21—24). Tenis de masă : ..Turneul 
celor 12 campioane", in Suedia.

• MARTIE. Atletism : Campiona
tele europene de sală, la Goteborg 
(9—io) ; Crosul balcanic, in Iugosla
via (24). Fotbal : România — Franța, 
meci amical, la Paris (23). Hochei pe 
gheață : Campionatul mondial de se
niori — grupa B. in Iugoslavia (21— 
30). Campionatul european de ju
niori — grupa B. la București (9— 
16). Patinaj artistic : Campionatele 
mondiale, la Miinchen (5—9). Rugbi : 
România — Maroc. la Casablanca, 
in Campionatul european F.I.R.A. 
(3). Scrimă : „Cupa Europei" flore
tă masculin, în Franța (8—10) ; 
„Cupa Europei" floretă feminin, in 
Italia (15—17).

© APRILIE. Fotbal : România — 
Brazilia, meci amical, la R;o de Ja
neiro (17). Rugbi : România — Polo
nia. meci amical, la Sibiu (14) ; 
Turneul F.I.R.A. pentru juniori, la 
Heidelberg (8—15). Scrimă : „Cupa 
Europei" — la spadă, in R.F.G. (19— 
21) : — la sabie, in Ungaria (26—28); 
Campionatele mondiale de tineret, la 
Istanbul (12—15). Tenis de masă : 
Campionatele europene de seniori șl 
senioare, in Iugoslavia (5—14).

• MAI. Bax : „Centura de aur", 
la București (5—12) Ciclism : „Cursa 
păcii". Varșovia — Berlin — Praga 
(8—22). Judo : Campionatele eurone
ne de seniori, la Londra (9—14). Po
pice : Campionatele mondiale de se
niori si senioare, in R. F. Germania 
(18—27). Rugbi: România — Spania, 

la Timișoara, in cadrul camnionatu- 
lul eu-onean (19) Tir : ..Cuna țări
lor lat ne", in Belgia (21—25) Hal
tere : Campionatele europene, in Ita
lia f?9 v—9 VI). Volei : Balcan ada. 
In Grecia 124—30) Tțnis : ..Cuoa 
F.I.LT." Lminm In Italia (13—19)

• IUNIE. Box : Balcaniada de 
box. la Conrtan'a (25- Ciclism : 
..Turul Românei" ediția a XX-a 
(10—23) Cancfa.i : P. gata Mosco
va" (1—2) . ..Regata Snagov" probe 
feminine (29) Fotbal : Camniona’ul

A'ado- un amplu, variat. Confruntări dintre cele importante,
pe c . • . râm ■>-: no<!ri le vor aborda cu maximă răspundere. Să
nu uităm c'i. ‘.a nu puline dintre campionatele mondiale, europene sau bal- 
canice. menționate mai sus. echipele, sportivii României se duc in calitate de

i nviMirniifTuturor „tricolorilor**  le dorim mult succes 1 *•  LUUivlllLUU

tronamente In flecare zi a sfiptâ- 
minli și unul chiar în ziua meciu
lui I Oare, alte sporturi pe echipe, 
mai puțin distinse in arena inter
națională. nu se simt atrase de un 
„transfer de experiență" de la 
handbaliste și handbaliști ?

TROFEUL S-A MUTAT DEFI
NITIV LA BUCUREȘTI. Cucerind 
pentru a treia oară consecutiv 
„Cupa Europei", floretistele echi
pei clubului Steaua au adus defi
nitiv trofeul la Bucuroșii I Perfor
manța aceasta, no.maiîntllnită in 
istoria întrecerilor dintre echipele 
de floretă ale cluburilor euronene, 
s-a complotat printr-o medalie de 
bronz obținută de formația Româ
niei la mondialele de scrimă. De 
reținut că aceeași formație a câști
gat și proba de floretă la Univer
siadă, invingînd in finală chiar pe 
proaspăta campioană mondială, 
echipa U.R.S.S.

MEDALII ÎNTR-UN SPORT AL 
ADOLESCENȚEI. Una dintre sur
prizele anului 1973, surpriză cu atit 
mai agreabilă cu cit amatorii de 
sport au urmărit la televizoare 
evoluția reprezentantelor gimnasti
cii noastre feminine, a fost în
scrierea Alinei Goreac șl a colegei 
ei. Anca Grigoraș. cu nu mai pu
țin de patru medalii la Campiona
tele europene de la Londra I Un 
titlu de vicecampion eurooean și o 
medalie de aur la Universiadă a 
dobindit și tinărul Dan Grecu, 
de acum specialist reputat în pro
ba ..inelelor". Dacă la cele d« mai 
înainte adăugăm apariția în 1973 a 
unei pleiade de fetițe de 10—12 ani, 
In frunte cu extraordinara gim
nastă Nadia Comăneci. nutem con
chide că anul recent încheiat s-a 
arătat fructuos și. totodată, promi
țător.

Cu mențiunea asupra succeselor 
glmnaștilor abia adolescenți, pu
nem punct succintei retrospective 
asupra performanței internaționale. 
La fel ca in gimnastică, speran
țele pentru mari rezultate în alte 
sporturi se împletesc deseori cu 
numele unor tineri — alături de 
atlete consacrate. Argentina Menis. 
Virginia Ioan. Viorica Viscopolea- 
nu. Valeria Bufanu. Ileana Silai. 
se ivește la orizontul arenei, un 
buchet de fete cu har la sărituri, 
aruncări, alergări : alături de Ca
rol Corbu. prea singular nri^tre 
reprezentanții nrobplor masculine, 
anar Gheorghe Megelea si Gheor- 
ghe Ghlmi. ambii recordmani al 
continentului la juniori. Să fie în- 
tr-un cea? bun ! La mulți... per
formeri în 1974 !

Valerlu MIRONESCU

baJcanic pentru echipe de tineret, In 
România (23—30). Haltere : Campio
natele europene, în Italia (1—8). 
Handbal: „Cupa țârilor latine", in 
Italia (8—14). Lupte : Campionatele 
mondiale de seniori, la Madrid (19— 
30). Șah : A 21-a olimpiadă de șah, 
La Nisa (5—30).

o IULIE. Ciclism : Campionatele 
balcanice, in Iugoslavia (17—22). Ca
notaj : Campionatele balcanice, in 
Grecia (28). Caiac-canoe: „Regata 
Snagov" (13—14) ; Fotbal : Campio
natul european universitar. în Fran
ța (8—21). Scrimă : Campionatele 
mondiale de seniori, la Grenoble 
(16—23). Tenis de masă: Campio
natele europene de juniori, in R.F.G.

o AUGUST. Atletism : Campiona
tele balcanice de seniori, la Sof.a 
(2—4) ; Balcaniada de juniori, la 
Varna (8—10). Baschet : Campiona
tul balcanic de junioare, la Botoșani 
(16—18) ; — de juniori, la Salonic 
(20—30) ; Campionatul european de 
senioare, în Italia (20—30). Canotaj: 
Campionatele mondiale, la Lucerna 
(28 VIII—1 IX). Handbal : „Turneul 
speranțelor olimpice", in România 
(18—25). Judo : „Cupa eliberării", la 
București (23—25). Lupte : Campio
natele internaționale ale României, 
la București (9—11) ; Campionatele 
mondia e de lupte libere, la Istan
bul (29 VIII—1 IX). Natațic: Balca
niada. la Izmir (8—11) : Campiona
tele europene de natatie și polo, la 
Viena (17—25). Pentatlon modern : 
Campionatul mondial, in U.R.S.S. 
(28 VIII—5 IX) Tir : Campionatele 
europene de junioare. în Danemarca 
(3-9).

o SEPTEMBRIE. Atletism : Cam
pionatele europene pentru seniori, 
la Roma (1—3). Baschet : Balcania
da de seniori. în Grecia ,nn on' 
Călărie : Balcaniada, la

(20—30).
. ___________ — Istanbul

(11—15). Tir : Campionatele mondia
le de seniori, in Elveția (19 28) ; 
Balcaniada de talere, la București 
(2—8). Modelism : Campionatul mon
dial de racheto-modele. in Ceho
slovacia (4—9).

o OCTOMBRIE. Caiac-canoe : 
Campionatele mondiale. in Mexic 
(17—20). Gimnastică : Campionatele 
mondiale, la Vama (20—27) Lupte : 
Campionatele^ mondiale ^ de^ 
romane. lo IL. ...\. 
de masă : Balcaniada. In 
(1—15). Volei : 
dial, in Mexic (5—31) Rugbi 
nja — R F. Germania, meci

• NOIEMBRIE :
dernă : „Turneul ...........................
București. Handbal • „Trofeul Car
pați**  pentru echipe feminine, la 
Galati (19—24). Rugbi : România— 
Franța, in Campionatul european, la 
București.

• DECEMBRIE : Baschet : Balca
niada senioare, în/Iugoslavîa (20—22); 
Balcaniada de seniori. în Grecia 
(26—30). Popice : .Cupa Carpați", la 
București (7—8). Șah: „Cupa campi
oanelor europene", in Iugoslavia (1 — 
21) : Campionatul european de ju
niori. in Olanda (15—31).

............... . __ greco-
la Katowice (10—13) Tenis 

~ ‘ ’ Grecia
Camnionatul mon- 

Româ- 
amical. 

Gimnastică mo- 
Intervizlunii", la 

schi „CUPA BRAȘOVIA"
în organizarea școlii sportive 

„Brașovia", la sfirșltul acestei 
îâptămini vor avea loc. pe pir- 
tiile din masivul Postăvarul 
(Poiana Brașov). întrecerile pri
mei competiții de schi din anul
1974. Este vorba de concursul 
republican dotat cu „Cupa Bra
șovia". Concursul — rezervat ju
niorilor — prevede numai probe 
alpine (slalom specia] și slalom 
uriaș).

în cîteva rînduri
o Concursul Internațional de cros 

care se desfășoară in fiecare an în 
noaptea Anului nou pe străzile ora
șului brazilian Sao Paulo va reuni 
la această ediție 180 de atleți, din 
12 țări ale lumii. Printre cei care au 
răspuns invitației de a participa la 
această tradițională întrecere se nu
mără finlandezul Lasse Viren, bel
gianul Gaston Roelants, columbianul 
Victor Mora, cîșligătorul ultimei 
ediții, românul Nicolae Mustață și 
mexicanul Rafael Palomares.

• Campionatele Internaționale de 
tenis ale Australiei au programat, la 
Melbourne, primele partide din sfer
turile de finală ale probelor de sim
plu. Tinărul australian Ross Case a 
reușit o surprinzătoare victorie (cu 
7—6, 6—2, 7—5) în fața celebrului 
său compatriot John Newcombe.

o La Ankara se desfășoară în pre
zent meciul de tenis dintre echipele 
Turciei și Luxemburgului, contind 
pentru preliminariile „Cupei Davis" 
(zona europeană). După două zile, 
6corul este favorabil cu 3—0 gazde
lor, care, indiferent de rezultatele ce 
se vor înregistra în ultimele două 
partide de simplu, și-au asigurat 
calificarea pentru turul următor al 
competiției.

cinema
© Veronica se întoarce : PATRIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30, 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 
18 ; 20,15, MODERN — 9 ; U.15 ;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30.
O Joc Kidd : SCALA — 9 ; 11,15 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, BUCU
REȘTI — 8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ;
16.45 ; 19 ; 21, FAVORIT — 9.15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Marele vals : LUCEAFĂRUL —
8.30 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30,
CAPITOL — 8,30 ; 11,30 ; 14.30 ;
17.30. ; 20,30, FL.AMURA —.9 ;J2,30 ; 
16 ; 19,30.
o Fapt divers In prima pagină i 
FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
© Veronica : DOINA — 9.15 ;
11.30 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ; 21.
O Haiducii : TIMPURI NOI —
9.15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
O Misiunea secretă a maiorului 
Cook : VICTORIA — 9 : 11.15 :
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, AURORA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
© Anatomia dragostei : BUCEGI
— 16 ; 18 ; 20.
o Intimplări cu Cosa Nostra : 
MELODIA : 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, EXCELSIOR — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
o Mult zgomot pentru nimic : 
UNIREA — 16 ; 18 ; 20.
© Blow-up : CENTRAL — 8,30 : 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21.
© 100 de lei : LIRA — 16 ; 18 ; 20. 
o Torino Negru : VOLGA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 ; 20,15,
FLACARA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 :
16 ; 18,15 ; 20,30.
© Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Orusoe : MUNCA — 16 : 
18 ; 20.
© Fata din Istanbul : BUZESTI — 
9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 : 20,30.
CIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Evadarea : DRUMUL SĂRII —
15.30 ; 18 ; 20,15.
© Cu cărțile pe față : LUMINA — 
9 : 11,15 : 13.30 : 16 : 18.30 : 20.45.
O Cea din urmă zi : VITAN —
15.30 : 17,45 : 20.
© In arșița nopții : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15.30 ; 18 :
20,15.
© Doamna șl vagabondul : COS
MOS — 15,30.
O Omul de dincolo : COSMOS — 
18 ; 20,15.
© Bună seara, doamnă Campbell t 
DACIA — 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21, VIITORUL - 15.30 : 18 :
20,15.
© Ancheta poștașilor : CRINGAȘI 
- 16 ; 18 : 20.
© Ultimele șase minute : COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18 : 20.15. POPU
LAR — 15,30 : 18 : 20.15.
O Vifornița : RAHOVA - 15,30 ; 
18 : 20,15.
q Urmărire la Amsterdam : FE
RENTARI — 15,30 : 18 ; 20.15.
© Generalul doarme in picioare : 
FLOREASCA - 15,30 : 18 ; 20,15.
q Omul din La Mancha : ARTA 
- 15,30 ; 18 ; 20.30.
© Love Story : PACEA — 15,30 ; 
18 ; 20.15.
q Cowboy : MOȘILOR — 9 : 11.15 ;
13.30 ; 16 : 18.15 ; 20.30.
© Ultimul tren din Gun Hill i 
PROGRESUL — 15,30 : 18 : 20,15.
© Copiii paradisului (două serii) : 
CINEMATECA (sala Union) —
14.30 — (31 decembrie).
© Butler boxerul șl Malec ma
rinar — 14,30. Balada soldatului —
16.30. Copiii paradisului (două
serii) - 18.45 : CINEMATECA (1 
Ianuarie). Chermeza eroică -
14,30 : 16.30. Butler boxerul șl
Malec marinar — 18,45. Casca de 
aur — 20,45 : CINEMATECA (î 
ianuarie).

teatre

Tovarășul Ștefan Andrei, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist. Român, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Japonia, a făcut o vi
zită in această țară, s-a înapoiat 
In Capîtnlă.

La sosire, pe aeroportul Otopenl. 
«p aflau tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Ghizda Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

★
La plecarea din Tokio, pe aero

portul internațional Haneda, tovară
șul Ștefan Andrei a fost salutat de 
Mltsuhiro Kaneko, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.J., al Prezi

Delegația română la funeraliile lui Ismet Inonu 
s-a întors în Capitală

Delegația extraordinară română, 
condusă de Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, care 
a participat la funeraliile fostului

ADAS
La tragerea de amortizare a 

asigurărilor mixte de viață pen
tru luna decembrie 1973 au ie
șit ciștigătoare următoarele opt 
combinații de litere :

C. A. T. 
E. B. P. 
Z. F. H. 
Z. R. B. 
B. B. X. 
G. H. U. 
Z. J. O. 
J. I. X.

Alex. Sahia) : Valentin șl Valen
tina — io : Noile suferințe ale tî- 
nărului „W“ — 15 ; 20.
q Teatrul Mic : A opta minune
— 10.30, Philadelphia, ești a mea 1
- 19.30.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 10 : 
Cei șase — 19.30. (sala Studio) : 
Bărbați fără neveste — 10.30. Ho
telul astenicilor — 20.
• Teatrul Giuleștl : Llola — 19,30. 
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cintec — 11, (sala din str. Acade
miei) : Răi șl nătărăi — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : O 
seară veselă — 19,30.
c Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema 1 — 19.30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne 
vezi diseară — 19,30.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Concert de muzică 
populară românească — 19.30.
• Circul „București" : Spectacol 
prezentat de Circul ,,Busch—Ro
land" (R.F. Germania) — 16 ; 19,30.

t V

LUNI, 31 DECEMBRIE 1973

PROGRAMUL I

20.30 Telejurnal.
20.45 Cintece și jocuri populare eu

ansamblul „Rapsodia ro
mână".

21,00 PROGRAM SPECIAL DE
REVELION

MARȚI, 1 IANUARIE 1974

PROGRAMUL I

10,00 Carnavalul copiilor.
11,05 Film serial : DaktarL
11.30 ,.O cununâ-1 țara Întreagă". 

Spectacol de cintece și dan
suri populare, de pe tot cu
prinsul țării, susținut de an
samblul „Rapsodia română" 
din București.

12.15 La mulți ani. cu bucurie I 
In prag de An nou. reporte
rii Televiziunii au vizitat pe 
uml dintre eroii reportajelor 
noastre, adreslndu-le inire- 
barea ; „Cu ce glnduri tntim- 
plnați anul 1974 ?".

12,35 Premiere 1974.
Concert de muzică ușoară ro
mânească.
Tn primă audiție melodii de 
George Grigorlu, Mișu Iancu. 
Alexandru Mandl. Temlstocle 
Popa, Elly Roman. Radu 
Șerban, Vasile Vasllache- 
Junlor, Vasile Veselovschi. 
Sile Dlnlcu.

13.10 Dacă aseară n-ați urmărit 
Revelionul TV vă oferim 
astăzi... seiecțiunl.

15.55 Lumea copiilor.
Blng-Bang.
Emisiune realizată In colabo
rare cu Teatru) de copii șt 
tineret din Iași.

16.45 Cintece de viață nouă.
Reportaj realizat la a Ill-a 
ediție a Festivalului Interju- 
dețean de cintec nou de la 
Drobeta Turnu-Sevcrln.

17.10 Anul sportiv 1973 (I)
Emisiune de Cristian jopescu. 

diului Permanent al C.C., șef adjunct 
al Secretariatului, Tomlo Nishizawa, 
membru al Prezidiului C.C., al Pre
zidiului Permanent al C.C., Hiroshi 
Kikunamt. membru supleant al C.C., 
locțiitor al șefului secției Internatio
nale.

Au fost prezențl ambasadorul 
României la Tokio, Nicolae Finanțu, 
membri ai ambasadeL

*
în drum spre patrie, tovarășul Ște

fan Andrei a făcut o escală la Mos
cova, unde a avut, slmbătă, la sediul 
C.C. al P.C.U.S.. o întilnîre priete
nească cu K. F. Katușev, secretar al 
C.C. al P.C.U S.

(Agerpres)

președinte șl prlm-mlnlstru al Tur
ciei, Ismet InonU. s-a înapoiat în 
țară.

(Agerpres)

Totî asiguratii cărora 
ieșit ciștigătoare una sau mal 
multe din aceste combinații de 
litere înscrise în polițele lor. 
urmează să se adreseze unități
lor ADAS pentru • li m sta
bili drepturile cuvenite.

Pentru a participa șl la ur
mătoarele trageri lunare este 
necesar ca asiguratii să achite 
primele de asigurare la terme
nele stabilite.

Film arusuc . ___
pre revoluție". Re^ia : To
mas Gutierrez Alea. Cu : I. 
Moure." L. Leerana, F. Dago, 
M. Gomez.

MIERCURI, 2 IANUARIE 1974
PROGRAMUL I
10.30 Film artistic pentru eopfl ’. 

„Singur pe lume" — film de 
desen animat, realizat de 
studiourile de televiziune ja
poneze, după romanul lui 
Hector Malot.

11.45 Copiii cintâ — program «ua- 
ținut de corul de copil al 
Radloteleviziunll. Dirijor Ion 
Vanica.

12,00 Un zimbet !n */«  — selecțl- 
unl din tradiționalul concert 
de Anul nou al Filarmonicii 
din Viena. In program lu
crări ale compozitorilor din 
familia Strauss.

13,00 După Revelion... din progra
mul TV de Revelion.

15.10 Surprize In arenă.
15.35 Anul sportiv 1973 (II)
16.35 Pagini de umor : ..Aventuri

In epoca de piatră".
„Fred Fllnsione șl Moș Oe- 
rilâ". Ptemieră pe țară.

17,00 Țara noastră, mlndrâ Coa
te (I).
Concert susținut la uzinele 
„Republica" de tineri lnter- 
preți de muzică populară. 
Acompaniază orchestra de 
muzică populară a Radlotele- 
vizlunii, dirijată de George 
Vancu.

18.00 Caleidoscop științific.
18.25 Gala maeștrilor.

Elena Cernei, Teodora Luca- 
clu. Magda lanculescu, Mag
dalena Popa, Marinei Ștefă- 
nescu, Nicolae Herlea. Ludo
vic Spiess, David Ohaneslan, 
Valentjn Teodorlan, ansam
blul de balet al Operei ro
mâne, corul „Madrigal" di
rijat de Marin Constantin. 

19.00 Debut '74.
Reportaj filmat la întreprin
derea de mașini grele Bucu
rești.

19,15 Publicitate
19.20 1001 de seri : Jucârille Mi- 

haelel.
19.30 Telejurnal.
20.00 Cîntecul săptămlnll : „De S0 

de ori la mulți ani 1".
20,05 Baladă pentru acest pămlnt— 

..Babele".
20.20 Film artistic serial : „Co

lumbo" (II).
Regia Bernard Kowalsky. 
în distribuție : Peter Falk. 
Robert Culp șl Patricia Crow
ley.
Premieră pe țară.

11.35 Cărăbuș *74 sau „Revista 
găsită".
Spectacol din programul TV 
de Revelion.

22.30 Telejurnal

PROGRAMUL n

20,00 Seară de operetă.
„Paganini" de Franz Lehar. 
Interpretează ansamblul Tea
trului muzical din Brașov. 
Soliști Carmen Hanganu, 
Marla Păunescu. Mia Mun- 
teanu. Elena Hue. Victoria 
Blau Lld'a Lucescu, Vasile 
Pop. Mircea Glurgluman. 
Ion Panclu, Llvlu Butnarlu. 
Toma Panaiteseu.
Conducerea muzicală : Nor
bert Petri.
în pauză :
Documentar TV — „Chihlim
barul".
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I Declarații ale unor oameni politici occidentali DAKAR

CONSACRATE
ANIVERSĂRII

REPUBLICII
MONTEVIDEO W (Arerpres). 

— Sub auspiciile Ambasadei ro
mâne la Montevideo si ale Irt- 
stlUrhilvrl cultural Uruguay — 
Romftnja a fost preren-q^ tn 
via „Audi’orio Vrz Ferrerra". 
un concert fo.-tix- dedica*  aniver
sării proclamării republicii In 
România. Concertul, care a cu
prins lucrări de murei clasică 
românească și uruguayanâ. a 
fost dirijat de maestrul Hugo 
Looez. d: rec torul Orchestrei 
Km foni re municipale.

Co*  <kanul ,.E'. Dia" a oubli- 
ea*  in suplimentul său săotă- 
mînal. patru pagini bogat ilus
trate con sa era te istoriei culturii 
fi arte: tării noastre.

HELSINKI 30 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Finlandei. Kalevi 
Sorsa. a primit re ambasadorul 
României la Helsinki. Constantin 
Vlad. Cu acest prilej au fost abor
date. într-o atmosferă călduroasă, 
unele aspecte ale dezvoltării raportu
rilor româno-finlandeze.

ale patrioților

PNOM PENH 30 (Agerpres). — '> 
cadrul operațiunilor militare desfă
șurate In preajma orașului Pnorr1 
Penh, patr’oții cambodgieni au ocu-' 
pat localitatea Prek Pra, situată pe 
malul estic al rîului Bassac. !a 8 
kilometri d>- capitala khmeră. Pa
triot li și-au consolidat, totodată, po
rțiile din apropierea capitalei de 
vc malul răsăritean a’. Mekongului 
ri au angajat lupte cu trupele lonr.o- 
i rie în peninsula Choouy Changvar, 
Înconjurată de anele acestui riu la 
nord de Pnom Penh. Au continuat, 
de asemenea, acțiunile ofensive ale 
forțelor patriotice care tin în inoer- 
cuîre garnizoana lonn.olistă din ca
pitala provincială Takeo.

ALGERIA ■■

W BRANDT. „Privesc destui de

satisfăcut in urmă"

încheierea Congresului Federației
mondiale a orașelor infrățite

Propunerile comuniștilor italieni 
în vederea redresării

și dezvoltării agriculturii
ROMA 30 — Corespondentul

BONN 30 (Agerpres). — în mesa
jul de Anul Nou. cancelarul Willy 
Brandt a făcut o scurtă trecere in 
revistă a principalelor evenimente 
Interne și Internationale ale anului 
1973. FI a menționat, astfel, criza 
monetară intcroccidentală din Pri
măvară. care a reprezentat și pentru 
tara sa pericolul de a fi atrasă in cu
rentul inflationist, reușindu-se totuși 
ca. sore sfirșitul anului, rata de creș
tere a inflației să se reducă in R.F G. 
..Privesc destul de satisfăcut in urmă 
și pentru că am făcut tată, fără pa
gube importante, și celei de-a doua 
perioade critice — oenuria mondială 
de petrol. Noi facem eeonoi'nie in 
sfera particulară pentru a dispune 
de surse energetice in vederea asi
gurării locurilor de muncă", a arătat 
cancelarul vest-german.

în ce privește situația internațio
nală. vorbitorul a subliniat că. ne 
plan extern, au existat din nou evo
luții îngrijorătoare. Intre care a 
menționa', conflictul din Orientul A- 
propiat. ..Poziția noastră in contextul 
relațiilor Est-Vest s-a îmbunătățit in 
continuare, a declarat Willy Brandi. 
Sint de părere, de asemenea, că tre
buie reînnoite inițiativele guvernului 
federal care au marcat. în urmă cu 
patru ani. politica fată de statele 
Europei răsăritene. Tratatele necesa
re au fost încheiate. Acum se nune

problema de a transpune In viață 
intențiile formulate". Pe de altă Dar- 
te. abordind problema alianței nord- 
atlantice. cancelarul vest-german a 
apreciat că aceasta trebuie menți
nută.

Tn con’inuare. șeful guvernului 
vest-german s-a referit la unele evo
luții in viața socială si economică n 
țârii. După ce a arătat că dezvoltarea 
erenomică este confruntată in toa'e 
țările industriale eu o criză de du
rată. cancelarul a spus : „Nu ne pu
tem sustrage decît in mod conditio
nal de la dependența in acest dome
niu față de străinătate. De aceea, tre
buie să ne schimbăm poziția in u- 
n»'le probleme. Astfel, statul trebuie 
să stimuleze și mai mult decît piuă 
acum cercetarea și proiectarea. Tn 
contextul crizei petroliere mondiale, 
guvernul federal și-a adaptat fără 
intîrziere politica economică la con
dițiile concrete. Tn luna ianuarie 
1974 vom decide din nou dacă este 
nevoie de o reorientare » acestei 
politici".

Willy Brandt a afirmat că In 1974 
se pune, printre altele, problema În
făptuirii reformei fiscale, introduce
rii unei noi legislații a terenurilor, 
cogestiunii. a creării de condiții mai 
bune de 
mir, tu lui

muncă, a reformei invăță- 
profesional.

do-al 
mon-

italia: Se anunță
Aprecierile lui

un an dificil"
Mariano Rumor, Aldo Moro și Giuseppe

Lupis
ROMA 30 (Agerpres). — Cotidia

nul italian „ÎL SOLE-24 ORE" pu
blică. in numărul său din 28 decem
brie. un supliment special intitulat 
..PANORAMA ’
pliment care cuprind» 
ticole semnate de membri 
nulul italian.

Astfel, primul ministru. 
Rumor. afirmă că anul 
1971 va fi dificil pentru italieni, 
precierea se 
anul Încheiat a __  .
dificultăți de ordin economic, 
mierul italian • 
serie de factori ....... ...... .....
țiali pentru economia Italiei, sint in 
curs sa se modifice, cu efecte impor
tante asupra acesteia. Sint mențio
nate creșterile de preturi Ia mate
riile prime pe piețele internaționale 
șt: in primul rînd. la petrol.

tn articolul său. ministrul afaceri
lor werne. Aldo Moro. apreciază 
că lărgirea Pieței comune, orin ade
rarea Marii Britanii. Irlande 
r.emarcei, a oferit comtțL^A SL.cele 
mai mari responsabilit^p față de 
restul lumii", mai ales în ce privește 
relațiile cu țările „lumii a treia", 
negocierile multilaterale-- din cadrul 
G.A.T.T.. relațiile cu Statele Unite.

economic\-
o serie de ar

ai guver-

Mariano 
economic 

' A- 
bazează pe faptul că 

cunoscut nu puține 
Pre- 

este de părere că o 
i externi, dar esen-

precum ri Conferința europeană 
pentru securitate și cooperare.

în ceea ce privește aspectele eco
nomice ale discuțiilor purtate cu 
prilejul intilnirii de la Copenhaga. 
Aldo Moro considera de o impor
tanță esențială îndeosebi măsurile 
privind realizarea uniunii economi
ce și monetare. In context, minis
trul de externe italian afirmă că 
mai există, totuși, o serie de difi
cultăți. Acestea au ieșit la iveala cu 
prilejul reuniunii miniștrilor de ex
terne de la Bruxelles. care avea 
drept scop să stabilească măsurile 
privind politica regională și mat 
ales crearea unul fond de dezvoltare 
regională.

Suplimentul 
cuprinde și ____
Giuseppe Lupis. ministru fără por
tofoliu in cabinetul italian, care a- 
(•rmă că „problema cea mai impor
tantă ce stă în prezent in fata mem
brilor Organizației Națiunilor Unite 
nu este atit reafirmarea principiilor 
Cartei, cit aplicarea lor concretă. 
Aceasta este o sarcină care, potrivit 
opiniei guvernului italian, poate ti 
realizată numai prin voința politică 
a tuturor statelor, chemate să reali
zeze o situație mai pașnică si mai 
echilibrată in lume".

cotidianului italian 
un articol semnat de

DAKAR 30 (Agerpres). — Cel 
VTIJ-lea Congres al Federației 
ci.<le a orașelor irJ'râț.K-, d« sfășurat 
la Dakar sub deviza „Un Pămînt 
pentru oameni trăind in pace", și-a 

D ■ din ’'ii 
de țâri ale lumii participant! la con
gres au examinai principalele aspec
te privind extinderea colaborării in
ternaționale și întărirea păcii, pre
cum și problemele care stau în fata 
Federației mondiale a orașelor in
frățite in etapa actuală de progrese 
substanțiale pe calea destinderii.

..Menajul de pace" adresat popoa
relor ini regii planete la încheierea 
congresului reflectă satisfacția par- 
ticipanților fată de progresele obți
nute în d recția coexistenței pașnice, 
credința lor fermă in posibilitatea 
instaurării unei păci îndelungate si 
trainice ne Pâniint,

Delegații la congres au adoptat, de 
asemenea, o rezoluție privind Orien-

tul Apropiat. în care este relevată 
necesitatea îndeplinirii prevederilor 
rezoluțiilor Consiliului de Securitate

O.N.U. urmărind restabilirea păcii 
în această parte a luni i Rezoluția 
afumă hotărîrea Federației mondiale 
a orașelor Înfrățite de a contribui la 
mobilizarea opiniei publice in favoa
rea realizări; in Orientul Apropiat a 
unei păci durabile „intre popoare pe 
care factorii geografici și istorici și 
o comunitate de interese trebuie s& 
le determine să colaboreze spre pro
priul lor folos".

Congr»<uî a adoptat o reformă a 
statutului federației, stabilind o di
recție oodeg'ală. care a reînnoit man
datul lut Giorgio la Pira, președin
tele federației.

S-a stabilit ca următorul Congres 
al Federației mondiale a orașelor în
frățite să aibă loc in anul 1976. in 
localitatea Pointe a Pitre, din Gua
delupa.

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR ECONOMICE SOVIETO-FRANCEZE
MOSCOVA 30 (Agerpres) — In

tr-un comentariu referitor la dezvol
tarea relațiilor economice sovieto- 
franceze. agenția T.A.S.S. relatează 
că volumul schimburilor de mărfuri 
dintre cele două țări crește în acest 
an cu 40 Ia sută, ceea ce constituie 
un pas important spre realizarea 
sarcinii principale a acordului co
mercial bilateral de a dubla comer
țul reciproc în perioada actualului 
cincinal.

După ce relevă sporirea interesu
lui partenerilor francezi față de achi-

zitionarea unor mărfuri industriale 
sovietice, mai ales in domeniul si
derurgiei. comentariul subliniază că 
in Franța se acordă o mare însem
nătate acordului bilateral referitor la 
livrările de gaze naturale. Tncepînd 
cu anul 1976. U R.S.S. va exporta in 
Franța, anual, cite 2.5 miliarde metri 
cubi de gaze naturale, ’’mo de 20 
de ani. Recent a fost semnat și un 
contract in valoare de un miliard de 
dolari, potrivit căruia mai multe fir
me franceze vor participa ja con
strucția unui complex chimic format 
din cinci întreprinderi in U.R.S.S.

ROMA 30 — Corespondentul Agerpres, Radu Boodan. fransmț,i*  i 
Ziarul „IVUnită" a publicat Rezoluția C.C. al Partidului Comunist Ca
lion cu privire la problemele 
ultima ședință plenară.

După ce trece în revistă situația 
din acest sector al economiei, în care 
efectele actualei crize energetice 
s-au făcut simțite în modul cel mai 
evident, documentul subliniază nece
sitatea unei profunde schimbări a 
mecanismului dezvoltării economiei 
naționale, schimbări in care dezvol
tarea agriculturii, a Mezzogiorno- 
ului (regiunile din sudul tării) și a 
consumului populației trebuie pri
vite ca probleme de prim ordin.

In continuare, rezoluția se referă 
la problemele concrete'pe care le ri
dică munca diferitelor categorii de 
lucrători agricoli, reflectind, în acest 
context, necesitatea respectării con
tractelor de muncă, a deplinei folo
siri a forței de muncă, precum și alte 
chestiuni, cum ar fi cele legate de 
construirea de locuințe, școli, de îm
bunătățirea asistentei sanitare si a 
transporturilor.

Arătind că. in prezent, s-au creat 
condiții pentru formarea unei largi 
grupări a celor mai diferite forțe do-

agriculturii, aprobată in unam i:iti-fe la

lltice democratice de luptă Imlptri- 
\a actualelor fenomene de <■ zâ do
cumentul prezintă propunerile avan
sate de comuniști pentru a lacc din 
agricultură unul din clrine-ilelc 
fundamentale ale relansării economi
co și dezvoltării. Printre ae <ic, 
fi citate : creșterea investițiilor 
blice in agricultură. favorizarea miș
cării cooperatiste și de nsocicrc a ță
ranilor, începerea mici polii iei noi de 
cercetări și experimentări in agri
cultură. asigurarea unui raport jir t, 
intre dezvoltarea agriculturii ■ 
a localităților rurale, garantrrd 
remunerări echitabile a lucr. 
agricoli și altele.

In încheiere. rezoluția re 
la importanța unității mișcă; d 
nești pentru atingerea acestor obie» 
five, pentru depășirea actualei cr;z4 
a agriculturii 
unei noi etape de dezvoltare a 
tui important sector al economie! ; 
ționale.

pot ‘ 
jni-

•rK

italiene și Începere 
?e

Președintele P. C. din Danemarca se pronu
pentru acțiuni comune ale stingi;

30 (Agerpres).COPENHAGA
Președintele Partidului Comunist d n 
Danemarca. Knud Jesp^rsen. subli
niază intr-un articol publicat de zia
rul ..Lang Og Folk" că. în condițiile 
in care in țară puterea a fost pre
luată de guvernul monocolor al par
tidului liberal, este necesar să «e 
găsească o bază pentru acțiuni co-

mune ale partidelor con m 
cial-democrat și .<oc;al;.st~i're 
apărarea intereselor oanv : 
cti. în Folketing, a arăta, 
există o asemenea b-zi. ' 
muncii cer sa se iș Ui ,\i' 
combaterea șomajului, 
creșterii preturilor, pentru / 
tuturor drepturilor lor.

PREOCUPĂRI PENTRU RESURSELE ENERGETICE
Rezervele de pefrol 

aie Kuweitului

KUWEIT. — Rezervele de petrol 
ale Kuweitului vor mai putea asi
gura. ne perioada viitorilor 20 de 
ani. o producție zilnică de 3 mili
oane barili — relatează cotidianul 
„Al Rai Al Aam", care apare la Ku
weit.

hidroelectrică de la Porțile de Fier 
de centrul industrial Nis a fost ter
minată cu 3 luni înainte de data 
stabilită in plan, usurind alimenta
rea cu energie electrică a numeroa
se întreprinderi industriale din a- 
ceastă regiune a Iugoslaviei.

S.U.A. Noile reqlementărl 
privind distribuția energiei

Creșterea prețurilor 
la produsele petroliere 

în Olanda

Cercetări pentru căutarea 
unor zăcăminte de uraniu 

in Turcia

ANKARA. — Reprezentanți al 
Programului Națiunilor Unite Den- 
tru Dezvoltare și ai autorităților 
turcești au semnat, la Ankara, 
acord cu durata de trei ani. privind 
cooperarea 
minte de

unor

un

in căutarea unor zăcă- 
uraniu In Turcia.

O linie• de Înaltă tensiune 
in Iugoslavia

BELGRAD. — Linia de înaltă ten
siune de 360 kV care leagă centrala

WASHINGTON. — Șeful Agen
ției federale pentru energies Wil
liam Simon, a semnat noile 
reglementări privind distribuția ener
giei în Statele Unite, care vor intra 
in vigoare la iumâtatea lunii ianua
rie 1974. El a menționat eă 
a înaintat deja noile reglemen
tări privind desfacerea produse
lor petroliere spre publicare în re
gistrul federal. El a arătat că prin
cipalele companii aeriene vor prim! 
95 la sută 
livrate iu

din cantitățile de benzină 
1972,

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

Priorități in industrializare
Btrăbătlnd astăzi 

meleagurile algeriene, 
inclusiv cele saharie- 
ne. lipsite cu dtiva 
ani în urmă de orice 
activitate omeneasca, 
râmli impresionat de 
vastele șantiere ale in
dustrializării care Im- 
Dinze5c tara de la un 
canat la altul. în do
rința de a recupera 
anii Îndelungatei do
minații străine, de a-si 
făuri o economie pu
ternică. de sine stătă
toare. poporul alse- 
rian construiește in
tens. După cucerirea 
ir.deDendentel națio
nale. atenția a fostin- 
c-eDta’ă. mai înfii. spre 
valorificarea imense
lor bogății naturale ce 
care dispune tara, ca 
o condiție si un împe- 
r'-*.v  major a1 dezvol- 

Si rezultatele nu 
8J intirziat să se ara
te. ele marcind. an de 
en. noi etape ne ca
lea progresul uL a re
înnoirii vieții între
gului DODOr.

PrinciDalele eforturi 
e'e Algeriei eint acum 
Îndreptate spre crea
rea unei industrii na
ționale. care să asigu
re dezvoltarea armo
nioasă a tuturor sec
toarelor economice. Se 
pune astfel temelie 
Industriei grele si. in 
nrimul rînd. nucleului 

deconstructia

»- 
fost 
km 
Tn- 

care

HAGA. — Prețurile produselor 
petroliere vor fi majorate in Olanda 
cu 5.2 la sută incepind cu data de 
1 ianuarie — a anunțat ministrul 
olandez al economiei. R. F. M. Lub
bers. Măsura, se precizează, nu este 
legată de majorarea prețului petro
lului brut, anunțată recent la Tehe
ran.

Tije/ în KîzîJ Kum

MOSCOVA. — Prognozele specia
liștilor privind existența unor rezer
ve de țiței in cel mai întins din 
pustiurile Asiei Centrale sovietice — 
Kizil Kum — s-au adeverit in mo
mentul cînd. la finele acestui an. la 
sud de străvechiul oraș Buhara. a 
țișnit, cu putere, din gura unei son
de un șuvoi de aur negru. Mai îna
inte, in această regiune de desert au 
fost descoperite bogate zăcăminte de 
gaze naturale.

de presă
transmit:

-1 /.

marini.
Intîiul nil on al 

eestri industrii a 
implantat La zece 
de Constantine, 
tr-un peisaj în
natura Și creația uma
nă se Împletesc armo- 
n;os. a luat ființă com
plexul de trarioare- 
motoare. cea mai mo- 
dernă Întreprindere âe 
arest gen din întrea
ga Africă. In‘r-o pri
mă etapă. 1 ăe 
tractoare pe «eni>. 
4 000 pe roti si 10 000 

motoare Di^sr-l. CU 
eri pinâ la 230 CP. 

ieși anual de pe 
tile acestei uzine, 
iectele prevăd du

blarea acestui volum 
in cițiva ani. produc

ția întreprinderii. Îm
preună cu aceea a u- 
zinei de mașini agri
cole in construcție la 
Bel-Abbes. fiind un 
element esențial al 
reușitei ..revoluției a- 
grare". al cărei obiec
tiv constă in înlătura
rea treptată a tuturor 
structurilor arhaice 
din mediul rural.

Tot atit de impre
sionant mi-a apărut, 
chiar de la prima ve
dere. complexul pen
tru fabricarea auto
vehiculelor industria
le. ce se profilează la 
Rouiba. lingă Alger. Și 
aici tehnica modernă 
pătrunde masiv si. o- 
dată cu ea. se for
mează cadre naționa
le de nădejde. Com
plexul de la Rouiba 
va furniza, incepind cu 
anul următor, primele 
produse, urmind ca in 
fina! să ajungă la o 
producție anuala de 
20 000 de autovehicule, 
între care 12 tipuri de 
camioane cu capacități 
cuprinse între 3.5 și 
26 tone. 4 tipuri de 
autocare »i autobuze, 
precum și diverse mo
dele de tractoare ru
tiere de mare capaci- 
tate.

Pentru necesitățile 
Industriei chimice si 
petroliere, pentru _ 
menajările hidroteh
nice din agricultură a 
luat ființă un alt cen
tru industrial al con
strucțiilor de mașini 
— La Berrouaglia. in 
zona centrală a tării.

O nouă subramură a 
construcției de mașini, 
care debutează acum 
in Algeria, este aceea 
a mașinilor-unelte. 
Construcția primei u- 
nități de acest fel va 
Începe curind. in zona 
industrială a orașului 
Constantine. De alt
fel. ..metropola de pe 
Ftîncă". cum mai este 
denumit aceri oraș, s-a 
extins cu mult peste 
platourile înconjură
toare. făcind loc unor 
noi unități economice. 
Noua întreprindere 
va produce anual, in-

a-

tr-o Drimă etaDă. 1 700 
de mașini-unelte — 
strunguri, freze, rabo- 
teze. rectificatoare, 
orese. mașini de gău
rit. orecum si utilaje 
oentru orelucrarea 
lemnului.

Opțiunea Dentru in
dustrializare va fi 
concretizată In urmă
torii ani și de alteo- 
biective ale construc
țiilor de mașini — o 
uzină de autoturisme, 
alta de motoare elec
trice. o fabrică de 
pompe industriale, o 
întreprindere de țevi 
și conducte metalice 
și alte intreDrinderi 
care vor marca etape 
importante în dezvol
tarea țării. De altfel, 
în viitorul Dlan cva- 
drienal (1974—1977) in
vestițiile Dentru șec- 
toarele Droductive 6e 
situează în frunte — 
Dește 70 la sută din 
volumul total. în ve
derea i 
mului ' 
ficare a 
trii 
prii, 
țării 
nutâ . 
producției de 
care, la sfîrșitul 
mătorului Dlan 
drienal. va atinge 2 
milioane de tone. E- 
forturiie sînt mari, pe 
măsura obiectivelor 
Dropuse. dar inepuiza
bilele resurse și ener
giile creatoare ale 
acestui popor sint o 
garanție a infăDtuirii 
sarcinilor ne care 
le-a asumat.

în Interesul facilită
rii construirii marilor 
sale unităti construc
toare de mașini ca șî 
a altor obiective eco
nomice de primă im- 
portanță oentru pro
pășirea tării. Algeria 
înfăptuiește o largă 
cooperare internațio
nală. Relațiile de coo
perare româno-alge- 
riene, puternic dezvol
tate in ultimii ani. în
deosebi in industria 
extractivă, tind să cu
prindă si alte ramuri 
de activitate. Inclusiv

cea a industriei con
structoare de mașini. 
Interesul de a cu
noaște cit mai de a- 
proape experiența ță
rii noastre in acest 
domeniu l-am consta
tat în discuții cu nu
meroși ingineri, teh
nicieni. cu directori de 
întreprinderi algerie
ne. Iar ministrul al- 
gerian al comerțului 
exterior. Layachi Ya-

ker, sublinia interesul 
tării sale pentru coo
perarea cu România in 
domeniile petrolier, 
chimic, construcțiilor 
de mașini, siderurgiei, 
metalurgiei. Tși găseș
te astfel o tot mai cu
prinzătoare valorificare 
cadrul general de dez
voltare a raporturilor 
de colaborare, elabo
rat cu prilejul vizitei

In Algeria a conducă
torului partidului sl 
statului nostru, tovară
șul Nicolae CCaușescu, 
materializare a politi
cii ele solidaritate a 
României cu tăvile a- 
flate in procesul con
solidării independentei 
lor naționale.

fervenți adepți bri- 
tsyiici ai comunității 
nu mai îndrăznesc să 
sublinieze avantaje
le aderării. Singurul

argument prin care 
încearcă să evite o 
dezmembrare a pro
priilor rinduri este 
că „roadele" intrării

ln Piața comună 
vor vedea... abia prin 
anii 1980—1990.

N. PLOPEANU

ANGLIA :

ARGENTINA.

Mircea
S. IONESCU Accelerarea dezvoltării

obiectiv central al planului

Un an de la aderarea trienal

la
TIMES' :

Piața comună
BILANȚ TOTAL NEFAVORABIL

mentineril rit- 
lnalt de edi- 

1 unei indus- 
natlonale pro- 
Industrializarea 

este direct susți- 
șl de creșterea 

otel 
ur- 

cva-

Si

Diferite perr 
ine care au asistai^. , 
procesul intentat celor i 
tori ai Comisiilor mi 
sindicate nerecunoscute 
— au adresat minis:» ul 
externe al Span;<- o tt 
care cer „ca guvernul să 
dreptul său de a modifica 
anunțate de Tribunalul ord 
blice. pedepse care nu au n 
gâtură cu faptele invocate ». 
zare și să pună in libertate ne 
damnați" Printre semnata»*'  fiq 
ză Ramsey Clark, fost mm'stru a 
justiției al S.U.A.. Joe Nordman. s? 
cretar al Asociației internaționale a 
juriștilor democrați.

Alegerile generale dF 
rugnny, Pr°Wniate Penț 

1974. ar putea fi aminate 
1976 -- a admis, ini -o decli 
centă făcută presei, mir. 
guayan de interne. Nestor

Populația Finlpn
la sfîrșitul acestui ah de ■ ■
tiv 4 666 000 de locuitori, a â.. yt 
Direcția centrală de statistică a a- 
cestei țări, precizind că, din totalul 
populației, circa 511 000 de per-oa1 e 
locuiau, la sfirșitul anului 1973, la 
Helsinki.

Intr-un comunicat dat pu- 
blîcitâtiide un purtâtor cie cu/’nt 
al Cartierului general al unităților 
Armatei populare chineze de elibe
rare de pe frontul Fukien se arată : 
„Pentru a da posibili‘ni1 comp;»- 
trioților chinezi și ofițerilor și s<Y- 
daților forțelor gomindan.ste dm 
insulele Quemoy. Tatan Erbtan -i 
alte insule de a sărbători Anul n--u 
împreună cu poporul din întreacă 
țară. Armatei populare chineze 
eliberare i s-a dat ordin să sușt> 
bombardamentele in zilele de^.'U 
cembrie 1973 și 1 ianuarie 1974".

totul". De altfel, cu 
citeva zile înainte, gu
vernul a dat asigurări 
diferitelor societăți 
străine din Argentina 
în ce privește garan
tarea unor condiții 
de activitate reciproc 
avantajoase.

Crearea unui climat 
propice desfășurării 
programului de dez
voltare economică, in 
particular, eliminarea 
actelor de violentă, 
preocupă serios auto
ritățile argentinene. 
Intre măsurile adop
tate recent !n acest 
sens se numără crea
rea Consiliului Națio
nal de Securitate, din 
care fac parte toți 
membrii cabinetului, 
sub președinția 
nistrului de 
Principalul țel 
?iliului. așa 
fost definit 
constă in 
definitivă 
acțiuni 
ță organizata, 
rarea liniștii ; 
ritătii tuturor 
nilor".

Comentînd i 
evenimente de 
politic și economic. — 
inclusiv dialogul gu
vernului cu reprezen
tanții diferitelor gru
pări politice asupra 
proiectului de refor
mă constituțională — 
observatorii din Bue
nos Aires remarcă e- 
forturile președintelui 
Peron in direcția uni
rii tuturor forțelor 
națiunii pentru atin
gerea mareiui obiec
tiv : progresul tării.

de mari centrale ca 
„Ei Chocdn", „Fu- 
talefu" etc) și nuclea
ră (pină in iunie 1974 
va intra in funcțiune 
cu întreaga capacitate 
centrala atomică de 
la Atucha. cu o pute
re de 600 MW). Este 
cuprinsă parțial în 
plan și realizarea u- 
nora dintre obiective
le pe termen mal 
lung din domeniile si
derurgiei și petrochi- 
niei. pentru ambele 

•alocîndu-se sume con
siderabile. Se 
lește. de 
un raport
zător intereselor stra
tegiei dezvoltării și in 
domeniul schimburi
lor comerciale, prevă- 
cindu-se pentru ex
port cifre superioare 
importului. care va 
consta numai din ar
ticole esențiale pentru 
expansiunea econo
mică preconizată. Se
cretarul pentru co
merț. Miguel Revesti- 
do. afirma că acordu
rile semnate vor per
mite o creștere de 
cel puțin 30 la sută a 
exporturilor in anuJ 
1974.

Odată 
planului 
statului 
reamintea că nu de 
mult au fost stabilite 
condițiile de activitate 
în Argentina a capi
talului străin, estimai, 
pentru 
ani. la 
dolari, 
declarat
Peron, pe colaborarea 
companiilor naționale 
si străine, pentru că 
numai prin efort pro
priu nu se poate face

Diversele aspecte 
aie planului trienal 
de dezvoltare econo
mică și socială (1974— 
1977). anunțat la sfir- 
situl săptămînii trecu
te de președintele Pe
ron. se află in centrul 
atenției observatori
lor din Buenos Aires, 
tn esență, obiectivele 
planului constau în 
neutralizarea inflați
ei. eliminarea șoma
jului. captarea mij
loacelor financiare ne
cesare programului de 
dezvoltare economi
că și o redistribuire 
mai adecvată a veni
turilor prin interme
diul politicii salarii
lor. Guvernul își pro
pune ca in trei-patru 
ani să creeze un mi
lion de noi locuri de 
muncă. să dubleze 
procentul de creștere 
a produsului național 
brut (in prezent el 
aste de 4.1 la sută), 
să ridice considera
bil venitul mediu pe 
locuitor (la 1 800 de 
dolari). Investițiile in 
sectoarele sănătății, 
educație! și construc
țiilor de locuințe ur
mează sâ crească, 
pină in 1977. de patru 
ori.

O importanță deo
sebită este acordată 
problemelor produc
ției și consumului d*  
energie. pornindu-se 
de la estimative după 
care rezerveje petro
lifere ale țării ar pu
tea fi secătuite in ur
mătorii 15 ani. De 
aceea, planul pune ac
centul pe sursele hi
droelectrice (incepind 
din 1974 vor fi date 
in exploatare o serie

glez spera câ, față de 
fondurile uriașe care 
reprezintă contribu
ția sa la bugetul Pie
ței comune, va primi, 
in schimb, o sumă mai 
substanțială sub for
ma ajutorului men
ționat. Deocamdată, 
însă, nu a primit ni
mic. La 7 ianuarie, co
misia Pieței comune 
va face o nouă 
cercare <’ 
conflictele 
(in special ! 
R.F.G. și Anglia) 
această problemă, 
pe acum este însă si
gur că Anglia nu va 
primi nici măcar ju
mătate din ceea ce se 
aștepta și prin aceas
ta numărul adversa
rilor aderării Ia Pia
ța comună va spori 
simțitor pe malurile 
Ta misei.

Iată de ce nume
roși deputat i brita
nici au cerut în Ca
mera Comunelor fie 
„renegocierea" condi
țiilor aderării, fie ..re
fuzul de. a mal plăti 
cota parte la bugetul 
comunitar", fie ’ 
..retragerea" din 
ța comună. _ . 
tul laburist Deakin a 
declarat că pentru An
glia „primul an 
participare 
comună a 
un adevărat 
economic". Tn prezent, 
nici chiar cel mai

plăți a Angliei a de
venit pasivă. Ir. ulti
mele trei luni, defici
tul a atins o cifră re
cord : aproape 800 mi
lioane lire sterline. 
Toate acestea au pro
vocat nemulțumiri in 
rindul unor cercuri 
largi de afaceri, care 
se pronunță pentru 
lărgirea relațiilor e- 
conomice ale Angliei 
cu toate tarile, de pe 
toate continentele, in
diferent de sistemul 
lor social-politic, și 
care nu văd cu ochi 
buni existenta gru
părilor și formațiilor 
economice înconjura
te de bariere vamale.

în al doilea rînd. 
după aderarea la Pia
ța comună, prețurile 
ir. Anglia au înregis
trat creșteri masive, 
mai ales la produsele 
alimentare. în sfîrșit, 
unele ziare britanice 
vehiculează și alte ar
gumente împotriva 
Pieței comune, prin
tre care știrbirea su
veranității și indepen
dentei țării.

Ultimul eveniment 
care a *vut  un puter
nic ecou in Anglia 
a fost eșecul comi
siei Pieței ,comune de 
la Bruxelles de a sta
bili. așa cum se aștep
ta Londra. un aju
tor masiv pentru o 
serie de regiuni bri
tanice mai puțin dez
voltate. Guvernul en-

anuiui 
erți 

desfășurare 
„Cu fan- 

* Europa". 
» cercurile 
sărbătoreau 

i Brita- 
comună.

La sfîrșitul 
trecut, la Londra 
In plină 
campania 
fara 
prin 
oficiale 
intrarea Marii 
nii in Piața 
Campania a durat mai 
bine de o lună și a 
costat citeva sute de 
mii de lire. Rezulta
tele ? După cum a- 
răta ultimul sondaj 
de opinie, majorita
tea populației brita
nice continuă să fie 
ostilă Pieței comune.

Acum, la un an du
pă aderarea la acest 
organism, bilanțul a- 
cestui important pas 
în viața tării este, ju
decind după relatări
le presei londoneze. 
„total nefavorabil". 
(„TIMES").

Pe primul plan 
dezavantajelor se 
tuează deficitul 
lanței de plăți. Odaia 
cu intrarea in C.E.E.. 
industria 
spera că 
sale vor pătrunde ne
stingherite pe piața 
vest-europeahă. Tn re
alitate s-a 
exact invers : 
competitive, 
le industriei 
ze. italiene, 
etc.

spre 
care

al 
si- 

ba-

britanică 
produsele

Intimpiat 
mai 

produse- 
france- 

olandeze 
au Inundat 

simplu piața 
tanică. ȘI. din 
vă cum era pînă 
1970-71. balanța

pur 
bri- 

acti- 
in 
de

_ ____ în
de a aplana 
* existente

între 
i în 

De

stabi- 
asemenea. 
cores p un -

cu anunțarea 
trienal, șeful 

argentinean 
că

chiar
Pia-

Deputa-

de 
la Piața 
însemnat 
dezastru

viitorii trei 
miliarde de 

..Contăm. a 
președintele

mi- 
interne. 
al con- 
cum a 
oficial. 

..eradicarea 
a oricărei 

de delincven- 
asi gu

și secu- 
cetăte-

ultimele
i ordin

V. PAUNESCU

J

Un protocol interguye?- 
namental polono-riban??. 
privind schimburile de mărfuri 
plățile pe anul 1974. dintre cele doi â 
țări, a fost .semnat la Varșovia — 
informează agenția P.A.P. Conform 
protocolului, comerțul dir.tre Polon a 
și Albania urmează să-și soorească, 
în 1974. volumul cu circn 10 la sulă 
față de’ nivelul anului 1973.

în cadrul reuniuni! de 
sîmbătă a cabinetului iapa- 
I16Z vicePrem’erul Takeo Mikl, r*-  
întors vineri din turneu! efectuat tn 
opt țări din Orientul Mijlociu, a 
prezentat rezultatele vizitelor sa!?. 
Un purtător de cuvîr.t al cabi tul ii 
a declarat, la încheierea reuUun ■. 
că sugestia avansată de vi cep cerni t 
a fost de a se proceda, prin aco - 
duri guvernamentale, la extinderea 
cooperării economice a Japoniei cu 
țările din Orientul Mijlociu.

Un acord »rin R P a c; 
reeană oferă ajutor economic nerarx 
bursabil Republicii Vietnamulut ( 
Sud a fost semnat la Phenian — 
formează agenția A.C.T.C.

Valul de frig care , a aby 
in ultima jumătate a acestei 
asupra regiunilor nordice ale Ii| 
a provocat peste 320 de victiruj 
condițiile celei mai scăzute tev 
râturi înregistrate în această zo| 
ultimii 30 de ani.
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