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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
9 9

si tovarășa Elena Ceaușescu
9 9 ’

au primit pe Harry W. Morgan
cu soția

în anul XXX al Eliberării, 

anul Congresului partidului 

MUNCA BINE ORGANIZATA. 
REZULTATE SUPERIOARE 
IN TOATE ONITATIIE

ECONOMICE
Am început un nou an de 

muncă, după ce am încheiat cu 
succese remarcabile, Iăsîndu-1 in 
memoria timpului, cel de-al treilea 
an al cincinalului. Anul 1974 se 
înscrie ca un an deosebit in efor
tul general al poporului, în bătălia 
pentru progres, pentru edificarea 
unei economii puternice și moder
ne, capabilă să satisfacă tot mai 
bine nevoile crescînde ale societă
ții : este anul în care, amplificînd 
cîștigurile de timp obținute în 1973, 
putem și sintem chemați să reali
zăm o parte cit mai importantă a 
sarcinilor ultimilor doi ani ai cin
cinalului, asigurîind astfel îndepli
nirea sa înainte de termen. Pe lin
gă mijloacele tehnice puternice, pe 
lingă experiența superioară de care 
dispunem, un puternic factor sti
mulator, dinamizator al conștiințe
lor, un puternic îndemn de a munci 
cit mai bine, cit mai gospodărește, 
cit mai eficient îl constituie semni
ficațiile deosebite ale lui 1974 — 
anul în care întregul nostru popor 
sărbătorește 30 de ani de la elibe
rare, anul în care va avea loc fo
rumul suprem al comuniștilor din 
România, Congresul al XI-lea al 
partidului. Și,eșț© firească. .Și legi
timă dorința fiecăruia de a întîm- 
pi:na aceste evenimente dînd tot ce 
are mai bun ca putere de muncă, 
pricepere, inițiativă — prin fapte 
care să marcheze succese cit mai 
importante pe drumul edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Anul 1974 se detașează pregnant, 
prin amploarea și proporțiile sar
cinilor pe care le avem de înde
plinit. ca un an dens, dinamic in 
dezvoltarea producției materiale, a 
avuției naționale, în toate dome
niile construcției economice și so

ciale. ca o etapă importantă în 
realizarea angajamentului național : 
„Cincinalul înainte de termen11. Ci- 
teva cifre sint concludente : in a- 
cest an, față de anul trecut, pro
ducția globală industrială va spori, 
potrivit prevederilor planului de 
stat, cu 16,7 Ia sută, iar producția 
agricolă cu 21,5 Ia sută, producti
vitatea muncii în industria repu
blicană va crește cu 9,6 la sută ; 
se vor reduce substanțial cheltuie
lile de producție ; vor fi asimilate 
sute și sute de noi produse, conco
mitent cu îmbunătățirea calității ; 
va fi realizat un program de inves
tiții din fondurile statului cu peste 
20 Ia sută mai mare decît în 1973 ; 
volumul exportului va creste sub
stanțial.

Știm, deci, ce avem de făcut, care 
sint obiectivele economice majore 
ce trebuie atinse în acest an. 
Coordonatele întregii noastre ac
tivități au fost țlar definite 
de documentele Plenarei comune 
din noiembrie 1973 a C.C. al P.C.R. 
și Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, de am
pla cuvîntare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostită cu acest prilej ■— 
care constituie pentru toți comu
niștii, pentru toți oamenii mutarfi,) 
un program de acțiune practică, a 
cărui înfăptuire riguroasă se cere 
pretutindeni urmărită cu înalt spi
rit de răspundere.

Intrăm, așadar, In cel de-al pa
trulea an al cincinalului, cu con
știința fermă că stă în puterea în
tregului popor de a realiza în cele 
mai bune condiții obiectivele dez
voltării în domeniul producției ma
teriale, în toate domeniile de acti
vitate. Sint, desigur, numeroase

(Continuare in pag. a V-a)

Și în anul 1974, Capitala se va îmbogâțl cu noi „salbe" de blocuri de locuințe. Sub primii fulgi de nea din acest 
an, brigada de fierar-betoniști condusă de Cristache Stancu muncește cu spor la un nou bloc din cartierul 

Colentina, care, în curînd, își va primi locatariiCONVORBIRI DESPRE EFICIENȚĂ
• Sarcini • Preocupări • Rezultate

Interlocutor: ministrul industriei
metalurgice, ing. Neculai AGACH1

Am intrat în anul 1974, cel de-al 4-lea an din actualul cincinal, 
perioadă în care întreprinderile, centralele și ministerele au de înde
plinit sarcini economice majore, pe multiple planuri. „Anul 1974 — sub
linia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în cuvîntarea rostită la Plenara 
comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, din 
noiembrie 1973 — pune in centrul întregii noastre activități sarcina 
creșterii eficienței economice, a ridicării calității producției, reducerii 
cheltuielilor și sporirii rentabilității fiecărei întreprinderi". Propu- 
nindu-și să releve acum, la începutul noului an, preocupările in acest 
domeniu, modul practic șl concret in cane se va acționa pentru tradu
cerea în viață a acestei sarcini fundamentale stabilite de conducerea 
partidului, ziarul nostru va publica o suită de convorbiri cu cadre 
de conducere din ramurile productive de bază ale economiei naționale.

— Care este aportul indus
triei metalurgice la creșterea 
venitului național și cum vedeți 
mărirea acestei contribuții pir.S 
la sfirșitul anului in care am 
intrat ?

— Contribuția industriei metalur
gice la formarea venitului național 
va ajunge în anul 1974 la o pondere 
de circa 5 la sută. Pentru obținerea

și mărirea acestui aport se urmăreș
te reducerea cheltuielilor de produc
ție și valorificarea superioară a pro
duselor metalurgice, asigurîndu-se 
astfel sporirea beneficiilor și a ce
lorlalte acumulări cuvenite bugetului 
statului. Tocmai ca urmare a unor 
asemenea măsuri. în anul care a tre
cut, unitățile ministerului au înde
plinit sarcina de reducere a cheltu
ielilor la 1 000 lei producție-marfă,

Șantierul naval din Galați. Pe cala de montai se 
află în execuție navele de 18 000 tdw

Iar beneficiile peste plan s-au ridi
cat la circa 270 milioane lei. în anul 
1974, beneficiile totale prevăzute a 
se realiza de către unitățile minis
terului vor spori cu circa 25 la sută 
față de cele înregistrate îa anul 
trecut. Aceasta, prin reducerea chel
tuielilor la 1 000 lei producți(e- 
marfă, precum și prin îmbunătățirea 
structurii și calității produselor re
flectată în creșterea cu circa 130 lei 
a valorii unei tone de metal.

v — In ansamblul ramu'ril ‘exis- 1 
tă unități și centrale in care se 
obține o înaltă rentabilitate a 
producției : in altele insă, fie 
ci rentabilitatea este scăzută, 
fie că se lucrează in pierdere 
(sub aspect financiar). Cum ex
plicați această stare de lucruri 
și cum vedeți înlăturarea unui 
asemenea decalaj ?

— în metalurgie, rentabilități ridi
cate se înregistrează în special la 
marile combinate integrate ; de 
exemplu, la Combinatul siderurgic 
de la Galați, nivelul rentabilității 
producției este de 32 la sută, iar la 
Combinatul siderurgic de la Hune
doara — de 23 la sută. în același 
timp, în unitățile neintegrate sau cu 
un grad mai mic de integrare, ren
tabilitatea este, de regulă, mai re
dusă. Din această a doua categorie 
fac parte întreprinderea de sîrmă și 
produse din sîrmă din Buzău, unde 
rentabilitatea este de 7.2 la sută, în
treprinderea „Laminorul" din Brăila 
(de 7,0 la sută) sau întreprinderea 
de sîrmă, cuie și lanțuri din Galați 
(de 5,9 la sută). Trebuie să precizez 
că la această diferențiere a rentabi
lității pe unități contribuie. în afară 
de gradul de integrare, și alți fac
tori, ca de exemplu : dotarea tehni
că diferită a întreprinderilor cu in
stalații și agregate mai vechi sau 
noi și moderne, precum și mărimea 
capacității agregatelor respective. A-

Convorbire realizată de
Dan MATEESCU

Foto : M. Andreescu

(Continuare în pag. a III-a)

Românește
La o recepție diplomatică, în saloanele unei amba

sade, mă aflu întimplător lingă doi atașați ai unor țări 
occidentale, care discută cu însuflețire. După cîteva 
clipe tresar, înfiorat de o neascunsă emoție : cei doi 
vorbesc între ei românește.

Amicul meu, corespondent al unei agenții de presă 
Internaționale la București, ține să intervină lămuritor:

PICĂTURA DE CERNEALĂ
— La noi, la asociația presei străine, se vorbește cu

rent românește. Ba aș spune chiar că limba obișnuită, 
de comunicare între noi, corespondenții străini din 
București, este româna.

O săptămină mai tîrziu aflu că la Universitatea 
populară din București e o mare cerere pentru ore de 
limba română din partea unor diplomați acreditați în 
țara noastră și din partea reprezentanților unor firme 
comerciale care au relații cu partenerii români.

...Și cind te grndești că, în urmă cu numai cîteva de
cenii, în saloane românești din case românești era de 
„bon-ton" să se vorbească exclusiv în limbi străine.

De, s-a schimbat lumea, se schimbă și bon-tonul...

Victor BIRLADEANU

Cu exact un an in urmă, 
noi, același grup de repor
tere ale ziarului, întreprin- 
deam o anchetă printre și 
despre femei, căutînd să 
dăm contur locului pe care 
îl ocupăm în viața societă
ții noastre, strădaniilor pe 
care și noi și societatea le 
depunem pentru ca acel loc 
să fie cel cuvenit, în ra
port direct cu puterea de 
muncă și capacitatea noas
tră creatoare, cu importan
ța pe care o avem în viața 
societății, a familiei. A tre
cut de-atunci un an. Și ia
tă-ne din nou în fața ace
lorași interlocutori, cu ace
leași întrebări, consecvente 
cu noi înșine, convinse că 
antrenarea femeii în viața 
socială e o problemă la di
mensiunile strategiei și nu 
o chestiune de campanie. 
Firește, nu ne așteptam să 
constatăm că au fost reali
zate toate dezideratele, că 
au fost învinse toate reți
nerile. Dar voiam să cu
noaștem situația actuală

Trăim un prezent care 
ne vorbește de la sine des
pre contribuția crescîndă a 
femeii în mai toate sferele 
vieții politice, economice și 
sociale. Date riguros exac
te ne atestă prezența în 
activitatea productivă : re-

V

prezentăm 44,7 la sută din 
populația ocupată în econo
mia națională (32,4 la sută 
în industrie, 59,7 la sută în 
agricultură. 62 la sută în

colo unde se îndeplinesc 
deciziile, ci și în forurile 
de conducere : 66 femei
sînt deputate în Marea A- 
dunare Națională, peste

alese în comitetele sindi
cale. 1 175 avind funcția de 
președinte, Sint cifre de pe 
acum depășite, procesul de 
promovare a femeilor în

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit, joi după-amiază, în stațiu
nea Predeal, pe Harry W. Morgan, 
președintele Fundației „Ambasa
dorii prieteniei" din S.U.A., îm
preună cu soția.

După cum se cunoaște, sub pa
tronajul acestei fundații sînt orga
nizate vizite în țara noastră ale

unor grupuri de studenți și elevi 
americani.

în timpul convorbirii »-a apre
ciat că aceste vizite sînt o expre
sie a relațiilor româno-americane 
tot mai bune și reprezintă, tot
odată, o contribuție la promovarea 
prieteniei dintre cele două țări și 
popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
treținut cu oaspeții într-o atmos
feră cordială.

La telefon, corespondenții „Scînteii“

SĂ PRIMIM, ZI DE ZI, 
NUMAI

ASEMENEA VEȘTI
LA PRIMA TELECONFERINȚĂ A ANULUI 19741

• GALAȚI : Noul computer „Felix C-256" și contractele 

economice • RÎMNICU-VÎLCEA : Clipe care apropie vara

• BRAȘOV : Stafie de microproducfie pentru materiale de 

construcție • CLUJ : O suta de noi muncitoare în

cep prin a-și coase halatele • CÎMPULUNG MOL

DOVENESC : Unul din primele obiective pentru harta nou

lui an • VALEA CĂLUGĂREASCA : 40 de zile cîștigate

• SCORNICEȘTI : Trufandale sâdite la timp • BAIA 

MARE : „Cu sănătate" din aparatură și nu numai din urări
----—,------------------------------------------- ...............

• IAȘI : Economii de energie.

Confetile s-au seu- ge atenția șl mă face nostalgie, 
tufat •’de pe'» u:rterrr‘‘&ă renunț la 'stilul' dj lucru, 
serpentinele de hirtie ...oral : „loc. 20 m n 
colorată rămîn în gri- bucurești via constan-
ja administratorilor de 
cluburi și altor gospo
dari ai sălilor noastre 
de petrecere. După 
binemeritate zile de 
sărbătoare, după odih
na reconfortantă, după 
dezlănțuirea de voie- 
bună, iată-ne din nou, 
și mai serioși, și mai 
harnici, și mai deciși, 
la posturile noastre. 
Abordăm pieptiș noul 
an, zgîrciți cu zilele 
lui, hotărîți să-i stoar- 
cem la maximum 
mustul orelor, con
vinși că fiecare clipă 
pierdută ar fi ireme
diabil pierdută din 
lanțul de clipe ce ne 
apropie de timpul 
nostru de aur — 
timpul viitor.

Joi, 3 ianuarie 1974, 
ora 10,00. Mă pregă
tesc să iau legătura 
cu colegii din provin
cie, să ascult pulsul 
țării în haine de lu
cru. Mă așez la „pu
pitrul de legătură", 
fac comenzile, dau să 
stabilesc primul con
tact, dar primesc pe 
masă o telegramă lun
gă, lungă, de 45 de 
rînduri. O mențiune 
scrisă pe colțul ei cu 
pix albastru („Pentru 
teleconferință ! Rog 
musai să intre. E 
«fierbinte»") îmi atra-

tza radio 6393 30/12 
1 9 00 ...motonava 
bucurești avînd la 
bord o încărcătură de 
mărfuri românești din 
constantza pentru por
tul amman ...so
sește la destinatzie 
...intilnirea cu noul an 
1974 are loc pe coor
donatele golfului pe.r- 
sic in conditziile unei 
navigatzii intense ...e- 
chipajul se află la 
posturi..."

Echipajul se află la 
posturi și cu gîndul la 
patrie. Rămîne un 
mister pentru noi cum 
vestea teleoonferințe- 
lor „Scinteii" a ajuns 
atît de repede pînă în 
golful Pensie, provo- 
cind această absolut 
spontană transmisie. 
Cum era să n-o găz
duim ? Ce dacă nu-i 
de la corespondenții 
noștri județeni 1 Aco
lo, departe, unde „ter
mometrele arată in 
miez de noapte +28 
grade celsius, cerul 
senin și... apa mării 
are o fosforescentză 
feerică" și acolo deci 
bat inimi românești, 
purtind mesajele țării, 
vibrînd de dorul ei, 
mîndre de destinele 
ei, conectate la ritmu
rile ei.

Dar nu-i timp de

E prima zi 
Cu gîndul, 

totuși, la valurile fos
forescente, ne intere
săm mal întîi cum e 
vremea prin țară. în 
interiorul arcului car
patic, mai peste tot, 
cerul e închis, dar din 
ei nu cade nimic. Din
coace de munți, ici- 
colo, ninge. Iar la 
Buzău...

— Mult așteptata 
zăpadă a început să se 
aștearnă cu insistență.

— Nu exagerezi, Mi
hai Bâzu ?

— Nu. De altfel vă 
transmit de la dispe
ceratul direcției jude
țene de drumuri și po
duri. Am făcut cu in
ginerul șef Fănică 
Marin o trecere in re
vistă a măsurilor lua
te. Concentrarea oame
nilor, dispersarea ser
viciilor de observare, 
depozitarea materiale
lor antiderapante in 
zonele critice, cele 25 
da utilaje grele gata 
de „ata-c" sînt capabi
le să întîmpine orice 
viforniță.

— Ne-am lămurit șl 
cu starea vremii. A? 
vrea noutăți de la ve
trele cu foc continuu.

Sergiu ANDON

(Continuare 
în pag. a IV-a)

ÎN ZIARUL DE AZI:

socială a țării — Plenara 
C.C. al P.C.R. din 18—19 
iunie. Hotărîrea adoptată 
cu acel prilej cuprinde un 
șir întreg de măsuri me

DUPĂ UN AN, PE URMELE ANCHETEI:

„De acord cu promovarea 
daca,,a daca... decays.

învâțămînt, artă și cultură, 
71,6 la sută in ocrotirea 
sănătății și asistenta socia
lă) ; întregi ramuri indus
triale — textilă, alimenta
ră, electrotehnică, mecani
că fină — sînt predominant 
„feminine".

Activitatea femeilor se 
face simțită nu numai a-

50 000 în consiliile popu
lare, dintre care 185 sînt 
președinte sau vicepre
ședinte ale comitetelor exe
cutive : 106 638 femei au
fost alese in organele și 
aparatul de partid, 7 700 
dintre acestea în funcția 
de secretari ai organizații
lor de bază ; 40 490 au fost

funcții de conducere fiind 
în plină, continuă și ener
gică creștere.

Anul 1973 va rămîne 
marcat ca anul in a cărui 
cronică se înscrie un eve
niment de o importanță co- 
vîrși toane în ce privește 
creșterea rolului femeii în 
viața politică, economică și

nite să creeze cadrul ma
terial necesar intensificării 
participării femeii la acti
vitatea productivă, nu nu
mai în domeniile devenite 
clasice, ci și în altele, în 
care mina de lucru femi
nină se dovedește utilă. Din 
totalul de noi angajați în 
1974, noi, femeile, vom re-

prezenta aproape jumătate. 
Noi, cele aproximativ 51 
de procente din populația 
țării, pînă nu de mult — 
istoricește vorbind — um
bra umilă a celeilalte ju
mătăți, am devenit un fac
tor important al construc
ției societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Hotărî- 
rea plenarei din 18—19 iu
nie 1973 ridică la rangul de 
probleme de partid și de 
stat grijile noastre — mari 
și mărunte — de mame și 
gospodine, trasind saircini 
concrete organelor de 
partid și de stat.

Cu aceste gînduri am 
pornit pe propriile noastre 
urme, căutînd, cum spu
neam mai sus, aceleași 
interlocutoare. Ca și anul 
trecut, am înoeput printr-o 
discuție cu dr. Elena Gu- 
lan, șef de sectar la Insti
tutul de expertiză și recu
perare a capacității de 
muncă.
Rodica ȘERBAN
M. ELENA 
Smaranda OTEANU 
Natalia STANCU

(Continuare în pag a Il-a)

• OAMENII, VIAȚA, TE
RENUL — cîmpul de 
lucru al activistului 
de partid

® Apărătorii naturii .au 

recepționat semna
lul. Șl AU ACȚIONAT!

• Suportul material al 
cercetării științifice 
rodnice: APROVIZIO
NAREA SPECIFICA, 
PRECISĂ Și PUNC

TUALĂ

• Rubricile noastre: 

AGENDA ECONOMI
CĂ, FAPTUL DIVERS, 
SPORT
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„Afuma- 
torii“

Locatarii din cartierul Nord 
al municipiului Rm. Vîlcea au 
fost martorii unei isprăvi nemai
pomenite. De pe microplatfor- 
ma șantierului de instalații al 
J.J.C.M. se ridicau, spre cer, 
valuri uriașe de fum negru, 
înecăcios. Gospodinele au în- 
teput să-și stringă in grabă lu
crurile de pe balcoane, să în
chidă ferestrele, să-și cheme co
piii înăuntru. Ce se întîmplase 7 
Ca să scape de un. morman de 
cauciucuri uzate, mai marii șan
tierului au decis să fie arse 
taman în centrul cartierului. O 
zi întreagă, blocurile s-au ..Pier
dut" sub norii de fum, iar, de 
cîteva. zile, autorii isprăvii n-au 
fost „găsiți" încă. S-or fi „afu
mat" și ei într-atit, de nu-i 
scoate nimeni la lumină ?

în concediu... 
nemedical

Potrivit zicalei „Cine se asea
mănă se adună", doi salariați 
de la Depoul C.F.R. Galați, C. 
Anton și A. Săvulescu, primul 
— casier, iar al doilea — calcu
lator, s-au „adunat" intr-un 
„tandem" incredibil. Calculato
rul A.S. întocmea acte fictive 
pentru concedii medicale la di
verși salariați și „calcula" 
drepturile (nedrepte !) cuvenite, 
iar casierul C.A. incasa banii 
pe care-i impărțeau frățește. 
Pină acum, au tot calculat și 
„încasat" nu mai puțin de 65 000 
lei. Urmează ca instanța de ju
decată să „calculeze" și ea cit 
va încasa fiecare. Firește, tot 
frățește.

oameni 
buni!“

Ger de crapă pietrele și întu
neric beznă. Plutonierul de mi
liție Ilie Mana iși făcea obiș
nuitul rond de noapte pe stră
zile din Țimăveni. Deodată, a 
observat un nor de fum gros le- 
jind prin acoperișul unei case 
de pe strada Armata Roșie. Fu
mul se învlrtoșa văzînd cu 
ochii. I. M. a început să strige 
in dreapta și-n stingă : „Re
pede, oameni buni. Săriți, 
ardei". Auzind bătăi la gea- 
Ijiurî, cei din casa amenințată 
de incendiu s-au. trezit din 
somn speriați, dînd buzna afară, 
țhtre timp, vecinii începuseră 
să localizeze focul. Dar un țipăt 
șfișietor al gazdei le-a oprit o 
clipă respirația. „Fetița, fe
tița..,". In virstă de numai 
Îs an și 3 luni, fetița încă dor
mea în pătuțul amenințat de 
flăcări. O ultimă intervenție și 
a fost și ea salvată.

Una caldă 
de la... 
gotehnica

După ce și-a primit salariul, 
Dumitru Răducanu, muncitor 
la „Frigotehnica" din București, 
s-a dus să-și cumpere un pa
chet de țigări. A scos cinci lei 
din plic și... cu atit s-a ales din 
munca lui pe o lună de _ zile I 
Pentru că, din neatenție, in loc 
sji-și vire plicul in buzunar, l-a 
scăpat jos, pe stradă. Plicul a 
fost găsit de Alexandru Găita- 
riu, muncitor la fabrica de ca
lcuri și materiale electroizo- 
lante. In plic, printre bani, gă
sise și un bon. Cu ajutorul unei 
lupe, A. G. a reușit să desci
freze ștampila C.A.R. de la 
„Frigotehnica". Astfel, cu aju
torul bonului, păgubașul a fost 
identificat chiar a doua zi. Cei 
de la „Frigotehnica" l-au feli
citat pe Alexandru Găitanu cu 
toată... căldura l

Capul face...
Luindu-și salariul, Gheorghe 

Groșan din Satu-Lung (Mara
mureș) s-a îndreptat, cum îi era 
obiceiul, spre crișmă. Dar cum 
soția l-a zorit, de data asta, 
spre casă, G.G. s-a pornit pe 
harță. Văzînd că soția 
ascuns în vecini și n-are pe 
să-și verse focul, a scos 
câsă tot felul de lucruri, 
dus în mijlocul străzii și

s-a 
cine 
din 

le-a 
___  . le-a 

dat foc. Ba, mai mult,, le-a pă
zit, cu parul în mină, să nu se 
apropie cineva de ele, pînă nu 
se fac scrum. Și scrum s-au 
făcut toate lucrurile în valoare 
de vreo 20 000 lei. Apoi, s-a 
urcat în primul tren, a făcut o 
plimbare și s-a întors „pocăit". 
Cînd a văzut casa goală, s-a dat 
cu capul de pereți. Capul face, 
capul trage...

Li s-a dat 
de urmă

Timișoara. Calea Șagului. bloc 
33, apartament 51. La ușă, doi 
indivizi. După ce aruncă priviri 
piezișe in jur pătrund înăuntru 
și încep să „adune" tot ce le 
„pică" sub ochi : haine, carpete 
de pat, rochii... La urmă, ca sâ 
li se șteargă „urma", cel doi au 
stropit cu benzină pe jos și au 
dat foc apartamentului. Din fe
ricire (cu toate că multe lucruri 
din apartament s-au făcut 
scrum), vecinii au reuși' să st’n- 
gă incendiul care amenința tot 
btocul. Deși încercaseră să nu 
lase nici o urmă, chior în a- 
ceeași zi li s-a dat de urmă. Se 
numesc F. Kadar și S. Scheps. 
Celor doi „incendiatori" o 
se dea timp suficient să 
răcorească.

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Cheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scînteii1

să li
se..

OAMENII, VIATA, TERENUL
cîmpul de hcru al activistului
în ultimul timp, numeroase in

formații primite din diferite județe 
aduc în atenție un șir de preocupări 
privind perfecționarea stilului și me
todelor de muncă ale organelor și or
ganizațiilor de partid pentru a asi
gura, în felul acesta, o . largă cuprin
dere a sarcinilor, apropierea muncii 
de partid de unitățile de bază, ridi
carea eficienței întregii munci po
litice. Bunăoară, aflăm că recent bi
roul Comitetului județean de partid 
Caraș-Severin a întreprins succesiv 
analize la Anina și Oravița, la Obre- 
ja și Berzovia, unde au fost examinate, 
concret, ia fața locului, cu activul de 
partid, stilul și metodele de muncă 
ale respectivelor comitete de partid 
orășenești și comunale.

Firește, nu este vorba de o noutate 
propriu-zisă. Preocupate de înfăptui
rea indicațiilor conducerii partidului 
cu privire la creșterea rolului orga
nelor și organizațiilor de partid în 
conducerea întregii activități pe plan 
local, la necesitatea perfecționării 
continue a stilului și metodelor lor 
de muncă, numeroase birouri și se
cretariate ale comitetelor județene, 
municipale și orășenești organizează 
analize similare nu la sediu, 
direct ‘ 
unități agricole de stat și coo
peratiste, școli etc. Experiența arată 
că modalitățile de lucru la care ne 
referim — fără a constitui cîtuși de 
puțin o simplă strămutare a unor 
ședințe dintr-un birou în altul sau 
dintr-o localitate în alta — oferă 
posibilități largi pentru analiza con
cretă și multilaterală a unor proble
me economice și sociale de însemnă
tate majoră, studiate minuțios. Ia 
fața locului, cu ajutorul activului de 
partid, al oamenilor muncii. Cu alte 
cuvinte, este expresia unui stil de 
muncă dinamic, viu, aflat la polul 
opus al activității de birou, care se 
rezumă doar la „fotografierea" de la 
distanță a unor realități, la „cunoaș
terea" lor mai ales din referate și 
informări.

Cităm, în această ordine 
idei, unul dintre numeroasele 
xemple pozitive : biroul Comitetului 
județean de partid Brăila a apreciat, 
pe bună dreptate, că aceste analize 
trebuie temeinic pregătite, asigurîn- 
du-se ca fiecare participant la dez
bateri — membru al biroului comi
tetului județean de partid sau al or
ganelor subordonate, supuse contro
lului — să cunoască stările reale de 
lucruri nu atit din lectura ma
terialelor pregătite în acest scop, 
cit, mai ales, din propriile investiga
ții făcute în organizațiile de partid, 
după consultarea oamenilor, exami
narea atentă a soluțiilor și observa
țiilor pe care aceștia le fac. De fie
care dată membrii biroului comite
tului județean de partid s-au edificat 
din timp, de la sursă, asupra proble
melor ce urmau să fie examinate ; 
aceasta a însemnat, de fapt, pregă
tirea propriu-zisă a analizei, conju
gată cu un ajutor concret — antici
pat analizei — pentru soluționarea 
pe loc a unor probleme.

Fără îndoială, încetățenirea unor a- 
semenea practici de muncă dinamică, 
concretă nu reduce cît de cît ci, dim
potrivă, se împletește cu obligația 
fireasca . a tuturor activiștilor de 
partid de a se afla în cea mai mare

parte a timpului pe teren, în organi
zațiile de partid, în mijlocul colecti
velor de muncă. L-am însoțit, cu 
cîtva timp în urmă, pe secretarul cu 
problemele organizatorice al Comi
tetului județean de partid Bistrița- 
Năsăud, într-una din deplasările lui 
pe teren. Treburile îl duceau spre 
nordul județului, la Rodna, unde 
urma să aibă loc o adunare a acti
vului de partid. „Vom pleca dis-de- 
dimineață — ne spunea seara — ca 
să apucăm cîteva ore bune pentru

plece un colectiv de control și vine 
altul, cu o altă problemă, ne cere 
alte date și situații ; nu ai răgazul 
să începi să aplici măsurile stabilite 
si un colectiv iși anunță sosirea", 
în același timp, alte organizații sint 
„uitate" perioade îndelungate. Alte
ori, in locul unul control te
meinic, efectuat în profunzime 
asupra principalelor aspecte ale ac
tivității — urmărite in strinsa lor 
conexiune — se preferă încă munca 
„pe felii", urmărirea rigidă și uni-

Experiențe pozitive ilustrează promovarea unui stil dinamic, 
concret, in activitatea organizatorică de partid

__ ------- ci
In întreprinderi, comune,

Vești
Vacanța școlară este 

în plină desfășurare. 
In această iarnă, în 
taberele amenajate în 
cele mai pitorești 
locuri din țară. Pre
deal, Sinaia. 
Morii, Izvorul 
șului. Vatra 
Nucet, Stîna de Vale. 
Arbănași, Tulnici, ca 
și în excursiile organi
zate în zone turistice 
de interes deosebit și 
in mari centre indus
triale, își petrec va
canța peste 60 000 de 
elevi — cu 40 la sută 
mai multi decît 
trecut.

Dimbul 
Mure-

Dornei,

anul 
Cei mai buni 

elevi din școlile spor
tive și liceele de e-

(Urmare din pag. I)

de 
e-

a ne întîlnl cu oamenii și în alt cadru 
decît cel cu prezidiu și ordine de 
zi..." Desigur, ar fi fost multe de 
consemnat dintr-o asemenea zi de 
muncă plină a activistului de partid 
aflat pe teren. Ne-a rămas însă în 
memorie un fapt ; secretarul comite
tului județean de partid s-a adresat 
de multe ori către interlocutori — 
unii dintre ei muncitori mineri sau 
forestieri — sipunîndu-le pe nume 
sau chiar pe numele lor mic. Se ve
dea că s-au mai întîlnit și au mai 
discutat de multe ori, că activistul 
de partid era tot atit de bine cunos
cut de oamenii de pe aici, pe cum îi 
cunoștea el. Cît de mult contrastează 
această manieră de muncă, directă, 
cu practica celor care se limitează să 
„converseze" doar din prezidiile șe
dințelor, a celor grăbiți să ajungă 
la locul acestora cu cinci minute... 
după ora fixată și se îngrijesc să 
aibă motorul mașinii încălzit — gata 
de drum — cu cinci minute.„ 
înainte de a se fi terminat ședința 1

Infirmînd 
spun că ar pleca pe teren cu cea 
mai mare plăcere, dar... „treburile 
curente îi rețin la sediu", experiența 
unor membri ai birourilor comite
telor județene și municipale — între 
care și cel de la Hunedoara — arată 
că pe baza programelor săptăminale 
de activități se creează posibilitatea 
ca 4—5 zile din săptămină să fie 
folosite pentru îndrumarea nemijlo
cită a muncii organizațiilor de 
partid din întreprinderi, unități agri
cole, instituții. Deseori, această prac
tică este completată de regula ca 
membrii organelor de partid să in
formeze în ședințe de birou sau se
cretariat despre modul cum acțio
nează pentru înfăptuirea 
ce le revin. Căci nu de 
documentare" din partea 
activiști — care să plece 
venit și să lase lucrurile cum le-au 
găsit — au nevoie organizațiile de 
partid, ci de întilnlri de lucru care 
să clarifice cu competență ceea ce 
este de clarificat și să ajute la solu
ționarea cu promptitudine, pe loc, a 
problemelor cu care sînt confruntate.

Așa stînd lucrurile este, desigur, 
greu de găsit o explicație faptului 
de ce unele organe locale de partid 
nu-și pun cu suficientă stăruință pro
blema calității deplasărilor, a efec
tului lor concret. Pentru că mai sint 
gazde realmente puse în 'situația 
să . spună : „Nici nu apucă bine să

afirmațiile celor care

sarcinilor 
„vizite de 
a diferiți 

cum au

de partid

ducație fizică și sport 
continuă pregătirile 
de specialitate în 15 
tabere amenajate în 
zone montane, 
practică schiul alpin, 
gimnastica și 
mul, în rețeaua tabe
relor de iarnă mai a- 
mintim pe cele de o- 
dihnă și instruire ale 
Uniunii Tineretului 
Comunist, care reu
nesc 2 500 secretari ai 
organizațiilor U.T.C. 
din școli generale. In 
paralel se 
numeroase 
cu caracter 
educativ : 
schimburi 
între colegi de genera-

unde
atletis-

desfășoară 
activități 
politioo- 

întîlniri și 
de opinii

ții, mese rotunde, dez
bateri, simpozioane, 
concursuri. Elevii au, 
de asemenea, posibili
tatea să ia parte la 
competițiile școlare în
scrise in calendarul 
manifestărilor educa
tive. La rândul lor, 
cluburile și casele de 
cultură ale studenților 
din toate centrele uni
versitare oferă celor 
peste 100 000 de tineri 
de la cursurile de zi 
ale învățămintului su
perior numeroase ma
nifestări cultural-edu
cative, excursii docu
mentare și turistice, 
vizite la muzee și 
locuri istorice.

laterală, artificial disparată, doar a 
unor laturi ale muncii de partid. Și 
nu de puține ori, după un asemenea 
contact cu terenul, unii se mulțumesc 
să informeze despre numărul uni
tăților vizitate, prezintă o listă a ne
ajunsurilor pe care le-au observat 
în fugă, precum și asigurările liniș
titoare că deficiențele vor fi înlătu
rate ; în realitate însă, în urma lor, 
nimic sau aproape nimic nu se 
schimbă, unele deficiențe chiar pro
liferează.

Există numeroase experiențe pozi
tive care ilustrează hotărârea orga
nelor și organizațiilor de partid de a 
pune capăt unor asemenea situații. 
De pildă, biroul Comitetului județean 
de partid Alba a adus perfecționări 
modului cum este conceput și orga
nizat controlul, urmărind sporirea e- 
ficienței acestuia, folosirea mai bună 
în teren a forțelor de care dispune. 
„După prezentarea concluziilor, co
lectivele de control nu-și încheie 
misiunea. Grupe mal restrînse — ne

arăta secretarul cu problemele or
ganizatorice al comitetului județean 
de partid — constituite în general 
din aceiași oameni, revin, după o anu
mită perioadă, pe traseul vechiului 
control și fără a mal începe totul de 
la „a", pornind de la constatările și 
îndrumările prilejuite de controlul 
precedent, urmăresc modul cum au 
fost îndeplinite sarcinile stabi
lite anterior ; modalitatea aceasta 
de a urmări stăruitor finalizarea mă
surilor este un bun prilej de a aprecia, 
după măsura faptelor și nu a vorbelor, 
seriozitatea și responsabilitatea, com
petența și inițiativa cu care s-a ac
ționat pentru înlăturarea neajunsuri
lor în îndeplinirea sarcinilor".

Am notat în rîndurile de față 
cîteva aspecte din experiența cîtorva 
organizații de partid în promovarea 
unor metode de muncă concrete, cu 
un mare aoort la soluționarea sar
cinilor actuale. Perfecționarea și 
generalizarea acestora, ca și a altora 
care iși propun obiective identice are 
desigur o însemnătate deosebită 
pentru că — așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „mal mult ca ori- 
cînd apare clar că hotăritoare este 
munca organizatorică la toate nivelu
rile. Avem o linie politică justă, un 
program bun, planuri cuprinzătoare. 
Depinde de felul cum vom ști să or
ganizăm forțele de care dispunem, 
să exercităm controlul și să soluțio
năm la timp problemele ce apar în 
procesul complex al dezvoltării noas
tre economice..." Nici un organism din 
structura partidului nu poate fi ex
ceptat de la datoria de a-și examina 
critic propria activitate, adoptînd, ne
întîrziat, . toate măsurile necesare 
pentru a-și însuși un stil de muncă 
dinamic, eficient, caracteristic parti
dului nostru.

Constantin MORARU

într-o serie de articole publicate în ultima vreme 
(„Infidelitatea in dragostea față de natură continuă", 
„Spectacole degradante în Munții Rodnei", „Iubi
torii naturii au din nou cuvîntul"), ziarul nostru a 
intervenit — pe baza unor constatări proprii, dar 
și făcînd loc unor sesizări ale cititorilor — pentru 
a apăra natura în general, podoabele ei în special, 
de ceea ce am putea numi „poluarea turistică". 
Fiecare dintre articolele menționate chema factorii 
în drept să intervină — în spiritul legii protecției 
mediului înconjurător — pentru a fi currrfată, pină 
nu e prea tirziu, orice încercare de degradare a na
turii. Care a fost ecoul acestor apeluri, ce măsuri 
au generat ele 7

Dintr-un răspuns semnat 
de tovarășul Nicolae Pa- 
velescu — vicepreședinte 
al Comitetului executiv al 
Consiliului popular jude
țean PRAHOVA — aflăm 
că „aspectele semnalate în 
conținutul materialului pu
blicat corespund cu reali
tatea", și sîntem informați 
că O.J.T. Prahova, eomite- 
tele executive ale consilii
lor populare Sinaia, Buș
teni și Mâneciu vor lua 
următoarele măsuri : „sta
bilirea tuturor obiectivelor 
turistice declarate monu
mente ale 'naturii și a al
tor locuri turistice din 
zona montană a mzsivekr 
Buce~i și Ciucaș, care să 
fie cunoscute și permanent 
protejate (termen : 1 mar
tie 1974) ; definitivarea 
proiectului de consolidare 
și protejare a ciupercilor 
și Sfinxului de Ia Babele, 
obținerea avizelor și fon
durilor necesare amenajă
rii lucrărilor respective 
(termen: 1 februarie 1974); 
executarea lucrărilor de 
protejare a monumentelor 
naturii din jurul 
Babele (termen : 
1974)“.

în continuare, 
citat ne aduce la 
ță și alte măsuri, cum 
fi montarea 
care să semnaleze valoarea 
unor monumente și pei
saje, dotarea zonelor din 
jurul cabanelor cu coșuri 
pentru colectarea resturi-

cabanei
15 iunie

răspunsul 
cunoștin- 

ar 
unor panouri

Pietroasa" din orașul Buzău
Foto ! M. Andreescu

montană, cît și pe cele si
tuate pe principalele trasee 
turistice".

Un răspuns similar am 
primit și din parte t Co
mitetului executiv al Con
siliului popular județean 
MARAMUREȘ la articolul 
„Spectacole degradante în 
Munții Rodnei" („Scîn- 
teia", 22 octombrie). „Sîn
tem preocupați — se spu
ne în răspuns — de pro
blemele ocrotirii mediului

special, respectat și
respectă măsurile stabili
te". Sîntem informați că 
pentru evitarea fenomene
lor de „poluare turistică" 
a rezervației amintite s-au 
luat, pe plan local, o serie 
de măsuri eficiente : „scoa
terea din circuitul turistic 
a potecii > 
Pietrosul 
prevăzut _____
confecționarea de panouri, 
plăci de avertizare cu ex-

eficiente : „scoa-
Borșa — Vîrful 
Rodnei ;

fonduri
s-au 

pentru

Âpmtorii iwtimi
eu recepționat semna'ul.

Și AU Â(JIUNAT!
lor menajere etc. In final, 
se face un apel ca și orga
nele de ordine, care au în 
raza lor de activitate zone 
turistice, să se alăture mai 
mult decît pînă acum e- 
forturilor ce se fac pentru 
protejarea naturii : „Con
siderăm necesar ca și or
ganele de miliție să con
troleze mai insistent mo
dul cum turiștii respectă 
indicațiile și măsurile sta
bilite pentru protejarea 
obiectivelor turistice și a 
monumentelor naturii, atît 
pe cele aflate în zona

in ansamblu șl, în mod 
special, a rezervațiilor na
turale și a speciilor rare 
din flora și fauna autoh
tonă". Aflăm că, în acest 
scop, a fost emisă decizia 
nr. 127, care stabilește o- 
biectivele ce trebuie prote
jate, că a fost editată bro
șura „Ocrotirea naturii în 
Maramureș", că prin presa 
locală au fost și sînt popu
larizate principalele monu
mente ale naturii etc. „E 
adevărat — se menționea
ză în răspuns — că nu toți 
cetățenii, turiștii în mod

trase din decizia 127, ce 
vor fi plantate pe căile de 
acces în zona rezervațiilor 
naturale etc". Sîntem 
formați, de asemenea, 
s-au luat măsuri de 
struire a personalului 
vie, paznicilor de vînătoa- 
re, cabanierilor și ghizilor 
O.J.T. pentru a cunoaște, 
ei înșiși in primul rînd, ce 
obiective se află sub pro
tecția legii și pentru a pu
tea în felul acesta să con
tribuie, în cunoștință de 
cauză, la apărarea lor.

Semnalăm, în încheiere.

in- 
că 

in- 
sil-

pentru seriozitatea șl efi
ciența sa, și răspunsul pri
mit din partea Comitetului 
executiv 
popular
GHITA : __   .
printre obiectivele utilitare 
mai importante afectate de 
calitatea necorespunzătoa
re a apei din riul Olt se 
numără și zona Tușnad- 
Băi, în special ștrandul 
Ciucaș. Măsurile luate de 
organele locale, unele in
tr-un stadiu avansat de a- 
plicare (executarea unor 
lucrări de epurare a ape
lor reziduale), altele in 
curs de execuție (regulari
zarea rîului Olt în bazinul 
Ciucuiui de Mijloc și Ciu- 
cului Inferior) vor contri
bui la eliminarea surselor 
de poluare a apelor și ve
getației din această zonă.

Așadar, cum ne aștep
tam, organele locale au 
dat curs, cu operativitate, 
semnalelor critice ale zia
rului și au adoptat măsuri 
menite să pună sub pro
tecție obiective și monu
mente ale naturii de inte
res național, 
binevenite, 
ale căror 
transpunerea 
va fi urmărită 
vor vedea neîntîrziat. Pen
tru că scutul celor ce 
apără natura — în primul 
rînd scutul 
buie să se 
pînă la urmă, 
nic decit actul 
celor care provoacă distru
geri.

Mai trebuie însă spus 
că, în viitor, și organizato
rii turismului trebuie să-și 
îndeplinească mai bine ro
lul ce-1 au de educatori ai 
excursioniștilor în spiritul 
dragostei față de natură. 
Oare au uitat de acest rol 
și se consideră simpli 
funcționari și simple 
călăuze pe cărările natu
rii 7

al Consiliului 
județean HAR- 

In ultimii ani,

Sint măsuri 
fără îndoială, 
roade, dacă 

lor în viață 
atent, se

legii — tre- 
dovedească, 

mai puter- 
necugetat al

Constantln PRIESCU

— Discutam la începutul anului 
trecut despre faptul că sîntem mai 
slabe cu 30 la sută, în ce privește 
capacitatea la eforturi fizice, decit 
bărbații. Dar, în prezent, sînt tot 
mai puține locurile de muncă în 
care forța mușchilor înseamnă to
tul. Modernizarea, automatizarea pă
trund tot mai mult in industrie și. 
odată cu ele. putem pătrunde și noi, 
deoarece, așa cum spuneați acum un 
an, femeia rezistă mult mai bine la 
muncile ritmice, statornice, de mi
gală. S-a făcut ceva, intre timp, pen
tru valorificarea acestor calități 7

— Am avut satisfacția să consta
tăm că o serie de cercetări ale noas
tre privind crearea unor condiții ne
cesare folosirii, pe măsura posibili
tăților reale, a forței de muncă 
feminine și-au găsit un cadru priel
nic de aplicare, acela creat de Ho- 
tărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
iunie 1973. S-au întocmit ample stu
dii în domeniul profesiologiei medi
cale și ergonomiei pentru industriile 
ușoară, construcții de mașini, elec
tronică. împreună cu ministerele de 
resort, am procedat la selecționarea 
acelor locuri de muncă în care fe
meile își pot pune mai bine în va
loare calitățile psihice și fizice. Pe 
baza acestor studii s-a făcut un alt 
pas înainte : a fost elaborat nomen
clatorul celor 640 de meserii, specia
lități și funcții ce vor fi exercitate, 
cu precădere, de femei. In al treilea 
rînd. pe baza profesiogramelor în
tocmite. pornind de la stabilirea 
efortului fizic și psihic pe care îl 
necesită una sau alta dintre activi
tățile profesionale, am făcut propu
neri care urmează să fie aplicate 
pentru corecțiile necesare mașinilor, 
astfel îneît ele să le permită femei
lor un randament sporit, fără un 
efort fizic suplimentar.

Concluziile acestor studii și cerce
tări se regăsesc. în termeni foarte 
preciși. in programul de măsuri 
elaborat pe baza hotărîrii plenarei 
din iunie, vizind creșterea partici
pării femeilor la activitatea econo
mică. Acest program prevede, in a- 
mănunt. ce obligații revin organelor 
centrale în direcția pregătirii profe
sionale și încadrării în muncă a fe
meilor. pentru creșterea ponderii lor 
în anumite ramuri industriale, pen 
tru amplasarea unor obiective no 
în zonele cu industrie grea. und. 
există mină de lucru feminină nefo
losită. pentru aplicarea unui regim 
de muncă redus femeilor cu greu
tăți familiale etc. Acest program

ne dă „cheia" participării la acti
vitatea economică a țării. Folo
sim noi, oare, această „cheie" 7 Fa
cem totul ca aportul nostru, în pro
ducție, să se bucure de apreciere 7 
Ca să obținem un răspuns obiectiv, 
ne-am adresat unui interlocutor- 
bărbat — inginerul Petre Popescu, 
șef de secție la „Electromagnetica".

— Femeile din secția pe care o 
conduc sint demne de laudă, 
pentru strădania lor de a-și însuși 
secretele meseriei. Lucrăm cu o 
tehnologie foarte modernă. de 
care nici măcar nu auzisem acum 
cițiva ani. Trebuie să recunosc, nu 
s-au lăsat deloc intimidate de nou
tatea ei. Și-au insușit-o, o stăpi- 
nesc. Chiar și 
noile angajate (a- 
proximativ 209, 
numai în ultimele 
trei luni) se înca
drează cu repezi
ciune exigențelor 
muncii în secție. 
Este clar, deci, 
că imi mențin a- 
firmația făcută 
în urmă cu un an.

Numărul femeilor care lucrează la 
„Electromagnetica" a crescut cu un 
procent în 1973 și continuă să 
crească ; în secția asamblare — cea 
mai adecvată aptitudinilor lor — 
conducerea uzinei și comitetul sin
dical au decis să nu mai angajeze 
decît fete; în secții ca „reglaje relee", 
socotite prea dificile pentru femei, 
ele s-au indîrjit să se dovedească 
egalele bărbaților.

In ramura îndeaproape înrudită — 
electronica — după cum remarca 
în ancheta precedentă ing. Ștefan 
Șuteu, directorul tehnic al întreprin
derii „Electronica", mîna de lucru 
feminină este prețuită în mod deo
sebit. Numai o mină de femeie poate 
manevra, cu finețe, piese de dimen
siuni miniaturale.

— Prețuirea de care vă vorbeam 
atunci, iși reia interlocutorul după 
un an ideea, a prins forme mai con
crete. De la vorbe am trecut, ma- 
decis, la fapte : cele mai bune an
gajate au fost promovate în funcții 
de răspundere. De pildă, la secția 
de „componente-270" avem d^u 
proaspete maistre; în comitetul 
oamenilor muncii a fost coopta
tă o juristă. Femeile dețin func
ții Importante și pe tărim poli
tic : la' serviciile tehnice secretar de 
partid a fost aleasă o femeie, iar 50 
la sută din membrii noilor organe 
de conducere din sindicat sînt femei.

Poate este momentul potrivit să 
remarcăm un fapt îmbucurător ;

despre munca femeilor și necesita
tea promovării lor ni s-a vorbit, de 
data aceasta, în fraze mult mai 
scurte, dar mai pline de miez, spre 
deosebire de acum un an cînd vor
bele frumoase, aprecierile bombasti
ce chiar, la adresa femeilor, nu iz
buteau să ascundă lipsa de dovezi 
palpabile. S-au împuținat (deși n-au 
dispărut încă) situațiile absurde cînd 
un colectiv eminamente feminin era 
condus de... un bărbat. Clei care a- 
firmă că „munca de șef e muncă de 
bărbat" sînt tot mai puțini, iar ze
lul lor a scăzut sensibil în intensita
te. Teama de a promova o femeie, 
cînd ea este cunoscută ca harnică și 
pricepută, a devenit anacronică, rl-

dintre produse sînt de prima cali
tate.

Ca să ne putem îndeplini misiu
nea de soții și mame, fără să de
punem un efort inechitabil de 
mare, dar și fără a fi private 
de dreptul șl necesitatea de a 
participa la activitatea generală a 
societății, una din căile de rezolvare 
a acestui deziderat complex e redu
cerea considerabilă a pierderilor de 
timp din orarul nostru zilnic, prin 
aportul conjugat al industriei bunu
rilor de consum, comerțului, deser
virii, prin întrajutorarea în cadrul 
familiei. Pe unele din aceste căi 
s-au obținut progrese vizibile, pe 
altele...

iwsiwimiuiiiiBniiin" ar.n m—mmurmiwi

acord cu
dicolă. Acel „dacă" — simbol al în
doielii! cu care era priviit acest drept 
legitim al femeii de a ocupa o func
ție corespunzătoare pregătirii și ex
perienței sale — nu s-a mai făcut 
auzit, în cursul anchetei de față. 
Dar, să revenim la interlocutoarele 
noastre de acum un an

Despre jignitoarele „dacă... dacă... 
dacă" și resorturile ce le declanșează 
ne vorbea, atunci, ing. Maria Bera- 
riu, directoarea întreprinderii „Tri
cotajul roșu". Am vrut sâ reluăm 
dialogul, de acolo de unde-1 lăsa
sem. dar interlocutoarea era plecată 
în Anglia. Cînd s-a hotărît ca ea să 
reprezinte fabrica în fața exigenți- 
lor beneficiari din Marea Britanie. 
nu s-a pronunțat nici un „dacă". 
Am găsit-o, în schimb, pe maistra 
Cornelia Naum și am întrebat-o 
dacă temerile cu privire la promo
varea femeii mai persistă.

— Temeri 7 Nu s-au mai făcut 
auzite. Conducerea a două colective 
— atelierele de tricotaje și confec
ții — a fost încredințată în 1973 
unor femei și, n-o să mă credeți 
noate. greutatea cea mai mare a 
fost să alegem : sînt foarte multe 
femei destoinice, care merită aceas
tă cinste. Rezultatele bune obținut' 
in muncă sînt cea mai bună dovadă 
că nu s-a greșit, că ele, ca de alt
minteri întreg colectivul, muncesr 
bine : calitatea produselor a crescul 
cu cinci procente peste prevederile 
planului, cu alte cuvinte 85 la sută

promovarea
Mihai Ștefan, președintele Casei 

de mode, spre exemplu, ne-a asi
gurat că s-au eliminat aminările 
clientelor, astfel că o rochie nouă nu 
mai echivalează cu timp pierdut. 
Ralița Nictilescu, președinta institu
tului de cosmetică și coafură „Ve
nus", ne-a vorbit despre strădaniile 
depuse în același scop — economi
sirea timpului clientelei. Iar dacă 
ne rămîne timp să ne cultivăm 
înclinația spre frumos, aceasta se 
datorește și faptului că bărbații sînt 
văzuți mal des la cumpărături.

Toate acestea sînt semne bune. 
Semnele unei echități... mai echita
bile intre soți, în ce privește „proza" 
căsniciei. Pentru că bugetul de timp 
al femeii continuă să fie altfel struc
turat decît al bărbatului. In anul ce 
a trecut, în bugetul ei de timp s-au 
petrecut schimbări, si incă unele 
demne de remarcat, după cum re
zultă din concluziile analizei între
prinse de sociologul Emilia Run- 
ceanu. de la Laboratorul de sociolo 
gie urbană al municipiului Bucu
rești.

— Este de bun augur faptul că 
femeile consacră mai mult timp par
ticipării la activitățile sociale și 
culturale. Față de 1972. în 1973 a 
sporit cu 3,52 la sută ponderea lor la 
diferite cursuri de ridicare a nive
lului profesional, reciclare. învăță- 
mint politic, la activitatea cultura
lă. timpul consacrat acestui capitol 
fiind prelungit cu 9 minute pe zi.

Proporțional cu sporul de timp des
tinat activității culturale. crește 
timpul afectat educației (nu numai 
îngrijirii copiilor), ceea ce mi se 
pare deosebit de pozitiv. Din ana
liza datelor mai rezultă și cîteva 
„economii" încurajatoare : a scăzut 
cu 19,14 minute timpul de utilizare 
a serviciilor (reparații ale obiectelor 
de uz îndelungat, spălătorii și cu
rățătorii chimice ș. a.), cu 8 minute 
timpul afectat zilnic deplasării ta 
locul de muncă (aceasta datorită mai 
multor factori : decalarea progra
mului întreprinderilor, înființarea 
de noi linii mai directe, între dife
rite cartiere ale orașului etc.), se 
observă o scădere simțitoare din 

timpul pierdut la 
cumpărături (cu 
30 de minute la 
produsele ali
mentare și tot cu 
atîtea la cele ne
alimentare ; sca
de cu 10 minute 
timpul de aștep
tare in magazine
le cu produse ali
mentare). La a- 

ceasta au contribuit, după cum ne in
formează tovarășa Emilia Sonea, vi
cepreședintă a Comitetului munici
pal București al femeilor, mai buna 
organizare și dezvoltare a rețelei co
merciale, aprovizionarea ritmică, me
todele rapide de vînzare, înființarea 
a noi case de comenzi, iar în unele 
întreprinderi a. unor microcase de co
menzi. Afirmația se bizuie pe con
statările echipelor de control obștesc 
ale femeilor.

— Putem trage concluzia că bu
getul de timp al femeii a căpătat o 
structură convenabilă 7 o întrebăm, 
in continuare, pe Emilia Runceanu.

— E adevărat că unele dintre „fe
liile" de care pomeneam anul trecut 
s-au subțiat. Una dintre ele însă — 
gătitul mincării și spălatul vaselor 
— s-a îngroșat cu 26 de minute. Ast
fel, economia realizată la celelalte 
capitole este „înghițită" de cratițâ. 
Desigur, femeia nu renunță. în rup
tul capului, la plăcerea de a se cul
tiva. de a fi în curent cu ceea ce 
este nou în profesia pe care și-a 
ales-o. Dar realizează acest lucru 
rupîndu-și din timpul ei de relaxare. 
Aceste 26 de minute pot constitui 
un serios subiect de meditație' pen
tru producătorii de ustensile casni
ce, pentru comerțul cu preparate și 
semipreparate culinare.

Spuneam, în 1972, că studierea 
„filmului" activității casnice a fe-

meii oferă numeroase sugestii pro
ducătorilor de articole casnice, comer
țului alimentar. Dar, deși „filmul" 
rulează zilnic, nu l-a „vizionat" ni
meni. Am așteptat și în acest an acele 
ustensile și aparate care să facă repe
de și bine anumite operații migăloa
se, dar ele nu au apărut. Au apărut 
alte multe și frumoase obiecte cas
nice, mai perfecționate, mai mo
derne. Dar producătorii cbntinuă să 
fie în restantă la capitolul „mai re
pede" ; sint incă foarte puține unel
tele care să economisească timpul 
gospodinei. Preparatele si semipre- 
paratele de tip „gospodina" n-au 
reușit să fie „ca acasă", ceea ce le 
face pe cumpărătoare să le priveas
că cu suspiciune. Sigur, bietele 
sărmăluțe în foi de viță și banala , 
maioneză nu pot rivaliza, ca pon
dere în plan și spectaculozitate, cu 
preparatele sofisticate din meniul 
marilor restaurante. Nici modestele 
prăjituri de casă nu- pot sta alături 
de impozantele torturi înecate în 
ciocolată și frișcă. Dar gospodinele, 
dacă cineva le-ar întreba, ar răs
punde că le prețuiesc mai mult pe 
primele pentru că ele le ajută să 
prepare la repezeală o masă bună și 
ieftină. Iar faptul că femeia salaria
tă realizează, folosindu-le, o econo
mie de o oră zilnic este foarte im
portant, chiar dacă din scriptele în
treprinderilor comerciale de specia
litate nu rezultă acest lucru.

Anual se alocă sume importante 
de la buget pentru construirea de 
creșe și grădinițe de copii, întreți
nerii și bunei funcționări a celor 
existente, pentru ca femeile să nu 
aibă grija copiilor în timp ce mun
cesc, să poată da întreaga măsură 
a capacității lor. Programul de mă
suri de care aminteam oglindește 
pe larg eforturile ce se fac pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață ale femeii salariate. S-au 
obținut unele realizări în cîteva sec
toare ce pot contribui la echilibrarea 
bugetului ei de timp. Stilul de 
muncă și orientările de princi
piu ale politicii partidului des
chid calea afirmării profesionale a 
femeilor, inclusiv în posturi de 
mare răspundere, a împlinirii noas
tre pe plan uman, al valorificării 
rezervorului de energie, inteligență 
și pricepere al unei jumătăți din so
cietate. în interesul societății. Am
ploarea și complexitatea acestui o- 
biectiv sînt înscrise în termeni deo
sebit de limpezi, și cu scadențe apro
piate. în hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 18—19 iunie 1973.
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Suportul materii al cercetării științifice rodnice:APROVIZIONAREA SPECIFICĂ, PRECISĂ SI PUNCTUALĂ
Accelerarea ritmului de valorificare 

a rezultatelor cercetării științifice — 
cerință imperioasă a planului de dez
voltare economică și socială a țării 
noastre în anul 1974 — poate și 
trebuie să fie asigurată prin scurta
rea duratei de efectuare a cercetă
rilor (care se menține încă la o me
die ridicată), prin aducerea mai ra
pidă a cercetărilor pînă la faza de 
preluare a lor de către industrie și, 
în sfîrșit, prin fructificarea lor în 
cadrul. microproducției. In acest scop, 
una din problemele centrale care se 
impune soluționată pentru scurtarea 
ciclului cercetare-proiectare-produc- 
(ie constă în îmbunătățirea aprovi
zionării tehnico-materiaie a unități
lor de cercetare științifică și de pro
iectare tehnologică. Ce căi ar putea 
fi abordate în acest sens în per
spectiva anului care a început ?

Practica a arătat că aplicarea pen
tru cercetarea și dezvoltarea tehno
logică a sistemului general de apro
vizionare, folosit în economie, nu 
ste posibilă din cauza caracterului 

deosebit al cerințelor acestor activi
tăți. Astfel, spre deosebire de pro
ducție. unde poate fi făcută o plani
ficare riguroasă. în activitatea de 
cercetare științifică și dezvoltare teh
nologică nu rareori trebuie avute în 
vedere imprevizibilitatea necesarulu: 
de aprovizionat, diversitatea produ
selor solicitate (și. în același timp, îi 
cantități mici), calitatea superioară- 
competitivă pe plan mondial — 
materialelor necesare sau caracter) 
de urgență al aprovizionării pentr 
realizarea obiectivelor.

— După părerea mea — ne sp< 
nea dr. ing. Ion Roman, director a 
junct la Institutul de cercetări 
proiectări tehnologice pentru cc 
strucția de mașini (I.C.T.C.M.) 
problema-cheie a aprovizionării tr 
nico-materiale pentru materializa* * 
obiectului cercetării, începînd cu • 
boratorul și sfîrșind cu realizarea- 
zică a unui dispozitiv, mașină, utț, 
agregat ș.a., oonstă în procur;» 
unei mari diversități de materiala 
unui larg sortiment, dar în cantți 
reduse. Avem, de pildă, aceleașie- 
rințe de sortimente ca și o >re 
uzină, dar cantitățile mici solicite 
și calitatea materialelor respdve 
creează o serie de dificultăți în ro- 
vizionare. Or, dat fiind că pe*  50 
la sută din aceste materials? nt 
achiziționate direct (fără repiție) 
pentru fiecare specialitate (cmie, 
metalurgie ș.a.) este nevoie * un

• Prin extinderea plantațiilor 
pomi-viticole și darea in folo
sință a unor noi obiective de 
investiții, de la 1 ianuarie 1974, 
in intreprinderile agricole de 
stat au fost organizate încă 109 
ferme de producție.
• întreprinderea de confecții 

din Botoșani a realizat, cu trei 
luni mai devreme, parametrii 
proiectați la noile instalații, fapt 
ce va permite în 1974 obținerea, 
pe această cale, a unui important 
spor de producție.
• Complexul de selecție și 

testare a porcilor de la Gomcști- 
Mureș a livrat în anul 1973 peste 
9 000 animale de rasă, cu însușiri 
de producție deosebite.

• In urma finalizării unui 
studiu de reamplasare a mașini
lor și instalațiilor, la întreprin
derea „Ardeleana" din Alba 
lulia, în spațiul rămas liber, 
s-au montat utilaje tehnologice 
care asigură anual un spor de 
producție de circa 136 000 pe
rechi de încălțăminte.

• In vederea însușirii și apli
cării tehnologiilor de lucru 
avansate, 4 600 de siderurgiști de 
la Combinatul siderurgic-Hune- 
doara urmează cursurile de per
fecționare și de ridicare a cali
ficării.

(Urmare din pag. I)
ceste condiții diferite e dotare teh
nică influențează roductivitatea 
muncii, consumurile secifice, cali
tatea producției și, eci, determină 
diferențieri în rentabitatea unități
lor. Evident, colectiele din între
prinderi manifestă o ntensă preocu
pare pentru organizaea mai bună a 
producției și a inund, modernizarea 
tehnologiilor de fabicație, îmbună
tățirea structurii și calității produ
selor, acționează patru pregătirea 
și asigurarea cadrelr calificate care 
să folosească cu naximum de ran
dament agregatele 1 instalațiile din 
dotare ; prin acești preocupări, dar 
și prin integrarea >au mărirea gra
dului de integrare în unele între
prinderi, prin mocernizarea „zes
trei" tehnice a untăților care acum 
dispun de agregite și utilaje mai 
vechi se va redute decalajul exis
tent azi între rentabilitățile diferite
lor întreprinderi metalurgice.

— Creșterea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor 
materiale de producție, îmbu
nătățirea calității producției 
constituie căi sigure de sporire 
a eficienței economice. In acest 
ansamblu de pirghii, cărora le 
acordați prioritate și de ce ?

— Aoordăm atenția cuvenită tutu
ror pîrghiilar prin care se asigură 
ridicarea eficienței economice. Dacă 
avem în vedere faptul că unită
țile Industriei metalurgice sînt 
mari consumatoare de materii prime 
și materiale din țară și import, pre
cum și de energie electrică și com
bustibili, este clar că reducerea 
cheltuielilor materiale de producție 
reprezintă o preocupare prioritară 
pentru ramura noastră ; de aceea, 
punem un accent deosebit pe dimi
nuarea consumurilor specifice la 
cocs, metal, energie ș. a. Prin măsu
rile stabilite, în anul 1974 se vor ob
ține importante economii de mate
riale, între care aș aminti : 78 000
tone cocs metalurgic de furnal, 
40 000 tone laminate feroase, expri
mate in oțel lingou, peste 1000 tone 
feromangan, circa 176 000 tone com
bustibil convențional și peste 161000 
MWh energie electrică.

Pe de altă parte, în noul an pro
ducția metalurgică va marca o sen
sibilă creștere calitativă, imbunătă- 
țindu-se structura sortimentală. Ast
fel, odată cu intrarea în funcțiune a 
noilor capacități de producție de la 
Tîrgoviște. ponderea oțelurilor aliate 
va reprezenta 7,72 la sută, iar aceea 
de oțeluri carbon de calitate și slab 
aliate — 43.3 la sută în producția to
tală de oțel a unităților ministerului. 
Prin dezvoltarea actualelor capacități 
de la Combinatul siderurgic Galați 
va crește. în continuare, producția 
la sortimentele plate, aceasta ajun
gând, în acest an, la 48,93 la sută în 
totalul producției de laminate, co
respunzător tendinței existente in 

sal.1 calificat în acest domeniu, 
pr£n și de mari intervenții pentru 
apjzionarea acestora. Consider că 
„•jo-import-export" nu poate fi 
spent de operativă din cauza rie- 
ot/șterii îndeaproape a furnizorilor 
și produselor solicitate, fapt care 
d> de cele mai multe ori, la comu- 
n’ea către cercetare a unor pre- 
ț-duble și chiar triple față de cele 
Je. Or, în acest caz, nu putem 
Sinistra cît mai judicios fondurile 
atare, nu putem contracta impor- 
ile de care am avea nevoie. Iată 
ce socotim că înființarea unei în- 

prinderi, dotată cu oameni de spe- 
ilitate și experiență — eventual

Cîteva opinii și sugestii ale specialiștilor

preluaț! din cadrul diferitelor uni
tăți de cercetare — va fi in măsură 
să determine reale îmbunătățiri în 
domeniul aprovizionării cercetării, 
precum și simplificarea metodologici, 
extrem de greoaie în prezent.

Reținind această propunere, adău
găm că la institutul amintit s-a 
acumulat o bună experiență, care ar 
fi bine să se generalizeze. Este vor
ba de solicitarea unor materiale la 
întreprinderile de profil, care pot li
vra din stocurile lor cantitățile 
mici de care au nevoie unitățile de 
cercetare. De asemenea, centraliza
rea evidenței unor materiale și apa
rate ar aduce reale avantaje prac
tice, în sensul că ar permite infor
marea și procurarea rapidă a aces
tora, facilitînd totodată stabilirea 
unor relații mai strînse de colabora
re, cu atît mai mult cu cit cerceta
rea și dezvoltarea tehnologică, prin 
specificul lor, ridică probleme com
plexe.

— Intr-adevăr — confirma și ing. 
Toader Stelian, director adjunct 
științific la Institutul de cercetări și 
proiectări pentru automatizări (I.P.A.) 
— crearea unei baze centrale de 
aprovizionare cu acele materiale de 
care are nevoie activitatea de cerce
tare și proiectare și cu utilajele co
respunzătoare ar fi o rezolvare feri
cită. In institutul nostru, de pildă, a- 
vem nevoie pentru materializarea cer
cetărilor, de circa 9 000 sortimente a- 
nual. in cantități ce nu depășesc cîte
va sute de bucăți sau kg. O asemenea 

structura industriilor siderurgice 
moderne. Se vor asimila în fabrica
ție sortimente noi de produse cu 
tehnicitate ridicată, ca benzi de oțel 
inoxidabil la Galați, noi sortimente 
de bare trase pentru rulmenți, șuru
buri și arcuri la Cimpia Turzii și 
Oțelul Roșu, țevi, de inaită precizie 
pentru sondeuze, țevi rezistente la 
temperaturi ridicate pentru indus
triile energetică și chimică, produse 
tubulare pentru forajul de mare a- 
dîncime — la întreprinderile de țevi 
din Roman și „Republica" din Bucu
rești, bare de cupru la întreprinde
rea metalurgică din Baia Mare, folii 
de aluminiu la Slatina ș. a. Avem in 
vedere extinderea producției la sor
timentele asimilate. între care ta
blele pentru ambutisaj adînc la Ga
lați. țevile din oțel inoxidabil la

METALURGIA
„Republica", aliajele noi pe bază de 
aluminiu la „Neferal" ș. a. Ilustrativ 
pentru preocupările în acest dome
niu este faptul că, în 1974 valoarea 
produselor noi și reproiectate va re
prezenta circa 33,6 la sută din valoa
rea totală a produselor fabricate in 
unitățile ministerului nostru.

O problemă căreia îi vom acorda 
o atenție deosebită în anul care a în
ceput este modernizarea proceselor 
tehnologice in unitățile metalurgice. 
In acest context, vor fi puse in 
funcțiune instalațiile de degazare a 
oțelului în vid la C. S. Hunedoara, 
C. S. Galați și I.O.A. Tîrgoviște, rea
lizîndu-se astfel oteluri cu puritate 
înaltă ; totodată, se vor introduce 
unele instalații moderne pe fluxul 
tehnologic pentru controlul nedis
tructiv. mărindu-se gradul de certi
tudine în garantarea calității produ
selor de către unitățile metalurgice.

— V-am ruga, totuși, să insis
tați asupra acestor probleme. 
Cu cit se vor diminua cheltuie
lile materiale de producție in 
industria metalurgică in 19141 
Concret, cum se va acționa ?

— în acest an, am prevăzut, ca 
cheltuielile totale de producție să 
scadă, față de anul trecut, cu 14,6 
lei la 1000 lei producție marfă, vo
lumul economiilor planificate totali
zând aproape 700 milioane lei. Din 
aceste economii, 94 la sută vor fi ob
ținute pe seama reducerii cheltuie
lilor de materii prime și materiale, 
de combustibil și energie. în acest 
scop se va acționa în mod deosebit 
în direcția scăderii consumurilor 
specifice la toate materiile prime și 
materialele — in principal, cocs me
talurgic și metal — precum și a con- 

bază de aprovizionare ar evita risipa 
de timp și produse ce se înregistrea
ză în prezent, ar preîntâmpina for
marea stocurilor peste necesități. A- 
preciem că rezolvarea rapidă a unor 
asemenea probleme de aprovizionare 
ar asigura creșterea eficienței cerce
tării științifice cu cel puțin 50 la 
sută !

Ne-am adresat și conducerii Insti
tutului de cercetări științifice pentru 
protecția muncii, unitate de interes 
republican. Aici, directorul institutu
lui, dr. ing. Victor Caracudovici, ne-a 
spus :

— Aprovizionarea institutului cu
prinde anual 2 000 poziții, din care

80 la sută sînt solicitări ce apar pe 
parcurs și care nu pot fi prevăzute 
inițial la întocmirea planului de 
aprovizionare. Pentru îmbunătățirea 
acestei activități ar fi indicat să pu
tem beneficia de o unitate de apro
vizionare, potrivit cu specificul cerce
tării și dezvoltării tehnologice, avind 
totodată acces direct și la bazele de 
aprovizionare ale ministerelor produ
cătoare, întrunit este vorba de o 
gamă extrem de largă de produse și 
în cantități reduse, de multe ori cu 
parametrii deosebiți.

Pentru aprovizionarea cercetării 
științifice și dezvoltării tehnologice, 
legislația în vigoare prevede o serie 
de simplificări ale metodologiei de 
contractare a importurilor, urmărin- 
du-se scurtarea ciclului de realizare 
a acestora și, totodată, concentrarea 
majorității importurilor de acest fel 
la „Tehnoismportexport“. Totodată, o 
hotărîre a Consiliului de Miniștri 
obligă organizațiile socialiste furni
zoare să acorde prioritate aprovizio
nării unităților de cercetare și dezvol
tare tehnologică. In ultimul timp 
însă atribuțiile celor două servicii de 
import de la ,.Tehno-import-export-‘. 
care se ocupau de aprovizionarea 
unităților de cercetare și dezvoltare 
tehnologică au fost preluate de toate 
celelalte servicii de aprovizionare 
ale acestei întreprinderi, lucru care 
determină ca activitatea de cercetare 
și proiectare să nu mai beneficieze 
de fapt de prioritate în aproviziona
ră. Că lucrurile stau așa o dovedește 

sumurilor energetice, urmărindu-se 
în mod sistematic realizarea progra
melor de măsuri stabilite în acest 
scop pentru fiecare material și la 
fiecare unitate metalurgică. Se pre
conizează ca prin reducerea norme
lor de consum la diferite materiale 
să se obțină economii de peste 300 
milioane lei.

De asemenea, așa cum am spus, 
o contribuție importantă la reduce
rea . cheltuielilor totale și materiale 
o vor avea diversificarea și îmbu
nătățirea structurii și calității pro
ducției. valorificindu-se superior 
tona de metal ; se vor diminua și 
cheltuielile de regie, cheltuielile ad- 
ministrativ-gospodărești, se va pre
veni apariția cheltuielilor neecono- 
micoase ș. a.

— Cum se explică faptul că, 
in 10 luni din anul trecut, pe an
samblul industriei metalurgice, 
in timp ce cheltuielile totale la 
1 000 lei producție marfă au 
fost cu 2,7 lei mai scăzute de 
cit se planificase, cele materia
le la 1000 lei producție marfă 
au fost cu 2,9 lei mai mari de- 
cit prevederile ? De ce, in pe
rioada amintită, s-au depășit 
normele de consum la magnezi- 
tă granulată pentru oțel elec
tric cu 22,4 la sută, iar la 
cocs metalurgic de turnătorie 
pentru piese brute turnate din 
fontă de cubilou — cu 1,1 sută ? 
Ce se întreprinde pentru ca a- 
semenea situații să nu se mai 
repete in anul in care am in
trat ?

— Analizînd depășirea cheltuieli
lor materiale pe 10 luni. în condițiile 
realizării de economii la cheltuielile 
totale de producție, unele unități au 
invocat necorelarea indicatorului 
privind cheltuielile materiale sau 
faptul că unele norme de consum 
nu au fost în concordanță cu posi
bilitățile reale de care dispun. Este 
adevărat, există și asemenea situa
ții, dar fondul problemei depășirii 
cheltuielilor materiale este legat, in 
primul rînd, de modul cum a fost 
abordată această sarcină intr-o în
treprindere sau alta, de felul în care 
au acționat și s-au preocupat colec
tivele din unități pentru îmbunătă
țirea tehnologiilor, modernizarea a- 
gregatelor și instalațiilor, organiza
rea mai bună a producției.

Consumul specific de magnezită 

șl situația contractărilor de Impor
turi : 75 la sută in decembrie 1973, 
față de nivelul din aceeași perioadă 
a anului 1972.

Ținînd seama de sarcinile majore 
ale cercetării științifice și dezvoltării 
tehnologice în anul 1974, condu
cerea de partid și de stai a luat o 
serie de măsuri menite să asigure 
condiții deosebite de desfășurare a 
acestor activități. Astfel, fondurile 
alocate cercetării științifice și dezvol
tării tehnologice pentru anul 1974 se 
ridică la peste 3,2 miliarde lei. iar 
cele destinate investițiilor în cerce
tare la aproape 900 milioane ■ lei. 
Prin urmare se acordă o mare aten
ție înzestrării unităților de cercetare 
cu mijloacele materiale, îndeosebi, 
cu aparatură de cercetare din im
port și din’ țară. Ce măsuri se au în 
vedere pentru buna gospodărire a 
acestor fonduri ? In ceea ce privește 
procurarea aparaturii de cercetare se 
vizează ca ponderea celei din pro
ducție internă, față de valoarea to
tală a aparaturii, să se dubleze pînă 
în anul 1975 (față de 1970). De ase
menea, se intensifică preocuparea 
pentru autodotare, pentru utilizarea 
cît mai judicioasă a bazei materiale, 
prin folosirea în comun a aparaturii 
scumpe și de inaită performanță, ca 
și concentrarea unor activități. 
Se pune accentul și pe dezvoltarea 
microproducției, - pentru rezolvarea 
unor probleme de aprovizionare cu 
forțe proprii, fără a se mai recurge 
la import.

— Multe din aceste preocupări — 
ne informează ing. Vasile Ungurea- 
nu, șeful sectorului economic de la 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie — ne sînt’ cunoscute și 
C.N.S.T. a inițiat o serie de măsuri 
pentru îmbunătățirea acestei activi
tăți. în prezent, împreună cu Minis
terul Aprovizionării și Ministerul Co
merțului Exterior, cu celelalte uni
tăți interesate, se studiază diferite 
posibilități în vederea luării unor noi 
măsuri in acest domeniu, printre 
care și crearea unei unități de 
servire complexă a cercetării știin
țifice și dezvoltării tehnologice. Sin- 
tem convinși că, in cadrul acestor 
măsuri, vor fi înlăturate și deficien
țele semnalate de ziarul „Scînteia" 
și că propunerile făcute in acest 
sens, de către diferitele unități de 
cercetare și proiectare, își vor găsi 
soluționarea cuvenită.

Elena MANTU

granulată pentru oțel electric s-a de
pășit (pe 11 luni) cu 20,9 tone și nu
mai de către întreprinderea meta
lurgică Aiud, unde, pe lingă neres- 
pectarea în unele cazuri a tehnolo
giei, s-au elaborat cantități sporite 
de oțeluri aliate care solicită intens 
căptușeala refractară a cuptorului. 
La cocs metalurgic pentru piese 
brute turnate din fontă de cubilou, 
ca urmare a măsurilor luate, consu
mul este în scădere, astfel îneît în 
11 luni s-a obținut o economie de 
circa 52 tone, realizîndu-se economii 
chiar și la întreprinderile care înre
gistraseră depășiri, ca de exemplu, 
Combinatul siderurgic Galați și în
treprinderea metalurgică Aiud. In 
vederea reducerii’consumurilor spe
cifice, Biroul executiv al consiliu
lui de conducere al ministerului a 

analizat măsurile stabilite pentru 
fiecare materie primă și material 
folosite in procesele tehnologice ale 
fiecărei întreprinderi și a stabilit 
noi măsuri care să întregească ac
țiunile inițiate de uzine, centrale și 
minister, astfel că asemenea situații 
necorespunzătoare nu se vor repeta.

— De ce o tonă de cocs costă 
la combinatul din Hunedoara 
cu 24 lei mai mult ca la cel din 
Reșița ?

— Realizarea unei tone de cocs la 
Hunedoara cu cheltuieli mai mari 
decît la Reșița este determinată de 
mai multe cauze și anume : începînd 
din luna mai 1973, la Combinatul si
derurgic Hunedoara a fost oprită ba
teria nr. 3 de cocsificare pentru re
parație capitală, fapt ce a dus la 
scăderea producției de cocs cu 18 la 
sută și la creșterea cheltuielilor con
stante cu circa 15 lei pe tona de 
cocs ; de asemenea, în comparație cu 
cocseria de la Reșița, unde baza de 
materii prime este constituită în 
proporție de circa 47 la sută din hui
lă de Anina, cu un conținut de ma
terii volatile de 27—28 la sută, la 
Hunedoara se utilizează în rețetă 
cărbune de Lupeni, la care materiile 
volatile au o pondere de 38—40 la 
sută, ceea ce determină un randa
ment inferior de cocs metalurgic, in
dici mai reduși de utilizare a capa
cităților productive, cheltuieli supli
mentare pentru pregătirea șarjei și 
consumuri mai mari de combustibili 
tehnologici la cocsificare.

Cu toate aceste dificultăți obiecti
ve, cocsarii și specialiștii de la Hu
nedoara consideră că există posibili
tăți de ieftinire a producției de

POTENȚIAL SPORIT 
IA ELECTROCENTRALA 

DE IA BRAZI
La întreprinderea electrocen- 

trale de la Brazi a fost conectat 
la sistemul energetic național 
grupul de 105 MW — ultimul 
din actualul cincinal, care ridică 
potențialul unității prahovene 
la 810 MW, devenind astfel unul 
dintre marile obiective energe
tice ale țării. Aplicind soluții 
tehnologice modeme, construc
torii au reușit să scurteze sim
țitor timpul de execuție a unor 
lucrări, durata generală de 
montaj fiind redusă cu 30 de 
zile, comparativ cu cea înregis
trată la primul agregat de a- 
ceeași capacitate.

(Agerpres)

O modernă unitate a industriei 
românești produco do mai bine 
de un an la Tîrgoviște. Este 
vorba de întreprinderea de 
strunguri în ai cărei nomencla
tor de producție se include fa
bricarea strungurilor automate 
„SARO“ — utilaje cu posibili
tăți multiple de prelucrare și 
cu o precizie ridicată. După in
tegrarea cu un an mai devreme 
in fabricație a strungului auto
mat monoax „SARO-25", în pre
zent eforturile specialiștilor și 
muncitorilor de aici sînt concen
trate asupra pregătirii fabricați
ei altor două tipuri : „SARO-42" 
și 60. Imaginile pe care le pre
zentăm redau cîteva aspecte de 
muncă, surprinse în hala de 
montaj a întreprinderii. în fo
tografia nr. I (de la stingă la 
dreapta) controlorul Gheorghe 
Genoiu și lăcătușul Ion Croito- 
ru verifică suprafețele de etan- 
șare la strungul „SARO-25". în 
imaginea următoare (foto 2), lă
cătușul Gheorghe Dragușin exe
cută montarea zăvorului la tu
rela capului revolver al strun
gului... în secțiile de producție, 
sub îndrumarea exigentă a „ve
teranilor", învață la locul de 
muncă zeci și sute de tineri. Fo
tografiile 3 și 4 îi surprind pe 
șeful de echipă Ion Sulta si Pe 
Ion Oproiu dînd cu seriozitate 
ample explicații tinerilor uce
nici, veniți să deprindă tainele 
acestei frumoase meserii.

Foto ; S. CRISTIAN

cocs, în paralel cu îmbunătățirea 
calității acestuia. Ca urmare, cocsa
rii hunedoreni s-au orientat spre 
consumarea materiei prime în ordi
nea vechimii de depozitare pentru 
evitarea degradării cărbunilor sto- 
cați în depozit, acordarea unei aten
ții mai mari reducerii umidității 
șarjei la dozare, diminuarea consu
mului de energie electrică și mai 
buna utilizare a aburului, prin rațio
nalizarea fluxului de pregătire a 
șarjelor în funcție de structura de 
bază a rețetei de lucru.

— Care este ritmul de crește
re a productivității muncii in 
anul 1974 pe ansamblul ramu
rii ? Pe ce căi se va realiza rit
mul planificat ?

— Pe ansamblul Ministerului In
dustriei Metalurgic^, în anul 1974 se 
prevede o sporire de 9.8 la sută a 
productivității muncii, față de planul 
pe anul trecut, sarcină deosebită 
dacă avem în vedere dezvoltările 
mari ale ramurii în acest an.

Căile de sporire a productivității 
muncii în anul 1974 au fost concreti
zate în programe de măsuri la nive
lul fiecărei întreprinderi. Unele mă
suri se referă la creșterea gradului 
de mecanizare și automatizare în ac
tivitățile care consumă multă ma
noperă (transporturi, depozitări, în
cărcări, descărcări) ; altele — la per
fecționarea tehnologilor de fabrica
ție și asimilarea de produse noi pen
tru reducerea consumurilor specifice 
de manoperă și creșterea valorii pro
duselor : circa 50 la sută din sarci
na de creștere a productivității mun
cii în anul 1974 se va realiza pe baza 
aplicării acestor măsuni. Productivi
tatea muncii va spori și prin orga
nizarea muncii și a locurilor de 
muncă, prin extinderea muncii în a- 
cord, îmbunătățirea permanentă a 
normelor științifice de muncă, para
lel cu aplicarea programului de pre
gătire și perfecționare a cadrelor. 
Accentuez asupra rolului deosebit pe 
care îl are organizarea științifică, 
care va dobîndi o importanță pri
mordială în activitatea cadrelor de 
specialitate din unitățile noastre.

Ministerul Industriei Metalurgice 
și-a fixat ca sarcină principală să 
urmărească aplicarea programelor 
de măsuri stabilite și să impulsione
ze centralele în crearea condițiilor 
și pentru găsirea de noi soluții care 
să ducă la depășirea sarcinii de creș
tere a productivității muncii în a- 
cest an.

Noi, metalurgiștii, acordînd toată 
atenția rezolvării acestor probleme, 
ca și celor privind atingerea para
metrilor proiectați la cele 13 capa
cități noi de producție unde indicii 
prevăzuți nu au fost realizați, ne vom 
preocupa în continuare de mo
bilizarea tuturor resurselor în scopul 
depășirii prevederilor planului.

DE LA GAZE LA CĂRBUNI

Pe agenda de lucru a specialiștilor din industria energetică 
figurează o temă deosebit de importantă : trecerea unor cen
trale termoelectrice de pe consumul de gaze și păcură pe 
cărbuni. In acest scop, specialiștii Institutului de studii și 
proiectări energetice — I.S.P.E. — împreună cu cei ai ministe
relor construcțiilor de mașini grele, minelor, petrolului și geo
logiei, industriei chimice, stabilesc măsuri pentru adaptarea ca- 
zanelor de ardere, asigurarea surselor de combustibili solizi, 
punerea la punct a modalităților de gazeificare a cărbunelui.

CATALOGUL PRODUSELOR TIPIZATE
•

In cadrul Institutului de cercetări și proiectări navale din 
Galați s-a definitivat cea de-a 8-a ediție a catalogului de 
produse tipizate pentru industria navală. Instrument important 
de lucru atît în domeniul proiectării, cît și al producției, pre
zentul catalog menționează, pentru fiecare produs tipizat, 
numele întreprinderii care a executat prototipul, registrul naval 
care a avizat produsul și l-a acceptat în fabricația de nave, pre
cum și limbile de largă circulație în care este tradusă docu
mentația respectivă. Prin elaborarea noului catalog se asigură : 
unificarea și uniformizarea producției, realizarea unor serii mari 
de produse similare, îmbunătățirea aprovizionării, mai buna 
estimare a volumului materialelor de aprovizionare și, prin 
toate acestea, creșterea eficienței economice a producției.

LA SONDELE INACTIVE

In vederea creșterii rezervelor de hidrocarburi, ridicării gna-*  
duilui de exploatare a sondelor și de recuperare a țițeiului din 
zăcăminte, specialiștii din bazinul petrolifer al Moldovei au sta
bilit un plan amplu de măsuri. In cadrul acestuia, o atenție 
deosebită se acordă sondelor inactive, deoarece, o parte din ele 
pot fi repuse în exploatare — cu cheltuieli nu prea mari — 
existind posibilitatea extragerii unor însemnate cantități de țiței 
și gaze. O mare atenție se acordă, în programul amintit, și 
aplicării în procesele de foraj și extracție a tehnologiilor avan
sate, pe baza cărora în acest an urmează să se obțină un 
important spor de producție și o economie de circa 500 000. kWh 
energie electrică și 4 500 tone combustibil.

COOPERATORII-MECANIZATORI

Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Gherganl-Dîmbovîța 
are, in prezent, 10 tractoare fără tractoriști. Anul acesta, va 
mai primi în dotare noi tractoare și combine autopropulsate 
„Gloria". Pentru completarea deficitului de forță de muncă, în 
cadrul stațiunii de mecanizare s-a organizat un curs de califi
care a cooperatorilor în meseria de tractorist. Primii 34 de coo
peratori au și început pregătirile.

ACORDUL GLOBAL IN VITICULTURA

„Dacă retribuirea s-ar face după vechiul sistem, adică „la 
norme", cooperatorul Ion Surdu, bunăoară, ar primi 4 250 lei, 
523 kg griu, 762 kg porumb. Lucrând insă in acord global el 
are dreptul la 5 770 lei, 667 kg griu, 970 kg porumb". Exem
plele date de imginerul-șef al cooperativei agricole din Epurenl 
la primul schimb de experiență al viticultorilor din județul 
Vaslui au fost, evident, mai numeroase. Motive de satisfacție, 
argumente convingătoare în favoarea aplicării consecvente a 
acordului global. Recolta a fost bună : 9 200 kg struguri la hec
tar, cu 3 130 kg peste prevederile planului, iar de pe unele par
cele s-au obținut 14 000 kg struguri la hectar. „Să ne mulțumim, 
deocamdată, cu 9 200, dar să vedem cum au muncit cei cu 
14 000“ — și-au spus cooperatorii.

Deci, schimbul de experiență „se va muta" din sală. în cimp.

FĂRĂ RISIPA DE PAMINT

In județul Suceava, prin revizuirea amplasării diferitelor o- 
biective de investiții și concentrarea construcțiilor, suprafața 
scoasă din circuitul agricol s-a redus cu 39 ha. Totodată, re- 
analizîndu-se perimetrul construibil aprobat, s-a ajuns la con
cluzia că în zonele orașelor se pot cîștiga 1145 ha terenuri agri
cole, iar vetrele de sat pot fi restrînse cu peste 5 900 ha. Deci, 
proiectanții demonstrează că se poate construi și fără să se 
facă risipă de pămînt. O deviză care trebuie înscrisă pe fiecare 
proiect.

AVERTIZĂRILE IN IRIGAȚII

Specialiștii din cadrul sistemului de irigații Valea Carasu, 
județul Constanța, au realizat și aplicat un nou procedeu pen
tru prognoza și avertizarea udărilor. Este vorba de instalarea in 
cimp a unor evaporimetre care măsoară cantitatea de apă 
pierdută prin evaporare. Astfel, pentru stabilirea normelor de 
irigare sînt necesare numai cîteva calcule care țin seama de 
natura solului ș^ cerințele plantelor. Noul procedeu este simplu 
de realizat și cu 35—40 la sută mai ieftin decît metoda clasică 
folosită pînă acum.

CERCETAREA IN AJUTORUL PRODUCȚIEI

La stațiunea experimentală din Bechet, județul Dolj, au fost 
stabilite o serie de tehnologii noi pentru cultivarea terenurilor 
nisipoase din sudul Olteniei. Cercetătorii nu au considerat însă 
că datoria lor se termină aici. Odată cu darea în folosință a sis
temului de irigații Sadova-Corabia, noile tehnologii au început 
să fie aplicate pe suprafețe întinse în unitățile agricole de stat 
și cooperatiste cu terenuri nisipoase. Trebuia, deci, ca noua agro
tehnică să fie însușită și de specialiștii din aceste unități. So
luția ? Stațiunea experimentală și-a deschis larg porțile, deve
nind un adevărat centru de pregătire a specialiștilor din pro
ducție. Tot aici își fac „ucenicia" și mulți studenți ai Facultății 
de agronomie din Craiova. Un exemplu de colaborare rodnică șl 
necesară în condițiile în care cîmpurile experimentale au căpă
tat, așa cum este și normal, dimensiuni de mii de hectare.

MOMENT STATISTIC

Rubrică redactată de Ion TEODOR, Iile ȘTEFAN 
și corespondenții „Scînteii"

• La I.A.S. Cernel-Timiș a 
început, cu 6 luni mai devreme 
decît se prevăzuse, amenajarea 
rețelei de canale pentru evacua
rea excesului de umiditate pe o 
suprafață de 3 000 ha. Canalele 
vor putea fi folosite, totodată, și 
pentru irigații.

• Sticlarii din Tirnăven! au 
realizat, in primele 3 zile alo 
lunii ianuarie, peste prevederile 
de plan, 75 tone carbid, 6 tone 
bicromat de sodiu, 8 000 bucăți 
sticlărie suflată, 600 mp geam 
tras și alte produse.

• întreprinderea intercoopcra- 
tistă de sere Bărcănești-Prahova 
a depășit planul de producție pe 
anul 1973 cu peste 3 000 tone de 
legume.

• La întreprinderea „Autobu
zul" din Capitală, Ieri, 3 ianua
rie, au fost fabricate primele 32 
de autoutilitare TV-12 și 12 
autobuze TV-20 din anul 1974.

• In ultimii trei ani, ia Insti
tutul de cercetări de la Vidra- 
Ilfov au fost create peste 60 de 
noi soiuri de hibrizi de legume.

• Colectivul fabricii de nutre
țuri combinate Lumina-Con- 
stanța a depășit sarcinile de 
plan pe anul trecut cu peste 
25 000 tone de furaje.
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• In 1974 teatrele vor 
continua, intr-un ritm mai 
accelerat, cu eforturi supe
rioare de creație, de origi
nalitate artistică — să dea 
viață scenică proiectului 
de repertoriu conceput la 
începutul stagiunii. Un pro
iect care însumează 292 tie 
premiere, dintre care 154 
cu piese românești și 138 
cu piese străine.

e In domeniul drama
turgiei naționale proiectul 
de repertoriu mărturisește 
năzuința colectivelor tea 
trale de a dezvolta o artă 
realistă și militantă, pro- 
movind cu precădere pie
sele inspirate din viața și 
munca făuritorilor societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate, propagînd prin
cipiile eticii și echității so
cialiste. Din cele 93 de 
piese românești incluse in 
repertoriu, 73 aparțin dra
maturgiei contemporane, 
dintre acestea 48 de piese 
fiind texte noi, cu care se 
vor realiza premiere abso
lute. In această stagiune, 
desfășurată sub semnul săr
bătoririi a trei decenii de 
la eliberarea patriei, fie
care teatru a înscris în re
pertoriu cel puțin trei pie
se românești.

Din noile piese româ
nești menționăm : „Orașul 
viitorului" de Horia Lovi- 
nescu, „Fata și caruselul" 
de Al. Voitin, „Chițimia" 
de Ion Băieșu, „Matca" de 
Marin Sorescu, „Experi
mentul" de Sinka Karoly. 
„Intr-o singură seară" de 
Iosif Nagliiu, „Totul intr-o

Inspirate din lupta pentru 
consolidarea puterii popu
lare și apărarea cuceririlor 
revoluționare ale poporu
lui : „Investigația abia în
cepe" de Horia Tecuceanu, 
„Misterioasa convorbire te
lefonică" de Virgil Stoe- 
nescu.

Pe măsura definitivării

noapte" de Mihai Sabin. 
„Căutători de comori" «de 
Viniciu Gafița. Numeroa
se teatre au înscris in pro
gramul lor repertorial pie
se de inspirație istorică 
națională : „Constandine- 
știi" de Paul Everac, „Ino
rogul Ia răspîntie" de Oc- 
tav Măgureanu; lucrări de
dicate luptei comuniștilor 
pentru înfăptuirea insurec
ției naționale antifasciste 
armate : „Noi sîntem legea 
și judecata" de Viorel Șlir- 
bu, „Acele zile" de Hans 
Kehrer, „Dialog nocturn" 
de Leonida Teodbrescu, 
„Trădătorul" de Ștefan 
Berciu ; precum șl piese

pieselor la care lucrează 
Aurel Baranga, Paul Eve
rac, Paul Anghel, R. D. Po
pescu, Fănuș Neagu. Ion 
Băieșu, Teodor Mazilu, Eu
gen Barbu, Mehes Gyfirgy, 
Al. Mirodan, Iosif Nagliiu, 
Dumitru Solomon, Romu
lus Guga, Radu Dumitru, 
Fr. Keller, I. D. Șerban, 
Constantin Munteanu, Paul 
Cornel Chitic — acestea 
vor fi incluse in reperto
riu.

• Diversitatea și bogăția 
tematică a dramaturgiei 
românești contemporane 
în stagiunea 1973—1974 se 
conturează cu mai multă

claritate dacă avem in ve
dere faptul că textelor dra
matice care vor fi prezen
tate în premieră absolută 
li se adaugă încă 25 de 
piese scrise in ultimii ani.

a Sint programate, de a- 
semenea, în reluare, 41 de 
titluri insumind o bună 
parte din tezaurul litera
turii noastre dramatice cla
sice și dintre cele două răz
boaie mondiale, piese de 
mare forță educativă dato
rate lui Vasile Alecsandri, 
A. Davila, Barbu Ștefănes- 
cu Delavrancea, I.L. Cara- 
giale, G. Ciprian, Victor 
Eftimiu, Ca.mil Petrescu, Al. 
Kirițescu, V. I. Popa, Mi
hail Sebastian, Tudor Mu- 
șatescu și alții.

• O largă deschidere 
spre universalitate — tră
sătură dominantă a cultu
rii și artei noastre — este 
demonstrată in secțiunea 
consacrată dramaturgiei al
tor popoare. Proiectul de 
repertoriu include la acest 
capitol 138 premiere cu 116 
piese — dintre care 57 ale 
creației contemporane.

N. STANCU

PROGRAMUL I 17,30 Telex.
17,35

siunii : Constanța Cîmpeanu 
și Vali Niculescu. Coregra
fia : Victor Vlase.

12,15 24 de ore.

16,00 Teleșcoală a Itinerar 
grafic : Munții Retezat ; Del
ta Dunării a Cu fizica în va
canță. Transmisiune de la 
Muzeul Tehnic.

17.30 Emisiune în limba germană. 
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri : „Călătorie In 

jurul lumii".
19.30 Telejurnal a La cotele anului 

XXX.
Cîntecul săptămînii : „De 30 
de ori, la multi ani I".
„Leagăn de cremene" — 
Chelie Tătarului. Documentar 
TV de Constantin Berteanu. 
„De la noi toți, pentru voi 
toți !** — film de montaj. 
Astă-seară, operetă. O întîl- 
nlra cu personaje cunoscute 
din „Contesa Maritza" de 
Kalman, „Singe vlenez" de 
J. Strauss, „Se mărită fetele" 
de G. Grigoriu, „Fata din 
Cadix" de Lopez, „Omul din 
La Mancha" de Leight șl 
„Prințul student" de Rom
berg. Interpretează : Cleopa
tra Melldoneanu și Dorin 
Teodorescu. Invitatele emi

20.00

20,05

20,20

11,50

PROGRAMUL IX

Film serial : „Omul din 
curtea de trecere". Producție 
a studiourilor de televiziune 
sovietice. Regia : Mark Orlov. 
Ultimul episod. 
Desene animate. 
Ritm și melodie, 
muzlcal-dlstractivă 
de Televiziunea din 
lonă.
1001 de seri : „Călătorie In 
jurul lumii".

19,30 Telejurnal ■ La cotele anului

18,40
18,50

19,20

10,30

21,00
21,15

22,00

Cmisiune 
realizată 
R.P. Po-

XXX.
O viață 
Mincu.
Tineri 
Carmen
Bucureștlul azi.
Biblioteca pentru toti : Eu
gen Lovinescu.
Pagini muzicale de mare 
popularitate. Sulta I In do 
major pentru orchestră de 
I. S. Bach. Interpretează or
chestra de cameră din Ber
lin, dirijată de Helmuth Koch, 
își dă concursul ansamblul 
de balet al Operei din 
Leipzig.

pentru o Idee : Ion

tnterpreți : pianista 
Mihalache.

„ROMÂNIA-FILM" prezintă:

0 nouâ producție a Casei de filme Nr. 4

CAPCANA

OVID IENSUS1ANU
ptriotul

Pentru anul cinemato
grafic 1974 planurile de 
producție din domeniul 
filmului artistic de lung 
metraj, ca și din cel al 
creației documentare, re
flectă preocuparea cinema
tografiei naționale de a 
onora prin realizări de 
prestigiu cele două mari 
evenimente ale acestui an
— a 30-a aniversare a 
eliberării patriei și Congre
sul al XI-lea al partidului.

Dintre filmele de lung 
metraj consacrate celei de-a 
30-a aniversări a elibe
rării, notăm Porțile albas
tre ale orașului (scenariul
— Marin Preda; regia — 
Mircea Mureșan) ; nara
țiunea evocă împrejură
rile eroice ale apărării 
Capitalei atacată barbar de 
hitleriștii în retragere, în 
zilele fierbinți ale lui au
gust ’44. De asemenea, este 
în lucru filmul „Stejar"
— extremă urgență (sce
nariul — Horia Lovinescu; 
regia — Dinu Cocea), in
spirat direct din eveni
mentele organizării, sub 
conducerea P.C.R., a insu
recției naționale antifas
ciste armate. Detașamentul 
(„Pe unde nu se trece") 
este un film în pregătire 
(scenariul — Titus Po- 
povici ; regia — Sergiu Ni- 
colaescu), dedicat eroismu
lui elevilor școlii de sub
ofițeri de la Radna care,

în toamna anului 1944, au 
rezistat și pînă la urmă au 
învins în fața unor forțe 
fasciste net superioare nu
meric și tehnic.

în ciclul evocărilor 
cadrul epopeii 
grafice naționale 
prevăzute trei 
vor aduce 
personalitatea 
bați iluștri

din 
cinemato- 

sint 
filme care 
pe ecrane 
unor băr- 

din istoria

Creangă; regia — Șerban 
Creangă), Trecătoarele iu
biri (scenariul și regia 
Malvina Urșianu), Trei 
scrisori secrete (scenariul
— Platon Pardău ; regia
— Virgil Calotescu), Tre
zirea (scenariul — Domo- 
kos Geza ; regia — Maria 
Callas Dinescu, Ion Stan
ciu), Un zimbet pentru 
mai tirziu (scenariul —

*ir twt

s.

poporului român ; Ștefan 
cel Mare, film consacrat 
împlinirii a 500 de ani de 
la bătălia de la Vaslui (sce
nariul — Valeria Sadovea- 
nu, Constantin Mitru, Mir
cea Drăgan ; regia — Mir
cea Drăgan), Dimitrie Can- 
temir (scenariul — Mihnea 
Gheorghiu; regia — Gheor- 
ghe Vitanidis) și Vlad Țc- 
peș (scenariul și regia — 
Lucian Pintilie).

Direcție esențială a dez
voltării filmului românesc, 
creația pe teme ale reali
tății contemporane are o 
pondere însemnată In re
pertoriul anului ’74. Fără a 
intra în detalii asupra su
biectelor respective, men
ționăm filmele Proprieta
rii (scenariul — Mihai

Mihai Caranfil ; regia — A- 
lexandru Boiangiu) ; aflate 
in faze diferite ale proce
sului de producție, aceste 
filme, ca și altele, fă
găduiesc, 
lor, un 
țial in aprofundarea pro
blematicii de actualitate, 
în abordarea unor as
pecte semnificative sub ra
port social-educativ. Alte 
momente de cert interes 
din programul anului cu
rent : Capcana (scenariul — 
Titus Popovici ; regia — 
Manole Marcus), cu care 
se încheie serialul inaugu
rat de filmul „Cu mîinile 
curate" ; Tatăl risipitor 
(scenariul — Eugen Bar
bu ; regia — Adrian Pe- 
tringenaru), Agentul stra-

și altele, 
in ansamblul 
spor substan-

niu (scenariul — Horia 
Lovinescu ; regia — Savel 
Stiopul).

Patrimoniul literaturii 
noastre clasice și contem
porane va fi reprezentat 
și în repertoriul acestui 
an prin ecranizări după 
autori și opere de presti
giu ; Frații Jderi (scena
riul — Valeria Sadoveanu, 
Constantin Mitru, Mircea 
Drăgan ; regia — Mircea 
Drăgan), Jocul (scenariul
— Zaharia Stancu ; regia
— Radu Gabrea) ; Prince- 
pele (scenariul — Eugen 
Barbu, regizor incă ne
fixat).

...Prezentînd pe scurt 
proiectele cinematografiei 
noastre pentru anul care 
abia a început, trebuie 
să observăm că — deo
camdată — nu se anunță 
nici o comedie (ar fi 
al doilea an in care acest 
gen atît de popular este ab
sent dintre _premierele ro
mânești), 
perspectiva 
cum se 
țătoare. 
care i 
confruntării cu publicul în 
1974 sint : Capcana, întoar
cerea lui Magelan (pro
ducție ’73 evocind lupta co
muniștilor in ilegalitate ; 
scenariul și regia — Cristia
na Nicolae) și Proprietarii.

în genere insă 
este, 

vede, 
. Primele 
vor trece examenul

după 
promi- 

filme

D. COSTIN

După „Conspirația" și „Departe de Tipperary", maiorul 
ROMAN (llarion Ciobanu) din nou în acțiune

scenariul : Titus Popovici, regia : Manole Marcus, imagi
nea : Nicu Stan, muzica : George Grigoriu, decoruri și 
costume : Virgil Moise, montajul i Lucia Anton, sunetul : 

Bujor Suru

cu : Mircea Albuîescu, Mariana Mihuț, Maria Clara-Sebok, 
Victor Rebengiuc, Mircea Diaconu, Silviu Stănculescu, Oc
tavian Cotescu, Lazăr Vrabie, Maria Chira, Marieta Luca, 

Zephi Alșec

Din 72 de titluri de ope
re, operete și balete româ
nești, într-un total de 103 
montări, 23 de titluri con
stituie premiere — 15 ab
solute și 8 locale (10 opere, 
8 operete, 5 balete).

La Opera Română din 
București se va monta ast
fel „Dreptul Ia dragoste" 
de Teodor Bratu, dramati
zare după romanul auto
biografic „Aveam 18 ani" 
de Ecaterina Lazăr ; opera 
înfățișează momente din 
lupta în ilegalitate a comu
niștilor, subliniindu-se tă
ria lor morală, încrederea 
de nezdruncinat în viitorul 
luminos al patriei. „Intero
gatoriul din zori" de Doru 
Popovici evocă un moment 
lggat de actul eliberării, 
în care filonul dramatic se 
îmbină cu cel liric și eroic 
(se va monta la Teatrul 
muzical din Galați). Tot 
din lupta comuniștilor este 
inspirat și baletul „Panto- 
fioril aurii" de Mircea Chi- 
riac, o lucrare ai cărei eroi 
sint membri ai partidului, 
prezenți în acțiunile de mo
bilizare a clasei muncitoa
re în jurul ideilor revolu
ționare (va avea premieră 
la Opera Română din 
București, ca și la cea din 
Iași). Figura marelui pa
triot și revoluționar Nico
lae Bălcescu, în jurul că
ruia gravitează o întreagă 
galerie de ilustre persona
je ale istoriei' naționale, cu 
toate implicațiile grave și 
ample ale momentului is
toric de la 1848, este evo
cată în opera „O singură 
dragoste" de Cornel Trăi- 
lescu (se va monta la Ope
ra Română din București). 
Va revedea lumina rampei 
la Opera de stat din Cluj, 
într-o versiune îmbunătăți
tă, opera istorică „Horia" 
de Nicolae Bretan, evocînd

răscoala țăranilor de la 
1784. O soluție artistică ine
dită caracterizează opera- 
poem „Trepte ale istoriei" 
de Mihai Moldovan, lucra
re în care se înlănțuie mo
mente cruciale și persona
lități cu un rol de seamă 
în nașterea, evoluția Și îm
plinirea poporului român : 
Decebal, Stefan cel Mare, 
Mihai Viteazul, Tudor Via- 
dimirescu, anul 1907, lupta 
clasei muncitoare culmi- 
nind cu insurecția naționa
lă antifascistă armată de

mul tineretului, tnfățișînd 
aspecte legate de promova
rea talentelor și capacități
lor artistice și tehnice (pre
miera absolută la Teatrul 
muzical din Brașov); „Cri, 
Cri... Cristina" de George 
Grlgoriu dezbate aspecte 
etice, acțiune-a petrecin- 
du-se in mediul lucrători
lor din comerțul de stat (va 
fi prezentată de Teatrul de 
Operetă din București). 
Opereta „Valurile Dunării" 
de George Grlgoriu evocă 
personalitatea compozito-

la 23 August 1944 (va ve
dea lumina, rampei la 
Opera de stat din Cluj). 
Opera „l’cesis" de Gh. Du
mitrescu, inspirată din liri
ca eminesciană, va avea 
premieră absolută la Iași. 
Se vor putea viziona ba
letele ; „In memoriam" de 
Alexandru pașcanu. evoca
re patetică a eroilor pa
triei, „Ia-ți mireasă ziua 
bună" pe muzică de Nico
lae Boboc, o suită de obi
ceiuri tradiționale de nun
tă din Banat (la Opera 
din Timișoara) și „Tranda
firul galben" de compozito
rul clujean Harry Bela, in
spirat din clasicul literatu
rii ungare Jo'iay Mor (la 
Opera maghiară de stat din 
Cluj).

Și în genul operetei, sta
giunea 1973—1974 vădește 
preocuparea pentru o te
matică actuală. Opereta 
„Rodica" de Norbert Petri, 
a cărei acțiune se desfă
șoară pe unul din șantiere
le țării, exprimă optimis-

rului inaintaș Iosif Ivano- 
vici (la Teatrul muzical din 
Galați).

In ceea ce privește crea
ția de operă, operetă și 
balet din literatura univer
sală, se anunță pentru 
1974 baletele „Cenușărea
sa" de Prokqficv, „Foc de 
artificii" de Stravinski și 
„Carmen" de Bizet-Sce- 
drin. De asemenea: „Okla
homa" de Richard Rodgers, 
prima lucrare care propune 
formula modernă a mu- 
sical-ului, (premieră Ia 
Teatrul de Operetă din 
București) și opereta so
vietică „O sută de draci și 
o fată" de Tihon Hrenikov

Filarmonicile vor pre
zenta în această stagiune 
un repertoriu în care crea
ția originală ocupă un rol 
important ; din totalul de 
1 655 execuții, 534 fiind 
destinate muzicii simfoni
ce românești. Acest număr 
asigură prezența, în medie, 
a cel puțin unei lucrări 
românești in fiecare con

cert simfonic. Numărul 
execuțiilor cu lucrări ro
mânești în primă - audiție 
(289) depășește pe cel al 
reluărilor (245) din reper
toriul consacrat. Semnifica
tiv este faptul că o serie de 
lucrări realizate recent, ce
le mai multe rezultate din 
comenzile de creație ale 
Consiliului culturii și Edu
cației Socialiste, au fost 
preluate operativ în stagiu
nea filarmonicilor, ca de 
exemplu : cantata „Slavă 
partidului" de Constantin 
Arvinte, „Ritmuri citadine" 
de Nicolae Beloiu, „Muzi
ca de concert" (închinată 
republicii) de Wilhelm 
Berger, suita „File de le
topiseț" de Dumitru Bu- 
ghici, „Hore lungi" de 
Corneliu Dan Georgescu, 
cantatele „Inscripție'*  de 
Vasile Herman. Sînt lucrări 
care — prin conținutul și 
realizarea lor artistică — 
vădesc din plin aportul 
compozitorilor noștri la in
vestigarea mai bogată și 
mai variată a unor obiec
tive tematice, sugerate de 
programul partidului cu 
privire la îmbunătățirea 
activității politico-ideologi- 
ce și de educare comunis
tă a maselor.

Intre evenimentele muzi
cale ale anului '74, un loc 
distinct vor deține ; „Con
cursul național de muzică 
ușoară" — Mamaia ’74, „Zi
lele muzicale t.rgumureșe- 
ne", „Festivalul șl con
cursul național de muzică 
de cameră" — Brașov, 
„Toamna muzicală clujea
nă", „Timișoara muzicală", 
„Pontica ’74". Sint eveni
mente pe care publicul me
loman le așteaptă cu inte
res.

S. OTEANU

L.

(Urmare din pag O

— Sint N. Mocanu. Vreau să 
transmit despre vetrele cu foc con
tinuu.

— „De la“ sau „despre", n-are 
importanță.

— Are, deoarece mă refer la lo
cul unde se pregătesc aceste ve
tre, la oamenii al căror efort 
asigură ca focul In vetrele side
rurgice să fie cu adevărat conti
nuu.

— Te referi probabil la fabrica 
de materiale refractare din Brașov, 
care asigură materiale pentru cup
toarele cu temperaturi Înalte și 
foarte înalte.

— Da. Noutatea este că la acea 
fabrică — „Răsăritul" — a intrat 
în funcțiune odată cu noul an și 
o stație de micro-producție, prima 
de acest gen din țară (in sectorul 
materialelor de construcție). Prin 
ea vor fi verificate tehnologiile 
elaborate in laborator și se vor 
produce materialele solicitate în 
serii mici. Realizatorul instalației, 
inginerul Vasile Naumescu, ne-a 
declarat : „Ne-am propus să reali
zăm o gamă largă de materiale. în 
primul rînd cele care se importă, 
întreaga stație, inclusiv utilajele, a 
fost concepută cu forțe proprii, un

merit principal revenind maistru
lui Nicolae Cruceru".

— Eu totuși aș vrea și vești de 
pe o platformă siderurgică. Gala- 
țiul 1 Alo. Galațiul 1 Tudorel Oan- 
cea, ești pregătit să ne comunici 
ceva de la combinat 7

— Chiar adineauri am vorbit cu 
directorul centrului de calcul de a- 
colo, inginerul Mihai Cristescu. 
M-am interesat ce-au mai făcut cu 
„Felix C-256", primul computer ro
mânesc a cărui instalare la C.S.G. 
se desâvirșise la finele anului tre
cut.

— Și ce ai aflat astăzi, In prima 
zi lucrătoare a noului an 7

— Că „Felix" a și fost folosit A 
manevrat și triat contractele, cal- 
culind in funcție de obligațiile lor 
încărcarea capacităților de produc
ție.

— Vom fi deci nu numai și mai 
harnici, și mai gospodari, și mai 
hotărîți. ci și mai inteligenți. Să 
ne întoarcem la construcții. Există 
vești de pe marile șantiere 7

— Sint Ion Stanciu, de la Vilcea
— Vorbește ..Lotrule" !
— Am să vorbesc chiar despre 

Rîmnicu-Vîlcea, despre hidrocen
trala de aici. Constructorii n-au pă
răsit lucrul pînă ce n-au făcut toate 
pregătirile ca lucrările în acest an

să înceapă din plin din primul 
ceas. Așa se face că mentorii din 
echipa lui Nicolae Kiss s-au pre
zentat la muncă direct la cota cea 
mai joasă din incinta turbinei 
nr. 1, iar echipa maistrului Simion 
Simionescu realizează astăzi (ieri, 
data teleconvorbirii — n.ns.) pro
bele cinematice și de presiune la 
rotorul aceleiași turbine.

Film realizat în studiourile centrului de producție cinematografici 
„București", cu concursul Ministerului de Interne

și de cultură
Cultura românească cin3e in 

aceste zile una dintre cele j re
prezentative personalități alee> pe 
savantul și omul cu largi ofturi 
de cultură care a fost Ovid nsu- 
șianu. Cărturar a cărui capace jje 
investigare analitică și de siljza- 
re creatoare s-a ilustrat pe dti- 
ole planuri, autorul monumjiei 
Istorii a limbii române a fcjn- 
clus în acest an pe agenda rj- 
lor comemorări ale UNESCOefia 
ce relevă grăitor prestigiul, noe_ 
tatea și audiența de care 
scrierile sale, atit in țară, 
meridianele lumii.

Hunedorean din Densuș. 
ginea tatălui, după mamă 
cendenți oieri din zona brasovei, 
născut la Făgăraș într-o familie, 
intelectuali (era fiul lui Aron D. 
sușianu și nepotul lui Nicolae D< 
sușianu). Ovid Densusianu și-a ; 
cut studiile în țară, la Satu-Lui 
la Făgăraș, Brașov. Iași și peste h 
tare la Berlin, Paris. Titrat univen 
tar, a predat temporar limba și lit 
ratura română în învățămîntul secui 
dar (la Botoșani și Focșani), iar înti 
1897—1938, ca profesor la Facultate 
de litere din 
București, a con- -............
dus cu o înaltă 
competență cate
dra 
gie 
conferindu-i pres
tigiu prin rigoa
rea și profunzi
mea cursurilor 
predate, ca și prin activitatea ști- ; 
ințifică prodigioasă.

Ovid Densusianu a scris cu auto
ritate în domeniile lingvistic si li
terar, excelînd ca romanist, istoric 
al limbii române, folclorist, dialec- 
tolog. etnograf, istoric literar, com
paratist, estetician, conducînd vreme 
de două deoenii Vieața nouă..

Savantul și-a asigurat re numele 
mondial prin exegeze devenite cla
sice : Histoire de Ia langue rou- 
maine. Graiul din Tara Hațegului, 
Flori alese din cîntecele poporului, 
Istoria literaturii române moderne, 
Dante și latinitatea. Sufletul latin în 
literatura nouă, Aspectele poeziei 
populare romanice, Vieața păstoreas
că în poesia noastră populară. Gra
iul nostru (texte dialectale din toa
te părțile locuite de români). Anto
logie dialectală. Evoluția estetică a 
limbii române, ca și prin cercetări 
de textologie medievalistică. Lista 
sa bibliografică numără peste o 
mie de titluri : monografii, cer
cetări speciale, cursuri universi
tare, lirică, epică, dramaturgie, 
ideologie literară, beletristică ete
rogenă, pamflete, crestomații, ma
nuale de liceu, metodologie, proble
me cetățenești, traduceri.

Densusianu a exprimat in scrierile 
lui filologice remarcabile puncte de 
vedere. Specifice stilului său de 
muncă sînt sintezele erudite, elibe
rate de dogme închistate și preju
decăți curente, orizontul umanist 
larg care îi perpetuează memoria.

Ovid Densusianu credea în adevă- 
ț rul științific _și în puterile propulsive 
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• Veronica se întoarce : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 29,30,
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, MODERN — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Joe Kidd : SALA PALATULUI
- 17,15 (seria de bilete — 4793);
20,15 (seria de bilete — 4794), SCA
LA — 9; 11,15; 13,45; 16.15; 18,45; 
21,15, BUCUREȘTI — 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, CA
PITOL — 8.30; 11,30; 14.30: 17,30;
20.30. FLAMURA — 9: 12,30; 16:
19.30.
• Fapt divers in prima pagină : 
FESTIVAL — 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
• Veronica : DOINA — 9.15; 11,30; 
14,15; 16,30: 19; 21.
a Haiducii : TIMPURI NOI — 
9.15: 11.30; 13,45: 16; 18,15: 20,30. 
a Misiunea secretă 
Cook : VICTORIA 
13,30: 16; 18,15 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; I 
VITA — 9; 11,15; 13,30;
20.30.
• Anatomia dragostei :
— 16; 18; 20.
a Intimplări cu Cosa

a maiorului
- 9; 11,15;

20,30, AURORA — 
- * 20,15, GRI-

; 16; 18,15;

BUCEGI

Nostra :

fată de anul abia încheiat. Sînt 
cele care vor lucra în noile spații de 
producție — 1 400 mp ciștigați in 
cele mai avantajoase condiții, prin 
supraetajare. Aceste noi salariate 
au urmat în prealabil un curs de 
calificare de cinci luni. Ele au în
ceput să dea primele produse des
tinate... lor însele : își fabrică pro
priile halate de lucru. Apoi, pe

1
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de filolo- 
romanică,

MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Mult zgomot pentru nimic t 
UNIREA — 16; 18; 20.
• Blow-up : CENTRAL — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21.
• 100 de lei : LIRA — 16; 18; 20.
• Torino negru : VOLGA — 9;

11,15; 13,3»; 15,45; 18; 20.15, FLA
CĂRA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 
20,30.
• Crima lui Gîovanl Episcopo — 
14,30; 16.30, Criminalii de război — 
18,45 : CINEMATECA (sala Union). 
a Uimitoarele aventuri ale Iul 
Robinson Crusoe : MUNCA — 16: 
18; 20.
• Fata din Istanbul : BUZEȘTI 
- 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, 
GIULEȘTI — 15.30; 18; 20.15.
• Evadarea : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
t, Cu cărțile pe fa(ă : LUMINA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 20,45.

ta. 3 ianuarie coincide cu intrarea 
in funcțiune a filaturii cu întreaga 
ei capacitate.

— Pînă acum, este prima între
prindere nouă semnalată pentru 
harta anului 1974.

— Nu vă grăbiți ! Dacă e vorba 
de noi capacități am și eu ceva de 
transmis !

— Te rog. Constantin Căpraru !

Sa primim numai vești bune
— Aceste ore cîștigate vor prinde 

bine mai tirziu.
— Desigur. Datorită lor. după-a- 

miază se va putea trece la asam
blarea rotorului acestui generator. 
Deci, crește șansa ca incă în luna 
iunie să fie produși primii kilo- 
wați-oră.

— Mulțumesc. Ion Stanciu. Să-l 
ascultăm pe Al. Mureșan, care so
licită legătura din Cluj.

— Joi dimineața, prima zi de 
lucru din acest an. pe poarta fa
bricii de confecții ..Flacăra" au in
trat o sută de muncitoare în plus

măsură ce îndemînarea. cum se 
zice, „pe propria piele", va creste, 
vor lucra modele noi de costume 
bărbătești, pardesie ș.a„ incadrîn- 
du-se in ritmul normal de lucru 
al colectivului.

— O sută de muncitoare în plus ? 
El bine, la Cîmpulung Moldove
nesc, pe porțile filaturii de bum
bac au intrat de trei ori mai multi 
muncitori decît în ziua de 31 de
cembrie.

— Supralicitezi. Gheorghe Paras- 
oan 7

— Nu. pentru că. în cazul aces-

— Ziarul nostru anunța la 18 de
cembrie 1973 intrarea in probe teh
nologice a noii instalații de tripo- 
lifosfat de sodiu de la combinatul 
de îngrășăminte chimice de la Va
lea Călugărească. Aflati că încă 
din ziua de anul nou această in
stalație a intrat în producție. S-au 
realizat primele tone de orodv.se. 
din cele 20 000 planificate pentru 
anul acesta. D’rectorui combinatu
lui, ing. loan Petruța, ne spune că 
timpul cîștigat pînă acum este de... 
40 de zile !

— Agricultura se va bucura. A-

să cultive totuși teme rurale în pla
cheta Sub stînca vremii. Prin 
academism distant, revista Vieața 
nouă s-a adresat unui cerc restrins 
de cititori, esteți și cadre didactice 
formate la catedra lui Ovid Densu- 
șianu. Contestatar și t—'.. 
la rîndu-i furibund, deprimat 
tristele realități interbelice, 
vea pînă la urmă să se 
tragă glacial in idealul rhodern 
romanității și în afirmarea drepturi
lor valorice ale culturii naționale.

De un citadinism programatic, e- 
nergetist, Ovid Densusianu cultiva în 
poeziile pe care le semna cu pseu
donimul Ervin un lirism în genere 
exanguu, dar care are meritul de 
a învedera preocupări și pentru alte 
motive decît cele agresiv-ruraliște 
ale sămănătoriștilor. Nu o dată în
vinuit de cosmopolitism de către 
doctrinarii sămănătorismului, era 
capabil să Intoneze acordurile de 
bronz ale poeziei patriotice. In 
Vieața nouă, din 1918. Densusianu a 
tipărit poemul Pămîntul nostru. în 
realitate o nouă „Cintare a Româ
niei", scrisă in circumstanțele^ refu
giului la lași. ' *“■*

contestat 
de 
a- 

re- 
al

100 DENI DE LA 
NAȘTEREA țRTURARULUI

sie acestuia, in erudiția si în con
știința cercetătorului. „Trebuie, îna
inte de toate — scria el — să iubești 
adevărul. Să dorești să-I cunoști și 
să crezi în el. să lucrezi pentru el 
și, dacă este posibil, să-I descoperi. 
Trebuie să știi să-1 privești in față, 
să juri că nu-1 vei trăda nici
odată...".

Ca literat, Ovid Densusianu a teo
retizat simbolismul, într-o perioadă 
cînd sămănătorismul exagera cultul 
idilic al unui sat privit ca celulă 
nediferențiată. Scriind inteligent 
si sensibil, apărîridu-și opiniile, u- 
nele discutabile, cu o fină ironie 
intelectuală, el a polemizat irecon
ciliabil cu cei care nu-i împărtășeau 
punctele de vedere. Revelat in eru
diție ca lingvist. ca ideolog și critic li
terar, Ovid Densusianu înregistrează 
limite prin obstrucția intelectualistă 
față de aspectele lumii satului în li
teratură, poziție contradictorie lui 
ca istoric al limbii naționale, ca fol
clorist eminent și ca poet ce avea

• Cea din urmă zi : VITAN — 
15,30; 17.45; 20.
• în arșița nopții : ÎNFRĂȚIREA
INTRE POPOARE — 15,30; 18;
20,15.
e Doamna și vagabondul : COS
MOS — 15.30.
e Omul de dincolo : COSMOS — 
18; 20,15.
• Bună seara, doamnă Campbell : 
DACIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, VIITORUL — 15.30; 18; 20,15.
a Ancheta poștașilor : CRÎNGAȘI 
— 16; 18; 20.
o Ultimele șase minute : COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,15, POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
D Vifornița : RAHOVA 
18; 20,15.
a Urmărire 
RENTARI — 
o Generalul 
FLOREASCA
• Omul
— 15,30;
a Love
18; 20,15.
a Cowboy : MOȘILOR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
A Ultimul tren din Gun Hill : 
PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.

15,30;

Ia Amsterdam : FE- 
15,30; 18; 20.15.
doarme în picioare : 
— 15,30; 18; 20,15.
La Mancha : ARTAdin

18; 20,30.
story : PACEA — 15,30;

propo ! Din agricultură e prematur 
șă pretindem vești 7

— Deloc. Prematur e doar si
nonim cu... trufandale.

— Ai ceva „trufandale". Emilian 
Rouă ?

— Da. Transmit de la Scornicești, 
de la cooperativa agricolă de pro
ducție. ale cărei sere (16 hectare) 
sînt renumite în tară și peste ho
tare. Astăzi s-a încheiat plantatul 
tomatelor și castraveților. Dacă în 
1973 legumicultorii de aici au rea
lizat venituri de 600 000 lei. anul 
acesta și-au propus suma de 800 000 
de lei.

— ...Cu sănătate !
— Nu te aud bine. Gheorghe 

Susa ! Ai spus : „La multi ani cu 
sănătate" 1

— „La multi ani" spun acum. In 
transmisie am intrat „cu sănăta
te". cu vesti ce privesc acest bun 
ocrotit de statul nostru. Astăzi se 
încheie la Baia Mare testarea a- 
paraturii de investigație și explo
rări funcționale montate la noul 
spital de boli profesionale, amena
jat conform dorinței minerilor, me- 
talurgiștilor. chimiștllor și munci
torilor forestieri din județ.

De la începutul teleconferin- 
ței, Manole Corcaci ne-a solicitat

Condamnînd co
laboraționiștii ve
nali din terito
riul ocupat, poetuț, 
glorifică — cu pa
tosul versetelor 
osianice — pă- 
mintul românesc, 
prin metaforă cs 
se extinde și asu
pra conștiinței co

lective, confruntate cu destinul 
nostru Istoric.

încrezător in gloria străveche a 
Toporului nostru, care de aitîtea ori 
n istoria sa a stăvilit pe cotropi- 
>rl, Ovid Densusianu a chemat în 
ante pe români, precum făcuse 
ictor Hugo în apelul la arme că- 
e francezi din 1870. ca să se a- 
tne din șesuri și munți intr-un 
>nt pentru dezrobirea națiunii.
tn linia de foc „de Ia Oituz la 
irășești", poetul a identificat vi- 
Snar pavăza sigură a „înălțării", 
iringerea oștilor invadatoare 
t trupele noastre. însuflețite 
ba de patrie.
regătit multilateral, prin 

nt excepțională pentru cunoaștere, 
Dțusianu a interferat nu odată în 
atțile și activitățile sale domeniul 
ediției artistice, militînd prin So- 
ciejea pentru cultura artistică in 
școț (întemeiată de el) pentru e- 
ducea artistică a elevilor si stu- 
denț>r din țara noastră, într-o vre
me fid autoritățile nu acordau nici 
un .țeres dezvoltării multilaterale 
a sptului tineretului.

Ov Densusianu a închis ochii In 
Buciiști, la 8 iunie 1938. și peste 
douăile a fost înmormîntat la Ci- 
mitiriBelu.

Incljerea centenarului nașterii 
celebrul filolog român pe calenda
rul anersărilor culturale UNESCO 
1973, itivitățile inițiate la Deva 
și Btirești, numeroasele sesi
uni d comunicări științifice ce 
s-au dîîcat în tară activității lui 
Ovid Disusianu. apariția la Hune
doara 4 două elegante volume de 
studii documente bibliografice 
sînt act*  de dreptate pentru o e- 
xistență intrată in patrimoniul 
culturii >mâneștl și universale.

de că- 
de iu-

pasiu-

lugustin Z. N. POP

• Filarmcica de stat „George 
Enescu" & Ateneul român) : 
Concert sigonic. Dirijor : Mihai 
Brediceanusolistă pianista Sylvia 
Kersenbauri (Argentina) -- 20. 
e Opera roiână : Olandezul zbu
rător — 19,
a Teatrul o operetă : „La calul 
bălan" — 19,».
• Teatrul hțlonal „I. L. Cara- 
giale" (sala țâre din bd. N. Băl
cescu nr. 2) Coana Chlrița — 
19,30, (sala tamedla) : Moartea 
ultimului golA — 20.
• Teatrul d comedie : Preșul 
— 20.
• Teatrul „Iicia Sturdza Bu- 
landra" (sala in bd. Schitu Mă
gureanu) : Intt noi doi n-a fost 
decit tăcere — 20, (sala din str. 
Alex. Sahla) : faterea și adevărul 
— 20.
a Teatrul „C. r. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit G. Wa
shington — 19,3, (sala Studio) : 
Hotelul astenicii? — 20.
a Teatrul Giuletl : Scufița roșie 

10. ...Eseu — 9,30.
Teatrul „Ion Creangă" : Cele 
luni ale anultl — io. Dansați 
salamandra —16.

„ Teatrul „Tăndlrlcă" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 9, 
(sala din str. Academiei) : Tigri- 
șorul Petre — 11.'
a Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Trăsnitul meu 
drag,— 19,30, (sala din Calea Vic
toriei nr. 174) : Vino să ne vezi 
diseară — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : O tată imposi
bilă — 19,3a
• Circul „București" : Spectacol 
prezentat de circul „Busch-Ro- 
land" (R. F. Germania) — 19,30.

12 
CU

să-i rezervăm cuvintul ultimul. E 
ora 12,00. ne pregătim să inchidem 
legăturile, să începem redactarea 
materialului, tiparul așteaptă, oa
menii muncesc, să nu lungim dis
cuția. Spune, te rog. ce ai de spus. 
Manole Corcaci !

— Ce am de spus se leagă de 
intervențiile tuturor colegilor mei. 
Vorbim de construcții, vorbim de 
foc continuu, de sere calde, de a- 
parate pentru sănătate. Toate a- 
cestea au nevoie de energie, la 
timp și bine utilizată. Asigurarea 
ei depinde, desigur, de furnizor, de 
chibzuință consumatorilor, dar și 
de cei care o distribuie. Datorită 
măsurilor luate și a asistentei a- 
sigurate de electricieni ca Tănase 
Constantin, Gheorghe Liță. Nicolae 
Troîin, Mihai Ionescu. Vasile Aca- 
trinei și multi alții, aflati în a- 
ceste zile la datorie în schimburi 
permanente, deși fată de aceleași 
zile ale anului trecut a fost mai 
mare, consumul de energie elec
trică a fost mai economic. După 
calculul directorului I.R.E. Iași, 
ing. Vlad Vasiliu, această econo
micitate echivalează cu 180 000 
kWh.

— Mulțumesc. Manole Corcaci, 
mulțumesc tuturor, așteptăm între
gul an numai asemenea vești.

orodv.se
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Am fost profund mișcat de mesajul de simpatie și de condoleanțe 
pe care mi l-ați adresat în urma odiosului atentat de pe aeroportul din 
Roma care a costat viața a patru dintre oficialitățile noastre.

Exprimîndu-vă sincere mulțumiri, rog pe Excelența Voastră 
primească expresia înaltei mele considerații.

să

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Luna sporturilor de iarnă în cîteva rînduii

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A A BIRMAN IEI

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

Rep?ezemantul președintelui Consiliulid
£s Stat s-a întors in Capitală

După cele cîteva concursuri pre
gătitoare din decembrie ’73, sportu
rile de iarnă intră deplin in activi
tate în ianuarie, la sfîrșitul fiecă
rei săptămîni urmind să aibă loc 
competiții pentru toate categoriile de 
sportivi. Cu calendarul competițional 
în față, discutăm cu antrenorul fe
deral Ion Berlndei. Interlocutorul 
se simte dator să facă, mai întîi, o 
precizare : „Ne-am bucurat de pri
ma zăpadă, care a facilitat deschi
derea sezonului ; dar iată că tocmai 
in această lună, cînd întrecerile tre
buie să se desfășoare din plin, pîr
tiile nu mai sint atît de bune, deoa
rece n-a mal nins deloc. Sperăm că 
măcar in zonele unde ne-am pro
gramat concursurile va ninge din

Mircea Malița, reprezentant 
președintelui Consiliului de Stat, 
înapoiat în Capitală, venind din

al
s-a
Re-

publica 
lamică 
rabă Yemen.

Arabă Libia, Republica 
Mauritania și Republica

Is- 
A- 

(Agetrpres)

Excelenței Sale NE WIN
Președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmans

RANGOON
Cea de-a 26-a aniversare a proclamării independenței Uniunii Bir- 

mane îmi oferă plăcutul prilej de a transmite Excelenței Voastre cele 
mai cordiale felicitări și urări de fericire personală, precum șl de prospe
ritate și progres poporului prieten b Înmânez.

îmi exprim încrederea că bunele relații dintre țările noastre vot 
continua să se consolideze în spiritul înțelegerii reciproce și cooperării.

• HOCHEI PE GHEAȚA. — La 
Budapesta a luat sfîrșit turneul in
ternațional de hochei pe gheață pen
tru echipele de juniori, dotat cu 
„Trofeul celor 6 națiuni". în ultima 
zi a,u fost înregistrate următoarele 
rezultate : Ungaria — Elveția 9—5 
(1—1, 4—2, 4—2) ; Bulgaria — Româ
nia 9—4 (3—1, 4—2, 2—1) ; Austria — 
Italia 2—1 (0—0, 1—0, 1—1). Clasa
mentul final : 1. Ungaria 
2. Elveția 8 puncte ; 
puncte ; 4. România
Austria 2 puncte ;
puncte. • HANDBAL. — 
du-$i turneul în R. F. Germania, se
lecționata de handbal a U.R.S.S. a 
întîlnit din nou la Bremen echipa 
țării gazdă. Handbaliștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 21—18 
(11—10). • Recordmenul mondial
în proba de săritură în înălțime, 
atletul american Dwight Stones, a 
fost desemnat, în urma unei anchete 
a ziarului italian „Sport-sud" din 
Napoli, cel mai bun sportiv din 
lume pe anul 1973. Stones a totalizat 
68 de puncte, fiind urmat în clasa
ment de automobilistul scoțian 
Jackie Stewart, înotătoare® italiană 
Novella Calligaris și de sprintera 
Renate Stecher (R. D. Germană). 
• ȘAH. — Olandezul Jan Timrnan 

tur
tle 

6-a

zarea Liceului experimental de schi 
din localitate.

— Cînd încep competițiile oficiale 
de sanie ?

— Trebuiau să înceapă, dar nici la 
Sinaia, nici la Predeal n-au putut 
fi amenajate pîrtiile naturale nece
sare. Nutrim totuși nădejdea că, așa 
cum anunță meteorologii, vremea se 
va răci și va ninge în perioada ime
diat următoare, în așa fel incit ce
lelalte competiții din ianuarie — do
tate cu trofeele Poiana. Bucegi, Car- 
pati. Harghita, Sinaia. Brașov — vor 
avea loc la datele prevăzute.

— Pentru boberi și biatloniști, ca- 
re-s primele Întreceri ?

— La bob, în absența echipajelor 
fruntașe aflate în pregătire, peste 
hotare, în vederea apropiatelor cam
pionate europene și mondiale, con
cursurile interne — toate ! — se 
disputa pe pîrtia specială de la 
naia și numai pentru echipaje 
două persoane. Concursurile din 
nuarie sînt organizate la intervale de 
3—4 zile, în ordine de C.S.O. Si
naia. A.S. Bucegi, C.J.E.F.S. Prahova, 
C.S.O. Sinaia, UCECOM, A.S. Car- 
pați. Biatloniști! își au sediul în 
Poiana Brașov, unde, pină la „Cupa 
Poiana" — competiție cu caracter in
ternațional (de altfel test în vede
rea selecției definitive pentru cam
pionatele mondiale de la Minsk) 
— vor lua parte la cîteva întreceri 
de verificare.

3. 
0 

6.

3 puncte ; 
Bulgaria 6 
puncte ; 5. 
Italia zero 
Continuin-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

nou..."
Primele competiții ale anului 1974 

se vor desfășura la sfîrșitul acestei 
săptămîni. La Poiana Brașov : 
„Cupa A.S.A." pentru probe de fond, 
„Cupa Brașovia" pentru probe alpi
ne (în Postăvar), „Cupa Poiana" 
pentru sărituri. La Sinaia — unde, 
din păcate, zăpada bună pentru schi 
se află destul de sus, la cota 2 000 m 
— sîmbătă și duminică vor avea 
Ioc două concursuri : unul pentru se
niori („Cupa Sinaia"), pe Valea Scin- 
durarilor, iar altul pentru copii (eta
pa I a „Cupei speranțelor") la Po
iana Stînii. Duminică dimineața, la 
Predeal, pe pîrtiile din Poliștcacă, 
este prevăzut un concurs de fond 
(pentru copii și juniori), în organi-

vor 
Si
de 
ia-

a anului 1974

din 45 ; 2 extrageri — prima 
numere din 45, iar cea de-a 
de 6 numere din cele 39 ră- 
în urnă ; 1 extragere de 5

LA 6 ANUAR E

La Predeal, cu cîteva zile in urma, cind zâpada era incâ proaspâtâ

¥

I
i

I
I

*

I

Prima tragere „Pronoexpres

La 6 Ianuarie 1974, Administrația 
de stat „Loto-Pronosport“ organi
zează prima tragere „Pronoexpres" 
a noului an, după o formulă de 
tragere extraordinară. Se vor ex
trage 32 de numere, după cum 
urmează : 3 extrageri de cîte 5 nu
mere 
de 6 
doua 
mase
numere din 45, la care se vor atri
bui cîștiguri dintr-un fond special.

Tragerea „Pronoexpres" de la 
6 ianuarie 1974 oferă multiple avan
taje participanților, între care : 
acordarea de cîștiguri pentru 4 și 5 
numere din 
a obține un 
drul valorii 
în numerar

12 extrase, dreptul de 
AUTOTURISM în ca- 
unitare a cîștigurilor 

de la primele 5 extra-

geri ; dreptul de a obține (la ale
gere) excursii in R. P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană sau R.F. Germa
nia (cu participarea la campionatul 
mondial de fotbal). Din fondul spe
cial al Administrației de stat „Lo- 
to-Pronosport“ se vor atribui cîști
guri în autoturisme „Dacia 1 300" 
sau „Skoda S 100" (plus diferența 
în bani pînă la 100 000 lei), precum 
și excursii de cîte două locuri în 
R.S. Cehoslovacă. De asemenea, se 
vor acorda premii în numerar pen
tru 3 numere cîștigătoare. Varian
tele de 15 lei au dreptul de a par
ticipa la toate extragerile. Depune
rea buletinelor cîștigătoare se va 
face pînă în ziua de joi. 10 ia
nuarie 1974, în orașele reședință de 
județ și pînă miercuri, 9 ianuarie, 
în celelalte localități.

al 
șah 
a 

Timrnan a cîștigat cu albele la Miles 
(Anglia). Kuzmin (U.R.S.S.) l-a în
vins pe Rolls tab (R. F. Germania), 
iar Tal (U.R.S.S.) a remizat cu Ador- 
jan (Ungaria). Pe locuirile doi-trei se 
află Kuzmin și Szabo, cite 4,5 puncte. 
• TENIS. — în turneul internațional 
de la Sydney, englezul Lloyd l-a 
eliminat cu 6—7, 7—5, 6—2, pe Ale
xander (Australia), iar Farrell (An
glia) a dispus, în ’ 
cu 6—3, 1—6, 6—3 
Borg. Din concurs 
jucător australian 
care este accidentat. • FOTBAL. — 
La 16 ianuarie va avea loc la Paris 
tragerea la sorți a sferturilor de fi
nală ale competițiilor europene : 
„Cupa campionilor europeni", „Cupa 
cupelor" și „Cupa U.E.F.A.". De a- 
semenea, se vor alcătui, tot prin tra
gere la sorți, oele 8 grup© prelimina
rii ale noii ediții a campionatului eu
ropean. La campionat s-au înscris 32 
de echipe. Meciurile din preliminarii 
vor avea .loc între 1 august 1974 și 
31 ianuarie 1976. S-a stabilit ca în
tâlnirile campionatului european re
zervat echipelor de tineret (jucători 
sub 23 de ani) 6ă se desfășoare după 
același sistem cu cel al seniorilor. 
La competiție și-au anunțat oficial 
participarea 23 de echipe. Jocurile 
dim preliminarii vor începe, de ase
menea, la 1 august a.c.

continuă să fie lider
neului internațional de 
la Hastings. în runda

mod surprinzător, 
de tânărul suedez 
a ieșit și celebrul 
John Newcombe,

La 4 ianuarie 1948, 
deasupra cupolei au
rite a celebrei pagode 
Shwe Dagon din Ran
goon, a fost înălțat 
pentru prima dată 
steagul Uniunii Bir- 
mane. eveniment care 
a consacrat împlinirea 
unei năzuințe fier
binți a poporului bir- 
man — proclamarea 
independentei tării. 
Salutată cu simpatie 
de poporul român, ca 
și de toate popoarele 
iubitoare de pace și 
libertate, apariția po 
harta lumii a noului 
stat independent, cu o 
suprafață de 678 000 
kmp și avînd as
tăzi o populație de 
24 milioane locuitori, 
a fost rodul unei 
lupte îndelungate pur
tate de-a lungul a 
multor generații pen
tru scuturarea jugului 
colonial, pentru eman
cipare națională și pro
gres social.

Pășind lntr-o 
etapă a istoriei 
poporul birman 
concentrat eforturile 
spre lichidarea grelei 
moșteniri 
colonial, 
economiei 
bunăstării 
și culturale. __
1962, an in care pu
terea a fost preluată 
de Consiliul Revolu
ționar. îtț frunte cu 
generalul Ne Win. 
Birmania a pășit pe ca
lea unor ample trans
formări economice și 
sociale. Pentru înlătu-

nouă 
sale, 
și-a

a trecutului 
dezvoltarea 
și ridicarea 

materiale 
După

rarea Influentei capi
talului străin și întă
rirea rolului statului 
in economie, guvernul 
a hotărît naționali
zarea băncilor, a com
paniilor de asigurare, 
a comerțului exterior 
și, parțial, a celui in
terior. Sectorul de 
stat capătă o pondere 
tot mai însemnată, to- 
talizind în prezent 85 
la sută în industria 
extractivă și peste 60 la 
sută în industria pre
lucrătoare. Pentru va
lorificarea bogățiilor 
naturale ale tării, în 
cursul planului de 
dezvoltare economică 
pe anii 1970—1974 s-au 
creat întreprinderi de 
prelucrare a petrolu
lui și metalelor, de 
materiale de construc
ții. îngrășăminte, s-au 
extins cercetările pen
tru depistarea unor 
noi zăcăminte de ma
terii prime. Reforma 
agrară, urmată de 
crearea unei rețele de 
cooperative înzestra
te cu utilaj modern, a 
avut ca rezultat creș
terea substanțială a 
producției agricole și 
plasarea Birmaniel 
printre marii expor
tatori de orez ai lu
mii. Realizări impor
tante a obținut statul 
independent birman 
pe plan politic, social 
și cultural. Recent a 
avut loc un referen
dum soldat prin a- 
probarea. cu o mare 
majoritate de voturi.

a noii Constituții, pe 
baza căreia va fi a- 
leasă în viitorul a- 
propiat prima Aduna
re Populară a tării. 
Noua Constituție bir- 
maneză, adoptată în 
cadrul referendumului, 
proclamă — cu înce
pere de la 1 ianuarie 
a.c. — Republica 
cialistă a Uniunii 
mania.

Pe plan extern, 
mania promovează o 
politică de coexisten
ță pașnică, de ,intensi
ficare a relațiilor cu 
toate statele lumii.

Poporul român, care 
își manifestă perma
nent solidaritatea cu 
toate popoarele luptă
toare pentru inde
pendentă. progres eco
nomic și social, ur
mărește cu simpatie 
realizările poporului 
birman. Relațiile de 
colaborare. prietenie 
și stimă reciprocă sta
tornicite între Româ
nia și Birmania cu
nosc o 
dentă. 
fică 
merciale. 
delegații 
culturale 
contribuie 
tarea legăturilor din
tre cele două țări, co
respunzător intereselor 
ambelor popoare de a 
colabora în folosul 
reciproc și al păcii 
mondiale.

So- 
Bir-

B:-.

linie ascen- 
Se întensi- 

schimburile co- 
vizitele de 
economice, 
etc., care 
la dezvol-

A. MUNTEANU

vremea
Ierl în tară : Vremea a fost în

chisă in cea mai mare parte a țării. 
Au căzut precipitații sub formă de 
ploaie în Crișana, Maramureș și 
sub formă de ninsoare și pe alocuri 
lapoviță și ploaie în Oltenia și Mun- 
tenia.Vîntul a suflat moderat cu in
tensificări în nordul Moldovei, predo- 
minînd din sectorul sudic. Tempe
ratura aerului oscila, la ora 14, 
între minus 2 grade la Suceava, 
Rădăuți și Tîrgu-Neamț și plus 8 
grade la Gura Honț. în București : 
Vremea a fost închisă și au căzut

precipitații, la început sub formă de 
ninsoare, apoi și sub formă de la- 
poviță și ploaie. Vîntul a suflat 
moderat. Temperatura maximă a 
fost de plus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
5, 6 șl 7 ianuarie. în țară : Cerul va 
fi mai mult noros. Temporar preci
pitații, mai ales sub formă de lapo
viță și ninsoare. Vînt moderat cu 
intensificări de scurtă durată. Tem
peratura în scădere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 10 și 
zero grade, local mai coborite, iar 
maximele între minus 7 și plus 3 
grade în București : Cerul va fi mai 
mult noros. Temporar ninsoare. Vint 
moderat, cu intensificări de scurtă 
durată la începutul intervalului. 
Temperatura în scădere ușoară.

BOX

Pregătiri pentru
campionatele juniorilor

-

A apărut revista

„LUME A"

nr. 2/1974

(Urmare din pag. a I-a)

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI 
DIN 30 DECEMBRIE 1973

Categoria I : (13 rezultate) 1 va
riantă 10% a 90 194 lei.

Categoria a II-a : (12
1 variantă 25 % a 8 326 lei 
liante 10% a 3 330 lei.

Categoria a IlI-a : (11
67,05 variante a 2 421 lei.

rezultate) 
și 30 va-
rezultate)

Pentru acest an, 
două importante eve
nimente rețin, in mod 
deosebit, atenția tine
rilor noștri pugiliști : 
campionatele europe
ne și turneul interna
țional „Prietenia". 
Spre a-i selecționa, 
intr-adevăr, pe cei 
mai talentați, federa
ția ’ . ........
are, în acest sens, în 
vedere buna organi
zare a campionatului 
republican individual 
al juniorilor. în pri
mele trei etape (pe

de specialitate

oraș, pe județ, 
zonă), sistemul 
disputare a întreceri
lor este eliminatoriu. 
La finale (la Craiova) 
urmează să ia parte 
ciștigătorii zonelor. 
La întrecerile de zonă 
se califică de drept 
campionii județeni. 
F.R.B. a stabilit de pe 
acum localitățile unde 
vor avea loc galele 
zonale ; piatra Neamț, 
Salonta, Constanța, 
Tîrgoviște, Cimpia 
Turzii și București.

pe 
de

Campionatele sint 
deschise atît juniori
lor mari (născuți in 
1955—1956), cit și ju
niorilor mici (nâscuți 
în 1957—1958), titluri
le urmînd a se atri
bui la fiecare din cele 
12 categorii de greu
tate. Pe plan local 
pregătirile pentru în
treceri au început, 
astfel că, pină la 25 
februarie — cum se 
precizează în regula
mentul competiției — 
vor fi cunoscuți pri
mii promovați.

O largă inițiativă obștească
„Planurile de întî pinare“

sarcinile majore asupra cărora tre
buie să fie eoncentrate energia și 
capacitatea creatoare a tuturor co
lectivelor de întreprinderi încă din 
aceste prime zile ale noului an. 
Cîteva se detașează, însă, prin ri
gurozitatea și importanța lor deo
sebită : este vorba de realizarea 
ritmică a producției în structura 
sortimentală prevăzută, de accen
tuarea preocupărilor pentru ridi
carea calitativă a întregii activități 
productive, pentru creșterea efi
cienței economice, de realizarea în 
bune condiții a planului de investi
ții, de îndeplinirea riguroasă a sar
cinilor de export.

înfăptuirea sarcinilor de plan pe 
1974 și chiar depășirea lor impune 
aplicarea de măsuri forme pentru 
folosirea intensivă a tuturor capa
cităților de producție, încărcarea 
lor uniformă în tot cursul anului, 
înlăturarea practicii dăunătoare a 
lucrului în asalt la sfîrșit de lună 
și trimestru — pe scurt, întronarea 
muncii ritmice. Experiența anilor 
precedenți demonstrează că rodni
cia bilanțului de ansamblu, ritmi
citatea in realizarea planului sint 
influențate în mod decisiv de de
marajul de la începutul anului, din 
primele luni, din primul trimestru. 
„Fiecare zi, fiecare decadă la ni
velul sarcinilor de plan" — iată u<n 
imperativ al debutului productiv 
în 1974. Pretutindeni, în întreprin
deri și pe șantiere există create 
condiții pentru buna desfășurare a 
producției ; sarcinile de plain s-au 
cunoscut din timp ; cu mici excep
ții, s-au încheiat contracte de a- 
provizionare și desfacere pentru 
primul trimestru ; forța de muncă 
și potențialul tehnic sint asigurate 
la nivelul necesităților. Importante 
sint munca organizatorică internă 
perseverentă, creșterea spiritului de 
răspundere și operativității in so
luționarea tuturor problemelor ce 
condiționează folosirea rațională a 
potențialului tehnic și uman din 
fiecare întreprindere, îndeplinirea, 
încă din primele zile ale anului, a 
planului la fiecare produs și sorti
ment. Pentru economia națională 
este deosebit de important ca fie
care unitate industrială să realize
ze ritmic produs°le fizice necesare 
activității altor întreprinderi, fon
dului pieței sau exportului. Prac
tic, este exclus ca o întreprindere 
care și-a eșalonat in mod echili
brat planul pe zile, decade și luni 
și care realizează efectiv progra
mele interne de producție, să aibă 
surpriza neplăcută a supraaglome-

rării la sfîrșit de lună, trimestru 
sau an.

Partidul cere tuturor oamenilor 
muncii — de la muncitor, inginer, 
tehnician, director de întreprindere 
sau centrală, pină la ministru — 
să pună în centrul preocupărilor 
sarcina creșterii 
mice, a ridicării 
tregii activități 
rientarea fermă 
eforturilor și energiilor 
muncii spre creșterea substanțială

eficienței econo- 
calitative a în- 

în economie. O- 
de către partid a 

oamenilor

centralelor, ministerelor, a organe
lor și organizațiilor de partid, pen
tru ca anul 1974 să însemne o co
titură remarcabilă în acest dome
niu.

Creșterea eficienței economice 
este o sarcină de prim ordin și 
în domeniul investițiilor — prin 
reducerea volumului de construcții 
și orientarea unei părți a fonduri
lor de investiții pentru procurarea 
de mașini și utilaje, care să fie 
montate în spatiile construite exis-

Muncă bine organizată,
rezultate superioare 
in toate unitățile

economice
a eficienței producției materiale 
este motivată pe deplin de intere
sul pe care îl avem cu toții de a 
asigura o creștere mai rapidă a 
venitului național, crearea de re
surse sporite pentru dezvoltarea 
susținută a economiei naționale, 
pentru ridicarea continuă a nive
lului de trai al oamenilor muncii. 
Sint motive majore ce obligă să se 
întreprindă încă din primele zile, 
in fiecare întreprindere și ramură, 
acțiuni hotărite, sistematice pentru 
reducerea cheltuielilor de produc
ție, și, îndeosebi, a celor materia
le, economisirea energiei și com
bustibilului, pentru creșterea pro
ductivității muncii, pentru ridica
rea calității producției, înnoirea și 
modernizarea produselor, pentru 
înlăturarea risipei și a pierderilor 
de orice fel, pentru buna gospodă
rire a fondurilor materiale și fi
nanciare. îndeplinirea 
privitoare la creșterea
economice trebuie să polarizeze și 
să concentreze eforturile și iniția
tiva fiecărui om al muncii, activi
tatea colectivelor de întreprinderi

sarcinilor 
eficientei

tente, prin reducerea duratelor de 
execuție și scurtarea termenelor de 
atingere a parametrilor proiectați. 
Cu deosebită acuitate se pune a- 
ceastă sarcină calitativă si în do
meniul comerțului exterior, prin 
creșterea calităților competitive ale 
produselor și valorificarea avanta
joasă a acestora pe piața externă, 
prin folosirea mai bună a materii
lor prime din 
prin scăderea 
de producție și 
rile exportate.

în întreaga activitate complexă, 
pe care o impune realizarea ritmi
că a sarcinilor de plan, din primele 
zile, din primele decade, din pri
mele luni ale noului an, organi 
zațiile de partid din întreprinde-; 
au datoria de a menține la un ni
vel ridicat avintul întrecerii socia
liste pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen, dezvoltând ex
periența acumulată în anul trecut, 
desfășurînd o vastă muncă politi 
co-organizatorică, cultivind în rin- 
dul colectivelor un înalt spirit de 
răspundere pentru înfăptuirea

țară și din import, 
cheltuielilor interne 
circulație la mărfu-

exemplară a sarcinilor cantitative 
și calitative ale planului. Există 
toate condițiile ca în acest an, prin 
acțiuni ferme, bine 'ghidi te, desfă
șurate sub conducerea directă a 
organizațiilor de partid, prin dez
voltarea inițiativei creatoare a ce
lor ce muncesc, să fie puse mai 
intens în valoare marile rezerve și 
posibilități de care dispune econo
mia noastră, fiecare ramură, fieca
re unitate, pentru sporirea produc
ției materiale și creșterea continuă 
a eficienței economice.

Puterea economică a țării, spo
rită necontenit prin munca noastră, 
stă la temelia prosperității între
gului popor, a fiecăruia dintre noi. 
Este o realitate pregnantă ce își 
găsește o expresie vie în prevede
rile planului pe acest an. care o- 
glindesc preocuparea constantă a 
partidului și statului nostru pentru 
ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale a poporului. Bunăoară, 
în 1974 va crește numărul salaria- 
ților, va începe aplicarea celei 
de-a doua etape a majorării gene
rale a salariilor prevăzute pentru 
ae.ualul cincinal, se vor majora 
salariile tarifare de bază din ca
tegoriile inferioare, vor spori ve
niturile țărănimii provenite din 
muncă în cooperativele agricole și 
în gospodăria 
construite 
va crește 
mărfuri 
vor spori 
voltării învățămîntului și culturii, 
ocrotirii sănătății, satisfacerii altor 
nevoi sociale ale poporului.

Acum, cînd am intrat în noul an, 
cu toții știm că obiectivele pe care 
le avem de realizat sint deosebit 
de mobilizatoare, că înfăptuirea 
lor în cele mai bune condiții cere 
o activitate organizatorică perse
verentă, o muncă susținută, un e- 
fort sporit de gîndire și pasiune. 
Pretutindeni, în toate unitățile, ac
tivitatea trebuie astfel organizată 
incit prin rezultatele din primele 
decade, din primele luni să se ga
ranteze Îndeplinirea și depășirea 
planului pe 1974. Cu conștiința de 
a ne ști făuritorii marilor realizări 
de pînă acum, cu convingerea că 
înfăptuirea sarcinilor ce ne stau în 
față este in interesul accelerării 
progresului economico-social al so
cietății noastre, oamenii muncii, in 
frunte cu comuniștii, își vor con
sacra toate forțele și priceperea 
îndeplinirii tuturor obiectivelor 
economice și sociale ale anului 
1974, onorînd cu efigia rodniciei, 
demnității și onoarei comuniste a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al XI-lea al 
partidului.

personală ; vor fi 
114 000 de apartamente, 

volumul desfacerilor de 
prin comerțul socialist, 
fondurile destinate dez-

Ultima lună a anului care abia s-a 
încheiat a fost denumită in U.R.S.S. 
„Luna perspectivei". Presa, postu
rile de radio și televiziune au trans
mis zilnic știri despre răspîndirea în 
întreaga țară a unei initiative denu
mite „Planuri de întimpinare pe 
anul 1974“ și adoptată de muncitorii 
de la uzinele moscovite „Kompres- 
sor", Fabrica de ceasuri nr. 2. și în
treprinderea metalurgică „Krasnîi 
Bogatir". Pe scurt, această inițiativă 
are in vedere studierea resurselor și 
rezervelor interne ale întreprinderi
lor și stabilirea, pe această bază, a 
unor planuri de producție cu indica
tori superiori.

Inițiativa a avut un larg ecou pe 
tot cuprinsul Uniunii Sovietice, con- 
cretizîndu-se intr-un impresionant 
șir de angajamente și acțiuni ale 
colectivelor de oameni al muncii. 
Numeroase întreprinderi au hotărît 
ca in planurile de întimpinare să 
includă sarcini mai mari decit acelea 
oe le reveneau în cadrul cincinalu
lui. La uzina de laminate de otel din 
Leningrad, de pildă, s-a înscris în 
planul pe 1974 o producție suplimen
tară de peste 4 500 000 ruble ; la 
centrala industrială „Rigas Andums" 
— o producție de 2 200 000 metri țe
sături mătase și 1 600 000 metri pos
tav ; la uzina de mașini de calcul de 
mic gabarit din Smolensk — o pro
ducție de peste un milion de ruble, 
din care a zecea parte va fi dobîn- 
dită din materiale economisite etc.

Ampla dezbatere prilejuită de 
adoptarea planurilor de întimpinare 
a fost pătrunsă de o inaltă răspun
dere, întrucât, odată adoptate, aces
tea au fost considerate planuri de 
stat. Iar aplicarea lor generează noi 
inițiative, duce la căutarea unor so
luții dintre cele mai ingenioase în 
producție, potrivit specificului dife
ritelor întreprinderi. De exemplu, la 
marea termocentrală electrică de la 
Kostroma s-au purtat ample discuții 
în legătură cu economisirea a cîtor 
va grame de combustibil la realizarea 
unui kilowat/oră. Potrivit directive
lor Congresului al XXIV-tea al 
P.C.U.S., consumul de combustibil 
pentru producția unui kilowat/oră a 
fost fixat la 340—342 grame. Totuși, 
termocentrala de la Kostroma uti-

liza doar 334 grame de combustibil 
pentru obținerea unui kWh, Ulterior 
oolectivul întreprinderii a redus a- 
ceastă cifră la 330 grame. în timpul 
discutării planului de întimpinare a 
reieșit că mai pot fi reduse încă 2 gra
me, consumul fiind fixat la 328 grame 
de păcură pentru 1 kilowat/oră — cu 
șase grame mai puțin decit cantita
tea folosită initial. La proporțiile 
termocentralei, aceste „mici" redu
ceri înseamnă o economie anuală de 
60 000 tone de păcură. Printre nume-

ÎNSEMNĂRI
DIN

UNIUNEA SOVIETICĂ

roasele rezerve folosite pentru a 
obține aceste rezultate în „lupta cu 
gramul", directorul termocentralei, 
N.A. Remezov, remarcă în special 
două : reducerea numărului de opriri 
la blocurile energetice (pornirea 
unul bloc duce la consumarea a 200 
tone de combustibil) și creșterea ca
lificării personalului de întreținere și 
supraveghere. Apreciind importanța 
inițiativei de la Kostroma, Piotr Ne- 
ponojnii, ministrul energeticii și elec
trificării al U.R.S.S., spunea că a- 
ceasta se înscrie pe linia uneia dm 
cele mai importante preocupări de 
stat. „Reducerea cu un gram a con
sumurilor de combustibil în industria 
energetică a U.R.S.S. — relevă Piotr

o 
de

Neporojnîi — ar putea duce la 
economie anuală de 700 000 tone 
combustibil".

Ivanovo, regiune muncitorească 
bogate tradiții, a „corectat" planu
rile pe 1974, adăugindu-le o produc
ție suplimentară în valoare de peste 
26 milioane ruble. încă din cincinalul 
trecut textiliștli din regiune au în
ceput să acționeze energic pentru 
sporirea volumului producției, îmbu
nătățirea calității șl lărgirea sorti
mentului țesăturilor. în ultimii 7 ani,

cu

fabricile și combinatele din 
regiune au realizat peste plan 
milioane m.p. de țesături, 
productivitatea
Pentru îndeplinirea sarcinilor propu
se, spațiile de producție existente au 
fost neutilate, mașinile și utilajele' 
folosite la maximum, iar munci
torii au căpătat o calificare superi
oară. în anii din urmă, în industria 
textilă a regiunii nu s-a construit 
nici măcar un atelier. Numai plusul 
de producție provenit din reutilarea 
spațiilor existente și folosirea judi
cioasă a mașinilor este egal cu acela 
care s-ar fi putut obține de la șapte 
noi fabrici.

Colectivele unor trusturi de lu
crări subterane din Moscova au ho- 
tărît să monteze încă în primul tri
mestru al anului de față, cu trei luni 
mal devreme decit termenul prevă
zut, 13 kilometri de conducte de eva
cuare. pentru canalizarea zonei de 
nord-est a capitalei, unde sint in 
construcție noi ansambluri de locuin
țe. Dar pentru introducerea canali
zării la noul termen prevăzut este 
nevoie ca și stația de pompare de la 
Cerkizovo să intre în funcțiune cu 
trei luni mal devreme. De aceea, 
muncitorii de la trusturile mențio
nate au adresat un apel către oame
nii muncii de la direcția „Ghidro- 
energokanalstroi", să pregătească in
trarea in funcțiune a stației de pom
pare cu un sfert de an mai devreme. 
Apelul a fost primit cu însuflețire de 
cei cărora le-a fost adresat.

Se prevede că valoarea globală a 
producției suplimentare ce va fi rea
lizată in U.R.S.S. prin aplicarea pla
nurilor de întimpinare va fi conside
rabilă. Este semnificativ, de pildă, 
că numai la Moscova, valoarea pro
duselor ce vor fi realizate peste plan 
în anul in curs va depăși 200 milioa
ne ruble.

Din toate colțurile Uniunii Sovie
tice sosesc știri care exprimă voința 
oamenilor sovietici de a îndeplini cu 
succes planurile de întimpinare — 
nouă expresie a spiritului de iniția
tivă și abnegației în opera de con
struire a comunismului.

această
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spori pd 
muncii de 1,6 ori.

I. DUȚA

Aspect dintr-o eecție a cunoscutei uzine de mașini electrice din Leningrad .Elektrosila”



MESAJE CU PRILEJUL
A 15-a aniversare a victoriei revoluției din Cuba

DE ANUL NOU
• PHENIAN. — în mesajul său 

de Anul nou. secretarul general 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Coreene, 
Kim Ir Sen, a apreciat că 1973 a 
fost pentru poporul coreean un 
an de noi succese în domeniile po
litic și economic, în lupta pentru 
îndeplinirea programului stabilit de 
cel de-al V-lea Congres al partidu
lui Kim Ir Sen a menționat că 
anul 1974 va fi un an decisiv în 
îndeplinirea, înainte de termen, a 
sarcinilor actualului plan de șase ani.

Referindu-se la reunificarea in
dependentă și pașnică a Coreei, Kim 
Ir Sen a menționat succesele dobîn- 
dite de R.P.D. Coreeană în 1973 în 
acest domeniu și a amintit hotărîrea 
celei de-a 23-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. privind desființa
rea așa-numitei Comisii a Națiunilor 
Unite pentru unificarea și reface
rea Coreei. El a apreciat că anul 1973 
a adus o întărire a pozițiilor interna
ționale ale R P.D. Coreene și a soli
darității cu cauza poporului coreean.

• BERLIN. — în mesajul adresat 
cu prilejul Anului nou, președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Germa
ne, Willi Stoph, a subliniat succese
le pe care oamenii muncii le-au 
realizat în îndeplinirea principalelor 
sarcini ale planului cincinal, contri
buind, prin aceasta, la ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al poporului.

Referindu-se la situația internațio
nală, Willi Stoph a spus, printre al
tele : „Progrese 
fi obținute în 
Schimbările pe 
din ultimii ani 
de la războiul 
principiilor coexistenței pașnice între 
state cu orînduiri sociale diferite. Se 
deschid perspective favorabile pen
tru pacea și cooperarea în Europa. 
Faptul că republica noastră socialis
tă întreține acum relații diplomatice 
cu 100 de state, ocupîndu-și locul 
care i se cuvine, potrivit dreptului 
internațional, ca membru egal în 
drepturi la O.N.U., are cu adevărat 
o însemnătate istorică".

importante au putut 
asigurarea păcii, 

arena internațională 
înseamnă o cotitură 
rece la afirmarea

ANIVERSĂRII REPUBLICII
TEHERAN 3 (Agerpres). — Cu 

ocazia celei de-a 26-a aniversări a 
proclamării republicii în România. 
Radioteleviziunea iraniană a difu
zat un program special 
cestui eveniment de 
istoria poporului român.

Programul a ilustrat 
politică 
România

dedicat a- 
seamă din

activitatea 
intensă desfășurată de 
pe plan international.

subliniind personalitatea marcantă 
a președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au 
fost prezentate, de asemenea, ima
gini din timpul vizitelor la nivel 
înalt ce au avut loc la București 
și Teheran în anul 1973. eviden- 
tiindu-se relațiile de prietenie sta
tornicite intre popoarele român și 
iranian.

3 — (Cores- 
de la Nico- 

Ziarele
CAIRO

pondență 
lae N. Lupu). 
egiptene „Al Ahram",

Akhbar", „Al 
„Journal 

și altele

• SAM NEUA. — Postul de radio 
Pathet Lao a difuzat editoria
lul de Anul nou al ziarului 
„Lao Haksat". După ce evidențiază 
succesele obținute de popoarele In- 
dochinei în 1973, editorialul relevă 
că situația din Laos a evoluat și ea 
intr-o direcție favorabilă. Victoria 
cucerită prin semnarea Acordului de 
restabilire a păcii și realizare a în
țelegerii naționale în Laos a marcat 
începutul unei noi etape a luptei 
forțelor patriotice. Poporul laoțian 
— se arată în editorial — va con
tinua să lupte pentru respectarea 
strictă a acordului și a protocolului 
anex, pentru consolidarea păcii, rea
lizarea înțelegerii naționale și pen
tru a pune capăt definitiv luptelor 
dintre laoțieni.

• BUENOS AIRES. — Generalul 
Juan Domingo Peron a declarat că 
Argentina își va intensifica, în 
cursul anului 1974, contactele diplo
matice cu țările latino-americane, în 
vederea realizării unei colaborări 
extinse și diversificate în zonă.

Președintele Juan Domingo Peron 
a ținut să sublinieze elementele po
zitive obținute în cooperarea econo
mică cu Cuba, prin încheierea unor 
acorduri comerciale de anvergură în
tre cele două țări.

• ROMA. — Ziarul „L’Unitâ" a 
publicat tradiționalul mesaj de Anul 
nou adresat de Luigi Longo, preșe
dintele P.C. Italian, comuniștilor și 
poporului italian. Mesajul trece în 
revistă problemele cu care lumea 
capitalistă, în special Italia, a fost 
confruntată în anul 1973, succesele 
obținute 'de clasa muncitoare italia
nă, condusă de partidul comunist, 
în schimbarea cursului politic din 
țară, în obținerea unor revendicări 
democratice, precum și inițiativa po
litică a P.C.I. îndreptată spre obți
nerea unei cît mai largi alianțe și 
convergențe între marile componen
te populare ale societății italiene.

In continuare, mesajul subliniază 
necesitatea unei noi dezvoltări eco
nomice, sociale și democratice a ță
rii, concentrarea eforturilor potrivit 
unor priorități precise, care sînt : 
dezvoltarea regiunii Mezzogiorno și 
a agriculturii, înfăptuirea reformei 
școlare și dezvoltarea serviciilor so
ciale.

„Al 
Missaa", 
d’Egypte" 
au publicat, în ulti
mele zile ale anului 
1973, numeroase arti
cole și comentarii 
consacrate realizărilor 
obținute 
român 
trecut 
marea 
liticii

de poporul 
în anii care au 

de Ia procla- 
republicii. po- 
de pace și 

colaborare internațio
nală promovate de 
țara noastră, poziției 
României față de si
tuația din Orientul 
Apropiat.

într-un amplu arti
col intitulat „Româ
nia sărbătorește 26 de 
ani de la proclamarea 
republicii", ziarul „Al 
Ahram" relevă că țara 
noastră a obținut suc- 
oese în toate dome
niile de activitate.

Referindu-se la po
litica externă a Româ
niei, ziarul relevă po
ziția tării noastre față 
de problema Orientu
lui Apropiat, subli
niind în acest sens : 
„România își exprimă 
îngrijorarea profundă 
față de permanentiza
rea conflictului din 
Orientul Apropiat, 
considerînd că proble
mele nu pot fi solu
ționate pe calea for
ței, pe calea militară 
sau a perpetuării ocu
pării de teritorii stră
ine. Ea subliniază ne
cesitatea rezolvării di
ferendelor pe cale po
litică, prin tratative".

„Journal d’Egypte" 
publică un amplu ar
ticol în care 1 
sentimentele de 
ceră prietenie pe 
poporul român le 
trește față de 
poarele arabe, intensa 
activitate diplomatică

relevă 
sin- 
care 
nu- 
po-

desfășurată de țara 
noastră pentru regle
mentarea 
Orientul 
pentru 
unei păci .
rabile. Ziarul citează, 
în acest sens, vizitele 
întreprinse într-o se
rie de state arabe de 
reprezentanți ai pre
ședintelui ~ 
de Stat, 
Nicolae 
subliniind 
informațiilor deținute 
de Agenția Arabă de 
Informații, „responsa
bilii arabi ai acestor 
țări s-au arătat satis
făcut! de poziția Bucu- 
reștiului".

„Se cade să 
niem — continuă zia
rul citat — că relațiile 
dintre România și ță
rile arabe s-au carac
terizat totdeauna prin 
prietenie, cooperare, 
interes și respect mu
tual".

situației din 
Apropiat, 

instaurarea 
juste și du-

Consiliului 
tovarășul 

Ceaușescu. 
că, potrivit

subli-

PARADA MILITARĂ DE LA HAVANA
X

HAVANA 3 (Corespondentă de la 
M. Fabian). — în Piața Revoluției 
din Havana a avut loc, în prezența 
lui Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, primul mi
nistru al Guvernului Revoluționar al 
Cubei, a altor conducători de partid 
și de stat, parada militară în cinstea 
celei de-a 15-a aniversări a victo
riei revoluției din Cuba. In tribuna 
oficială au luat loc, de asemenea, 
numeroși oaspeți de peste hotare, 
printre care Carlos Altamirano, se
cretar general al Partidului Socialist 
din Chile, care se află la Havana.

In deschiderea paradei, a rostit o 
cuvîntare Raul Castro Ruz, al doilea 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
prim-viceprim-ministru, ministrul 
forțelor armate, care a evocat succe
sele abținute de poporul cubanez în 
cei 15 ani care au trecut de la victo
ria revoluției.

Vorbitorul a evidențiat faptul că 
producția materială a crescut în
tr-un ritm superior celui al creșterii 
populației. Flota comercială — a 
spus el — a cunoscut un ritm de 
creștere de circa 15 la sută pe an, 
volumul construcțiilor este în pre
zent de 4 ori mai mare decît in 
1959. cel al producției de îngrășămin
te de 3,5 ori, iar al producției de 
ciment de 2,4 ori mai mare decît în 
anul triumfului revoluției. Barajele 
construite în anii socialismului în
sumează 4 miliarde de metri cubi 
de apă, fată de 28 milioane de metri 
cubi de apă cît stăvileau acestea

Înainte. „Aceste succese — a relevat 
vorbitorul — au fost obținute în 
condițiile în care am fost nevolțl să 
înfruntăm greutăți deosebite, dar și 
în condițiile comiterii unor 
care au fost corectate sau 
curs de corectare".

Vorbitorul a evidențiat 
din 1970 a devenit posibil 
ca eforturile să fie dedicate dezvol
tării economice și perfecționării a- 
paratului de conducere de partid și 
de stat, proces care a fost inițiat cu 
curaj și care se desfășoară cu fer- 

‘ ~ ~ > a
1974 un rol a- 
elaborarea pri- 

și pregătirea 
al Partidului 
avea loc în

erori
se află in
faptul că 
și necesar

mitate. în context, Raiul Castro 
subliniat că în anul 
parte îl vor ocupa 
mulul plan cincinal 
primului Congres 
Comunist, care va 
1975. Printre sarcinile ce le vom 
rezolva — a spus Raul Castro — va 
fi realizarea unei împărțiri politico- 
administrative a teritoriului țării, 
mai adecvată etapei actuale de dez
voltare ; de asemenea, se va elabo
ra o nouă oonstituție care să fie in 
concordanță cu actuala etapă de 
dezvoltare.

în partea finală a discursului său, 
el s-a referit la actuala criză ener
getică, precizînd că ar fi posibil ca 
țara sa să înfrunte o situație mai 
dificilă, în sensul că unde achiziții 
din exterior ar putea fi plătite la 
un preț mai mare ca urmare a cri
zei de petrol. „Trebuie să fim con- 
știenți de aceste dificultăți — a spus 
el — și să le înfruntăm".

BANGUI

Ambasadorul României 
primit de președintele 

Republicii Africa Centrală
BANGUI 3 (Agerpres). — Ambasa

dorul României la Bangui, Gheorghe 
Popescu, a fost primit de către pre
ședintele Republicii Africa Centrală, 
Jean Bedel Bokassa, căruia i-a în- 
mînat un mesaj din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Cu acest prilej, Jean Bedel Bokassa 
a subliniat că Republica Africa Cen
trală întreține raporturi deosebit de 
frățești cu România, de colaborare 
pe multiple planuri, exprimîndu-și 
convingerea că relațiile dintre cele 
două țări se vor dezvolta în conti
nuare, în interesul reciproc al am
belor popoare.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au a at 
toți membrii guvernului Republici 
Africa Centrală.

DE PRETUTINDENI

Ziarul „EL MOUDJAHID" despre:

ORIENTUL APROPIAT
încheierea lucrărilor celei de-a treia reuniuni a grupului 

egipteano-israeliande lucru militar

• CIUDAD DE PANAMA. — în 
mesajul de Anul nou, președintele 
Republicii Panama, Demetrios Lakas, 
a chemat toate categoriile de cetă
țeni ai țării să militeze pentru întă
rirea unității naționale, în vederea 
obținerii de noi progrese în 1974. Șe
ful statului panamez a apreciat că 
noul an pare să fie „mai promițător 
decit anul 1973“, inclusiv în dome
niul reglementării statutului Canalu
lui de Panama și a zonei adiacente.

Pe plan intern —a arătat Lakas — 
„trebuie să repurtăm noi succese îm
potriva sărăciei, a slăbiciunii econo
mice a țării".

o QUITO. — în mesajul său de 
Anul nou, Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Ecuador 
cheamă toate forțele progresiste 
din țară să-și întărească unita
tea în lupta pentru eliberare so
cială și națională, pentru dobîndirea 
unei independențe economice de
pline a Ecuadorului. Reliefînd că 
anul 1973 a marcat o conside
rabilă dezvoltare a procesului re
voluționar pe plan intern, documen
tul menționează că, „în același timp 
cu lupta de clasă desfășurată în în
treaga țară, a crescut și conștiința 
politică a maselor, în rîndul poporu
lui întărindu-se ideea necesității 
transformărilor revoluționare".

Vizita tovamuiui Nicolae Ceausescu
in Algeria

— In pri- 
acest an. 

Moudjahid" a 
principalelor 

și internatio-

• BRAZZAVILLE. — Președintele 
Republicii Populare Congo, Marien 
N’Gouabi, a anunțat, în mesajul său 
adresat de Anul nou, iminenta na
ționalizare a tuturor companiilor 
particulare de asigurări din această 
țară — informează agenția Reuter. 
Controlul asupra acestor companii, a 
subliniat președintele, va fi preluat 
de către Societatea națională de a- 
sigurări.

Totodată, șeful statului congolez a 
anunțat apropiata introducere a u- 
nei noi legi, menită să ducă la întă
rirea controlului statului în sectorul 
forestier, important domeniu al ac
tivității economice.

UN APEL AL FRONTULUI UNIT

ALGER 3 (Agerpres). 
mele trei numere din 
ziarul algerian „El 
publicat calendarul 
evenimente interne 
nale din anul 1973.

Pe prim plan, ziarul consemnea
ză. în contextul relațiilor româno- 
algeriene, vizita de prietenie în 
Algeria, care a avut loc în zilele 
de 2 și 3 decembrie, efectuată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. la invitația

lui Houari Boumediene. președin
tele Consiliului Revoluției și aJ 
Consiliului de Miniștri. Sînt rele
vate convorbirile politice purtate 
de cei doi șefi de stat asupra re
lațiilor bilaterale și asupra unor 
probleme internaționale de interes 
comun.

Sînt inserate, de asemenea, con
vorbirile din luna iulie, privind 
dezvoltarea cooperării între cele 
două țări în domeniile invătămîn- 
tulul și cercetării științifice și 
semnarea. în cursul . lunii aprilie, 
a unui protocol româno-algerian 
referitor la sporirea și diversifi
carea schimburilor comerciale.

GENEVA 3 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva s-au 
încheiat,-miercuri, lucrările celei de-a 
treia reuniuni a grupului de lucru 
militar egipteano-israelian, constituit 
în cadrai Conferinței pentru pace în 
Orientul Apropiat, consacrată exami
nării problemelor privind dezanga
jarea forțelor egiptene și israeliene 
ia Canalul Suez. La sfîrșitul re
uniunii, un purtător de cuvînt al 
Națiunilor Unite a dat publicității un 
scurt comunicat în care se arată 
Egiptul și Israelul au înregistrat

că 
„o 

etapă importantă în cadrul convor
birilor" în direcția dezangajării for
țelor egiptene și israeliene la Canalul 
Suez — relatează agențiile Asso
ciated Press și France Presse. Co
municatul adaugă că „cele două 
părți vor continua schimbul de 
vederi" consacrat aceleiași probleme. 
Următoarea reuniune a grupului de 
lucru militar egipteano-israelian a 
fost fixată pentru vineri, ora 
GMT, la ' ‘ ......................
Geneva.

Potrivit 
In cadrul

15,00
Palatul Națiunilor dirt

relatărilor agenției Reuter, 
reuniunilor precedente de-

legațiile egipteană și israeliană în 
grupul de lucru militar au ajuns la 
un acord asupra unora din princi
piile menite să guverneze dezangaja
rea reciprocă a forțelor militare la 
Canalul Suez, fiecare parte 
însă, celeilalte, clarificări 
tare.

în zilele care au urmat 
de la 28 decembrie 1973, 
egipteană și israeliană la 
au efectuat vizite la Cairo 
tiv. Tel Aviv pentru consultări cu 
guvernele lor. Pe de altă parte, ge
neralul Ensio Siilasvuo, care prezi
dează lucrările grupului de lucru 
militar din partea Națiunilor Unite, 
s-a deplasat în cele două capitale, 
unde a conferit cu miniștrii 
ai Egiptului și Israelului.

*
AMMAN 3 (Agerpres). — 

municat oficial publicat la 
anunță că trupele iordaniene 
participat la luptele arabo-israeliene 
de pe frontul sirian, în cursul lunii 
octombrie 1973, au revenit în țară.

Joi dimineața, regele Hussein a fă
cut o vizită acestor unități.

cerând
șuplimen-

reuniunii 
delegațiile 
convorbiri 
și, respec-

apărării

Un co- 
Amman
care au

• DAKAR. — în mesajul său pe 
care l-a adresat de Anul nou, preșe
dintele Senegalului, Leopold Sedar 
Senghor, a subliniat importanța deo
sebită a elaborării unui program de 
acțiune comun, pe termen mediu, de 
către țările din sudul Saharei, atinse 
de seceta din ultimii ani și necesita
tea acceptării inițiativei privind or
ganizarea unei conferințe asupra 
secetei. Totodată, el a condamnat 
menținerea unor teritorii africane 
sub dominație colonială portugheză, 
precum și actele de represiune din 
aceste teritorii, din Africa de Sud și 
din Rhodesia.

PEKIN 3 (Agerpres). — Agenția 
khmeră de informații (A.K.I.) a dat 
publicității un apel al Frontului Unit 
Național al Cambodgiei (F.U.N.C.), 
în care acesta cheamă populația din 
Pnom Penh și pe rezidenții străini să 
părăsească orașul cît mai grabnic, 
refugiindu-se în zonele eliberate. A 
sosit timpul, se spune în apel, ca 
poporul cambodgian și F.U.N.C. să 
pedepsească clica trădătoare a lui 
Lon Noi și să pună capăt 
țelor provocate de război.

într-un moment în care 
cambodgian și forțele sale 
naționale de eliberare 
atacuri puternice împotriva 
poziții defensive a lui 
F.U.N.C. cheamă populația și rezi- 
denții străini 
Pnom Penhul, .
deri de vieți omenești și bunuri 
materiale.

ANGLIA

suferin-

poporul 
armate 

lansează 
ultimei 

Lon Noi,
să evacueze urgent 
pentru a evita pier-

agențiile de presă transmit
la sută ; în industria materialelor de 
construcție — 15 la sută ; în industria 
alimentară — 9 la sută.

• COPENHAGA. — „Este cert că 
anul 1974 trebuie să devină pentru 
oamenii muncii danezi un an de lup
tă hotărâtă pentru apărarea drepturi
lor lor" — se arată într-o declarație 
a președintelui Partidului Comunist 
din Danemarca, Knud Jespersen, 
dată publicității la Copenhaga. Jes
persen a cerut comuniștilor danezi, 
membrilor organizațiilor sindicale și 
de tineret, tuturor muncitorilor să-și 
intensifice acțiunile în direcția asi
gurării locurilor de muncă, a îmbu
nătățirii condițiilor de viață.

ii

HOUSTON 3 (Agerpres). — Astro- 
nauții de la bordul laboratorului 
orbital american „Skylab-3“ au 
participat la o conferință de presă, 
prima de la începerea misiunii.. (O 
a doua este programată spre sfirși- 
tul șederii lor in spațiu, care ur
mează să dureze, potrivit planuri
lor actuale, pină la 8 februarie.) 
Conferința de presă a durat 30 de 
minute. . .

Intre altele, comandantul misiu
nii, Gerald Carr, și-a exprimat spe
ranța că echipajul va rămine in 
spațiu întreaga perioadă preconi
zată — 84 zile.

Evocind dificultățile apărute in 
prima fază a misiunii, astronauții 
au declarat că ele s-au datorat pro~ 
gramului foarte încărcat, presiunii 
căreia au trebuit să-i facă față. Ei 
au subliniat necesitatea unor pe
rioade de refacere, de destindere Și 
calm, pentru a se putea dedica di
feritelor sarcini cu un randament 
maxim. Astronauții au apreciat 
cele trei ieșiri in spațiu realizate 
pină acum drept realizările cele 
mai însemnate din cadrul misiunii.

Rsprezentantul statului 
Costa Rica, Fernando Salazar 
Navarrete, a devenit președintele 
Consiliului de Securitate pe luna ia
nuarie, în conformitate cu criteriul 
rotației la președinția acestui orga
nism. Totodată, începînd de la 1 ia
nuarie, au devenit membri neperma- 
nenți ai Consiliului de Securitate 
R.S.S. Bielorusă. Camerunul, Costa 
Rica, Irakul și Mauritania.

Ministrul afacerilor ex
terne al Japoniei, Masayoshi

Ohira, a sosit, la 3 ianuarie, la 
Pekin. într-o vizită de prietenie, la 
invitația guvernului chinez. Pe aero
port, Ia sosire, ministrul de externe 
japonez a fost întîmpinat de Ci Pîn- 
fei, ministrul afacerilor externe al 
R. P. Chineze.

India a adresat Pakista
nului Pr°Punerea de a proceda la 
un schimb de delegații în atribuțiile 
cărora 
melon 
dintre 
Delhi, 
M.A.E. al Indiei.

Guvernul Republicii Mal- 
gUȘe a Promu^Sa* un decret privind 
extinderea limitelor apelor sale teri
toriale, de la 12 la 50 mile marine — 
s-a anunțat oficial la Tananarive.

Primele efecte ale săptămînii
de lucru amputate:

Numărul „șomerilor temporari" se apropie 
de un milion

să intre examinarea proble- 
privind normalizarea relațiilor 
cele două țări — a anunțat, la 
un purtător de cuvînt al

Președintele Nixon a sem* 
nat, conferindu-i putere de lege, pro
iectul de buget militar al Statelor 
Unite pe exercițiul financiar curent. 
Fondurile alocate — 73 714 530 000 
dolari.

ALGERIA

IMPORTANTE MASURI

Populația Bulgariei 3 de- 
pășit în 1973 cifra de 8 600 000, potri
vit unor date estimative, furnizate 
de agenția B.T.A. în prezent, la ora
șe locuiesc peste 4 800 000 de per
soane.

Producția industrială glo
bală a anului 1974 va cre?te 
în R.P. Albania cu aproximativ 8 la 
sută. Un spor considerabil se prevede 
la capitolul extracției de petrol brut 
— 13 la sută, la crom — 13 la sută, 
la energia electrică — 18 la sută, la 
produsele industriei mecanice — 9

Printr-un decret guver
namental, emis în baza Pros
tului de decret prezentat de secre
tariatul de presă al Președinției Re
publicii Argentina, monopolul publi
citar, exercitat prin intermediul ra
dioului de către 12 mari agenții de 
specialitate din Buenos Aires a fost 
suprimat — anunță agenția Prensa 
Latina.

In urma unor puternice 
ploi torențiale,în provincia tui- 
pineză Surigao s-au produs alunecări 
de teren care au provocat moartea a 
300 de persoane — au anunțat surse 
oficiale din Manila.

Un cutremur de pâmînt 
de 6 pină la 8 grade pe scara Richter 
a fost înregistrat miercuri, timp de 
aproape două minute. în nordul Re-, 
publicii Chile — anunță agențiile in
ternaționale de presă.

In primele zile ale anului

La numai cîteva zile după intra
rea în vigoare a măsurilor prin care 
în întreaga Anglie s-a impus in
troducerea săptămînii de lucru re
dusă, numărul „șomerilor tempo
rari" se apropie vertiginos de un 
milion. Cea mai afectată regiune 
este centrul Angliei (în special 
Middlands), unde se află situate 
marile fabrici de automobile, uzi
ne de mașini-unelte, de produse 
chimice, de textile etc. Potrivit da
telor oficiale, în Middlands numă
rul șomerilor temporari este de a- 
proape 300 000.

Cu astfel de vești a început noul 
an în Anglia. In conformitate cu 
drasticul program întocmit de gu
vern, întreaga industrie, comerțul 
și serviciile publice (cu excepția 
celor de importantă vitală, care își 
continuă activitatea normală) lu
crează doar trei zile pe săptămînă 
— unele întreprinderi își desfășoa
ră activitatea de luni pînă miercuri, 
iar altele de joi pînă sîmbătă. Din 
numărul total de circa 25 milioane 
salariați, cîți există în Anglia, a- 
proximativ 16 milioane au fost 
trecuți la săptămînă de lucru re
dusă, bineînțeles cu scăderea sim
țitoare a salariului. Din rindul a- 
cestora se recrutează „șomerii tem
porari" — termen apărut în ulti
mele zile, definind pe salariații 
care lucrează doar trei zile pe săp
tămînă, restul de patru rămînînd 
fără lucru ; multi din aceștia însă 
sînt amenințați să devină șomeri 
„de durată".

Măsurile de „amputare" a săp
tămînii de lucru, determinate, după 
cum scrie presa londoneză de „cri-

za de energie", vor avea „efecte 
dezastruoase asupra economiei în 
general" („SUNDAY TIMES)". Pri
mele estimări arată că prin aceas
ta săptămînal țara va pierde intre 
400 și 500 milioane lire sterline. 
„Nu este exclus ca spre mijlocul 
lui ianuarie numărul șomerilor să 
atingă chiar 3 500 000", scrie „DAI
LY MIRROR".

într-o declarație făcută posturilor 
de radio și televiziune. William 
Whitelaw, ministrul _forței de mun
că, a subliniat : 
să avem trei 
cît să ajungem 
cetăm complet 
întreaga tară".

Pronosticurile 
pentru zilele următoare sînț_ deose
bit de sumbre.
CIAL TIMES" 
pe acum s-a renunțat la orice pro
iect de dezvoltare economică". 
„Este cea mai gravă criză pe care 
am cunoscut-o in timp de pace", a 
declarat în acest sens deputatul 
laburist Peter Shore. Numeroase 
lucrări de construcții au fost aban
donate pentru a se economisi cre
ditele necesare altor construcții 
considerate „de importantă vitală". 
S&ptămînalul „OBSERVER" scrie 
că este necesară „strîng-erea cure
lei". La orizont se profilează noi 
și masive scumpiri de preturi, o 
rată înaltă a inflației. în timp ce 
lira sterlină continuă să se devalo
rizeze, iar deficitul balanței de 
plăți amenință să atingă trei mi
liarde lire pe an și chiar mai mult.

„Este mai bine 
zile de lucru de- 
în situația să în- 

orice activitate în
ziarelor britanice
Astfel. „FINAN- 
subliniază că „de

N. PLOPEANU

PENTRU OCROTIREA 
SĂNĂTĂȚI POPORULUI
Din prima zi a noului an, in Al

geria s-a trecut la îngrijirea me
dicală gratuită pentru toți cetățenii 
țării. După cum apreciază ziarul 
„El Moudjahid", acordarea gratui
tății medicale generale este una 
din cele mai importante acțiuni ini
țiate de guvern in anii de după cu
cerirea independenței naționale. La 
rindul său, ministrul algerian al să
nătății, Omar Boudjellab, sublinia 
intr-o declarație făcută ziariștilor 
că gratuitatea îngrijirilor medicale 
este o continuare a prefacerilor re
voluționare care au avut ca efect 
consolidarea economiei naționale.

Trecerea la gratuitatea îngrijiri
lor medicale pentru toți cetățenii a 
fost insoțită de sporirea volumului 
de cheltuieli din bugetul statului, 
destinate sectorului sănătății publi
ce, la 670 milioane de dinari in anul 
1974, față de 320 milioane in 1973. 
Aplicarea noului sistem a fost pre
cedată și de completarea rețelei sa
nitare in toate vilaietele (districtele) 
cu noi spitale. Numărul acestora a 
ajuns la peste 150, construindu-se, 
de asemenea, policlinici, dispensare, 
laboratoare, dotate cu echipamente 
de specialitate. Au fost amenajate, 
totodată, numeroase clinici mobile 
care vor acorda asistență medicală, 
îndeosebi in mediul rural. Se află 
in construcție o importantă fabri
că de medicamente, care va acoperi 
circa 61 la sută din nevoile țării.

Mircea S. IONESCU

Pe agenda urgențelor
combaterea penuriei de energie
• R. P. POLONĂ : Programul de economii adoptat de 

Consiliul de Miniștri
Referindu-se Ia programul de economii adoptat de Consiliul de Mi

niștri al R. P. Polone, agenția P.A.P. relatează că el cuprinde măsuri pen
tru viitorul imediat și de perspectivă. îndreptate spre economisirea tuturor 
felurilor de combustibil, energie, materii prime și materiale și, în primul 
rînd, de combustibil lichid. Programul introduce un regim strict de 
economii, mai ales la materialele chimice, produsele metalurgice, ciment, 
hîrtie, lemn etc.

© SUEDIA : Reducerea consumului de electricitate
începînd de miercuri, în Suedia au intrat parțial în vigoare măsu

rile de combatere a penuriei de energie. Astfel, între altele, consumul 
de curent electric a fost redus cu 20 la sută, iar iluminatul străzilor cu 
50 la sută. De asemenea, în baza deciziei guvernamentale de raționali
zare a electricității, adoptate cu două săptămini in urmă, în Suedia au 
fost interzise reclamele luminoase.

® FRANȚA : Produsele petrolifere vor fi mai scumpe 
în Franța vor fi introduse săptămina viitoare noi măsuri de comba

tere a crizei de energie. Potrivit agențiilor de presă, guvernul are în 
vedere. în primul rînd. o majorare importantă a prețului produselor pe
trolifere. Principalele măsuri restrictive actualmente în vigoare sînt re
ducerea vitezei automobilelor și interzicerea stocării de benzină.

• Firma vest-germană „Union 
Kraf-Stoff" a anunțat că va 
construi o uzină experimentală 
pentru gazeificarea lignitului 
din regiunea Renania-Westfalia. 
Potrivit proiectului, uzina va 
produce 1 000 metri cubi de gaz 
metan din fiecare patru tone de 
cărbune.

• Penuria de carburant a de
terminat companiile de aviație 
civilă „American Airlines" și 
„T.W.A." să hotărască menține
rea la sal, pe o perioadă nede
terminată, a 12 aparate „Boeing 
717 Jumbo". O măsură similară 
a fost luată deja de compania 
„Continental".

• MUZEU VECHI DE 
10 000 DE ANI. In noul an 
se vor crea condiții pentru un 
aflux masiv de vizitatori ai 
unui gigantic muzeu ce se în
tinde pe sute de kilometri pă- 
trați în masivul muntos Hoggar, 
din sudul Saharei algeriene. 
Considerat cel mai mare mu
zeu în aer liber de pe glob, el 
adăpostește, de peste... 10 000 
de ani, inestimabile gravuri și 
picturi rupestre. Statul algerian 
Întreprinde în prezent, cu inten
sitate, o serie de acțiuni de re
cuperare și conservare a acestor 
vestigii ale artei murale neoli
tice. A fost creat, totodată, un 
oficiu national care se va o- 
cupa cu cercetarea din punct 
de vedere istoric-cultural a re
licvelor.

• COMPENSAȚIE. ° 
anchetă întreprinsă în Elveția 
relevă că, în ultimele trei du
minici ale anului care s-a scurs, 
duminici „fără automobile", nu 
s-a produs nici un accident 
rhortal de circulație. Cu un an 
înainte s-au înregistrat în a- 
ceeași perioadă 18 victime. De 
data aceasta singurele „catas
trofe" au fost cele provocate de 
cicliști și patinatorii pe rotile... 
bineînțeles fără urmări grave.

• ENGLEZII VOR 
CONTINUA SĂ CIRCU
LE PE STINGĂ. In prime
le zile ale anului, britanicii au 
primit o veste pe care au în- 
timninat-o cu sentimente con
tradictorii, și anume că și pe 
viitor, cel puțin pentru o pe
rioadă nedefinită, circulația au
tovehiculelor va continua să fie 
efectuată pe partea stingă a 
drumurilor carosabile. Aceasta 
datorită faptului că trecerea 
circulației pe dreapta ar costa 
mai multe sute de milioane de 
lire sterline. Or, după cum a- 
rată presa londoneză, în pre
zent există alte probleme prio
ritare, legate de circulație...

• RESTAURANT SUI- 
GENERIS. La Tokio s-a des
chis un restaurant rezervat în 
exclusivitate pentru cîini. Mese 
și scaune în miniatură sînt a- 
ranjate meșteșugit în sala 
restaurantului despre care se a- 
firmă. și probabil pe bună dree 
tete, că este unic în lume. In 
mijlocul lor se ridică un brad 
de Anul nou împodobit, sărbă
torește bineînțeles, cu oase și 
alte bunătățuri pentru populația 
canină, unele veritabile, altele 
confecționate din material plas
tic. Prețurile sînt cam pipăra
te : un tacim costă între 200 și 
500 de yeni. „Clienții" au la 
dispoziție. între altele, carne 
crudă, supă servită în ceașcă și 

< sticluțe cu lapte proaspăt. După 
cum se vede, un menu irepro
șabil. Și aceasta în timp ce ști
rile care parvin din capitala 
niponă prezic un an economic 
sumbru, în care nu este exclus 
ca. bentru prima dată în pe
rioada postbelică, ritmul de dez
voltare a Japoniei să fie marcat 
prin semnul minus.

• UN „CADOU" DE 
ANUL NOU. - Alo> Hotel 
Ritz ? Aici directorul casei de 
bijuterii Alde Bert. In cîteva 
minute agentul nostru va veni 
să schimbe vitrina firmei noas
tre cu bijuterii noi lansate pen
tru 1974.

Intr-adevăr, un domn bine 
îmbrăcat și-a făcut apariția cu 
o valiză metalică din care a 
scos noile giuvaeruri, înlocuind 
pe cele vechi din vitrina ame
najată în holul celebrului hotel 
parizian. Abia mai tîrziu direc
torul hotelului a descoperit că 
„noile" diamante sînt din sti
clă, iar aurul din alamă. Inge
niosul infractor și-a făcut ast
fel un „cadou" în valoare de 
150 000 de franci 1

• IN VREME CE ALȚII 
SĂRBĂTOREAU REVE
LIONUL... 30 de persoane 
au organizat la Lille un post 
voluntar înlocuind buoatele și 
băuturile tradiționale la sfîrșit 
de an cu muzică, poeme, lucrări 
artizanale, expoziții. Sumele de 
bani obținute astfel vor fi tri
mise populațiilor din țările a- 
fectate de secetă. Acțiuni simi
lare au avut loc la Paris, Lyon, 
Toulouse etc.
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