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Angajamentul fumaliștilor de 
Ia Combinatul siderurgic Reșița 
de a realiza o producție supe
rioară cu 3 la sută prevederilor 
planului pe 1974 se realizează 
la un nivel superior, încă din 
primele zile ale noului an. Prin 
șarjele elaborate pînă acum de 
cele două furnale s-au înre
gistrat 1 000 tone de fontă în 
plus față de plan. întregul spor 
a fost obținut pe seama folosi
rii intensive a agregatelor, a ri
dicării parametrilor de funcțio
nare a instalațiilor termice. în 
același timp, consumul de cocs 
a fost redus cu mult sub media 
planificată. (In fotografie : la 
C.S. Reșița se elaborează o nouă 
șarjă de fontă).

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Uniunii Sovietice
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit, sîmbătă 
dimineața, pe ambasadorul ex

traordinar și plenipotențiar al 
Uniunii Sovietice la București, 
V. I. Drozdenko, la cererea aces
tuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire tovărășească.

Ambasadorul Marocului
—

Prin perfectionarea învățămîntului agrozootehnic de masă

CALIFICARE PROFESIONALA
SUPERIOARA LUCRATORILOR

„Nu trebuie să uităm că și producția moderna din agricultură impune un 
înalt nivel de cunoștințe științifice și tehnice, o pregătire care să corespundă 
condițiilor actuale de mecanizare și chimizare în care se desfășoară munca 
In această ramură economică".

NICOLAE CEAUȘESCU

■ .

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit la 5 ianuarie pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Marocului, Maati Jorio, 
care i-a înmînat un mesaj perso
nal din partea Maiestății Sale 
Hassan al II-lea, regele Marocu
lui, ca răspuns la mesajul ce i-a 
fost adresat de șeful statului ro
mân.

Ambasadorul a transmis, totoda
tă, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
din partea suveranului marocan 
cordiale urări de noi succese în 
activitatea ce o desfășoară în 
fruntea statului român, pentru 
promovarea păcii și colaborării în 
lume.

Mulțumind pentru mesajul și 
urările transmise, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat regelui Hassan 
al II-lea cele mai bune urări de

sănătate și fericire personală, da 
prosperitate și pace pentru poporul 
marocan.

In cursul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, a fost sublinia
tă cu satisfacție evoluția bunelor 
raporturi prietenești, de colabora
re, dintre cele două țări și popoa
re, exprimîndu-se dorința comună 
de a se găsi noi căi și mijloace 
pentru dezvoltarea în continuare 
a acestor relații și a se traduce în 
viață înțelegerile convenite cu pri
lejul întîlnirilor dintre șeful sta
tului român și suveranul Marocu
lui. Au fost abordate, de aseme
nea, unele probleme ale situației 
internaționale, îndeosebi referitoa
re la soluționarea politică a con
flictului și instaurarea unei păci 
juste și trainice în Orientul Mij
lociu.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

In cuprinsul ziarului — rubricile noastre : ROLUL ȘCO
LII IN EDUCAȚIA TINERETULUI • AGENDĂ ECONO
MICĂ • FAPTUL DIVERS • REVISTA REVISTELOR 

• SPORT • RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ 
• DE PRETUTINDENI

Da-a lungul anilor, agricultura 
noastră socialistă a cunoscut un 
Larg proces de modernizare — prin 
extinderea mecanizării, chimizării 
si irigațiilor — ceea ce. evident, 
are un rol hotăritor pentru spo
rirea oontinuă a producției vege
tale și animale. Firește, ca și în 
alte ramuri ale economiei naționa
le, creșterea gradului de înzestrare 
tehnică și perfecționarea tehnolo
giilor de lucru trebuie să fie în
soțite de pregătirea profesională 
sistematică a oamenilor care lu
crează în agricultură. Astăzi, mai 
mult ca oricfnd. progresul general 
al agriculturii — obținerea unor 
recolte mari la cultura plantelor 
de cimp. în legumicultura, pomi
cultură si viticultură, dezvoltarea 
zootehniei ei sporirea producției în 
acest sector — este nemijlocit le
gat de însușirea de noi cunoștin
țe tehnice, de ridioarea continuă 
a nivelului de pregătire profesio
nală a tuturor lucrătorilor din a- 
gricultură. capabili să minuiaseft cu 
pricepere tehnica modernă, să a- 
plice larg în producție tehnologii
le avansate și rezultatele științei.

In ultimii ani, 6Ute de mii de 
țărani cooperatori si muncitori din 
agricultură au urmat diferitele 
cursuri ale lnvățămîntului agrozoo
tehnic de 
zultatele 
fășurarea acestei forme de în- 
vățămint 
rioase __ _ 
in principal de faptul că nu se 
prevedea pregătirea sistematică a 
tuturor lucrătorilor din agricultu
ră. nu se asigura o calificare pro-

masă ; dar cu toate re- 
bune obținute, în des-
s-au manifestat se- 

neaj unsuri. determinate

fesională atestată pentru cei cu ve
chime și experiență în muncă.

Recent. Secretariatul C.C. al 
P.C.R. a aprobat propunerile Mi
nisterului Agriculturii. Industriei 
Alimentare si Apelor și Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agrico
le de Producție privind desfășu
rarea învățămîntului agrozootehnic 
de masă și pregătirea profesiona
lă a țărănimii cooperatiste și a 
muncitorilor din agricultură. Pe 
baza analizelor și studiilor făcute 
de organele de resort, se prevede 
crearea unui sistem de calificare 
profesională a țărănimii coopera
tiste și a muncitorilor din unitățile 
agricole de stat. Implicînd școala 
ca principal mijloc de învățare a 
unei meserii în profil agricol, se 
va asigura calificarea superioară in 
domeniul în care lucrează fiecare, 
însușirea temeinică a cunoștințelor 
teoretice și practice specifice me
seriei respective. In acest scop, vor 
fi organizate cursuri de calificare, 
in principal cu participare in pro
ducție. de către unitățile agricole 
in colaborare cu școlile generale 
sau agricole din localități, acolo 
unde există asemenea școli sau din 
vecinătate.

Un mare număr de țărăni coope
ratori, de lucrători din unitățile a- 
gricole de stat vor urma cursurile 
învățămîntului agrozootehnic de 
masă. Esențial este, așa cum a in
dicat conducerea partidului, ca 
invățimintului agrozootehnic de 
masă să i se asigure pretu
tindeni un caracter obligatoriu și 
mult mai bine organizat, mai le
gat de cerințele producției moder-

ne. Organizate pe formații de lu
cru, în>tr-o perioadă compactă de 
3—4 săptămîni pînă la 1 martie, 
in cadrul acestor cursuri se vor 
dezbate 10—12 teme sitrins legate 
de specificul sectorului respectiv 
de activitate. Pe lingă teme lega
te de prevederile planului de pro
ducție. al unității, pe anul 1974. de 
măsurile pentru îndeplinirea lor. de 
organizarea producției și a mun
cii. precum și aplicarea acordului 
global, un loc important In cadrul 
expunerilor și al dezbaterilor îl 
vor ocupa noutățile intervenite in 
aplicarea unor tehnologii în secto
rul vegetal și în cel al creșterii a- 
nimalelor. problemele valorificării 
superioare a producției.

Ridicarea nivelului de cunoștin
țe tehnice și profesionale al tu
turor lucrătorilor din agricultură 
constituie o sarcină de cea mai 
mare răspundere pentru organele 
si organizațiile de partid, consilii
le populare și conducerile de u- 
nităti agricole, o condiție de bază 
pentru realizarea sarcinilor mari 
prevăzute în ceea ce privește spo
rirea producției agricole vegetale 
și animale. Țăranul pe ogor, ca și 
muncitorul în fabrică, trebuie să 
învețe mereu, pentru a fi în stare 
să muncească mai bine, să stăpî- 
nească tehnologiile 
ționează continuu.

Una dintre cele 
și urgente sarcini, 
ganizatiilor de partid, consiliilor de 
conducere din cooperativele agrico
le si din unitățile agricole de stat

care se perfec-
mai importante 
care revin or-

(Continuare în pag. a Il-a)

CONVORBIRI DESPRE EFICIENTĂ
• Sarcini • Preocupări • Rezultate

ENERGIA ELECTRICĂ SI TERMICĂ
Interlocutor: ministrul energiei electrice, ing. Constantin BĂBĂLĂU

— Se știe că unul dintre in
dicatorii care exprimă eficien
ța utilizării energiei pe în
treaga economie națională este 
raportul intre consumul total 
de energie și venitul național, 
iar îmbunătățirea continuă a 
acestui raport prin reducerea 
consumului reflectă utilizarea 
tot mai eficientă a resurselor 
energetice. In acest context, 
care este aportul ramurii indus
triei energiei electrice la creș
terea venitului național ?

De cuvintele

Salvarea

ANUL XXX
PICĂTURA DE CERNEALĂ

Reporterii și corespondenții noștri s-au 
aflat în aceste prime zile ale noului an 
în numeroase întreprinderi, pe șantiere, 
s-au întîlnit cu oameni de cele mai di
ferite profesii, rugîndu-i să răspundă în
trebării : „Care este obiectivul nr. 1, la 
locul dv. de muncă, in anul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării patriei și al 
Congresului al XI-Iea al partidului T". 
Continuăm astfel dialogul început în ul
timul număr pe anul trecut al „Scinleil".

Pînă vine

Am auzit niște zgomote înfundate in perete — mt-a 
spus. Apoi, hohotele unei femei. Era la vreo oră după 
miezul nopții. M-am îmbrăcat in grabă. Am coborit 
scările să văd ce s-a intimplat. Nesigură, înspăimintată, 
fringindu-și miinile, lăsind cuvintele să o împovăre
ze, soția se învîrtea neputincioasă în jurul bărbatu
lui inert; un accident cardiac. Am dat telefon la salvare. 
Am hotărit să aștept la colțul străzii mașina salvării, 
ajutind astfel la găsirea mai repede a casei.

Minutele treceau. Mașina nu se vedea. Mă precipi
tam către fiecare mașină care se apropia de* colțul 
străzii noastre. La un moment dat a oprit lingă mine 
un turism particular.

— Aveți nevoie de vreun ajutor, doamnă...
— Nu, am răspuns. Aștept mașina salvării pentru 

un bolnav.
— Mă scuzați I V-am văzut căutind in lungul stră

zii cu neliniște și m-am gindit că s-a intimplat ceva, 
că vă pot fi de folos.

Și omul, îmi dau seama acum, ușor încurcat, stin- 
jenit ca gestul lui să nu fie altfel interpretat a plecat

mai departe după ce s-a scuzat încă o dată. N-avea 
de ce.

Mașina salvării nu se vedea. A apărut însă de pe 
0 stradă lăturalnică un IMS. A oprit pe partea 
laltă a străzii. Cu un glas răstit, vulgar, șoferul 
strigat :

— Pe cine aștepți, fă T
Nu i-am răspuns.
— Nu vrei să spui ! De ce nu vrei ?
Am tăcut. A pornit mai departe. Am răsuflat 

rată. Dar la scurt timp, brusc, lingă mine, a frinat ace
lași IMS. Și aceeași voce insolentă, vulgară.

— Nu vrei, ha, să spui pe cine aștepți ?
Numai de bădărănia lui nu-mi ardea, 

lui insinuante, brutale.
— Hai, spune pe cine aștepți ?
Ceasul se apropia de ora două noaptea, 

frică. La numai citeva sute de metri o
Mi s-a făcut 

, ________ __________ ________  . femeie con
tinua să trăiască momente de deznădejde, iar aici 
un om de nimic iși îngăduia obrăznicii pentru care 
poate biciuirea in public ar fi o pedeapsă prea mică. 
Am avut totuși tăria să-i răspund :

— Aștept să plecați dumneavoastră ca să vă 
nota numărul mașinii.

A accelerat, mormăind cuvinte injurioase în timp ce 
notam grăbită numărul mașinii: 22-B-96... Dar ce im
portanță mai avea numărul ?

Din capătul străzii venea salvarea.
Am uitat pe loc incidentul penibil.
Acum, cind la vecini e liniște, cînd pericolul a tre

cut, nu pot să nu-mi amintesc acea oră din noapte, 
cu măruntele ei întîmplări, care spun și bune și rele 
despre oameni.

...Și, care, aș adăuga, trebuie să ne îndemne nu nu
mai la meditație, ci și la atitudine.

Nicolae DRAGOȘ

IN ZIARUL DE AZI:

• Comisiile comitetu* 
lui de partid în acțiune 
© o valoroasa expe
riența a colectivului de 
la „Industria sîrmei" 
din Cîmpia Turzii în fo
losirea maximă a fiecă
rui metru pătrat de su
prafață uzinală © Și în 
pădure tehnica nouă 
este azi ca la ea acasă

— In cadrul politicii de dezvoltare 
multilaterală și în ritm rapid a eco
nomiei naționale, partidul nostru 
acordă o importanță esențială creș
terii susținute a bazei energetice și 
a producției de energie electrică.

La panoul de comandă al termocentralei de la Rogojelu

Eforturilor pe care statul le face pen
tru această dezvoltare trebuie să le 
corespundă o eficiență maximă. Ne
voile de energie ale economiei na
ționale cresc in ritm tot mai intens 
și, ca urmare, corelarea acestora cu 
posibilitățile energetice ale țării ne 
obligă la o gospodărire cît mai judi
cioasă a energiei. Privind din acest 
unghi de vedere corelația între dez
voltarea economică în ansamblu și 
creșterea venitului național, raționa
lizarea consumului de energie și 
combustibil capătă o profundă în
semnătate economico-socială. Hotă- 
rirea Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 13 noiembrie 1973, în le
gătură cu dezvoltarea energeticii și 
măsurile de economisire a combusti
bililor și energiei electrice prezintă o 
importanță deosebită pentru asigura
rea condițiilor de dezvoltare în con
tinuare în ritm susținut a economiei 
naționale, în condiții de maximă efi
ciență. Față de 1973, producția de 
energie electrică va spori în acest an 
cu circa 10 la sută, respectiv, cu 4,7 
miliarde kWh, ajungindu-se la o 
producție de 51,5 miliarde kWh. De 
asemenea, se prevede o sporire a 
cantității de căldură produsă în 
regim de termoficare cu circa 4 mi
lioane Gcal. Dimensiunea aportului 
unităților ministerului la sporirea 
venitului național poate fi conturată 
mai clar dacă arătăm că fiecare kilo- 
wat-oră de energie electrică livrată 
asigură o creștere a producției in
dustriale cu 9,5 lei și a venitului na
țional cu 4 lei. Dar, in același timp, 
să nu uităm că la fiecare 1 000 kWh 
energie electrică economisită se ob
ține o reducere a consumurilor echi
valentă cu 300 mc gaze naturale, 
precum și o economie de investiții, 
în sistemul energetic național, de 
aproximativ 1 500 lei. Iată de ce este 
deosebit de important să producem 
energia electrică în condiții econo
mice, dar în egală măsură să o uti-

lizăm rațional, să n-o risipim sub 
nici o formă.

— In mod firesc, preocuparea 
pentru gospodărirea rațională 
a resurselor energetice începe 
cu începutul: de la producător. 
Principala cale de sporire a 
eficienței economice a produc
ției centralelor electrice, pre
cum și a transportului și distri
buției energiei electrice este, 
de altfel, nemijlocit legată de 
economisirea combustibilului, 
implicit a energiei. Ținind sea
ma de acest considerent, ce ac
țiuni concrete vor fi întreprin
se in acest an in această direc
ție ?

— Ministerul Energiei Electrice are 
răspunderi și sarcini deosebite în 
acest domeniu. Au fost elaborate în 
cadrul fiecărei întreprinderi, pînă la 
nivelul unităților de transport și dis
tribuție a energiei electrice, progra
me de măsuri concrete pentru redu
cerea consumurilor specifice, a con
sumurilor proprii tehnologice și a 
pierderilor în rețelele electrice. Din 
economiile de 4 miliarde kWh ce vor 
fi obținute in acest an. prin redu
cerea volumului de producție față de 
planul aprobat în vara anului trecui, 
ministerului nostru ii revin peste 1 
miliard kWh — care vor fi realizate 
în procesul de producere, transport 
și distribuție a energiei electrice și 
termice — și aproximativ 0,5 miliar
de kWh economii, ce vor fi înregis
trate prin raționalizarea iluminatu
lui public, general și casnic, raționa
lizare dependentă direct de activita
tea acestui minister. Pentru îmbu
nătățirea proceselor de producție 
din centrale, avem în vedere. între 
altele : micșorarea numărului de 
opriri ale agregatelor din cauza ava
riilor, odată cu reducerea la mini-

(Continuare în pag. a IlI-a)

ACORD INAUGURAL

Intîlnire cu munca, marele 
erou al prezentului socialist

în patrulaterul 
otelului

ANTONICA 
secției o- 
siderurgic.

NICOLAE

VĂ PREZENTĂM

Construcțiile 
școlare si 
universitare

în 1974
• Grădinițe de copii cu 
mai mult de 10 200 
locuri, construite din fon
durile statului • Peste 
2 100 noi săli de clasă, 
ateliere-școală cu 10 900 
locuri de practică și in
ternate cu 19 800 de 
locuri • Case de copii și 
școli speciale cu 3 000 
locuri • Amfiteatre uni
versitare, laboratoare, a- 
teliere de practică și sta- 
ții-pilot 
prafață
• 1 799 
tare în

însumi nd o sli
de peste 8 ha 
locuri suplimen- 
ciîmine studen

țești

25 de cititori propun 
redactorilor „Scînteii* 
25 de teme pentru 
reportajele anului ’74:

REȘIȚA. Inginerul 
DIJMĂRESCU, șeful 
țelărie a combinatului 
ne-a comunicat cu mindrie că oțe- 
larii celei mai vechi vetre siderur
gice a țării și-au propus, 
1974, să realizeze, pentru 
oară, o producție de un milion 
tone de oțel cu capacitățile exis
tente. Cum 7 Luînd o serie de mă
suri tehnico-organizatorice și ba- 
zindu-se pe experiență, pe tra
dițiile reșițene. In angajamentul pe 
care și l-au luat se mai precizează 
că vor produce numai oțel de ca
litate și că vor asimila încă trei 
mărci noi de oțel.

De la cea mai veche vatră a 
metalului trecem la cea mai 
nouă, la TÎRGOVIȘTE. La oțelăria 
electrică nr. 1 întîlnim un fost hu-

pentru 
prima

nedorean, pe nume 
ȚIPA. 11 întrebăm : — „Ce motive 
v-au adus aici ?“ „După ce am lu
crat 16 ani la Hunedoara am vrut 
să-mi verific experiența într-o oțe- 
lărie de înaltă tehnicitate. De ase
menea, mi-au plăcut orașul și îm
prejurimile lui. Vreau să-mi con
struiesc în acest oraș o locuință pro
prie, deci să rămîn...".

Cea mai tinără unitate de pe 
platforma Combinatului siderur
gic GALAȚI : uzina cocso-chi- 
rnică. „Cele două baterii de cocsi
ficare de aici, ne spune ing. EMIL 
VERDEȘ, lucrează cu un avans de 
aproape trei luni față de grafic. 
Asta înseamnă că încă în primul 
trimestru al anului acesta vor a- 
tinge, înainte de termen, capacita
tea proiectată. In 1974 urmează să 
intre in funcțiune încă o baterie".

La HUNEDOARA, la lamino
rul de 800 mm, stăm de vorbă 
cu inginerul SAUL JOLDIȘ. Ne 
vorbește despre „ultimul «nou- 
născut» — o instalație de debavu-

rat laminate, pusă în funcțiune zi
lele trecute, și despre faptul că. în 
1974, intenționează să perfecționeze 
această instalație ca să se realizeze 
angajamentul laminoriștilor aces
tei secții : o producție suplimenta
ră de o mie cinci sute de tone de 
laminate".

...în cetâtile 
metalurgiei

„Care este problema nr. 1 a 
«anului XXX» in uzina dv. 7" 
l-am întrebat pe MARIN GHEOR- 
GHIȚA, secretarul comitetului de 
partid de la „23 AUGUST" din

Petre DRAGU
Silviu PODINA
cu sprijinul reporterilor 
și corespondenților „Scînteii1

(Continuare în pag. a V-a)

încă din primele zile din 
noul an. constructorii noilor o- 
biective școlare și universitare 
anunță cele dinții vești îmbucu
rătoare : realizarea importante
lor sarcini ale anului 1974 în 
domeniul construcțiilor școlare 
și universitare a fost pregătită 
mult mai bine și mai din timp 
în comparație cu anii anteriori ; 
s-a asigurat o mai riguroasă 
bază de coordonare a eforturi
lor la nivel central ; planul a 
fost definitivat, defalcat pe o- 
perațiuni și comunicat tuturor 
forurilor de resort, astfel incit 
la viitoarele lucrări să se în
trunească de la prima la ulti
ma operație, atributele execu
ției rapide și de calitate.

înfățișat sintetic și numai 
pe baza investițiilor repartizate 
din fondul central, planul pe 1974 
configurează una dintre cele 
mai mari și mai complexe cam
panii de construcții pentru în- 
vățămint din ultimii ani : peste 
2 100 noi săli dc clasă, internate 
cu aproape 20 000 locuri și a- 
teliere-școală cu 10 400 locuri de 
praotică pentru 
general, liceal și 
sional, grădinițe 
de 10 200 locuri, 
și școli speciale, 
de locuri. Numai fondurile de 
investiții repartizate pentru 
dezvoltarea bazei materiale ne
cesare generalizării treptei I a 
liceului sînt cu peste 60 la sută 
mai mari decît cele cheltuite 
pentru realizările învătămîntu- 
lui liceal și tehnic-profesional 
în 1973. Alte săli de clasă sînt

Mihai IORDANESCU

învătămîntul 
tehnic-profc- 

cu mai mult 
case de eonii 
însumînd 3 000

(Continuare în pag. a IV-a)
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DIVERS
Donald...
de Vîlcea

în timpul săpăturilor pentru 
construirea noului complex șco
lar de utilaj chimic din Rm. Vll- 
cea, au fost scoase la iveală, 
între altele, două statuete din 
piatră. Una din ele, cu o înăl
țime de 38 cm și o greutate da 
9 kg, de o finețe rară, reprezin
tă un rățoi, teribil de asemă
nător cu simpaticul Donald al 
lui Walt Disney. în timp ce spe
cialiștii apreciază că rățoiul de 
piatră descoperit la Rm. Vilcea 
este o splendidă șl originală 
creație din epoca bronzului, citi
torul care ne-a furnizat faptul 
divers conchide glumeț : „In 
sfîrșit, o să avem și noi rățoiul 
nostru în viitoarele pelicula de 
la... „Animafilm".

O... î, oi
serieControl inopinat într-o 

de cooperative agricole din ju
dețul Cluj, asupra modului în 
care sînt ținute evidențele în 
fermele zootehnice. Și s-a evi
dențiat faptul că 29 de viței, 49 
de porci și 41 de oi erau fără... 
stăpîn. Mai exact, șefii de fermă 
„uitaseră" să le treacă în evi
dențe. în schimb, la cooperati
vele agricole din Huedin st Co- 
jocna, 61 de oi își schimbaseră 
stăpinii. Mai exact, unii coope
ratori își aduseseră oile perso
nale să ierneze și să împartă 
tainul cu cele ale obștei. drept 
care s-au împărțit și amenzi 
la toți care-au făcut-o de.„ 
oaie !

Pierduți în...
Bucegi

Doi ingineri — N. Constanti- 
nescu (de la I.C.E. București) și 
O. Teodorescu (de la Grupul 
școlar reparații radio Brăila) au 
plecat de la cabana Caraiman 
să facă o plimbare prin împre
jurimi. Și s-au tot plimbat ei. 
pină s-a întunecat. Apoi, s-au 
rătăcit. Spre norocul lor. tocmai 
atunci poposise la cabană o e- 
chipă „Salvamont” din Bușteni, 
condusă de alpinistul Ion Bratu, 
care a cutreierat ore în șir Bu- 
cegii în căutarea celor doi „nau- 
fragiati". Pe la orele trei noap
tea, „Salvamontul" î-a găsit și , 
l-a adus la cabană, după ce 
trăseseră o spaima grozavă. 
Măcar de n-ar uita-o.

Restaurantul „Miorița 
Vaslui. La o masă, C. Barbu 
se perpelea de mama focului. 
Tare-i mai ardea buza după iacă 
un șpriț, dar nu mai avea o 
lețcaie. Văzînd insă că la masa 
de-alături doi consumatori (P. 
Rădeanu și P. Aștefă-noaie) iși 
cam „consumaseră" resursele de 
trezie, C.B. luă din buzunarul 
unuia 235 de lei, iar de pe de
getul celuilalt, un inel. Cind cei 
doi s-au „trezit" cu paguba și 
au anunțat miliția. C.B. și-a 
„sacrificat" stomacul, înghițind, 
piir și simplu, și bancnotele, și 
Inelul, fapt care l-a făcut pe un 
muzicant să improvizeze pe loc : 
„Inel, inel de aur / Cu banii la 
mijloc" / Te-a înghițit nea Bar
bu I Dar n-a avut noroc". Cit 
despre gustul bancnotelor și, 
mai ales, al inelului, C.B. o să 
poată povesti abia peste 1,5 ani. 
Adică, după !

cojocarilor
Cit timp au fost (că nu mai 

sînt) gestionari la atelierul de 
cojocărie din Bistrița. Vasile 
Vladimir Olinca și Kocsis Gas
par au întocmit tot felul de acte 
false cu „intrări" și „ieșiri” de 
materiale, cu „planuri îndepli
nite și depășite". în plus, au 
sustras și valorificat, pe cont 
propriu, mari cantități de piele. 
Una peste alta, s-a ajuns la un 
prejudiciu de peste 46 000 lei. 
Pentru fiecare din cei doi cojo
cari s-a găsit acum câte un „ac 
de cojoc", să-l simtă pe propria 
lor... piele.

Vata și focul
Din cauza îmbibării cu ulei și 

a curenților de aer, vata s-a 
autoaprins, declanșînd un incen
diu violent in magazia unde era 
depozitată. Și cum magazia se 
afla in apropierea halelor de 
producție. Fabrica de mobilă din 
Dărmănești (Bacău) era amenin
țată de incendiu. Toți muncitorii 
aflațl în schimb, ajutați și de 
alțl cetățeni din împrejurimi, au 
sărit care cu găleți cu apă, care 
cu lopeți, care cu casmale, reu
șind să localizeze și să stingă 
focul, primind de la pompierii 
de meserie cele mai „aprinse 
felicitări.

COMISIILE COMITETULUI

DE PARTID
Comisiile pe probleme ale comite

telor de partid se afirmă ca instru
mente eficace pentru înfăptuirea 
consecventă a principiului muncii și 
conducerii colective, pentru atrage
rea celor mai valoroși și experimen
tați activiști la soluționarea proble
melor majore ale colectivelor din 
care fac parte. Vom încerca să pre
zentăm, In însemnările de fată, una 
din numeroasele experiențe pozitive 
în acest domeniu.

într-una din marile Întreprinderi 
bucureștene — „Industria bumbacu
lui" — comitetul de partid și-a for
mat trei comisii : economică, de pro
pagandă și organizatorică. Alcătuite 
din cadrele cu cea mai bogată expe
riență politică si 
prinzind practic 
zece Ia sută din 
totalul membrilor 
organizației, co
misiile lucrează 
pe baza unor pro
grame trimestria
le aprobate de co
mitetul de partid, 
care se înscriu în 
obiectivele ime
diate și de pers
pectivă ale organizației. Munca lor 
face astfel parte integrantă din ac
tivitatea organizatorică și politică 
desfășurată pentru îndeplinirea sar
cinilor.

Să ilustrăm acestea prin cîteva 
exemplificări. Obiectivul major al 
reducerii cheltuielilor La 1 000 lei 
producție-marfă stă de mai mult 
timp In centrul preocupărilor comi
siei economice. Pentru identificarea 
de noi rezerva și posibilități în a- 
ceastă direcție, comisia a realizat un 
studiu care, așa cum se apreciază, a 
condus la cîteva concluzii a căror a- 
plicare in practică va avea o mare 
importantă și pentru bunul mers al 
producției In anul care a început de 
cîteva zile. Cum s-a procedat ? îm- 
părțiți în colective de cîte 3—5 to
varăși, membrii comisiei au atras 
alături de ei specialiști din sectoare, 
membri ai birourilor organizațiilor de 
partid și, pe baza unei tematici bine 
precizate, au analizat timp de 2—3 
săptămini situația din fiecare secție. 
Pe temeiul constatărilor făcute — in
tre care aceea că în secția de canetat 
deșeurile depășeau lunar 25 kg fire, 
că procentul de cupoane se menținea 
ridicat — s-au formulat propuneri 
concrete privind folosirea mai judi
cioasă a materiilor prime, valorifi
carea superioară a acestora. înlocui
rea unor materiale din import. Așa 
s-a născut și ideea folosirii scamei 
din filatură în amestec cu fibră de 
bumbac, obținîndu-se fire cu caracte
ristici tehnico-calitative cu nimic 
mai prejos celorlalte și. în același 
timp, o economie de peste 4 tone la 
bumbacul importat. Propunerile cu 
caracter economic ale colectivului de 
studiu au fost completate cu sugestii 
pentru organizarea unor acțiuni poli
tice, devenind, după o dezbatere în 
comitetul de partid, în prezența 
membrilor tuturor comisiilor, hotă- 
riri ale comitetului.

Orientîndu-se spre o activitate mai 
largă, mai profundă și, ca atare, mai 
eficientă, comitetul de partid iniția
ză și studii comune a două sau chiar 
trei comisii. De exemplu, analiza 
folosirii integrale a timpului de lucru 
a fost dată spre studiu comisiilor e- 
conomică și de propagandă. Metodă 
eficientă. întrucit neajunsurile nu 
proveneau doar din larghețea unor 
maiștri ori șefi de secții în aproba
rea învoirilor și concediilor fără 
plată, din nerespectarea regulamen
tului 
lipsa 
unor 
bază 
ale disciplinei 
Și de data 
comisiilor au 
suri cu caracter administrativ, sta
bilite cu conducerile secțiilor, dar 
mai cu seamă de măsuri politico- 
educative menite să conducă la for
marea unei opinii de masă împotri
va oricărei manifestări 
plină in producție, la 
răspunderii muncitorești 
allzarea sarcinilor. Toate 
ganizatii de bază din întreprindere 
au înscris pe ordinea de zi a unor 
adunări generale dezbaterea acestei 
probleme. La toate locurile de mun
că, agitația vizuală a fost înnoită :

profesională, eu-

ACȚIUNE
cu ajutorul unor lozinci s-a adus in 
atenție valoarea timpului pierdut : a 
unui minut, a 5 minute, a 480 de mi
nute. Au fost montate „panouri ala 
Intirziaților și absenților", completa
te zilnic, pe fiecare schimb, de către 
un membru al biroului respectivei 
organizații de bază, cu numele celor 
in culpă. S-au intensificat convorbi
rile de la om la om ale agitatorilor. 
Tot de atunci se organizează periodic 
raiduri cu aparatul de fotografiat la 
intrarea in schimburi, ca și in tim
pul orelor de producție, imaginile 
insotite de comentarii găsindu-și lo
cul la gazeta satirică intitulată su
gestiv „Te văd. te văd !“.

De curind, comisiile organizatoric# 
și de propagandă au analizat cum

comisiilor pe probleme spre a-și con
tura un punct de vedere cît mai ju
dicios, cit mai real in chestiuni de 
interes major. Cîteva sondaje opera
tive ale comisiei economice In secții 
li ateliere, de exemplu, au contribuit 
la precizarea poziției participanților 
din partea comitetului de partid la 
dezbaterea din luna decembrie în co
mitetul oamenilor muncii cu privire 
la modul cum s-au efectuat pregă
tirile pentru ca noul an de producție 
să demareze din plin, fără piedici.

Una din laturile pozitive esențiale 
ale modului de lucru al comisiilor 
pe probleme ni ie pare a fi in
tervenția activă, ajutorul concret 
acordat In soluționarea unor neajun
suri intilnite in

Din experiența organizației de partid
dintr-o mare întreprindere bucureșteană

se desfășoară educarea comunistă a 
tinerilor și pregătirea primirii în 
partid a celor mai valoroși dintre ei. 
Tot Intr-o acțiune comună au fost 
antrenate comisiile pe probleme 
pentru a analiza modul cum este fo
losită forța de muncă existentă și 
cum se asigură necesarul de cadre 
calificate pentru viitor. Deosebit in 
această acțiune — a tinut să subli
nieze tovarășa Constanta Terzian, 
responsabila comisiei economice și 
director adjunct al întreprinderii — 
este faptul că dezbaterea finală s-a 
organizat in comun de către comite
tul de partid și comitetul oamenilor 
muncii, conturîndu-se măsuri multi
ple pe plan economic, politic, admi
nistrativ în sarcina tuturor factorilor 
responsabili. De menționat între a- 
cestea : devansarea organizării unor 
cursuri de calificare la locul de mun
că ; preluarea elevelor de la școala 
profesională in grija organizației de 
partid, acestea fiind repartizate pe 
lingă comunistele cu cea mai bogată 
experiență.

Ar mai fi de amintit că, uneori, 
comitetul de partid folosește studiile

diferite locuri de
muncă, și nu
doar consemna
rea lor. în cursul 
amintitului studiu 
privind reducerea 
cheltuielilor de 
producție, bună
oară — ns re
lata tovarășul Ilie 
Stină, membru al 
comisiei economi
ce — s-au consta- 

în pregătirea unor îm- 
Fără a 
analizei

tat lacune 
primeurl. 
minarea 
studiului, 
conducere 
imediat un curs rapid, cu 
zilnică, pentru 
Cupoanele — principala consecință a 
insuficientei calificări — Înregistrea
ză de atunci scăderi substanțiale.

întreprinderea a Încheiat anul tre
cut cu un bilanț pozitiv: prevederile 
inițiale ale planului au fost îndepli
nite, iar din sporul de producție de 
75 421 000 lei pe întregul cincinal, 
42 400 000 lei s-au și realizat. Dovadă 
concludentă a capacității colectivului 
de a îndeplini cincinalul înainte de 
termen. Folosirea mai largă a ca
drelor din întreprindere, a tuturor 
comuniștilor, a acelor instrumente 
de mare preț care sînt comisiile pe 
probleme 
pentru 
ducerii 
lor de 
fată.

«e aștepta ter
ii ‘ -

împreună cu
s-atehnică

finalizarea 
sadrele de 

organizat 
predare 

ridicarea calificării.

reprezintă, neîndoielnic, 
comitetul de partid chezășia 
la capăt cu succes a sarcini- 
mare răspundere ce-i stau în

Maria BABOIAN

Popas în decorul alb al munților

(Urmare din pag. I)

Invățămîntul agrozootehnic

se organizeze aplicații

De la 31 Ianuarie 197%

MAJORAREA 
CIȘTIGURILOR LUNARE 

LA OBLIGAȚIUNILE C.E.C.
*

I

*

i

*
*

)

)

L

Incepînd cu tragerea la sorți 
pentru lima ianuarie 1974 va 
intra în vigoare un plan majo
rat de cîștiguri la depunerile 
obligațiuni C.E.C.

Potrivit noului plan, Casa 
Economii și Consemnațiunl 
acorda lunar 5 716 cîștiguri 
valoare totală d. 1732 000 
lei.

Ciștigurlle au valori indivi
duale de 100 000 de lei, 75 000 de 
lei, 50 000 de lei, 25 000 de lei, 
10 000 de lei, 8 000 de lei. 5 000 
de lei și altele.

Cetățenii care doresc să eco
nomisească pe obligațiuni C.E.C. 
le pot cumpăra Ia valoarea lor 
nominală in primele zece zile 
ale fiecărei luni de la oricare 
unitate a’ Casei de Economii și 
Consemnațiuni și unitate poșta
lă din tară.

o constituie cuprinderea In cursu
rile agrozootehnice a unui număr 

de cooperatori șl 
agricultură și, in 
celor care au an

in acord global, 
organiza cursurile

CE NE PROMITE MERCUR IN 74 ?
în ediția de Ieri, „Te

lexul cetățenesc" făcea 
cunoscută cititorilor zia
rului nostru următoarea 
știre : în 1974 magazinele 
de la orașe și sate vor 
pune la dispoziția cum
părătorilor tot atîtea măr
furi cite s-au vindut în 
trei ani : 1959-1961.

S-au pregătit comer- 
cianții pentru a tace față 
unui asemenea volum 
deosebit de vînzări ?

FONDUL DE MARFA 
a fost contractat cu în
treprinderile producă
toare. E adevărat, nu 
s-a reușit achiziționa
rea unui sortiment care 
să corespundă in totali
tate solicitărilor cumpă
rătorilor (vechea lacună 
a aprovizionării !), insă 
cantitativ cererile au fost 
acoperite la nivelul pla
nului. în ce privește 
SORTIMENTUL, s-au ob
ținut, totuși, unele îmbu
nătățiri față de anii pre
cedenți, in 74 urmînd să 
se desfacă prin magazi
nele comerțului un număr 
însemnat de produse noi: 
peste 200 de articole de 
uz casnic și electrotehnice, 
213 noi sortimente de mo
bilier, 144 noi sortimente 
de produse alimentare, 
mai multe sute de modele 
noi de produse textile, 
încălțăminte și tricotaje. 
Și, ceea ce este mai im
portant, majoritatea aces
tor noutăți vor fi livrate 
unităților comerciale eșa
lonat, incepînd cu prime-

le luni ale anului. Se cu
vine, de asemenea, men
ționat în mod aparte că 
pentru 74 — mal mult 
decît pînă acum _ pro
dusele au fost achizițio
nate de la întreprinderile 
producătoare după o cer
cetare prealabilă a solici
tărilor populației. De e- 
xemplu, în sectorul ar
ticolelor de uz cas
nic, contractările centra
lizate pentru 1974 au fost 
precedate de contractări 
locale în fiecare județ. în 
plus, pentru acest an s-au 
organizat — pentru pri
ma dată — acțiuni pre- 
contractuale (in princi
palele localități din țară) 
cu participarea producă
torilor locali și a celor
lalte întreprinderi din 
profilul metalo-chimic 
din țară. Tot ca o nouta
te: la contractarea fondu
lui de marfă destinat a- 
provizionării magazine
lor în 74 s-au foloșit re
zultatele studiilor
prinse de Institutul 
cercetări comerciale 
un eșantion de circa 
de magazine.

Desfacerea în 1974 
unui fond de marfă 
mult îmbunătățit ca struc
tură și superior cantitativ 
celui din anii precedenți — 
pune în fața comercianți- 
lor și o altă problemă : 
vor fi in măsură actualele 
magazine să asigure vîn- 
jarea mărfurilor contrac
tate în condiții corespun-

la 
ac- 
co-

la 
trebui

de aur

Ac pentru
cojocul

de indlsci- 
dezvoltarea 
fată de re
cele 16 ar

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții „Scînteii

de ordine interioară, ci și din 
de preocupare și exigentă a 
birouri i

fată de
ale organizațiilor de 

> problemele concrete 
socialiste a muncii, 
aceasta constatările 
fost urmate de mă-

între- 
de 
pe 

200

Inel, inel

lină

care

De ce Mitică?

trăs-
Pa-

de 
nu- 

cen-
Novaci, din Vaideeni... Și nu 
i s-a alăturat însuși șeful 
persoană, plus autoturismul Intre- 
(folosit ilegal). Drept pentru

necinstei

Torceau lină 
din... fuiorul

MOTTO : „Am îndeplinit funcția de a- 
chizitor al centrului D.C.A. Calafat pină în 
mal 1965, cind mi s-a pus în vedere că. 
avind antecedente penale, nu mai pot în
deplini această funcție. A fost insă numi
tă soția mea, deși în fapt eu am Întocmit 
toate actele și am efectuat toate operațiile, 
fiindcă aveam experiență în materie..."

PROLOG :
Către sfîrșitul unei toamne, o veste trăs

net se abătu prin birourile centrului D.C.A 
Calafat. După spusele unora, martori ai 
evenimentului, chiar mai departe de aici. 
Deci, o veste trăsnet ; familia Svîgnea din 
comuna Desa (vezi motto) are lipsă 186,6 
kg de lină (aproape 11 000 lei !). Autorii 
descoperirii — Gheorghe Grămescu, însuși 
șeful centrului D.C.A. Calafat, și Mircea 
Novac, insuși revizorul contabil al între
prinderii. Treabă serioasă, deci ! Nu mai 
răminea decit să fie puse pe fir organele 
in drept. Credeți ? Aș ! Nici vorbă. Dar 
mai bine să intrăm in...

CUPRINS : (repovestit în instanță) :
— Am convenit — arăta Gh. Grămescu 

— să nu sesizăm organele legale și am dat 
inculpatului Svîgnea un termen de o lună, 
timp în care să acopere lipsa. Insă n-am 
mai verificat acest aspect în nici un fel...

De ce oare ? Să ascultăm mai departe :
— ...este adevărat că am fost acasă la 

Svîgnea cu contabilul Cîrstoiu. cu 1 revizo
rul Novac, cu șeful planului, cu șeful co
lectărilor... De obicei ni se servea masa, 
fără să facem chefuri...

Așa că Iul S.I. 1 s-a oferit cu generozi-

zătoare ? Pornind de 
analiza amănunțită a 
tualei dotări a rețelei 
merciale, s-a ajuns 
concluzia că vor 
depuse în continuare noi 
eforturi pentru SPORI
REA NUMĂRULUI de 
MAGAZINE, pentru mal 
buna lor organizare. Ca 
atare, în 74 comerțul va 
beneficia nu numai de 
zestrea de noi magazine 
din anul precedent (cind 
s-au dat în folosință circa 
250 000 mp spații comer
ciale), dar și de noile uni
tăți care se vor construi 
in 1974 : 400 000 mp, cu 
precădere magazine la 
parterele blocurilor, pre
cum și 8 mari magazine 
universale la Craiova, 
Tg. Jiu, Ploiești, Brașov, 
Slaitina, Buzău, Suceava 
și Reșița. în acest fel, co
merțul va ajunge să dis
pună la sfîrșitul anului 
acesta de o suprafață de 
desfacere de aproape 6 
milioane mp, dublu decît 
în urmă cu 12 ani.

în 
din comerț 
rîti 
acorde _ ___
rită ORGANIZĂRII SU
PERIOARE A DES
FACERILOR, dezvoltând 
o serie de forme moder
ne de comerț care reduc 
substanțial timpul afec
tat cumpărăturilor. Astfel, 
la sfîrșitul lui 74 vor 
funcționa în fiecare județ 
al țării case de fcomenzi 
(la 31 decembrie 1974 nu-

sfîrșit, lucrătorii 
sînt hotă- 

ca în acest an să 
o atenție spo-

" rUSLV 'Sâi tCnll'Ika!TVn‘l'

tate și un „răgaz" („zicea șeful centrului, 
Gh. Grămescu, că nu trebuie anunțată lip
sa mai departe fiindcă va suporta conse
cințe nu numai Svîgnea, ci și întreprinde
rea. Pentru că acesta, deși avea antece
dente, a fost totuși angajat și menținut în 
funcție"...). Un răgaz și nu numai atît :

— La insistențele lui Grămescu, am îm
prumutat 12 000 lei de la doi achizitori și 
i-am dat lui Svîgnea ca să cumpere 
In loc (C. Cîrstoiu, fost contabil-șef).

Și a cumpărat Svîgnea lină, nimic 
zis. Din 
mai el : 
trului în 
prinderii 
întreaga afacere a ajuns la...

EPILOG :
Cu o precizare însă : după vestea 

net, a urmat o veste-și-mai-trăsnet. 
guba totală : aproape 150 000 lei. Nu degea
ba se iscase spaima, nu degeaba săriseră ca 
fripți mai marii lui Svîgnea...

Cît privește sfîrșitul, acum toată compa
nia se află la loc sigur : între 1 și 11 ani. 
După cota de... participatie I

— Să vedeți... nu făceam speculă... Tot 
ce-am vindut pe piață, tot miezul de nucă 
provine din gospodăria părintească.

Cu atenție, cu respectul datorat legii, 
organele în drept au verificat și aceste 
susțineri. Putea Dumitru Bondoc, zis Mi
tică — surprins speculînd cantități apre
ciabile de miez de nucă pe piețele Capi
talei — să aibă „marfa" din ograda pă
rintească ? Nu putea — a sunat categoric 
rezultatul verificărilor. Ehe, trebuia să aibă 
Bondoc bătrinul o livadă plină de nuci și 
tot n-ar fi ieșit atîtea cite i-au trecut prin 
mină feciorului risipitor și... pribeag. Fi
indcă, dacă Mitică n-avea nuci acolo în

mărul lor total va ajunge 
la circa 260), se va extinde 
rețeaua de microcase de 
comenzi cu incă 100 de 
unități, 265 de magazine 
alimentare vor fi reorga
nizate pe sistemul vinză- 
rti prin autoservire, vor 
fi organizate 40 de bu
cătării de bloc, 500 de noi 
bufete de Incintă in în
treprinderi și instituții, 
75 de restaurante cu 
autoservire, 275 de unități 
și secții „Gospodina" etc. 
Totodată, în ‘ 
zolva într-o 
mare decit 
problema 
produselor : 
fost pusă 
mașină de preambalat de 
mare eficiență ce poate fi 
utilizată în 
merciale și 
gazine.

...Acestea
gur, prezentate succint — 
principalele noutăți ce ni 
le oferă comerțul pentru 
74. Este evident că în 
acest an lucrătorii din 
comerț sînt hotăriti să-și 
perfecționeze — mai mult 
decit au făcut-o pînă a- . 
cum — propria lor activi
tate. astfel ca, împreună 
cu întreprinderile produ
cătoare, să contribuie in 
tot mai mare măsuiră la 
traducerea în viață a po
liticii partidului de îmbu
nătățire continuă a nive
lului de trai al popu
lației.

’74 se va re- 
măsură mai 
pînă acum 
preambalării 

recent, a 
la punct o

depozitele co
in marile ma-
ar ti — desi-

Mihal IONESCU

cit mai mare 
muncitori din 
mod deosebit, a 
gajat producția 
Măsura de a se 
agrozootehnice pe formații de mun
că — fermă, brigadă, secție de me
canizare — va asigura pregătirea 
profesională unitară a tuturor ce
lor care trebuie să contribuie la 
realizarea producției in formația 
respectivă.

Experiența de pînă acum a do
vedit că învătămîntul agrozooteh
nic se dovedește eficient numai a- 
tunci cind asigură acumularea de 
către cursanti a unui volum cît 
mai mare de cunoștințe tehnice, 
strîns legate de activitatea pe care 
o desfășoară, cind se creează con
diții pentru aplicarea lor în pro
ducție. Iată de ce este deosebit 
de important ca temele dezbătute 
la cursuri să fie strîns legate de 
specificul producției în formația de 
muncă, să fie însoțite de de
monstrații practice si dezbateri pe 
cazuri concrete din unitatea res
pectivă. Se cunosc neajunsurile ce 
s-au manifestat în ceilalți ani. în 
ceea ce privește conținutul lecții
lor care. în nu puține cazuri, nu 
erau axate pe profilul producției 
din formația de muncă, aveau un 
caracter general. Pentru a nu se 
repeta asemenea situații, de la în
tocmirea tematicii trebuie să se 
stabilească tratarea tuturor aspec
telor tehnologiilor care urmează să 
fie aplicate la cultura plantelor sau 
la creșterea animalelor, să se a- 
dapteșe indicațiile tehnice de or
din (general la condițiile naturale 
locale.7 IhtrUCît cursurile se orga-: ' 
nizează pe formații de muncă, por
nind de la cunoașterea sarcinilor 
da producție Pe anul 1974. temele 
trebuie să cuprindă studierea a- 
mănuntită a măsurilor menite să a- 
sigure realizarea și depășirea pro
ducțiilor planificate.

Nivelul cunoștințelor ce vor fi a- 
cumulate depinde în măsură hotă- 
rîtoare de nivelul expunerilor, de 
organizarea dezbaterilor 
legătură cu problemele 
din formația de muncă 
Iată de ce se 
cursuri să fie 
specialiști din 
neri agronomi, 
nizatori, zootehniști și medici ve
terinari — care răspund de secto
rul de activitate pentru care se or
ganizează cursul respectiv. Ținînd 
seama de complexitatea probleme
lor din agricultură. de fap
tul că. an de an. apar tehnici 
noi, unele teme de importanță deo
sebită vor fi expuse de cadre de 
la direcțiile agTicole. uniunile ju
dețene ale cooperativelor agricole 
de producție, stațiuni experimen
tale. institute de învătămînt su
perior, licee de specialitate. Pen
tru a evita prelegerile abstrac-

în strînsă 
producției 
respectivă, 
ca aceste 
de către 

ingi-

impune 
conduse 
agricultură

horticultori, îneca

te. lectorii vor trebui să se 
pregătească din timp, să cunoască 
bine problemele ce se ridică în 
activitatea productivă a unității 
respective.

Concomitent cu desfășurarea te
meinică a dezbaterilor, este nece
sar să 
practice și alte activități care să 
permită aprofundarea cunoștințelor 
teoretice. De un real folos este ca, 
in dezbaterile din cadrul cursurilor, 
brigadierii, șefii de echipă, coope
ratorii. mecanizatorii, îngrijitorii de 
animale care au obținut producții 
mari să împărtășească experiența 
lor pozitivă, să facă cunoscute re
zultatele muncii lor. De asemenea, 
este deosebit de utilă măsura ca 
la televiziune să se organizeze, de 
două ori ne săptămînă în perioa
da de iarnă și o dată pe săptămînă 
ti) restul anului, cicluri de lecții 
profesionale și emisiuni teleenci- 
clopedice destinate țăranilor coo
peratori și muncitorilor din unită
țile agricole de stat.

Tinîndu-se seama de însemnăta
tea deosebită pe care o reprezin
tă ridicarea nivelului de cunoștin
țe profesionale ale oamenilor mun
cii din agricultură, pentru îndepli
nirea si 
portante 
direcțiile 
peratîste 
tătilor agricole au obligația să se 
ocupe cu cea mal mare răspun
dere de buna organizare a învă- 
tămintului agrozootehnic fci toate 
unitățile agricole socialiste, să ia 
măsuri neîntârziate pentru a asi
gura condițiile materiale necesare 
desfășurării normale, fără întreru
peri. a cursurilor si a celorlalte 
forme de pregătire profesională a 
țărănimii. De asemenea, este 
cesar ca comitetele comunale 
partid, organizațiile de partid 
unitățile agricole să exercite 
control sistematic asupra desfășu
rării învătămintuiui agrozootehnic, 
să explice oamenilor că este în 
interesul lor șl al producției să 
participe cu regularitate la cursuri 
și să-și însușească noi cunoștințe, 
să combată orice tendințe de for
malism în expunerea și dezbaterea 
problemelor.

în condițiile progresului tehnic 
in agricultură, ale modernizării și 
mecanizării proceselor de muncă, 
ale cerințelor creșterii eficientei 
muncii în această ramură, a de
venit o necesitate obiectivă ca în
treaga 
ceilalți 
gricole 
cere și 
dice necontenit nivelul profesional 
și tehnic. Aceasta va permite să 
(ie folosită cu rezultate si mai 
bune baza tehnico-materială. in 
continuă dezvoltare, a agriculturii, 
să fie valorificate mai intens re
zervele și posibilitățile de creștere 
a producției în această ramură im
portantă a economiei.

depășirea sarcinilor lm- 
ce le revin în anul 1974, 
agricole și uniunile coo- 
județene, conducerile uni-

ne- 
de 

din
un

tărănime. mecanizatorii si 
lucrători din unitățile a- 
de stat, cadrele de condu- 
specialiștii agricoli să-și ri-

omm<
satul din Argeș, avea în schimb nevastă, 
copil...

— Da, este adevărat acest lucru — a 
recunoscut el in fața instanței — dar 6tau 
de mai multă vreme flotant in București... 
Cam de cind am ispășit condamnarea pen
tru speculă din '64. De altfel, din '66 nici 
n-am mai fost încadrat in cîmpul muncii..

De ce Mitică ? Aveai o meserie frumoa
să și căutată : zidăria. Pînă și in satul tău 
era mare nevoie de ea. Dar ți-ai dispre
țuit meseria și. umblind cu ce-ai umblat, 
ai ajuns iar la pușcărie ? Nu era mai bine 
să te fi întors acasă. Mitică ?

ochi și omul a rămas infirm pe viață. Din- 
tr-o joacă. Dmtr-o neatenție, 
ales, din nerespectarea regulilor 
locului de muncă !

Am 
scoate 
uneori 
mai a 
n-a vrut «ă-i cauzeze nipi un rău cole
gului său. Dar iată că s-a întimplat. Deci, 
atenție tuturor amatorilor de asemenea 
hirjoneli, unele cu deconturi neașteptate.

Dar, mai 
firești ale

pentru aredat cazul
în evidentă 
dramatice, 

normelor de lucru. Firește că tinăra

de mai sus,
urinările imprevizibile, 

ale nerespectării întoc-

în instanță, E.D. Atunci am prins șl eu 
curaj și am inceput să vînd... Știti, dacă 
el n-au numărat, nici eu n-am insistat să 
se facă numărătoarea...

Dacă el n-a avut „curajul" să ceară re
vizorilor să-și facă meseria așa cum tre
buie, oare nu e cazul să se ceară condu
cerii întreprinderii să facă o numărătoare 
completă a tuturor celor care cu „delicate
țea" lor l-au încurajat pe E.D. ?

o
hîrjoneală

...Judecătoria sectorului nr. 6. în fața 
instanței, o fată tinără își frămîntă mii- 
nile. Două boabe de lacrimă 1 se preling 
pe obraji.

— ...N-am vrut, vă rog să mă credeți 
că-mi pare foarte rău, dar nu m-am gin- 
dit c-o să i se întâmple așa ceva...

E sinceră : zbuciumul ei sufletesc .... 
lasă nici un dubiu asupra regretelor. Și 
totuși Iordana V. este trimisă in judecată 
pentru vătămare corporală gravă din cul
pă. ...S-a intimplat intr-o seară in secția de 
cazangerie grea a uzinei „Vulcan", 
dana V. suda o grindă metalică. La 
7 metri, un coleg a dat drumul la 
comprimat să curețe zgura de pe o 
sudată. Jetul de aer a ridicat praful și spre 
I.V. Atunci i s-a părut că, intenționat, co
legul ei a făcut acest lucru, în joacă. A vrut 
să-i atragă atenția că n-are chef de joacă : 
a luat un capăt de electrod și l-a aruncat 
în direcția colegului...

Ce-a urmat ? Electrodul l-a nimerit in

nu

lor- 
vre<> 

aerul 
ramă

/K

II verificau,

nu numarau
Nu se știe precis de unde se iscase zvo

nul, dar cert este că se adeverea : cine a- 
vea nevoie de anvelope, piese de schimb 
sau alte accesorii automobilistice, n-avea 
decit să se adreseze la magazia I.T.B.-ului 
din strada Galați ; piese Calitatea întii, 
nol-nouțe și cu preț redus ! Deschi
sese sus-numita întreprindere un magazin 
de profil ? Nici vorbă. Atunci ? Magazio
nerul Emil Dobrescu, sub nasul mai mari
lor săi direcți și al revizorilor de gestiuni, 
a scos la tarabă averea întreprinderii. Pre
judiciul ? N-a apucat să vindă decit de 
100 000...

— Nu se poate, noi l-am verificat me
reu și n-a ieșit lipsă ! au sărit in sus re
vizorii cind au aflat 
aerului.

— E adevărat, mi 
multe ori gestiunea. 
Și, deși aveam lipsuri, 
băgat in seamă — la risipește nedumerirea

de isprăvile magazia-

s-a verificat de mat 
Dar... numai scriptic ! 

revizorii nu le-au

Din caietul
grefierului

„Recunosc că într-adevăr am distrus cu 
un topor ușile de la apartamentele vecine. 
Arăt însă câ nu mi-am dat seama ce fac. 
deoarece eram foarte necăjit pe motiv că 
nu-mi găsisem acasă nevasta, ceea ce m-a 
determinat să plec in căutarea ei“...

(Din justificările lui Ion Gră- 
mescu din București, str. Iacob 

Andrei nr. 42)
„Am mers la magazinul „Victoria", la 

raionul cu autoservire și din raftul unde 
erau expuși pantofi bărbătești, am încălțat 
o pereche de pantofi maron, îmoletiți. de 
225 lei perechea ; îmi veneau bine... ca a- 
tare, am lăsat pantofii mei sub scaun și am 
dat să ies...“.

(Petre N. de felul său din A- 
lexandria, fată-n fată cu pro- 
pria-i faptă. Sentința definiti
vă : 5 luni închisoare. Dosarul 
nr. 5555/1973 judecătoria secto

rului 4)
Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU
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Fă informăm că oțelăria 
și-a dublat capacitatea 
de producție pe aceeași 
suprafață construită...

în fața adunării activului de partid 
al organizației județene Cluj, ce a 
avut loc cu ocazia vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din toamna anu
lui trecut, maistrul oțelar, E-
roul Muncii Socialiste Mihai Blag 
spunea printre altele că oțelăria de 
Ia Cimpia Turzii și-a dublat capaci
tatea de producție, pe aceeași supra
față construită, față de parametrii 
din proiecte, și aceasta în condițiile 
diversificării continue a sortimente
lor de oțeluri, potrivit cerințelor e- 
conomiei. Este un rezultat care ono
rează activitatea 
partid din această 

întreprinderii „In
dustria Sîrmei" 
din Cîmpia Turzii. 
a specialiștilor și 
colectivului de 
muncitori, tehni
cieni și ingineri.

— Cum am du
blat capacitatea 
de producție ? — 
ne întâmpină teh
nologul secției, 
inginerul loan 
Bindean. Pe scurt, 
am putea spune 
următoarele. Ni s-a cerut mal mult 
oțel cu caracteristici superioare. îm
preună cu comuniștii, cu întregul co
lectiv am analizat situația. Cu con- 
simțămîntul tuturor, am trecut trep
tat la mărirea capacității cuptoarelor, 
ne-am străduit să obținem, de la fie
care cuptor, un randament maxim. 
Am atins indici superiori de utili
zare a timpului de funcționare — 
de 91,2 Ia cuptoarele electrice și de 
92,3 la cele Siemens Martin. Totoda
tă, ni s-a cerut să diversificăm pro
ducția de oțeluri, în funcție de soli
citările beneficiarilor interni și ale 
partenerilor de comerț exterior de 
peste hotare. Am intensificat și a- 
ceastă acțiune, pe care o continuăm, 
în prezent, peste 60 Ia sută din to
talul producției o reprezintă mărcile 
de oțeluri aliate și înalt aliate, oțe
luri carbon superioare, pentru con
strucția de mașini.

Aflăm că, de fapt, nu oțelăria de
ține „recordul" celui mai mare ran
dament de producție pe metru pă
trat de suprafață construită. în ea, 
gradul de acoperire cu utilaje este 
de 82 Ia sută din suprafață, pe cînd 
in secția de bare trase acesta este de 
92 la sută, în trăgătoria de oțel tare 
— de 91 la sută, în sectoarele lami
noare, secția de electrozi — de 87—88 
Ia sută. Este deci vorba de o preo
cupare stăruitoare, generală, din par
tea întregii organizații de partid, a 
conducerii întreprinderii, pentru 
ca fiecare metru pătrat de spa
țiu industrial să aibă o aco
perire productivă cît mai mare. 
Prin folosirea intensivă și extensivă 
a utilajelor, a suprafețelor construi
te, în anul 1973 s-au realizat supli
mentar ■— pe ansamblul întreprinde
rii — produse în valoare de peste 60 
milioane lei, odată cu modernizarea 
și înnoirea a 35 la sută din totalul 
producției.

Colectivului de la trăgătoria de o- 
țel tare nr. 1 i s-a cerut, în ultimele 
luni, să facă eforturi pentru a se pro
fila pe producția de sîrme speciale, 
îndeplinirea unei atari cerințe a 
impus reorganizarea întregului flux 
de fabricație, utilizarea gospodăreas
că și eficientă a întregii suprafețe de 
producție. Ca urmare, producția de 
sîrme pentru arcuri, care deține pon
derea, a crescut de 3,5 ori față de 
perioada anterioară. în hala de tra
tamente, pe același spațiu, s-au con-

organizației de 
secție fruntașă a

struit cuptoarele de recoacere noi de 
dimensiuni raționale — adevărate 
„bijuterii" ale tehnicii — cu o pro
ductivitate mai mare, în parte reali
zate prin autodotare. Pe spațiul ră
mas disponibil s-a amplasat instala
ția pentru sirma de taloane auto ală- 
mită.

— întreaga reorganizare a fluxului 
tehnologic, în funcție de fabricarea 
sortimentelor solicitate — ne spunea 
maistrul Augustin Ilea, secretarul 
comitetului de partid din secție — s-a 
efectuat în urma consultării comuniș
tilor, a întregului colectiv. Proiectan
tul, în multe cazuri, a adus diverse

0 valoroasă experiență a colectivului de la
„Industria Sîrmei“ — Cîmpia Turzii 
în folosirea maximă a spațiului uzinal

perfecționări, corespunzător propu
nerilor muncitorilor, In așa fel ca 
randamentul să fie maxim. Iată un 
exemplu. Proiectul pentru instalația 
de galvanizare a sirmei de taloane 
prevedea așezarea acesteia pe un 
singur plan. Dacă soluția ar fi rămas 
așa, era nevoie de construcția unor 
noi spații. Analizat de către comu
niști, proiectul a fost îmbunătățit, în 
sensul că instalația a fost amplasa
tă pe verticală ; pompele și rezer
voarele la subsol, instalația propriu- 
zisă la nivelul dușumelei, iar insta
lația electrică și de ventilație la ni
velul acoperișului. Tot la fel, ni s-a 
cerut să fabricăm sîrme pentru gar
nituri de carde. Dar, pentru aceasta, 
era nevoie de spațiu. Organizația 
de partid a propus să fie folosită, în 
acest scop, magazia de produse fi
nite. Aceasta este înaltă și poate su
porta o platformă. Ca atare. în spa
țiul respectiv a fost montat un cup
tor de tratamente ; în plus, am re
zervat și spațiul necesar pentru încă 
unul, dacă ni se va cere să mărim 
producția din acest sortiment, deo
sebit de util economiei.

Cu patru ani în urmă, cînd secre
tarul general al partidului a vizitat 
uzina, secția TOT-2 semăna cu o 
uriașă sală de spectacole. Ici-colo, 
cîte un utilaj ; prin secție se putea 
circula cu camionul, indicația de a 
se ocupa suprafețele disponibile cu 
utilaje și instalații, in scopuri pro
ductive, a fost indeplinită. S-au uti
lat toate suprafețele cu instalații în 
flux, iar acolo unde, totuși, au mai 
rămas metri pătrați disponibili, la 
colțuri, s-au instalat mașini de' tre
filat singulare. Producția a crescut 
cu peste 30 la sută. La aceasta a 
tribuit, desigur, și specializarea 
ției pe numai două sortimente 
bază.

Și secția de bare trase a fost com
plet reorganizată. Cuptoarele cu va
tră mobilă, învechite, au fost înlocui
te cu altele de recoacere continuă, 
cu viteze mai mari și cu atmosferă 
controlată. Pe aceleași spații s-au 
montat două bancuri de tras, 3 ma
șini de trefilat gravitaționale și 6 
mașini de debitat bare. în felul aces
ta, în hala veche, capacitatea de pro
ducție a crescut cu 17 000 tone la 
bare trase (gama pînă la 14 mm) 
pentru care există o mare cerere 
din partea economiei. In plus, se

acasa
mobilă

st

lu-

cinci

dubleze 
la sor- 
respec- 

secția 
tot în-

Mlhat BAZU 
corespondentul 
„Scînteir

gros, 
capa-

5 000 
dimi- 
sub-

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

tehnica nouă este
azi ca

realizează o producție sporită de ba
re trase din oțel aliat și pentru rulmenți.

Chiar și în magazia de produse fi
nite a secției trăgătorie de oțel moa
le, după cum ne explică inginerul 
Virgil Cimpeanu, tehnologul secției 
In spațiul disponibil au fost ampla
sate un cuptor de recoacere continuă 
și trei mașini de trefilat cu mai mul
te trageri, realizîndu-se în acest spa
țiu o producție de 6 000 tone. Tot aici 
se vor mai monta trei mașini de re- 
bobinat sirmă pentru balotat paie și 
alte produse, sortiment cu mare cău
tare, secția urmînd să-și 

producția 
timentul 
tiv. La 
zincator, 
tr-un spațiu de 
depozitare, au fost 
montate instala
ții de zincat sîrme 
cu strat 
pentru o 
citate de 
de tone, 
nuîndu-se 
stanțial importul 
acestora.

— Eforturile noastre în domeniul 
utilizării eficiente a spațiilor de pro
ducție, diversificării și modernizării 
producției — ne relata directorul în
treprinderii, tovarășul loan Stana- 
tiev, Erou al Muncii Socialiste — au 
fost apreciate de secretarul general 
al partidului eu ocazia recentei vi
zite. Dar, așa cum a arătat dînsul, 
trebuie să ținem seama de faptul că 
necesitățile economiei cresc tot mai 
mult Din nou am analizat lucrurile. 
Spațiile noastre industriale pot fi 
încărcate și mai bine. După cite se 
știe, conducerea partidului a aprobat 
ca anul acesta să inceapă construc
ția unei oțelării cu o capacitate ini
țială de 300 000 tone, urmînd ca in 
1980 să ajungă la 500 000 tone. Va fi 
o oțelărie cu o producție de inaltă 
tehnicitate care, pe unitatea de su
prafață, va produce de 4—5 ori mai 
mult decit cea existentă, în condi
țiile unei eficiente superioare.

Fabrica de
Nehoiu abia a împli
nit un an de la intra
rea ei în funcțiune. 
Alături de unitățile de 
exploatare a lemnului 
din această zonă, noua 
unitate și-a creat, în 
scurt timp, o presti
gioasă carte de vizită 
in rîndul beneficiari
lor, pentru mobila re
alizată, de bună cali
tate. La secția finisaj, 
un tinăr mărunțel, cu 
priviri aprige și miș
cări iuți, mînuiește 
butoanele tabloului de 
comandă al instalației 
semiautomate de imer
sie. Are 25 de ani și 
este maistrul secției, 
omul care coordonează 
munca a 45 de mun
citori, a căror medie 
de vîrstă nu trece de 
24 de ani. Ion Sauliuc 
se numără printre pu
ținii meseriași ai' fa
bricii care nu sint din 
partea locului.

— Vreme de 
ani am lucrat la Com
binatul de prelucrare 
a lemnului din Sighe- 
tul Marmației, mărtu
risește el. După ab
solvirea școlii de 
maiștri de la Codlea, 
in iunie 1972, am venit 
să lucrez în unitatea 
din Nehoiu. Pe atunci 
se afla în faza de mon
taj al utilajelor. Să 
nu credeți că familia 
ce locuia la Sighet și 
colegii de la C.P.L. nu 
mi-au făcut reproșuri 
că am părăsit melea
gurile natale. Nu a- 
veam atunci, la înce
put, o idee prea clară 
despre viitorul colec
tiv cu care urma să 
muncesc. Auzisem doar 
că aici, la Nehoiu, sînt 
oameni ambițioși și 
nespus de receptivi 
pentru nou, pasionați 
pentru muncă.

Cuvintele tînărulu! 
maistru Ion Sauliuc își 
găsesc fără greutate 
ăcoperirea în faptele 
cotidiene ale colegilor 
săi de muncă. Atin
gerea parametrilor din 
proiect, mobila de bună 
calitate, depășirile sta
tornice sarcini

(Urmare din pag. I)

lor de plan sint măr 
turii grăitoare.

își găsesc acoperi
re și la Hinsaru, u- 
nul din zecile de par
chete în care anul a- 
cesta a fost introdusă 
o nouă tehnologie de 
scoatere a lemnului — 
exploatarea arborilor 
cu coroană, mîndrie a 
forestierilor buzoieni. 
Constantin Uruc. șeful 
acestei secții de ex
ploatare, unde am fost 
însoțiți de directorul 
I.F.E.T. Nehoiu. ingi-

însemnări despre 

activitatea 
forestierilor 

de la Nehoiu

nerul Nicolae Costache, 
ne explică pe larg că 
aici, după aplicarea 
acestui nou sistem de 
lucru, productivitatea 
a crescut cu peste 20 
la sută, înlăturîndu-se 
efortul fizic al oame
nilor. In loc de 40 mun
citori, în bună parte 
necalificați, la un vo
lum egal de masă lem
noasă de exploatat, 
lucrează acum doar 18 
mecanizatori de diferi
te specialități. în acest 
fel. lemnul bun pentru 
industrializare spo
rește cantitativ cu a- 
proape 30 la sută pe 
unitatea de volum. 
Gruparea muncitorilor 
într-un singur loc pen
tru execuția mecaniza
tă a operațiunilor de 
sortare, fasonare 
prelucrare de 
mente conform 
tehnologii oferă 
bilitatea creării 
condiții sociale 
bune în parchete, in
clusiv asigurarea hra
nei calde. pregătită 
direct acolo, la locul 
de muncă.

— Au trecut trei săp- 
tămini de cînd noi, 
muncitorii de la fe-

?i 
sorti- 

noii 
posi- 
unor 
mai

...Și în pădure

răstraiele mecanice — 
ne spune Constantin 
Argăseală — lucrăm 
într-un sistem nou. A- 
dică la fiecare ferăstrău 
sîntem doi mecanici. O 
jumătate de zi unul 
taie arbori, în vreme 
ce tovarășul lui ascu
te lamele de schimb. 
După aceea, operația 
se inversează. în felul 
acesta, forestierii
crează din plin o zi 
întreagă. înainte, fie
care mecanic avea un 
ferăstrău, o bună par
te din timpul de lucru 
fiind afectată întreține
rii și ascuțirii lamelor. 
Utilajul era neproduc
tiv. Ba, de cele mai 
multe ori, minute în 
șir, mergea în gol, 
consumînd benzina. 
Cantitatea de masă 
lemnoasă ce revenea 
unui utilaj pe zi atin
gea 28—29 mc. Acum 
depășește 60 mc pe 
ferăstrău.

în parchetul Lunca 
Frasinului am stat de 
vorbă cu 
organizației 
maistrul 
Băiculescu. 
prins din 
sale „esența" 
vității 
lor nehoieni : 
muncii. Nimeni nu ab
dică în fața greutăți
lor, iar dacă mulți din 
țapinarii de ieri au 
devenit muncitori la 
fabricile de cherestea 
și de mobilă, nu s-a 
făcut din dorința unei 
munci facile, căci a 
lăsa țapina și a minui 
utilaje ultramoderne, 
cu tablouri de coman
dă complexe, nu e o 
treabă deloc ușoară. 
Măsura seriozității cu 
care nehoienii au îm
brăcat salopetele fa
bricii de mobilă e ci
frată lapidar în sutele 
de garnituri de mobilă 
realizate peste plan în 
primul an de existență 
a fabricii. Mobilă mo
dernă, trainică, multi
funcțională.

secretarul 
de partid, 
Gheorghe 
Am des- 
relatările 

acti- 
forestieri- 

cultul

PLATFORMĂ MECANIZATĂ
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Recent, o importantă instalație — concepută, proiectată șl 
realizată de specialiștii din Pitești — a intrat în funcțiune la 
unitatea forestieră de exploatare și transport din Stîlpeni. Este 
vorba de prima platformă de preindustrializare mecanizată a 
lemnului brut din ramura economiei noastre forestiere. Ea este 
destinată exploatării și preindustrializării arborilor cu co
roană, asigurînd, la aceste operații, creșterea productivității 
muncii cu 30 la sută. în același timp, noua instalație contribuie 
la sporirea cu peste 7 la sută a indicelui de utilizare a masei 
lemnoase rezultate din exploatarea speciilor de foioase.

8 IN LOC DE 68

Pe terenurile cooperativei agricole din comuna Modelu, 
județul Teleorman, s-a experimentat, anul trecut, transportul 
mecanizat al aripilor de ploaie. Sistemul s-a dovedit deosebit de 
eficient, 8 oameni și două tractoare executînd pe 700 ha în
tregul volum de lucrări pentru care înainte erau necesari 68 
de oameni. După cum ne-a relatat ing. Iosif Boeriu, director 
adjunct al direcției generale agricole județene, anul acesta 
noul procedeu va fi aplicat pe aproape 5 500 ha, existind po
sibilități ca in viitor să fie extins pe mai bine de 23 600 ha.

CERCETARE FINALIZATĂ

Specialiștii de la Combinatul de fire și fibre sintetice din 
Săvinești, finalizind un studiu de cercetare științifică, au con
struit, cu mijloace proprii, o instalație originală, destinată re
cuperării agenților azeotropi care, pinâ acum, se pierdeau In 
apele reziduale. Instalația separă etilenglicolul, rezultat din 
procesul de distilare a solvenților de filare a fibrelor chimice, 
îl recondiționează și îl face apt pentru o nouă utilizare. în 
acest fel. la combinatul din Săvinești, anual, se economisesc 
peste 1 000 tone de etilenglicol — în valoare de 5 milioane de 
lei — produs care se aduce din import.

VIA LA ÎNĂLȚIME

Anul 1974 marchează pentru viticultorii din județul Vrancea 
începutul unei ample acțiuni de modernizare a patrimoniului 
viticol. Este vorba de trecerea de la sistemul clasic de tăiere și 
cultivare la sistemul de susținere a viței de vie pe forme înalte. 
Acțiunea constă, în primul rînd, în mărirea distanțelor dintre 
rinduri și înlocuirea butucilor slab productivi, nespecifici pod
goriilor, cu soiuri de mare randament. Noua tehnologie, pe lingă 
faptul că asigură sporirea producțiilor medii la hectar, permite 
introducerea mecanizării la principalele lucrări, ceea ce Înseamnă 
creșterea productivității muncii cu 40 la sută și reducerea pre
țului de cost al producției cu 20 la sută. Anul acesta vor fi mo
dernizate circa 400 ha. întreaga acțiune urmînd să fie terminată 
în următorii 5 ani de zile.

FĂRĂ LOCURI ÎNGUSTE

La Combinatul pentru prelucrarea lemnului din Suceava, po
trivit calculelor, In acest an, pe aceleași spații de producție și cu 
aceleași mijloace tehnice, se va obține o producție de placaj 
mai mare cu 1 000 mp față de anul trecut. In acest scop au și 
fost luate o serie de măsuri tehnice și organizatorice menite să 
elimine locurile „înguste" din sectoarele de sortare și uscare a 
furnirelor. De asemenea, măsuri similare sînt în curs de finali
zare și la atelierul de înnobilare a plăcilor fibrolemnoase, unde, 
prin eliminarea „strangulărilor" de pe fluxul de fabricație, anual 
se va realiza un spor de producție de 400 000 mp plăci fibrolem
noase înnobilate. ■

UN NOU PRODUS FURAJER

în scopul diminuării deficitului de proteină din hrana anima
lelor, specialiștii din cadrul Institutului de cercetări chimico- 
farmaceutice, Centralei pentru valorificarea cerealelor și produ
cerea nutrețurilor combinate, întreprinderii de antibiotice Iași 
au cercetat și au pus la punct procesul de fabricație a unui nou 
produs furajer. Astfel, în anul 1973, la întreprinderea de anti
biotice Iași a fost dată în exploatare o secție de producție prin 
biosinteză a lizinei de uz furajer. După primele șase luni de 
verificare în marile complexe zootehnice din țară a rezultat că 
adaosul de lizină in hrana tineretului porcin a influențat favo
rabil ritmul de creștere în greutate și starea de sănătate a ani
malelor. De remarcat că o tonă de lizină substanță activă in 
amestec cu 330 tone de porumb formează un furaj complet în 
substanțe nutritive pentru porcii la îngrășat.

PRESIUNEA ABURULUI

mum a rezervei calde menținute in 
sistem (menționăm, spre exemplu, 
că repornirea unui bloc energetic de 
200 MW. după o oprire de 10 ore, ne
cesită un consum suplimentar de 
căldură echivalent cu circa 70 tone 
combustibil convențional) ; instala
rea de recuperatoare de căldură, 
modernizarea instalațiilor de ardere 
și îmbunătățirea ciclului termic în 
centralele termoelectrice mari, astfel 
încît să se diminueze consumul spe
cific de combustibil, de la 324 gr. 
c.c./kWh, cît s-a realizat anul trecut, 
la 320 gr. c.c./kWh în acest an ; per
fectionarea sistemului de pompare în 
centralele electrice de termoficare. 
precum și a reglajului combinat de- 
bit-temperatură, pe baza căruia con
sumul de energie pentru pomparea 
apei fierbinți în rețelele de termofi
care se va micșora cu 8 milioane 
kWh/an. Pentru reducerea pierderi
lor în rețelele electrice vom inten
sifica acțiunea de trecere a rețelelor 
de medie tensiune de la 15 kV la 20 
kV și a celor de joasă tensiune de 
la 120 V la 220 V. De asemenea, 
avem în vedere restrîngerea lungimii 
rețelelor de la punctele de produ
cere pînă la consumatori în limitele 
minime impuse de condițiile tehnice 
și de siguranță, prin folosirea racor
durilor adinei și transportul energiei 
electrice la tensiune înaltă pînă în 
„centrul de greutate" al zonelor de 
consum. Aplicarea acestui ansamblu 
de măsuri va duce la o economie de 
cel puțin 100 milioane kWh energie 
electrică în anul 1974.

— Ministerului Energiei E- 
lectrice ii revin in acest an 
importante sarcini in dome
niul investițiilor. Ele reprezin
tă aproape 10 la sută din to
talul investițiilor pe întreaga 
economie, finind cont de a- 
cest volum al investițiilor. ce 
se preconizează pentru ridi
carea eficienței economice in 
acest sector ?

— Noile capacități ce se vor da în 
funcțiune in anul acesta vor însuma 
in centralele electrice 1 250 MW. din 
care 275 în centrale hidroelectrice ; 
de asemenea, vor fi construite peste 

.■’,90 km linii electrice de 400 kV și 
220 kV și vor fi executate importante 
dezvoltări în rețelele electrice de 
distribuție de medie și joasă ten
siune. Centrala hidroelectrică de pe 
Lotru, dotată cu turbine Pelton de 
cîte 170 MW construite la Reșița, va 
atinge in 1974 întreaga putere insta
lată de 510 MW. Tot în acest an, 
vor intra în funcțiune grupul de 330 
MW de la Centrala termoelectrică

Rovinari — primul de această mă
rime din tara noastră — si cazanul 
de 1 045 tone/oră aferent acestuia, 
unități de tehnicitate ridicată, a că
ror fabricație a fost Însușită de in
dustria noastră constructoare de 
mașini. Menționăm, de asemenea, 
printre celelalte capacități care vor 
intra în funcțiune în anul 1974, o 
putere de 91 MW la centralele hi
droelectrice Rîmnicu-Vîlcea și Go
vora. două grupuri de cîte 210 MW 
la Centrala termoelectrică Brăila, 
un grup de termoficare de 125 MW 
la Centrala electrică de termoficare 
București-Vest, precum și liniile 
electrice de 400 kV Borzești—Brașov 
și Brazi—București. Urmărind valo
rificarea intensivă a potențialului 
hidroenergetic și a combustibililor

giei. Pe baza unui program de acți
uni, aprobat de consiliul de condu
cere al ministerului, sînt în curs de 
definitivare. în fiecare unitate, pla
nuri de măsuri proprii, care să asi
gure încadrarea în consumurile nor
mate de combustibili, reducerea con
sumurilor tehnologice de energie elec
trică în centrale și rețele, raționali
zarea iluminatului, precum și urmă
rirea la toți consumatorii a modului 
în oare se respectă repartițiile de 
energie electrică și termică primite 
prin plan, încadrarea în consumurile 
normate pe anul 1974 va duce la im
portante economii de combustibil și 
energie electrică. Față de indicii de 
consuni realizați în 1973, aceste eco
nomii vor reprezenta 250 mii tone 
combustibil convențional și 200 mi-

trice și termice, pentru formarea 
personalului, in sensul însușirii de 
către acesta a unor înalte cunoștințe 
tehnico-profesionale, extrem de im
portantă este și intensificarea mun
cii politice și educative, în vederea 
creșterii conștiinței socialiste a ca
drelor și sporirii spiritului de răs
pundere față de munca prestată. în 
acest an ne-am propus să accentuăm 
și mai mult această latură, fiind con
vinși că în acest fel vom reuși să 
obținem efecte economice marcante. 
Un aspect pe care aș dori să-l men
ționez este acela că domeniul ener
giei electrice implică un flux infor
mațional și de decizie cu un mare 
grad de operativitate pentru funcțio
narea cît mai economică a sistemului 
energetic național. Dacă in domeniul

Energia electrică și termică
solizi inferiori, în anul 1974 va începe 
construirea centralelor hidroelectrice 
Drăgan — Iad și Riul Mare — Rete
zat. precum și extinderea Centralei 
termoelectrice Deva. Vor continua 
într-un ritm susținut lucrările 
la centralele hidroelectrice de pe 
rîurile Olt și Someș, precum și la 
centralele termoelectrice care func
ționează pe lignit de la Turcenl, Cra
iova, Doicești și Oradea. în realiza
rea lucrărilor prevăzute in planul de 
investiții-construcții al ministerului, 
vom pune un accent deosebit pe re
ducerea investițiilor specifice, scur
tarea duratei de execuție, pe alte 
măsuri menite să asigure încadrarea 
în sarcina de productivitate a mun
cii, care, față de anul 1973, va crește 
in fiecare unitate de construcții cu 
peste 10 la sută.

— Revenind la activitatea de 
bază — producerea, transportul 
și distribuția energiei electrice 
și termice — in ce măsură 
efortul pentru eficiență depus 
in ramura dv. se materializează 
in efecte deosebite la nivelul 
intregii economii ?

— O preocupare majoră a minis
terului și a unităților sale în anul 
acesta constă în aducerea la îndepli
nire. în condiții optime, a prevederi
lor decretului Consiliului de Stat eu 
privire la măsurile de dezvoltare a 
bazei energetice și de folosire mai 
judicioasă a combustibililor și ener-

lioane kWh energie electrică ; eco
nomiile se vor obține, în special, 
prin reducerea consumurilor spe
cifice și a celor tehnologice la produ
cerea, transportul și distribuția ener
giei electrice și termice. Toate aces
tea înseamnă, în bună parte, econo
mii de combustibili superiori, ce vor 
primi alte destinații prin care aceștia 
se valorifică în condițiile unei efi
ciente economice net superioare.

— Spiritul pentru eficiență 
trebuie să caracterizeze activi
tatea fiecăruia, de la muncitor 
la ministru. Ce rol atribuiți or
ganizării, conducerii si contro
lului in lupta pentru creșterea 
eficienței activității economice ?

— Prin specificul său, sectorul ener
getic presupune ca o condiție defi
nitorie organizarea cît mai perfectă 
a producției și a muncii. Dezvoltarea 
sistemului energetic național necesi
tă, în continuare, organizarea exem
plară a tuturor activităților, astfel 
încît să se înlăture acele situații ce 
pot determina întreruperea în ali
mentarea cu energie electrică și ter
mică a consumatorilor, cu consecințe 
negative atît asupra desfășurării unor 
procese tehnologice, cît și asupra re
alizării unor volume planificate de 
producție în unele ramuri industriale 
sau agricole. Fără îndoială că, ală
turi de activitatea pe care trebuie s-o 
desfășoare conducătorii proceselor de 
producție din industria energiei elec-

exploatării propriu-zise a sistemului 
energetic organizarea este asigurată 
destul de bine, nu putem fi mulțu
miți intru totul cu modul de organi
zare a activității de întreținere și re
parații. Ne vom strădui să dăm aces
tei activități mai mult un caracter 
de prevenire și mai puțin de inter
venție. Sarcini deosebite revin în 
acest sens cadrelor de conducere care, 
prin capacitatea lor profesională și 
poliitică, pot contribui substanțial la 
rezolvarea unor asemenea probleme 
care, implicit, vizează eficienta eco
nomică. Pentru sporirea eficienței, o 
pirghie importantă, mai ales în do
meniul energeticii, o reprezintă acti
vitatea de control. Mă refer la inten
sificarea controlului operativ asupra 
desfășurării activității personalului de 
exploatare. Totodată, am in vedere 
ca toate controalele ce se efectuează 
să fie soldate cu soluții concrete 
Numai în acest fel controalele vor 
avea eficiență.

— Cum caracterizați, in con
textul creșterii eficienței eco
nomice, cooperarea intre produ
cător și consumator ?

— In cazul producerii, transpor
tului. distribuției și consumului de 
energie electrică, cooperarea capătă 
un caracter deosebit față de celelal
te ramuri. Dacă, de pildă, oricare 
produs industrial poate fi înmagazi
nat. stocat și livrat, energia electrică 
se consumă, practic. Imediat, in mo

mentul producerii ei, fără a permite 
deocamdată înmagazinarea. în aces
te condiții, o întrerupere în alimen
tarea cu energie electrică reprezintă, 
evident, o pierdere efectivă, care, 
chiar dacă este ulterior recuperată 
sub aspectul îndeplinirii unei cifre 
de plan, nu va putea fi insă nici
odată recuperată sub aspect fizic. 
De aceea, relațiile dintre furnizor 
și consumatori trebuie să fie mult 
mai strinse, cu atit mai mult cu cit 
influențele negative pot fi și inverse. 
Un alt aspect este acela că folosirea 
rațională a energiei electrice nu con
stituie o problemă compartimentată 
a unui anume minister, a unei anu
me unități economice sau instituții ; 
ea este o problemă națională, în care 
este interesată întreaga tară. în a- 
cest context. Ministerului Energiei 
Electrice îi revin, în cadrul planu
lui pe 1974, sarcini de o deosebită 
importantă, atît ca producător cît și 
ca furnizor de energie electrică. în 
calitate de producător trebuie să a- 
sigurăm dezvoltarea în continuare a 
energeticii românești și realizarea 
planului de producție în spiritul gos
podăririi cu maximă eficiență a 
combustibililor și. mai ales, a hidro
carburilor. Ca furnizor, împreună cu 
celelalte organe centrale, avem sar
cina de a veghea ca energia elec
trică și căldura livrate să fie utili
zate de consumatori în mod rațional, 
evitîndu-se orice risipă. Ministerul 
nostru, ca organ de specialitate in 
aplicarea politicii partidului in do
meniul energetic, nu se va abate 
de ia aceste cerințe majore care sint 
de natură să elimine risipa acestei 
avuții naționale — energia electrică. 
Activitatea de control la diferiții 
consumatori, pe care o dorim deo
sebit de eficientă, o vom axa pe 
depistarea instalațiilor cu randamen
te energetice scăzute, a receptoare
lor supradimensionate, a utilajelor 
ce funcționează „în gol" ș.a. Tot
odată. vom contribui prin aportul 
specialiștilor noștri la acțiunile ce 
vor fi întreprinse de Comisia per
manentă pentru coordonarea, aviza
rea și controlul consumurilor de 
combustibili, energie electrică și ter
mică recent constituită. Toți lucră
torii din ramura energiei electrice 
sînt ferm hotăriti să participe activ, 
prin munca lor entuziastă de zi cu 
zi, la înfăptuirea politicii partidului. 
Reali zînd exemplar sarcinile de pro
ducție pe 1974, în condiții de econo
micitate ridicată, ei vor aduce o con
tribuție sporită la realizarea cinci
nalului în patru ani și jumătate — 
obiectiv major al întregului nostru 
popor.

Convorbire realizata de 
Ing. Ion LAZAR

Un colectiv de specialiști din cadrul întreprinderii bucureș- 
tene „Danubiana", sub conducerea ing. Ion Pădureanu, a reali
zat și aplicat, de curind, o inovație pentru folosirea mai rațio
nală a aburului în scopuri tehnologice. Despre ce este vorba ? 
In urma unor măsurători făcute la toți consumatorii din între
prindere s-a constatat că existau numeroase utilaje care pri
meau aburul la o temperatură mai mare decît necesitățile pro
ducției. Atunci s-a făcut o nouă repartizare a consumatorilor pe 
conducte de presiune. Cu alte cuvinte, aburul a fost dirijat la 
fiecare utilaj la presiunea strict necesară. Totodată, s-a observat 
că, la unii consumatori, deși erau necesare temperaturi mici, 
sistemul de transfer al căldurii impunea folosirea aburului la 
presiune mare. Pentru înlăturarea acestui inconvenient, s-a 
schimbat sistemul de transfer al căldurii. Economia anuală reali
zată in felul acesta se ridică la circa 16 milioane kWh energie 
electrică.

MOMENT STATISTIC

• Numai in primele două 
zile din acest an, la Combi
natul chimic din Rimnicu-Vil- 
cea s-au realizat peste plan 33 
tone sodă solidă electrolitică, 
42 tone clor lichid, 31 tone 
PVC, 16 tone izobutanol, 14 
tone octanol, 12 tone acid 
clorhidric și 16 tone leșie 
electrolitică.

•' Volumul cererilor de mo
bilă Ia export, furnizată de În
treprinderile specializate din 
județul Bacău, crește in acest 
an cu 23 Ia sută față de anul 
trecut.

a La cooperativa agricolă 
din Gorban s-au obținut hi 
anul 1973 circa 17 000 kg stru
guri la hectar, o producție re
cord pentru zona lașului.

• în județul Argeș, 250 de 
cadre cu funcții de răspundere 
din unitățile agricole de stat și 
cooperatiste urmează cursuri
le de perfecționare in condu
cerea agriculturii.

• Constructorii prahoveni 
au realizat în primele cinci 
zile ale anului un volum de 
lucrări in valoare de circa 3 
milioane Iei.

• Pe data de 3 ianuarie a.e., 
300 de elevi de la liceele din 
județul Ialomița au inceput un 
curs de calificare in meseria 
de motopompist.

• La întreprinderea meca
nică de utilaj chimic din Ca
pitală a intrat în funcțiune, in 
aceste zile, cel de-al doilea 
dispozitiv al liniei tehnologice 
de sudură automată realizat 
prin autoutilare.

58 la sută din veniturile 
totale ale cooperativei agricole

din Salonta, județul Bihor, sa 
obțin din sectorul creșterii a- 
nimalelor.

• în primii trei ani ai cin
cinalului au fost construite, 
modernizate și dezvoltate 1 400 
de obiective din sectorul 
transporturilor feroviare.

• întreprinderea avicolă de 
stat Băicoi — Prahova a de
pășit planul pe anul trecut la 
producția de ouă cu 3,5 mi
lioane bucăți.

• Cercetarea științifică din 
domeniul construcțiilor de ma- 
șini-unelte șl electrotehnice a 
Înscris in agenda sa de lucru 
pe acest an peste 400 de teme, 
majoritatea vizind realizarea 
unor mijloace de producție cu 
un grad superior de automati
zare și cu randamente sporite.

• In prima zi de lucru a 
noului an, pe poarta întreprin
derii de confecții „Flacăra" 
din Cluj au pășit 105 tineri 
muncitori a căror pregătire 
profesională s-a realizat prin 
sistemul intensiv de calificare, 
in cadrul unui curs de einci 
luni.

a. In primele zile ale anului 
1974, întreprinderea județeană 
de industrializare a laptelui 
Ilfov a livrat Capitalei 570 000 
litri lapte și smintină.

La Centrala industrială de 
rafinării și petrochimie din 
Ploiești se află tn curs de a- 
plicare o inovație privind re
cuperarea căldurii gazelor re
ziduale rezultate din procesul 
de producere a energiei elec
trice, al cărei efect se va con
cretiza în acest an intr-o eco
nomie de circa 7 milioane lei.

Rubricd redactata de Iile ȘTEFAN, Ion TEODOR 
și corespondenții „Scînteii"
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LECȚIILE"
TIMPULUI LIBER

i Cuprinderea în școală a întregii 
mase de copii și a celei mai mari 
părți a tineretului reprezintă una 
din caracteristicile societății noastre 
contemporane. Milioane de copii Și 
tineri își petrec o lungă perioadă 
din viată (8—10—12 șl chiar mai 
multi ani) studiind în săli de clasă, 
laboratoare, cabinete, ateliere, parti- 
cipînd la acțiuni extradidactice. A- 
ceastă situație ridică în fața școlii, 
in mod imperios, obligația de a-și 
întări rolul său educativ conducător 
— exercitat pe toate căile și prin 
toate mijloacele de influențare. îm
preună cu ceilalți factori cu care 
conlucrează — în procesul formării 
multidimensionale a personalității 
umane. Evident, școala nu-și mai 
poate restringe preocupările doar la 
modernizarea procesului de învăță- 
mînt. Atribuțiile ei cresc și în di
recția perfecționării activităților din 
afara clasei, cu scopul de a contribui 
la îmbogățirea vieții spirituale a ele
vului și prin alte canale și surse de- 
cit cele decurgind din actul propriu- 
zis al predăril-învățării. De aici și 
cerința care se ridică in fața pedago
giei și școlii : de a da o rezolvare 
științifică gestiunii raționale a buge
tului de timp al elevilor — ore de 
predare, ore de pregătire, timp pen
tru trebuințe personale, gospodărești 
șl familiale, ore libere.

Sprijinită de cercetarea pedagogi
că, școala este solicitată să dea o 
rezolvare competentă nu numai asu
pra a ceea ce trebuie, cit și cum să 
învețe elevii, dar și asupra necesa
rului de ore libere și a modalităților 
de întrebuințare. Astăzi sînt apre
ciate drept sisteme școlare bune a- 
celea care — descărcind planurile, 
programele și manualele de balast — 
reușesc să îmbine structurile oare
cum fixe ale procesului de predare- 
învățare cu structuri informaționale, 
ivite uneori ad-hoc. Este in avanta
jul școlii să creeze suficient timp 
liber tinărului pentru a avea cîmp 
larg de acțiune și de influențare e- 
duicativă continuă (ea și ceilalți fac
tori educativi), asupra modelării și 
integrării elevului în viata socială. 
Școala, ca și Întreaga societate, se 
găsește într-o permanentă întrecere 
de a cîștiga timp, căruia să-i dea 
o mai bună întrebuințare în intere
sul individual și al societății.

Cum poate obține școala noastră 
avansul de timp liber de care are 
atîta nevoie ? In primul rind, prin 
ridicarea calității conținutului de in- 
vătămint, mai eficienta organizare a 
actului de predare-invățare, prin

perfectionarca tehnologiei lecției ș.a., 
care să ducă în final la reducerea 
numărului obiectelor de invătămint. 
prin concentrarea lor în discipline 
sintetizatoare, restrîngerea număru
lui de ore destinate predării, a celor 
afectate pregătirii temelor la obiec
tele din ziua următoare și, deci, la 
obținerea de timp liber pentru elev. 
Dacă observăm cu atenție, acestea 
sînt tocmai citeva din căile preconi
zate de Plenara C-C. al P.C.R. din 
18—19 iunie 1973, pentru perfecționa
rea învătâmîntului, proces în care 
problemei evitării supraîncărcării e- 
levului i se dă o atenție particu
lară.

Cu toate măsurile adoptate pentru 
descongestionarea planurilor și pro
gramelor de invătămint, actuala si
tuație din școală menține încă un 
raport nesatisfăcător între timpul a- 
fectat orelor de' predare — care a-

puncte de vedere

trag după ele un volum mare de 
timp și de muncă pentru pregătirea 
temelor — și orele libere ale elevu
lui. Date culese în cadrul unei in
vestigații, făcute de Institutul de 
științe pedagogice care a cuprins un 
lot numeros de elevi din școli gene
rale și licee, din orașe și din mediul 
rural, pun în evidență carențe se
rioase în distribuirea orelor in bu
getul de timp, de învățătură și o- 
dihnă zilnic și săptămînal în detri
mentul timpului liber. Am constatat 
astfel că un elev de clasa a V-a a- 
fectează 37—38 
unei zile orelor 
lecțiilor pentru 
elevul de clasa
de ore zilnice pentru cursuri și pre
gătirea lecțiilor se ridică la 41—42 
la sută din întregul buget de timp. 
Dacă în clasa a V-a un elev între
buințează cam același număr de ore 
pentru pregătirea lecțiilor cu cel al 
cursurilor avute în ziua respectivă, 
la clasa a VIII-a tinărul este obligat 
să afecteze un număr mai mare de 
ore pentru pregătirea temelor pentru 
a doua z[ decît cel rezervat cursuri
lor (orelor de predare).

Anii de liceu împovărează și mai 
mult pe elev, balanța bugetului de 
timp fiind mai pronunțat încărcată 
cu ore de predarea și pregătirea te-

la sută din timpul 
de curs și pregătirii 
ziua următoare. La 
a VIII-a consumul

„ Veronica se întoarce11 
un basm cinematografic care aduce in 
actualitate problemele filmului pentru copii

Ultima premieră ro
mânească a anului tre
cut a adus pe ecrane 
— chiar in zilele va
canței școlare — o po
veste dedicată în pri- 
mul rind copiilor : 
Veronica se întoarce. 
Un film avind girul 
aceleiași echipe care 
a realizat feeria mu
zicală „Veronica", pre
zentată in primăvară 
cu un succes remar
cabil. Ca șl prima 
parte a acestui basm 
cinematografic, ..Ve
ronica se întoarce" 
este un film agreabil, 
optimist, văzut cu plă- 
sere nu numai de cei 
micii, dar și de „înso
țitorii" lor. Creat de 
un cineast care s-a 
dăruit cu pasiune fil
mului cu și pentru 
copii, regizoarea Eli- 
sabeta Bostan (coau
toare și a scenariilor 
filmelor despre „Ve
ronica", împreună cu 
Vasilica Istrate), acest 
„serial" se înscrie în 
coordonatele unui gen 
cinematografic pre
tențios și dificil, iar 
interesul deosebit al 
distribuitorilor de pes
te hotare nu face de
cît să confirme reuși
ta de ansamblu (infir
mi nd implicit opinia 
unui cronicar care, re
cent, s-a grăbit — fără 
îndreptățire, după pă
rerea noastră — să 
desființeze „Veroni- 
cile", folosind in loc de 
argumente un nedorit 
ton de persiflare).

Farmecului și dezin
volturii micuței inter
prete a rolului titular 
(Lulu Mihăescu) li se 
adaugă, in „Veronica 
se întoarce", un plus 
de invenție în ce pri
vește povestirea în
săși, sugerarea_ sensu
lui ei 
filmul 
lentul 
ceiior" .. 
moment de virtuozita
te oarecum de sine 
stătător, de astădată 
secvențele oele mai 
spectaculoase (incursi
unea în .Jumea fur
nicilor") sint elemen
te esențiale ale nara
țiunii. acreditînd — 
în termeni accesi
bili spectatorilor de-o 
șchioapă — ideea mun
cii, a prieteniei, a 
răsplatei după faptă. 
Cele mai multe per
sonaje sint cunoscute 
din filmul „Veronica" : 
și Motanul sau Bu
cătarul (amuzante 
creații ale actorului 
Dem Rădulescu) și 
Vulpea (întruchipată 
cu nerv de Vasilica 
Tastaman) și îngriji
toarea (pitoreasca apa
riție a Angelei Moldo
van) ș.a.m.d. Sînt și 
citeva personaje noi :

mora.1. Dacă in 
anterior sucu- 

băiet al șori- 
a constituit un

Împărăteasa furnicilor 
(interpretată cu o bine 
intuită „severitate" de 
Margareta Pîslaru, 
care nu abandonează 
nici rolul educatoarei, 
nici pe cel al zinei, 
deținute și în filmul 
precedent). Greierele 
(jucat cu farmec de 
Florian Pittiș, care, 
„împrumutînd" vocea 
lui Aurelian Andrees- 
cu, conturează un per
sonaj descins din uni
versul poeziilor lui 
Topiroeanu), Furnica 
îndrăgostită (interpre
tată cu gratie de Vio
leta Andrei, în citeva 
reușite secvențe li
rice. în momente de 
dans), Rățușca (Vasi
lica Istrate) ș.a. Eroi 
de basm, eroi de 
fabulă, intr-un „■mu
sical" cu un subiect 
poate nu Îndeajuns de 
consistent, dar care 
cucerește publicul, de- 
monstrind din nou — 
odată cu virtuțile in- 
terpretilor — vocația, 
profesionalitatea Eli- 
sabetei Bostan și pri
ceperea ei rară de a 
lucra cu actorii-copii. 
Cronica ar accentua, 
fără îndoială, valorile 
muzicii scrise de com
pozitorul Temistocle 
Popa (ca și ale coloa
nei sonore, efectele 
stereofonice datorate 
inginerilor de sunet 
A, Salamanian și Os
car Coman), originali
tatea decorurilor (arh. 
Giulio Tincu), a cos
tumelor (Nelli Grigo- 
riu Merola), relieful i- 
magtaii semnate
de operatorul Iulius 
Druckman — contri
buții pe care, de alt
minteri, le-am relevat, 
in parte, scriind des- 
?re filmul „Veronica".
n rindurile de față 

insă ne-am propus să 
insistăm mai ales asu
pra succesului acestei 
feerii muzicale, ca ar
gument într-o pledoa
rie pentru filmul des
tinat micilor 
tori.

Intr-adevăr. 
„Veronica" a 
zut, în perioada ce a 
trecut de la premieră, 
de un milion și jumă
tate de spectatori. 
„Veronica se întoarce" 
este, de asemenea, pri
mit cu interes și căl
dură. Nu poate decit 
să ne bucure că. in
tr-un singur an, cine
matografia noastră a 
oferit copiilor 
filme (de fapt, 
dacă adăugăm 
venturile lui 
că"). Considerind fil
mele cu „Veronica" 
drept realizări mai 
semnificative. obser
văm că. de-a lungul 
ultimilor ani. creațiile 
de ecou consacrate co-

specta-
filmul 

fost vă-

două 
trei — 
și „A- 
Babuș-

pi.ilar au fost, mai 
toate, datorate Elisa- 
betei Bostan și că, 
prin forța lucrurilor, 
aceste creații (între 
care la loc de frunte 
se numără neuitatele 
filme cu Năică) n-au 
putut onora decit în 
parte datoriile cine
matografiei față de 
spectatorii -copii.

Adresindu-se aces
tui public receptiv și 
toarta exigent tot
odată, filmul româ
nesc are o lume în
treagă de descoperit — 
lumea basmelor noas
tre, dar și lumea reală, 
care poate sugera atî- 
tea teme și subiecte 
vii, antrenante, cu re
zonanțe in imaginația 
și conștiința spectato
rilor din generațiile 
tinere. Realizările Eli- 
sabetei Bostan au im
pus, incontestabil, Un 
stil, stau mărturie u- 
nor preocupări gene
roase Independent de 
ele însă, mai sint 
multe de făcut în do
meniul filmelor pen
tru copii. Adecvate 
receptivității specifi
ce diferitelor vîrste, 
aceste filme ar pu
tea acredita eroi În
drăgiți de copii și ti
neret. adevărate mo
dele. Ar putea contri
bui, cu mijloacele ar
tei, la formarea schim
bului de miine, ar pu
tea stimula curiozita
tea și deschide orizon
tul copiilor ; ele ar 
putea dezvolta cultul 
cinstei, al prieteniei, 
al muncii, respectul 
față de tradițiile lup
tei patriotice, revolu
ționare a poporului 
nostru, față de cuce
ririle prezentului, ar 
putea înaripa visurile 
spre viitor. Firește, a- 
ceste filme nu pot fl 
opera unui singur ci
neast care s-a dăruit 
cu pasiune micilor 
spectatori. Este un do
meniu în care sînt aș
teptați să se afirme și 
alți realizatori — pen
tru a asigura diversi
tatea și frecvența pe 
ecrane a filmelor pen
tru copii. E adevărat 
că unele filme din pro
ducția curentă se a- 
dresează și copiilor 
mai mari. Dar ele nu 
se pot substitui unor 
pelicule create anume, 
cu conflicte și perso
naje concepute anume 
pentru a răspunde pre
ocupărilor și sensibili
tății acestui public 
distinct. Popularita
tea. succesul unor fil
me ca cele la care 
ne-am referit pot re
prezenta, credem, în 
acest sens, o stimula
tivă chemare la emu
lație.

D. COSTIN

melor și restrîngerea simțitoare a 
orelor libere, chiar pînă la anularea 
lor. Dacă la elevul din anul I 
liceu timpul ocupat de orele 
cursuri și de pregătirea lecțiilor cu
prinde în medie 46 la sută din bu
getul unei zile, in anii IV și V de 
liceu timpul afectat cursurilor și 
pregătirii lecțiilor se ridică la peste 
55 la sută din bugetul unei zile. 
Pînă și ora de dirigenție s-a trans
format in obiect de invătămint. care 
consumă adesea timp pentru strin- 
gerea de date în vederea întocmirii 
de referate. Elevii sîrguincioși și con
știincioși din ultimii ani ai liceului 
(mai ales în perioadele premergă
toare examenelor și concursurilor) 
nu-și mai îngăduie „luxul" de a be
neficia de ore de răgaz. Din bugetul 
de timp al acestor tineri au dispărut 
orele libere.

Ce consecințe decurg dintr-o atare 
situație nesatisfăcătoare a repartiției 
orelor în bugetul de timp nu este 
greu de întrevăzut. Supraîncărcarea 
atrage firesc după sine suprasolici
tarea și sensibilizarea psiho-fizică a 
organismului tinăr. Școala îi obligă 
încă pe elevi la înmagazinarea de 
informații de care. în bună parte, nu 
se vor folosi niciodată în viață. A- 
chizitionarea de informații urmează 
aceeași neindicată cale a memorizării 
nejustificate. Pe de altă parte, a aco
peri întregul buget de timp lucrativ 
al elevului cu obligații impuse de 
școală, de învățătură, înseamnă a 
priva tineretul de însușirea altor va
lori morale, politice, cognitive, artis
tice, de însușirea unor abilități teh
nice și practice, de satisfacerea unor 
cerințe care tin de individualitatea 
fiecăruia.

De aici nevoia de a crea și valo
rifica, pe bază de opțiune, timpul 
liber. Crearea de timp liber, de ore 
in care să se organizeze activități 
cit mai diverse și la care elevul 
participe pe bază de adeziune, 
dispensează școala de obligația 
a-și exercita acțiunea educativă 
rolul conducător in cizelarea perso
nalității. Dimpotrivă, nu se exage
rează cînd se afirmă că datoriile și 
răspunderile școlii cresc și ca inten
sitate 
liber, 
cativi 
vităti 
țifice, ___
țări artistice, conferințe, acțiuni de 
interes patriotic, obștesc ș.a.) oferind 
tineretului școlar posibilitatea să op
teze pentru un gen sau altul de ac
tivitate, să participe la o acțiune 
sau alta care vine în întîmpinarea 
unei dorințe, satisfăcîndu-i interese 
de cunoaștere, artistice, morale, civice 
etc. Deci, o alegere in funcție de 
nevoi spirituale, de cerințe, izvorîtă 
din motive interioare — în raport de 
vîrstă, sex, preferințe, gusturi — și 
nu prin determinarea exterioară a- 
vind adesea drept argument oon- 
stringerea. Practica întilnită în mul
te școli de a lăsa pe elevi in orele 
libere fără posibilitatea de a parti
cipa la vreo acțiune — pentru că nu 
există — sau de a organiza o sin
gură activitate, la care obligă o masă 
întreagă de școlari s-o frecventeze, 
nu poate pune în valoare valențele 
educative ale timpului liber. De ase
menea, lipsa unei îndrumări peda
gogice competente în educația pen
tru timpul liber duce la neajunsuri 
în formarea morală și spirituală a 
tineretului școlar. între acestea sem
nalăm uniformizarea 
zarea în practicarea 
irosirea timpului etc.

Menirea școlii este 
tineri să înțeleagă valoarea timpului 
liber, să Ie formeze o cultură pentru 
timpul liber. Aceasta presupune din 
partea corpului profesoral o preocu
pare permanentă de a-i învăța pe 
elevi cum să-și întrebuințeze timpul 
liber, să le atragă atenția asupra ne
cesității de a frecventa in timpul li
ber activități care să le lărgească 
orizontul cultural-științific, să le re
facă organismul și să-i pregătească 
pentru noi eforturi încununate de 
succes, să le întărească dragostea de 
viață și dorința de a munci, de a fi 
folositori societății noastre socialiste.

de 
de

să 
nu 
de
Și

și in extensiune și in timpul 
Școala și ceilalți factori edu- 
au datoria să organizeze acti- 
cit mai diverse (cercuri știin- 
eompetiții sportive, manifes-

și unilaterali- 
unor activități.

de a-i face pe

Prof. dr. Anton VASILESCU

cinema
: PATRIA 

18,15; 29,30. 
13.30; 15,45; 
— 9; 11,15;

a Veronica se întoarce
— 9; 11,15; 13,30; 16; 1 
GLORIA — 9; 11,15 '
18: 20,15, MODERN 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Joe Kidd s SCALA — 9: 11.15;
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, BUCU
REȘTI — 8,45; 10.45; 12,45; 14,45; 
16,45; 19; 21, FAVORIT — 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Marele vals î 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.
a Fapt divers în prima pagină : 
FESTIVAL — 9; 11,15;
18,30; 20,45.
• Veronica : DOINA —
14,15; 16,30; 19; 21.
• Haiducii î TIMPURI 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
a Misiunea secretă a maiorului

(Urmare din pag. I)

13.30; 16:

9,15; 11,30:

NOI

prevăzute să fie ridicate prin contri
buția voluntară a populației, nume
roase ateliere școlare și laboratoare 
suplimentare vor lua ființă, de ase
menea. prin perfectionarea acțiunii 
de patronare a școlilor de către În
treprinderile economice.

Ce prefigurează planul lucră
rilor de construcții universitare 
pentru anul viitor ? Mai întii, 
o extindere apreciabilă a arn- 
fiteatrelor, sălilor de seminarii 
și de proiecte, a laboratoarelor 
și atelierelor de practică. în spa
țiul cărora viitoarele generații de 
specialiști vor beneficia de noi și 
multiple posibilități de informare 
științifică sau de aprofundare, pe 
calea experimentului modem, prac
tic. a principiilor înfățișate in pre
legeri și tratate. Construcțiile însu- 
mind peste 81 500 mp. în cu
prinsul cărora laboratoarele si ate
lierele ocupă o bună parte, contri-

Scenâ din spectacolul „Simfonia pateticâ", de Aurel Baranga, prezentat 
în noua salâ a Teatrului Național Foto : S. Cristian

ofl
J
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Izbînda cîntecului
Ioan D. Chirescu la 85 de ani

în acest început de 
ianuarie, compozitorul 
Ioan D. Chirescu a 
împlinit 85 de ani. 
Care muzician preo
cupat de arta corală 
nu a căutat să învețe 
din arta maestrului ! 
Si acum, la 85 de ani, 
se apleacă cu sîrguin- 
tă asupra partiturii și 
scrie... A muncit o 
viață, neîntrerupt, a 
continuat opera va
lorosului său înaintaș 
Dumitru Kiriac. De 
fapt, Dumitru Kiriac 
i-a călăuzit pașii spre 
studii, i-a vorbit des
pre necesitatea de a 
arăta întregii lumi că 
..avem 
nostru, 
ginal", 
posedă 
fice“.

un cintec al 
frumos și ori- 
că acest cintec 
„calități speci- 

Ca si Kiriac, 
Muzicescu. Ioan D. 
Chirescu s-a aplecat 
asupra citorva din 
mărgăritarele crescute 
din belșug pe solul 
fertil al patriei. Le-a 
împodobit cu măies
trie și dragoste, con
vins fiind că în aces
te „foaie verde" sînt 
concentrate „bucuria 
și durerea unui neam", 
în anii luminoși ai so
cialismului a cîntat ca 
nimeni altul tara, „iu-

bita, străbuna mamă". 
A evocat, mereu, mari 
evenimente istorice, 
figuri legendare de e- 
roi. A cîntat Carpatii 
milenari cu stră
vechiul bucium româ
nesc și cu nepieri
toarea Mioriță, pre
cum și Dunărea cu 
cimpiile ei înmires
mate. Prin patetismul 
cîntecului său. pădu
rile sint mai foșni
toare. iar lanurile de 
aur își îndreaptă mai 
mult spre soare spi
cul greu al rodului. 
Zborul păsărilor este 
și el mai larg și din 
rotirea 7 
deslușim 
dragoste i 
leagurile 
bile ale 
stăruit o 
cînte munca, bucuria 
oamenilor, să fău
rească un grai mu
zical pe înțelesul și 
vrerea tuturor. Mesa
jul creației sale este 
un șuvoi sonor plin 
de simțire si genero
zitate. tișnit din ini
mă. din 
dragoste 
porul și 
care s-a
anii 1927—1949 a con
dus. la îndemnul lui

lor înaltă 
admirație, 

pentru me- 
incompara- 
patriei. A 

• viată să

netărmurita 
pentru po- 
plaiurile în 
născut. între

Kiriac. Societatea co
rală „Carmen". În
ființată de acest vred
nic animator in anul 
1901 sub deviza : „Să 
cintăm cu voie bună, 
doina noastră cea 
străbună". Sub aceas
tă deviză a promovat, 
ca și Kiriac. creația 
corală românească, fă- 
cînd-o cunoscută în
tregii țări, ducîndu-i 
faima peste hotare. 
Este socotit pe drept 
cuvînt decanul muzi
cii corale. în ultimii 5 
ani a scris zeci de 
poeme, noi si Înălță
toare imnuri și s-a ri
dicat. așa cum noi toti 
am dorit, mai sus pe 
treptele măiestriei ar
tistice. dind noi di
mensiuni 
patriotic.
lui in conștiința ma
selor.

Acum, cind împli
nește 85 de ani. la 
rodnica lui aniversare, 
sărbătorim cîntecul. 
genul de tradiție le
gat de gindirea. de 
lupta poporului, săr
bătorim înseși succe
sele creației corale ro
mânești.

cîntecului 
rezonantei

Ion DUMITRU 
CREVENICEANU

t
PROGRAMUL I

8,30 Avanpremieră.
8.35 Gimnastica pentru toți.
8.45 Cravatele roșii.
9.35 Film serial : Daktarl.

10,00 Viața satului.
11,15 Ce știm șl ce nu știm des

pre... Sugestie, autosugestie, 
hipnoză.

11,40 Bijuterii muzicale
12,30 De strajă patriei.
13,00 ' ■
16,00

17.00

17.40

Album duminical.
Magazin sportiv. Schi — să
rituri. Transmisiune de la 
Blscholshofen.
Film serial : „Pistruiatul". 
Producție a Studioului de 
film al Televiziunii române. 
Episodul III.
Ctntare patriei — concurs 
coral interjudețean.

Cook : VICTORIA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30. AURORA — 
9; 11.15; 13.30; 15,45; 18: 20,15, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30;...............
20,30.
• Anatomia dragostei :
— 16; 18; 20.
• întîmplări cu Cosa 
MELODIA — 9; 11,15;
18,30; 20.45. EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Mult zgomot pentru nimic : 
UNIREA — 16; 18; 20.
• Blow-up : CENTRAL — 8,30;
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• 100 de Iei : LIRA — 16; 18; 20. 
a Torino negru : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15.45: 18; 20,15. FLA
CĂRA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
a Casca de aur — 14.30; 16,30, Cu 
sufletul Ia gură — 18,4520,45 :
CINEMATECA (sala Union).
• Uimitoarele aventuri ale Iui 
Robinson Crusoe : MUNCA — 16; 
18; 20.
a 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.
• Cu cărțile pe față j LUMINA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.

16: 18,15;

BUCEGI

Nostra î
13.30; 16;

buie la satisfacerea unei condiții 
fundamentale pentru ca o prevedere 
esențială a structurilor noastre uni
versitare în plină modernizare — am 
numit implicit creșterea greutății 
specifice a orelor de laborator și de

19.00 Lumea 
ca-n vis1 
realizat de 
viziune din

19.30 Telejurnal. 
20.05 Reportajul

copiilor : „O lecție 
— film artistic 
studioul de tele- 
R.S. Cehoslovacă.

săptămlnil : „Se 
întorc fill Vrîncioalei".

20.35 Film artistic : „Trandafirul 
alb pentru sora mea neagră". 
Producție a studiourilor 
mexicane. Regla : Abel Sa
lazar. In distribuție : Libertad 
Lamargue, Eusebia Cosme, 
Steve Flanagan. Premieră pe 
tară.

22.00 Telejurnal.
22,10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

20,05 Film serial pentru copii : 
..Grăsunul". Episodul VI — 
..Mergînd după urme".

20.35 De pe scenele lirice ale țării. 
..Mantila neagră" — spectacol 
de balet în interpretarea an
samblului Chore-Studlo al 
Operei din Timișoara. Core
grafia, regia șl scenografia : 
Alexandru Schneider.

21,20 Film serial : „Brett și Danny".

• Cea din urmă zi : VITAN — 
15,30; 17,45; 20.
Î, In arșița nopții : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30; 18;

20,15.
• Doamna și vagabondul : COS
MOS — 15.30.
a 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.
• Ancheta poștașilor : CRINGAȘI 
— 16; 18; 20.
• Ultimele șase minute : COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,15, POPULAR 
— 15.30; 18; 29,15,
• Vifornița : RAHOVA — 15,30;
18; 20,15.
• Urmărire 
RENTARI —
a Generalul
FLOREASCA
• Omul
— 15,30;
O Love
18; 20,15.
a Cowboy : MOȘILOR — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15: 20,30.
• Ultimul tren din Gun HUI : 
PROGRESUL — 15,30; 18: 20,15.

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

20.30.
din
18;
story : PACEA — 15,30:

din București ; un modern atelier cu 
o suprafață de peste 2 000 mp va fi 
amenajat pe platforma Uzinei de 
mecanică navală din Galați pentru 
studenții Politehnicii din localitate, 
în același timp, noile cămine de la

Cercetarea
concreta

în „ Viitorul serial"
Deși apărută destul de recent — 

1972 — revista „Viitorul social" s-a 
impus în peisajul nostru științific și 
publicistic ca o publicație de pres
tigiu. Menită să promoveze sociolo
gia românească actuală și. în același 
timp, să fie o sursă de infor
mare pentru publicul interesat, 
revista consacră, număr de număr, 
pagini substanțiale teoriei sociologice, 
viitorologiei, problemelor de metodo
logie, cercetărilor de teren, informă
rii asupra evenimentelor sociologice 
naționale 
tă și-au 
lucrările 
mondiale 
începind ___ ___
și-a lărgit profilul, cuprinzînd și sfe
ra politologiei — probleme politice 
și politologice actuale și de perspec
tivă ale societății românești și ale 
lumii contemporane, probleme de 
teorie și istorie politică, cercetări
politologice de teren etc. Sumarul 
bogat și variat, materialul de cerce
tare științifică, însăși viziunea teo
retică de tratare a unor procese so
ciale curente au trezit interesul unui 
cerc larg de cititori, 
larg al tematicii i 
opri numai asupra 
tre cele mai im
portante : cerce
tările de teren.

O privire de an
samblu asupra 

numerelor apăru
te descoperă un 
efort vizibil din 
partea redacției 
în direcția pro
movării cercetă
rilor de teren, 
ximativ 160 de 
ale revistei apărute pînă în pre
zent. aproape o treime înfățișează 
rezultatele unor cercetări, bazate pe 
metode sociologice directe, asupra 
realității sociale. Este o orientare 
care nu poate fi decît salutată, dat 
fiind rolul investigațiilor de teren, 
atît pentru cunoașterea cit mai exac
tă a unor fenomene sociale, pentru 
fundamentarea unor decizii politico- 
organizatorice, cit și pentru însăși 
construirea teoriei sociologice.

Se cuvine remarcat registrul bogat 
al problematicii abordate de cerce
tările de teren. Ele privesc atit me
diul urban (cu preponderentă), cit și 
pe cel rural, variate categorii socia
le (mai ales muncitorii din indus
trie și țărănimea cooperatistă), pre
cum și o serie 
ce sociologiilor 
gia industrială, 
mici, sociologia
Spicuim din tematica „Viitorului so
cial" ; integrarea in muncă (dezbătu
tă reușit de mai multi autori, prin
tre care Septimiu Chelcea. O. 
Hoffman), probleme de mobilitate 
socială și profesională (A. Stănoiu, 
G. Marica și I. Aluaș), probleme so
ciologice ale cooperativei agricole ca 
organizație (M. Cernea. M. Lario- 
nescu). conducerea și participarea la 
conducerea întreprinderilor (Ion Ve- 
lea), probleme ale școlii și educa
ției (Ac. Cazacu). aspecte ale pro
fesiunilor intelectuale, analiza atitu
dinilor și motivațiilor. Chiar și nu
mai din enumerarea acestor teme 
reiese atenția acordată studiului 
unor probleme majore ale 
voltării societății noastre în 
actuală.

De o importantă esențială 
determinarea valorii oricărei 
tari este metodologia pe care 
temeiază. Cei mai multi autori tra
tează cu grija cuvenită aspectul me
todologic 
ceea ce 
nuanțată 
le oferă 
terpretări ..
sint și articole care se dovedesc de
ficitare sub raport metodologic, nu 
înfățișează ipotezele de la care 
a plecat cercetarea, confirmarea 
sau infirmarea lor. Observăm că sint 
încă puține articolele care expun 
criteriile și modalitatea de selecție 
a subiecților studiați, unii autori li- 
mitindu-se la indicarea unor cifre, 
fără să discute problema reprezen- 
tativitătii eșantionului. Or. acest lu
cru este de natură să reducă va-

și internaționale. în revis- 
găsit o largă reflectare 
celei de-a IlI-a conferințe 

de cercetare a viitorului, 
cu ultimul număr, revista

Din spectrul 
revistei ne vom 

ui;ei rubrici, din-

loarea constatărilor și generalizări^ 
lor.

Gama metodelor de investigație fo
losite este destul de largă (cu* 
prinzind chestionarul, interviul, ob
servația, studiul de caz). Metodele 
de prelucrare denotă un progres. în 
sensul că devine mai frecventă uti
lizarea unui aparat statistic consis
tent, bază pentru măsurări mai fine 
și mai exacte și suport real al in
terpretărilor. Este o tendință ce me
rită a fi încurajată și dezvoltată, in- 
trucit mai sînt articole ale căror teh
nici de prelucrare se reduc la cal
cule numerice elementare, soldate 
cu înșiruiri de procente.

Calitatea demersului sociologic de
pinde 
telor 
carea 
unor 
de a 
care răspund unor asemenea 
gente. Am aminti, de pildă, contri
buțiile aduse în studiile consacrate 
definirii unor regularități în imigra
ția rural-urbană. descifrării proble
melor sociologice și economice ale 
unei comune de munte, analizei re
lațiilor dintre raționalitatea econo
mică a organizației cooperatiste și 

cea a țăranilor 
cooperatori etc.

Remarcabil este 
faptul că ma
joritatea studiilor 
se caracterizează 
prin preocuparea 
pentru finalitate 
practică. Studiul 
deficiențelor în 
funcționarea unor 

instituții îi con- 
pe cercetători la contura- 

unor soluții menite să slu-

mai ales de interpretarea da- 
cercetării de teren, de expli- 
constatărilor. de generalizarea 
rezultate. Revista are meritul 
fi publicat numeroase articole 

exi-

REVISTA
REVISTELOR

Din cele apro- 
articole originale

de domenii specifi- 
de ramură : sociolo- 
rurală. a grupurilor 
culturii și educației.

dez- 
etapa

pentru 
cerce- 
se în-

și tehnic al investigației, 
le permite surprinderea 
a fenomenelor studiate și 
teren științific pentru in* 
sociologice riguroase. Dar

organisme sau 
duce 
rea 
jească organelor de decizie în ac
tivitatea lor. Rețin atenția, sub 
acest aspect, cercetarea complexă 
întreprinsă in zona montană Vran- 
cea (in nr. 3 din 1972), precum 
și studiile publicate in ultimul nu
măr sub genericul „Experimentul 
Dolj" în cadrul unei rubrici noi : 
„Știința conducerii societății", infă- 
tișînd rezultatele și perspectivele 
unei importante acțiuni multidisci- 
plinare aflate în prezent în plină 
desfășurare, avind drept obiectiv 
proiectarea unui sistem informatio
nal menit să sprijine conducerea so
cial-politică a județului în elabora
rea deciziilor, în rezolvarea proble
melor de planificare teritorială.

Totuși, în cuprinsul revistei mai în- 
tîlnim studii care se adaugă celor pre
cedente mai mult cantitativ, fără ca 
prezenta lor să fie justificată prin 
analiză profundă și interpretare ine
dită. prin concluzii noi. utile prac
ticii (de pildă, articolul despre im
plicațiile automatizării din nr. 1/1972, 
articolul despre mobilitatea popu
lației rurale sau cel despre fluctua
ție, ambele din nr. 3/1973). Unele ar
ticole au caracter net economic, fără 
să valorifice posibilitățile de cerce
tare și interpretare proprii demer
sului sociologic (de pildă._ articolul 
despre forța de muncă în 
nr. 1/1973).

Informația 
de articolele 
sea bogată, 
vor saluta, desigur, cu bucurie aten
ția crescîndă a publicației pentru 
cercetările românești, dezbaterea lor 
pe larg, analiza contribuției teore
tice originale sau a metodologiei lor. 
deci depășirea funcției informative 
prin exercitarea exigentă si încu
rajatoare a funcției analitice a re
vistei. „Viitorul social" poate oferi 
un cadru teoretic și metodologic 
cercetărilor de teren viitoare, publi- 
cind și unele materiale de sinteză, 
care să .valorifice rezultatele mai 
multor anchete efectuate pe o temă 
comună.

Opera de îmbogățire și rafinare 
a metodelor de investigație in do
meniul științelor sociale este intr-o 
mișcare ascendentă. Nivelul general 
al studiilor publicate pină acum in 
„Viitorul social" îndreptățește con
vingerea că revista va aduce o con
tribuție mereu sporită la 
operă, ca 
samblu a 
românești.

bibliografică 
din revistă 
Cititorii

C.A.P. din

reflectată 
este ade- 

și specialiștii

această 
și la dezvoltarea de an- 
sociologiei și politologici

Vasile DRAGOMIR

tatr
• Opera Română : Prinț și cerșe
tor — 11, Bărbierul din Sevilla — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 10,30, My fair lady —
19.30.
• Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale“ (sala mare din bd. N. Băl- 
cescu nr. 2) : Apus de soare —
10.30, Zodia Taurului — 19,30, (sala
Comedia) : Dona Diana — 10,30,
Moartea ultimului golan — 15.30, 
Prizonierul din Manhattan — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul —
10.30, Buffalo Bill și indienii — 20. 
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
10, între noi doi n-a fost decit 
tăcere — 15, Joc de pisici — 20, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Vi
carul — 10, Valentin și Valentina
— 15, A douăsprezecea noapte
— 20.
• Teatrul Mic : Dragostea noas
tră — 10,30, Stîlpii societății —
19.30.

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 10, Adio, Charlie — 15.30, 
Hotelul astenicilor — 20, (sala Stu
dio) : Bărbafi fără neveste — 16, 
Gaițele — 20.
• Teatrul
— 10; 12,
— 19,30.
o Teatrul _ 
nicul fermecat - 
salamandra — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 11. 
(sala din str. Academiei) : Răi $1 
nătărăi — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : O 
seară veselă — 11, Lozul cel mare
— 19.30.
• Teatrul satirlc-muzical „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 și comedie 
„Ion Vasllescu" ; Reflectorul re
vistei — 19,30.
s Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
19,30.
• Circul „București" : Spectacol 
prezentat de circul „Busch-Ro- 
land" (R.F. Germania) — 10; 16; 
19,30.

Giulești : Scufița roșie 
Răzbunarea sufleurulul

,.Ton Creangă" : Harap-
10, Dansați cu

matic program de pregătire în ve
derea activității lor viitoare la 
școală, generalizarea treptei I a li
ceului, cuprinderea în clasa I a tu
turor copiilor de 6 ani. diversificarea 
și substanțializarea activității prac-

CONSTRUCȚIILE ȘCOLARE Șl UNIVERSITARE
lucrări practice în cuprinsul progra
mului săptămînal de studiu — să 
poată f, transpusă în practică mai 
rapid și cu eficientă sporită. în 1974 
studenții facultăților de chimie in
dustrială din Iași, de zootehnie și 
medicină veterinară din Timișoara 
vor beneficia de amenajarea și in
trarea în folosință a unor noi 
laboratoare de specialitate ; în a- 
cest an va fi încheiată și noua 
construcție a Institutului politehnic

București, Iași, Timișoara, Brașov, 
cu o capacitate de peste 1 700 locuri, 
se înscriu pe linia îmbunătățirii 
continue a condițiilor de viată și de 
învățătură ale studenților.

Necesitatea ca toate obiectivele in
cluse în acest plan să fie realizate la 
termenul prevăzut și în condiții op
time de calitate nu mai are nevoie 
de argumente. Extinderea invătămin- 
tului preșcolar, astfel incit toți copiii 
de 5 ani să poată urma un 6iste-

tfce-productive în cuprinsul ateliere
lor și laboratoarelor școlare sînt doar 
unele elemente care pledează de la 
sine pentru ca învățămîntul să pri
mească riguros, în termenul planifi
cat, întreaga bază materială ce i se 
repartizează în anul 1974. Este de 
așteptat, tocmai de aceea, ca toti ti
tularii de investiții (consiliile popu
lare județene, ministerele și alte or- 
gane centrale), ca și constructorii, 
să acorde pretutindeni și pe întrea-

ga perioadă de execuție a lucrări
lor o atenție sporită organizării e- 
xemplare a șantierelor, să manifeste 
mai mult spirit gospodăresc și răs
pundere în utilizarea optimă a mîinii 
de lucru, în folosirea deplină a ma
terialelor de construcții, în respecta
rea graficelor de execuție. Practica 
anilor precedenți demonstrează că 
de fiecare dată cînd se intirzie des
chiderea șantierului sau odată des
chis, întreprinderile de construcții 11 
neglijează, rezultatele necorespunză- 
toare, cel puțin sub raport calitativ, 
simt prezente in bilanțul 
crăriloc.

Tocmai de aceea, anul 
o importanță capitală în 
înainte de termen a actualului cin
cinal, cere să se acționeze și în do
meniul noilor construcții școlare și 
universitare cu promptitudine și efi
ciență, astfel incit toate obiectivei» 
sale să fie realizate in condiții op
time.

tuturor lu

1974. an de 
îndeplinirea
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SEMNAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBURI OJITIIRAIE 
ROMÂNO-PAKISTANEZE PE ANII 1974

La 5 ianuarie, la Ministerul Afa
cerilor Externe a avut loc semnarea 
Programului de schimburi culturale 
româno-pakistaneze pe anul 1974. 
Documentul prevede dezvoltarea 
schimburilor In domeniile învățămân

tului, culturii ți științei Intre cele 
două țări.

Programul a fost semnat de Nico- 
Jae Ghenea, adjunct al ministrului
afacerilor externe, și 
Bukhari, ambasadorul 
la București.

de S. A. D.
Pakistanului 

(Agerpres)

Ample manifestări cultural-educative Ia Muzeul 
de istorie al Republicii Socialiste România

Programul din acest an al Muzeu
lui de istorie al Republicii Socialiste 
România cuprinde o largă suită de 
acțiuni cultural-educative. Multe 
dintre ele se vor desfășura sub sem
nul celei de-a XXX-a aniversări a 
insurecției naționale antifasciste ar
mate. In cinstea marelui eveniment 
vor fi organizate expoziții jubiliare, 
fotoexpoziții itinerante, simpozioane, 
conferințe tematice, prezentări de 
filme documentare.

Muzeul și-a mai propus conti
nuarea cursurilor pe teme privind 
Istoria patriei, diferite aspecte ale 
operei de edificare a societății so

cialiste multilateral dezvoltate. Sînt 
prevăzute, de asemenea, cursuri spe
ciale pentru profesorii de istorie, 
pentru propagandiștii din cadrul în- 
vățămîntului de partid, pentru stu- 
denți.

O serie de conferințe și simpozi
oane vor fi consacrate unor eveni
mente istorice și culturale, unor per
sonalități de seamă. Se vor omagia, 
între altele, 350 de ani de la naș
terea cărturarului Dosoftei, 150 de 
ani de Ja nașterea lui Avram Iancu, 
centenarul nașterii lui C. I. Parhon.

(Agerpres)

Cronica
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a adresat președinte
lui Folketingului Danemarcei. Karl 
Skytte, o telegramă de felicitare cu 
prilejul realegerii sale în această 
funcție.

★
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca

pitala prof. Julio Castro Franco, 
președintele Asociației de prietenie 
și relații culturale peruano-române, 
care a întreprins o vizită de docu
mentare în țara noastră, la invitația

zilei
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Asocia
ției de prietenie româno-peruane.

Programul oaspetelui a cuprins 
întrevederi la Ministerul Afacerilor 
Externe, Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, I.R.R.C.S. și Asociația 
de prietenie româno-peruană. Uni
unea ziariștilor, întîlniri cu condu
cerile universităților din București 
și Cluj, vizite la diferite obiec
tive economice și instituții social-cul- 
turale din Capitală și mai multe ju
dețe ale țării.

(Agerpres)

PREFERINȚE VAMALE GENERALIZATE DIN PARTEA ȚÂRILOR
PIEȚEI

începînd cu 1 ianuarie 1974. Româ
nia beneficiază de preferințe vamale 
generalizate din partea celor nouă 
țări membre ale Pieței comune. Pre
ferințele vamale, care constau în re
ducerea sau suprimarea taxelor va
male la importul de produse manu
facturate, creează exportatorilor noș-

COMUNE
tri posibilități sporite de competiti
vitate pe piețele acestor țări și ele 
pot fi concretizate in diversificarea 
exporturilor și creșterea volumului 
produselor exportate în regim prefe
rențial, introducerea de noi produse 
pe piețele respective.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT vremea

BASCHET i Aseară, la Floreasca

Primul derbi al campionatului: 
DINAMO-STEAUA 71-60
• ASTĂZI, TOT LA FLOREASCA, ȘASE NOI MECIURI ÎN 

PROGRAM HON-STOP, DE LA ORA 8,30 DIMINEAȚA

Derbiul baschetului nostru mas
culin l-au furnizat aseară, într-o pri
mă ediție in actualul campionat na
țional, echipele bucureștene Dina
mo și Steaua, care, la ora actuală 
— ca de altfel și în alți ani — domi
nă cu autoritate eșalonul formații
lor fruntașe. Spectatori, telespecta
tori sau specialiști au putut remar
ca, desigur, că pe teren s-au aflat 
marea majoritate a componenților 
lotului reprezentativ, jucători in
ternaționali CU' experiență. Este 
adevărat, valoarea in sine a jocului 
prestat aseară și de unii și de alții 
dintre baschetbaliștii aflați față in 
față nu a atins culmi impresionante. 
De vină, ca să spunem așa, s-ar pu
tea să fie miza partidei și o anume 
slăbire (prin accidentarea unor ti
tulari) a echipei Steaua. Oricum, în 
ansamblu, am asistat la un baschet 
plăcut, am remarcat verva și deci
zia la recuperări a dinamoviștilor, 
ca și replica dîrză a tinerilor spor
tivi de la Steaua.

A displăcut însă nervozitatea, cam 
accentuată, din repriza secundă. Di- 
namoviștii au dominat permanent, 
realizînd o nouă (a zecea I) victorie 
și deci consolidindu-și poziția de li
deră a clasamentului. La pauză 34— 
27, în final 71—60 pentru Dinamo.

Ca de obicei, coordonatori și reali
zatori de bază în cele două echipe au 
fost Radu Diaconescu și, respectiv, 
Alin Savu.

Un meci foarte echilibrat l-au o- 
ferit echipele I.E.F.S. și I.C.H.F. 
Studenții de la I.E.F.S. și-au datorat 
victoria mai bunei lor pregătiri fi
zice. demonstrată, ca și în seara 
precedentă, de abia în finalul par
tidei (acum, în prelungiri 1). Scor 
final : 81—77.

In celelalte partide, rezultate 
scontate : Politehnica Cluj — Voin
ța Timișoara 56—53, Universitatea 
Timișoara — C.S.U. Galați 97—75, 
Rapid — Politehnica București 92— 
77, Universitatea Cluj — Farul 99— 
80.

Astăzi, ultima zi a turului prelimi
nar, șase meciuri destul de atractive. 
Cu începere de la ora 8,30, într-un 
program non-stop, se dispută, în ordi
ne, următoarele partide : Politehnica 
Cluj — C.S.U. Galați, Universitatea 
Timișoara — Farul, Universitatea 
Cluj — Politehnica București, Dina
mo — Voința Timișoara, I.C.H.F. — 
Rapid și Steaua — T.E.F.S., un veri
tabil derbi al zilei.

I. D.

Atletele noastre 
printre fruntașe 
în clasamentele 

mondiale 
pe probe

Ca la fiecare sfîrșit de an, zia
rul parizian „L’Equipe" a întoc
mit clasamentele pe probe ale 
celor mai buni atleți și atlete 
din lume. Sportivele românce 
Virginia Ioan și Argentina Me
nis ocupă locurile 3 în probele 
de săritură în înălțime (1,90 m) 
și, respectiv, aruncarea discului 
(66,82 m). O 'altă atletă român
că, Ileana Silai, a fost clasată pe 
locul 7 în proba de 1 500 m, cu 
timpul de 4’12”. Alergătoarea 
Valeria Bufanu se află pe lo
cul 7 în clasamentul mondial în 
proba de 100 m garduri, cu 
timpul de 13”l/10.

întocmind clasamentul celor 
mai bune echipe feminine din 
Europa, ziarul „L’Equipe" acor
dă primul loc formației R.D. 
Germane, urmată de U.R.S.S., 
Bulgaria, Polonia, R.F. Germa
nia, România, Anglia, Finlanda, 
Ungaria, Iugoslavia, Franța, 
Austria, Suedia, Italia etc. In 
clasamentul european masculin, 
echipa U.R.S.S. se află prima, 
urinată de R. D. Germană și An
glia. Selecționata României ocu
pă locul 14 în acest clasament

Timpul probabil pentru zilele de 7, 
8 și 9 ianuarie. In țară : Vremea va 
fi in general închisă. Se vor sem
nala precipitații locale in vestul și 
sudul țării. în rest, precipitații izo
late. Vint moderat, cu intensificări 
local?. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 10 șl zero gra
de, iar izolat mai coborite în depre
siunile din Transilvania și nordul 
Moldovei, iar maximele între minus 
5 și plus 5 grade. Local se va pro
duce ceață. în București : Vreme în 
general închisă. Temporar precipita
ții. Vîntul va prezenta intensificări 
de scurtă durată. Temperatura în 
scădere ușoară.
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IN INDUSTRIA LOCALA

TIMIȘANA

Măsuri pentru

mexic : Preocupări pentru ameliorarea 
situației țărănimii

Reproducem o relatare a agenției „Interpress Service" despre efortu
rile ce se depun în Mexic în vederea ameliorării condițiilor materiale fi 
sociale ale maselor țărănești.

„La sfirșitul lunii octombrie 1973 
s-a produs in Mexic un fapt, căruia 
presa și observatorii politici îi atri
buie un rol important in cadrul pro
cesului de modificări sociale și eco
nomice inițiate' de guvernul condus 
de Luis Echeverria : «nrfîftirea celor 
patru principale organizații țărănești, 
care grupează peste 20 milioane de 
muncitori agricoli. Succesul pe care-1 
reprezintă acest act poate fi apreciat 
la întreaga sa importanță dacă se 
ține seama că masele țărănești 
mexicane au luptat mereu, de-a lun
gul întregii istorii a țării, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață, 
iar prin revoluția agrară din 1910, 
condusă de Francisco Villa și Emi- 
liano Zapata, au impus Mexicului 
caracteristici pe care le mai păstrea
ză și astăzi.

Epopeea țărănească din 1910 nu a 
reușit însă să asaneze mizeria în care 
trăiesc și mor mii și mii de mun
citori agricoli și, cu atît mai puțin, 
să sporească în mod substanțial, ran
damentul pămînturilor. O parte a 
latifundiarilor a reușit să se eschi
veze de la efectele revoluției, de la 
legile pe care aceasta le-a impus în 
ce privește proprietatea asupra pă- 
mîntului.

Ca urmare, în pofida cuceririlor 
țărănești din 1910, sistemul de lati

fundii se menține și este chiar ocro
tit prin numeroase subterfugii, în
găduite de legislația civilă și agrară, 
sub numele de „latifundii familiale" 
sau „concentrări de terenuri prin 
arendare".

Prin numeroase vicleșuguri, 1,2 la 
sută din uzufructari au ajuns să 
controleze 19,6 la sută din cele mai 
bune pămînituri irigate din țară, în 
timp ce peste un milion de țărani 
fără pămîn'turi vagabondează de la 
o moșie la alta, împreună cu fami
liile lor, în căutarea unei mizerabile 
angajări, chiar pe o zi. Aceste con
traste constituie izvoarele unei serii 
întregi de sechele sociale grave. Stu
diile realizate de „Centrul de inves
tigații agrare" demonstrează că, în 
condițiile sporirii (din 1930 și pînă 
azi) a numărului țăranilor cu 3,8 
milioane persoane, datorită unei 
rate a natalității de 3,7 la sută, pro
dusul agricol a scăzut de la 2,9 la 
sută în deceniul 1940—1950 țj numai 
1,2 la sută în perioada 1960—1970.

Procesul complex de pauperizare a 
țărănimii a dus la îngroșarea conti
nuă a rindurilor muncitorilor agri
coli cu ziua, fenomen caracteristic 
țărănimii mexicane. Este vorba de 
proprietarii micilor parcele de pă- 
mint puțin irigate, care nu se bucu
ră de nici un fel de asistență teh

nică și care își agonisesc traiul de pe 
urma muncii depuse pe pămînturile 
altora. Muncitorii agricoli zilieri, care 
constituie 60 pînă la 80 la sută din 
forța de muncă din cadrul marilor 
latifundii și peste 50 la sută din 
populația rurală a țării, beneficiază 
de numai 9 la sută din veniturile 
de pe urma producției agricole, ceea 
ce se traduce printr-o mizerie pro
fundă.

Potrivit studiilor „Centrului de In
vestigații agrare", două treimi din 
populația rurală a țării este analfa
betă ; numai 22,5 la sută din țărani 
folosesc încălțăminte, iar 50 la sută 
din țărani consumă o cantitate in
suficientă de proteine. 82 la sută din 
populația de la țară este încadrată 
de centrul respectiv în categoria 
nivelului de trai „scăzut" sau „foarte 
scăzut".

în situația dată, realizarea unității 
principalelor organizații ale țărănimii 
este considerată drept începutul unei 
noi etape a vieții politice mexicane. 
Criteriile pe care noul Congres agrar 
permanent le-a adoptat în ce privește 
acțiunile de apărare a țăranilor co
incid din plin cu tezele susținute de 
președintele țării.

Fără a se ascunde dificultățile și 
sarcina grea care se află în fața noii 
centrale țărănești, crearea ei repre
zintă un pas înainte în vederea solu
ționării problemelor grave care afec
tează societatea mexicană, în general".

..die welt" Puțin „haz de necaz"...
Penuria de energie și carburanți a determinat apariția în presa 

occidentală a numeroase articole satirice care încearcă să antici
peze ce se va intimpla în viitor dacă actuala situație se va menține 
sau chiar înrăutăți. Iată cum își imaginează că vor evolua lucrurile 
foiletonistul cotidianului vest-german „Die Weit".

ÎN
• într-unul din numerele ziarului 

cehoslovac „Mlada Fronta", dr. Ros- 
sler, fostul căpitan al echipei de te
nis a Cehoslovaciei, publică clasa
mentele celor mai buni jucători din 
lume și din Europa pe anul 1973. 
Clasamentul mondial are următoarea 
configurație : 1. I. Năstase (Româ
nia) ; 2. Newcombe (Australia) ;
3. Kodes (Cehoslovacia) ; 4. Smith 
(S.U.A.) ; 5. Laver (Australia) ; 
6. Okker (Olanda) ; 7. Rosewall 
(Australia) ; 8. Ashe (S.U.A.) ; 9. Pi- 
lici (Iugoslavia) ; 10. Connors
(S.U.A.) ; 11. Metreveîi (U.R.S.S.) ; 
12. Taylor (Anglia) etc. • După cum 
s-a mai anurțat, trofeul „Balonul de 
aur“ — 1973 a fost decernat olande
zului Johann Cruyff, considerat cel 
mai bun fotbalist din Europa. Acest 
trofeu, inițiat din anul 1956 de re
vista „France Football", a fost pînă 
acum decernat de 18 ori. Singurii 
care au cucerit „Balonul de aur" în 
două rînduri au fost Di Stefano în 
anii 1957 și 1959 și Cruyff (1971 și 
f ?3). • Finala campionatului mascu
li.. de tenis al Spaniei pe teren aco
perit s-a disputat la Barcelona între 
Jose Higueras și Juan Gisbert. La

CÎTEVA RÎND
capătul unei partide spectaculoase, 
care a durat trei ore și jumătate, 
Jose Higueras a obținut o surprinză
toare victorie în cinci seturi : 6—3, 
6—3, 4—6, 4—6, 6—3. • Pe patinoarul 
„Medeo" din Alma Ata s-a disputat 
campionatul unional masculin de pa
tinaj viteză (la multiatlon). Titlul a 
revenit lui Alexandr Vladimirov, stu
dent la Universitatea din Krasno- 
iarsk. El a totalizat în cele patru pro
be 173,786 puncte cu următoarele re
zultate : 500 m — 41 ”26/100 ; 5 000 m 
— 7’26”86/100 ; 1 500 m — 2’04”77/100 
și 10 000 m — 15’25”. • După o ul
timă statistică, în anul 1973 au fost 
doborîte 30 de recorduri mondiale (18 
la masculin și 12 la feminin). în pro
bele de 3 000 m obstacole, 110 m gar
duri, 100 m și 200 m plat feminin 
recordurile mondiale au fost corecta
te în mai multe reprize. Marii per
formeri în probele masculine sînt 
Stones (S.U.A.), care a sărit la înăl
țime 2,30 m, Feuerbach (S.U.A.) — 
21,82 m la aruncarea greutății și su- 
lițașul vest-german Wolfermann 
(94,08 m). Atletele Zlateva (Bulgaria) 
cu l’57”5/10 la 800 m plat și Stecher 
(R.D. Germană) — 10”8/10 pe 100 m

URI
și 22”l/10 pe 200 m plat sînt, de ase
menea, autoarele unor strălucite re
zultate. • In cadrul lucrărilor comi
siei de organizare a Campionatului 
mondial de fotbal, care au loc la 
Frankfurt pe Main, s-a stabilit ca 
meciul de baraj dintre echipele Iugo
slaviei și Spaniei să se dispute la 13 
februarie în acest oraș. După cum 
se știe, cele două echipe au ter
minat la egalitate de puncte și go
laveraj în grupa respectivă a prelimi
nariilor. Echipa învingătoare se va 
califica pentru turneul final al cam
pionatului mondial. • La Gronin
gen (Olanda) a luat sfîrșit Cam
pionatul european de șah rezer
vat juniorilor. Titlul a revenit 
jucătorului sovietic Makaricev, care 
a totalizat 7 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Pinter (Ungaria) 
— 7 puncte, Kuligowski (Polonia) — 
5.5 puncte etc. Jucătorul român Aurel 
Urzică a ocupat locul 8, cu 3,5 
puncte. • Continuîndu-și turneul în 
R. F. Germania, echipa masculină de 
handbal a U.R.S.S. a intîlnit din nou, 
la Essen, formația țării gazdă. Hand- 
baliștii vest-germani au obținut vic
toria cu scorul de 17—14 (12—7).

înnoirea fabricației
Valoarea producției globale pe 

care o are de realizat în 1974 
grupul întreprinderilor de indus
trie locală din județul Timiș se 
apropie de două miliarde lei.

— Pentru noi — ne spune in
ginerul Ion Staicu, directorul 
general al grupului — creșterea 
volumului producției se va rea
liza în contextul unei activități 
susținute de diversificare și ri
dicare a nivelului tehnic cali
tativ al produselor și de sporire 
mal accentuată a eficienței e- 
conomice. în acest an vom asi
mila 57 produse noi, atit cu 
destinație industrială, cit și pen
tru fondul pieței. în acest scop, 
vom lărgi baza tehnico-materia
lă prin, continuarea dotării în
treprinderilor cu utilaje de mai 
mare complexitate tehnică și 
executarea unor importante lu
crări de investiții din fonduri 
centralizate, din fonduri proprii 
sau din credite de mică meca
nizare. Ca urmare, va fi pusă 
în funcțiune o unitate de îmbu- 
teliere a apei minerale de Bu- 
ziaș, va fi dezvoltată capacita
tea fabricii de făinuri proteice, 
se vor da in exploatare o uni
tate de spălătorie-curățătorie. 
noi spații de producție la fabri
ca „Electrometal" și altele.

De la același interlocutor am 
reținut, de asemenea, preocupa
rea pentru creșterea productivi
tății și reducerea cheltuielilor 
materiale de producție. Consu
mul de metal va fi redus in 
acest an, comparativ cu 1973. cu 
cel puțin 8 la sută, în timp ce 
la capitolul combustibil și ener
gie se prevede realizarea unei 
economii de 2 350 tone combus
tibil și carburanți, 3 milioane 
kWh energie electrică și 6 900 
gigacaiorii energie dinamică.
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Ianuarie 1980. ...Stau la biroul 
meu și mă gîndesc, cu nostalgie, la 
timpurile bune cind se mai putea 
merge cu automobilul. între timp 
au trecut aproape șase ani... Am de
venit cu toții o națiune de pietoni.

Arunc o privire pe ceas. Este ora 
5. Trebuie să pornesc. Circulația in
tensă — obișnuită la această oră 
cînd se termină lucrul — a și înce
put. Trotuarele sînt supraaglomerate. 
Cu multă dificultate reușesc să in
tru în coloană. Cotesc pe Bulevardul 
pietonilor nr. 6 și sînt cuprins de un 
plăcut sentiment de ușurare. îmi 
accelerez pașii.

Dintr-odată, în față îmi apare un 
polițist. Mă depășește și aprinde be
cul albastru de semnalizare de pe 
cască. Pe spatele hainei sale de pie
le strălucește inscripția ..Atențiune I 
Controlul pietonilor. Trageți pe 
dreapta !“. Neliniștit, arunc o privi
re pe contorul de pași. Acul osci
lează între 80—pași pe minut. 
„Am pățit-o" ” îmi străfulgera 
prin gînd.

Polițistul se apropie, salută, și-mi 
cere actele. Timorat, îi prezint car
netul de pieton și permisul de cir
culație. Ia documentele, le cercetea
ză, își drege vocea și întreabă : „Nu

ați observat semnul care limitează 
viteza pe acest bulevard la 50 de 
pași pe minut ?“. „îmi pare foarte 
rău, dar vă asigur că nu am obser
vat semnul". „Mereu aceleași scuze 
— replică el. Nu cumva ați fost 
pe vremuri automobilist ?“

Pe urmă întreabă : „Ce an de con-

FOILETON

strucție ?“. „28“ — răspund, indicînd 
anul meu de naștere. „Greutatea ?“. 
„81 kg". „Atunci permisul dv. nu 
este valabil. Știți probabil că înce
pînd cu 80 kg sînteți considerat pie
ton de tip greu". „Nu, acest lucru 
nu l-am știut..." „îmi pare rău, 
dar trebuie să vă rețin permi
sul de circulație". „Domnule a- 
gent — replic — de șase ani circul 
pe acest trotuar fără să fi avut 
nici un accident..."

„Vă rog ultima foaie de revizie" 
Ii arăt foaia, eliberată de o somitate 
medicală. „A expirat acum trei luni.

Cum de n-ați știut asta ?“. Scoate 
carnetul, îmi înscrie o amendă gra
să și, pe deasupra, îmi confiscă per
misul de circulație : „Puteți să-1 ri
dicați la serviciul nostru, după ce vi 
se va elibera o nouă foaie de revi
zie".

Sînt disperat. Fără documente nu 
mai pot circula. Deodată apare un 
pieton. .Aveți nevoie de ajutor ?“ 
,.Da“ — spun. „Vă rog să dați un 
telefon la Clubul pietonilor. Am ne
voie urgent de cineva care să mă 
remorcheze".

...Au trecut 30 de minute. în fine, 
apare și omul care mă va remorca, 
îmi pune o pereche de patine cu 
rotile și mă împinge spre cel mai 
apropiat atelier de reparații. Ingine
rul mă întreabă. „Ei, ce ați pățit ?“ 
„Am nevoie de o revizie generală" 
— răspund. Mi se face un control 
general, după care inginerul mă la 
din nou în primire. „Da, deocamdată 
totul e în regulă. Anul de construc
ție 28 ?“. Dau afirmativ din cap. 
..Eh, trebuie să țineți seama că seria 
dv. iese, treptat, din circulație. Tre
buie să fiți mereu cu ochii pe con
torul de pași !“ Apoi, îmi înmînează 
noua foaie de revizie și-mi urează : 
„drum bun !“.

„Trrrrrr". Deșteptătorul. Mă tre
zesc scăldat in sudoare. Inima îmi 
bate zgomotos. Apoi, mă liniștesc. 
Vasăzică nu a fost deeît un vis. 
Dar dacă penuria de carburanți va 
continua ?...

Măsuri privind economisirea resurselor energetice
S.U.A. : Limitări la livrările 

de benzină
Șeful Agenției federale americane 

pentru energie, Wiliam Simon, a 
anunțat că între companiile petro
liere și distribuitorii independenți a 
intervenit un acord privind limi
tarea la 10 galoni de persoană a 
livrărilor de benzină la stațiile de 
pe teritoriul S.U.A.

SUEDIA : Reducerea 
programelor de televiziune

In cadrul măsurilor de economi
sire a combustibilului, autoritățile 
suedeze au hotărît limitarea duratei 
zilnice a programelor de televiziu
ne. Cu excepția sfîrșitului de săp-

tămînă, începînd de la 21 ianuarie, 
cele două canale de televiziune ale 
țării își vor înceta emisiunile zil
nice la ora 21,45.

OLANDA : 
Importurile de carburanți — 

sub nivelul necesităților
Primul ministru al Olandei, Joop 

den Uyl, a declarat, în cadrul unui 
interviu televizat, că importurile 
de produse petroliere în lunile de
cembrie 1973 — ianuarie 1974 se vor 
situa cu 20—25 la sută sub nivelul 
necesităților țării, neatingînd, to
tuși, estimările anterioare, care os
cilau în jurul cifrei de 30 la sută. 
Această situație a permis amîna- 
rea cu citeva zile a intrării in vi

goare a raționalizării consumului 
de benzină.

JAPONIA : Cercetări privind 
bateriile solare

Corporația japoneză pentru con
strucțiile de locuințe a început e- 
laborarea unui proiect pe termen 
lung privind folosirea energiei so
lare pentru încălzitul caselor. Pro
iectul preconizează amplasarea pe 
acoperișurile clădirilor cu mai 
multe apartamente a unor baterii 
solare, care ar urma să încălzeas
că apa din rezervoare. Potrivit 
calculelor specialiștilor, chiar în 
timpul lunilor de iarnă bateriile 
solare vor putea transmite apei o 
temperatură de pînă la 50 grade 
Celsius.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii”

(Urmare din pag. I)

București. „E dificil de ales o sin
gură problemă, pentru că la noi 
totdeauna sînt mai multe. Una 
dintre ele este, de pildă, asigurarea 
forței de muncă necesare pentru a 
putea folosi capacitățile la un in
dice de cel puțin 85 la sută. O altă 
problemă este punerea în funcțiu
ne a unor obiective de investiții, 
dezvoltarea turnătoriei de oțel. O 
a treia este obținerea unui spor de 
producție de 75 la sută pe seama 
creșterii productivității muncii... 
Dair problemele nasc... probleme : 
va trebui să dăm in folosință încă 
două cămine cu 1600 și, respectiv, 
520 locuri ; pentru investiții, comi
tetul de partid Împreună cu con
ducerea uzinei vor trebui să urmă
rească zilnic graficele de lucrări, 
să intervină operativ ; apoi, este 
problema modernizării tehnologii
lor, a înlocuirii mașinilor univer
sale cu mașini-agregat... Alegeți 
dv., dacă puteți, problema cea 
mai...". Mărturisim că n-am putut 
s-o facem.

Strungarul CONSTANTIN FE- 
FEA, de la Șantierul naval din 
Constanța, ne-a spus : „1974 mar
chează, pentru noi, trecerea la con
strucția mineralierului de 55 000 
tone. Personal, consider că trebuie 
nu numai să ne realizăm si să de
pășim sarcinile individuale, ci și 
să-i ajutăm pe cei tineri să-și îm
bogățească cunoștințele. Pentru că 
mineralierul este o noutate și va 
putea fi realizat la timp numai dacă 
toți muncitorii vor fi -de calitate»"
• Dieselistul ION DAMAS- 
CHIN-FILA, de la I. M. Reși
ța, s-a referit la despărțirea sa de 
tovarășii cu care a muncit cot la 
cot 13 ani la fabricarea de motoare 
Diesel. „In 1974 urmează să par
ticip la realizarea celor dinții mo
toare navale românești. Mă întris
tează despărțirea, dar mă bucură 
faptul că particip la un nou capitol 
în istoria industrială a Reșiței".
• La I.M.G. București ne-am no
tat un amănunt : în 1973, cînd s-au 
făcut probele la turbina de 330 de 
MW (o dată și jumătate capacitatea 

instalată a Bicazului), destinată 
termocentralei Rogojelu, specialis
tul francez care a asistat la probe 
n-a vrut să creadă în indicațiile ca
dranelor aparatelor de măsură. A 
cerut să fie schimbate de două ori 
iar cînd s-a convins că aparatele 
de măsură arată bine a exclamat: 
„Fantastique !“. Toleranțele de pre
cizie la prelucrare erau de 50 de 
microni ; constructorii bucureșteni 
le-au redus la numai 4 microni ! 
Tehnicianul ADRIAN MOȚIU ne 
spune : „Performanțele tehnice cu
cerite în 1973 vor fi nu numai men
ținute ci și îmbunătățite". • DINU 
PAUL, Erou al Muncii Socialiste, 
șef de schimb Ia „Electroputerc", 
ne-a declarat că în ’74 vor produce 
primul transformator bloc de 400 
MVA. Calitatea superioară a trans
formatorilor binecunoscutei între
prinderi craiovene a constituit ar
gumentul cel mai greu al crește
rii exportului lor : anul acesta ex
portul va reprezenta peste 40 la 
sută din volumul producției între
prinderii. • Pentru Centrala 
industrială de tractoare și ma
șini agricole din Brașov, după 
aprecierea inginerului SIMION 
SAPUNARU, problema cea mai im
portantă a acestui an este profi
larea și specializarea fiecărei între
prinderi din cadrul centralei. „In 
ceea ce privește întreprinderea de 
tractoare, punerea la punct a fa
bricației tractoarelor grele de 180 
CP, pe șenile și pe roți, necesare 
în agricultură pentru acționarea 
unor mecanisme complexe, menite 
să dubleze productivitatea realiza
tă pînă acum, este sarcina noastră 
de onoare și mindrie”. • I.M.U.A. 
din București va asimila, în cursul 
anului acesta și va introduce în fa
bricație, ne spune FLORIN GHER- 
CU, șeful serviciului tehnic, 11 
tipuri noi de mașini-unelte, prin
tre care mașini de înaltă tehnici
tate prevăzute cu afișai de cotă, cu 
comandă numerică, strungul caru
sel de 1 600 mm, mașina de alezat 
și frezat 100, mașina de rectificat 
cu echilibrare numerică ș.a. Deci, 
pentru noi, 1974 înseamnă : „noutate". 
• Dar nu numai pentru I.M.U.A.B. 
Din datele pe care ni le-a pus la 

dispoziție tov. ION POPA, di
rector adjunct în Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini Grele, rezultă că pentru 1974 
este prevăzută punerea în fabrica
ție a peste 700 de produse și grupe 
de produse noi — mașini-unelte, 
transformatoare de forță, locomo
tive Diesel electrice și' de 1 250 CP, 
un mare număr de aparate de 
măsură și control electronice, elec-

Intîlnire cu munca
trice, optice și mecanice. • Și nu 
e vorba doar de produse noi. Ing. 
ARMAND VASILIU, de la același 
minister, ne-a comunicat că, prin 
aplicarea unor tehnologii noi, se 
prevede obținerea, în unitățile mi
nisterului, a unei eficiente eco
nomice de 140 de milioane de lei. 
Cele mai importante dintre aces
tea — turnarea continuă a barelor 
din aliaje neferoase (aplicată la 
„Independen.ța“-Sibiu) și armarea 
cu carburi dure a racordurilor pen
tru prăjini de foraj (premieră pe 
țară) — vor elimina complet im
portul. aducînd o economie de 5 
milioane de lei-valută.

Pe marile 
șantiere

EMANOIL HUȚA, omul cu 
marca nr. 1 al șantierului „E- 
nergomontaj" — termocentrala Ro
gojelu — lăcătuș montor la secto
rul cazane aii celei de-a doua etape 
de dezvoltare a centralei, ne spu
ne : „In 1974 se va face primul 
paralel la primul grup de 330 MW. 
realizat în România. Termenul este 
1 octombrie, dar constructorii s-au 
angajat să-1 termine cu 30 de zile 

mai devreme, în cinstea celui de-al 
XI-lea Congres al partidului. A- 
ceasta este pentru noi sarcina nr. 
1 în acest an“.

ION BOLNAVU, secretarul co
mitetului de partid al Grupului 
de șantiere T.C.H. Lotru, ne-a de
clarat : „Pentru constructorii noștri, 
anul 1974 înseamnă punerea în 
funcțiune — în avans cu aproape 
6 luni — a ultimului dintre cele 

trei hidroagregate. Dar centrul de 
greutate ai preocupărilor noastre 
îl constituie bătălia pentru apă, 
accelerarea lucrărilor la captări. 
Avem nevoie de mai multă apă în 
lacul de acumulare de la Vidra — 
și o vom obține".

Cu numai trei ani în urmă, 
cînd soseau la Rm. Vîlcea pri
mii constructori, hidrocentrala de 
aici putea fi văzută doar pe plan
șele proiectanților. Astăzi, ea se 
află la cotele finale. Montorii au 
trecut la montarea primului agre
gat. LUCIAN BARASCU, șeful lo
tului construcții, ne-a spus cu so
lemnitate : „La aniversarea a 30 de 
ani de la eliberare, prima din salba 
de hidrocentrale de pe Olt se va 
adăuga la constelația energetică a 
țării",

Ing. MIRCEA HARȚI A. direc
torul șantierului de construcții 
hidroenergetice de pe Someș, pri
vește spre un altfel de obiectiv 
principal, pentru acest an : „Reali
zarea de lucrări de construcții 
hidrotehnice la un preț mai scă
zut, pe seama inducerii consumu
rilor de materiale. Ne-am propus 
ca, prin utilizarea unor tehnologii 
moderne în construcții, printr-o 
mai bună gospodărire, să realizăm 
o economie de 500 tone de ciment, 
40 tone de oțel-beton, 70 tone de 

oțel prefabricat, 100 mc de material 
lemnos, 50 tone de dinamită și alte 
materiale. Valoarea acestor econo
mii se va ridica la circa 1.5 mili
oane de lei". Rogojelu, Lotru, Rm. 
Vîlcea, Someș... Lumină și forță 
pentru marile proiecte ale lui 1974 — 
obiective principale pentru a căror 
atingere bătălia se desfășoară din 
plin. încă din primele zile ale aces
tui an.

Cartea, 
frumosul, viața...

Eroi ai muncii sau muncitori ano
nimi, veterani sau performeri, toți 
interlocutorii noștri au inclus prin
tre obiectivele de frunte și gîndul 
către carte, către învățătură, către 
frumos, către înnobilarea acestora 
prin contactul permanent cu viața. 
De pildă, la Școala generală de 8 
ani din comuna Belciugatele. jude
țul Ilfov, la microcooperativa agri
colă de producție am stat de vorbă 
cu „președintele". AURELIA LA- 
ZARESCU, și cu ,,inginerul-șef“ NI- 
COLAE COSTACHE, ambii școlari, 
care ne-au informat că anul trecut 
au obținut o recoltă de 13 600 kg 
de porumb știuleți la hectar și re
zultate bune la grădinile de legume 
și flori, în domeniul creșterii ani
malelor, al sericiculturii, realizînd 
un venit de circa 40 000 de lei și 
primind diploma de onoare și in
signa de fruntaș pe țară. „în anul a- 
cesta, ne-au spus micii cooperatori, 
ne-am propus să sporim recoltele, 
să înființăm noi sectoare de pro
ducție, să construim un solar pen
tru producerea răsadului de legume, 

să terminăm sera de flori, să le
găm tot mai strins învățătura de 
munca practică." • La fel, directo
rul liceului din Zalău, IOAN HAN, 
ne aduce la cunoștință că anul a- 
cesta toți elevii vor fi cuprinși în 
grupe de practică și vor lucra efec
tiv la cele mai noi unități in
dustriale din oraș. „Noul se inter
ferează trainic cu tradiția școlii 
noastre, veche de peste 325 de ani". 
• Ce spun elevii? VIOREL ȘTIOP, 
din anul- III al Liceului nr. 4 din 
Arad, ne-a vorbit cu multă însu
flețire despre atelierul-școală, or
ganizat chiar în incinta întreprin
derii I.M.A.I.A., în care el și cole
gii lui, lucrînd la strunguri, mașini 
de rectificat, filetat, frezat, rabo- 
tat își propun să realizeze perfor
manțe în producerea, pe bază de 
contracte, a unor accesorii pentru 
incubatoare și elevatoare. • Dacă 
„băieții cărții" merg în producție, 
tot așa oamenii producției merg in 
număr masiv la școală. De pildă, 
PETRE PINCIU, de la întreprinde
rea de piese auto din Sibiu, este 
de doi ani, de cînd a luat ființă și 
la Sibiu o facultate de subingineri, 
proiectant în cursul dimineții și 
student în cursul serii. „Recunosc, 
nu e ușor, ne-a spus el, dar satis
facțiile pe care le am' văzind că 
după orele de curs reușesc să re
zolv mai bine problemele puse de 
producție, mă fac să prind par
că aripi. Asta m-a ajutat să 
fiu fruntaș pe an în 1973. în 
1974 nu mă voi lăsa mai pre
jos". • Iață, în aceeași temă, 
gîndul unui universitar, prof. dr. 
ing. IOAN FILIMON. prorector al 
Institutului politehnic „Traian 
Vuia" din Timișoara ; „Anul 1974 
marchează, din acest punct de ve
dere, pentru institutul nostru un 
salt calitativ prin îmbunătățirea 
condițiilor de practică pentru stu
denții de la facultățile de construc
ții și chimie industrială, cărora li 
s-au pus reoent la dispoziție un 
atelier-școală și de proiectare și, 
respectiv, o stație-pilot. în acest 
fel, avînd în vedere că pentru stu
denții facultăților de mecanică, e- 
lectrotehnică și mecanică agricolă 

funcționează deja un atelier-școală 
și de prototipuri, anul 1974 consem
nează existenta unei baze proprii 
de practică pentru toți studenții in
stitutului nostru, dotată cu tot ceea 
ce este necesar pentru o intensă și 
continuă activitate productivă pe 
parcursul întregului an universitar. 
• PETRE OANȚA, directorul cămi
nului cultural din Ulmeni, județul 
Maramureș, ne spune : „Am înscris 
în programul de activitate al cămi
nului pe anul viitor un ciclu de ex
puneri întitulat „30 de ani de viață 
liberă", conferințe consacrate politi
cii interne și externe a partidului și 
statului nostru, noi piese puse în 
scenă de formația de teatru, un con
curs „Cine știe cîștigă" pe tema 
„Realizări în cei 30 de ani de viață 
liberă", spectacole ale brigăzii ar
tistice de agitație, inspirate direct 
din viața satului, un montaj literar 
închinat, de asemenea, aniversării 
a 30 de ani de la eliberare, un spec
tacol „Cîntece și dansuri de pe So
meș", pe care îl pregătește ansam
blul folcloric și alte manifestări". 
• Referitor la alte activități cultu
ral artistice, AMZA SACEANU, 
președintele Comitetului de Cultu
ră și Educație Socialista al muni
cipiului București, ne-a spus ; „In 
1974, an aniversar, bogat in eveni
mente atît de importante pentru 
viața poporului nostru, capitala ță
rii va fi gazdă a unor importante 
manifestări cu caracter internațio
nal ; totodată vom organiza acțiuni 
de amploare, antrenînd un perma
nent dialog cu publicul, străduin- 
du-ne să oferim fiecărei manifes
tări un grad cit mai înalt de efi
ciență educativă, înscriindu-ne 
astfel cu un rol din ce în ce mai 
însemnat în procesul complex de 
creștere a conștiinței socialiste, a 
nivelului ideologic și de cultură al 
oamenilor muncii".

Zecî de interlocutori, zeci de dia
loguri desfășurate acolo unde vi
brează pulsul „bătăliei anului 
XXX". Zeci de posibile teme pen
tru viitoarele noastre reportaje. 
Potrivit formulei consacrate, re
porterii asigură : „VOM FI LA 
fața LOCULUI !“.



viața internațională
ORIENTUL APROPIAT APEL AL P.C. DIN CHILE

• „Convorbirile de la Geneva vor duce la rezultate pozl 
tive" — declară Kurt Waldheim

• Grupul de lucru militar examinează „modelele dezan 
gajârii"

• Reluarea transporturilor 
șului Suez

CIUDAD DE MEXICO 5 (Ager
pres). — Convorbirile de la Geneva 
în problema Orientului Apropiat vor 
da rezultate pozitive — a declarat 
secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, în cadrul unei conferințe 
de presă organizate la Ciudad de 
Mexico, cu prilejul încheierii vizitei 
sale în această țară. Secretarul ge
neral al O.N.U. a subliniat că este 
vorba de o problemă a cărei soluțio
nare necesită timp și negocieri în
delungate, dar ale căror prime re
zultate pozitive vor putea fi cunos
cute în următoarele săptămîni.

In cursul șederii sale la Ciudad de 
Mexico, Kurt Waldheim a purtat 
negocieri cu ministrul de externe. 
Emilio Rabasa, și a fost primit de 
președintele țării, 
Cu acest prilej 
probleme de larg interes 
ției Internaționale.

★
GENEVA 5 (Agerpres). 

cheierea celei de-a patra 
grupului de lucru militar, constituit 
în cadrul Conferinței de pace asu
pra Orientului Apropiat, desfășurată, 
vineri, la Geneva, a fost publicat un 
scurt comunicat în care se arată că 
părțile au examinat „modele tehnice 
ale dezangajării forțelor egiptene și 
israeliene la Canalul Suez". Terme
nul de „model" folosit în comunicat 
indică — potrivit agențiilor de pre
să — că discuțiile s-au axat, pentru 
prima dată de la începutul negocie
rilor, pe o serie de ipoteze privind 
redesfășurarea trupelor și compozi
ția lor în cazul unui acord de 
dezangajare. Reuniunile anterioare 
au fost consacrate examinării prin
cipiilor în baza cărora ar urma să 
fie înfăptuită această operațiune.

pentru aprovizionarea ora

Luis Echeveria. 
au fost abordate 

ale situa-

— La In- 
reuniuni a

Comunicatul relevă că grupul de 
lucru militar se va întruni din nou 
în dimineața zilei de 7 ianuarie.

★
CAIRO 5 (Agerpres). — Transpor

turile de aprovizionare a orașului 
Suez și a celei de-a treia armate e- 
giptene au fost reluate, vineri, după 
o întrerupere de cîteva zile — anun
ță un purtător de cuvînt al O.N.U., 
citat de agenția Reuter.

★
TEL AVIV 5 (Agerpres). — Israel 

Galili, ministru fără portofoliu în 
cabinetul israelian și unul dintre 
principalii consilieri ai premierului 
Golda Melr, s-a pronunțat, într-un 
interviu televizat, pentru grabnica 
formare a unui nou guvern, după re
centele alegeri parlamentare, inves
tit cu întreaga autoritate pentru 
continuarea convorbirilor de pace de 
la Geneva asupra Orientului Apro
piat — transmit agențiile United 
Press International și France Presse. 
Respingînd ideea constituirii unui 
simplu guvern de coaliție și a orga
nizării de noi alegeri, Israel Galili 
a subliniat că „apropierea forțelor 
prezente la liniile de încetare a fo
cului de la Canalul Suez constituie 
o cauză de fricțiune, care s-ar pu
tea manifesta printr-o reizbucnire a 
luptelor. Noi nu dorim aceasta — a 
spus el. O stabilizarea încetării focu
lui poate să fie realizată pri,ntr-un 
acord asupra dezangajării forțelor".

în context, ministrul israelian a 
declarat că actualul guvern dispune 
de o autoritate deplină pentru în
cheierea unui asemenea acord și că 
noului cabinet îi va reveni sarcina 
de a fixa liniile directoare ale nego
cierilor de pace de la Geneva.

„1973 - an de creștere a prestigiului
internațional al G. R. P.“

Ia intensificarea acțiunilor de solidaritate 
cu lupta patrioților chilieni

BUENOS AIRES 5 (Agerpres). — 
Intr-o declarație a Partidului Comu
nist din Chile, dată publicității la 
Buenos Aires, se relevă că organi
zațiile extremiste de dreapta din 
Chile, autointitulate „Patria y Liber- 
tad“ și „Rolando Matus" și-au inten
sificat acțiunile teroriste declanșate 
împotriva militanților politici de 
stingă, împotriva muncitorilor și stu-

chilieni. Documentul P.C. 
opinia publică

denților 
din Chile cheamă 
mondială la intensificarea acțiunilor 
de solidaritate cu lupta pa-trioților 
chilieni împotriva represiunii declan
șate în țară și pentru salvgardarea 
vieții secretarului general al P.C. 
din Chile, Luis Corvalan, și a altor 
militant! politici arestați cu prilejul 
loviturii militare de stat din septem
brie anul trecut.

Carlos Altamirano despre 
situația internă din Chile

CONFERINȚA DE PRESĂ DE LA HAVANA

Prezidiului U.C.I Dl PRETUTINDENI

HANOI 5 (Agerpres). — Anul 1973 
a marcat o victorie istorică pentru 
poporul vietnamez prin semnarea 
Acordului de la Paris asupra Viet
namului și a actului final al Confe
rinței internaționale asupra Vietna
mului, confirmind, astfel, nu numai 
de facto, dar și de jure poziția in
ternațională, sporirea prestigiului și 
rolului G.R.P. — a declarat, într-un 
interviu, acordat agenției de presă 
„Eliberarea", Nguyen Thi Binh, mi
nistrul afacerilor externe al Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud.

Nguyen Thi Binh s-a referit, în 
continuare, la întărirea relațiilor de 
prietenie șl cooperare între G.R.P. al 
Republicii Vietnamului de Sud și 
guvernele altor țări prietene, la acor
durile privind ajutorul economic a- 
cordat G.R.P. și cooperarea culturală 
semnate în anul care a trecut cu alte 
state. Succesele obținute în 1973 — 
a declarat ministrul — au demon-

strat justețea politicii externe de 
pace, independență și neutralitate a 
guvernului revoluționar provizoriu.

In încheiere, Nguyen Thi Binh a 
arătat că G.R.P. va continua, în 1974, 
intensa activitate diplomatică și va 
întreține relații de prietenie cu alte 
popoare, pentru a cîștiga un sprijin 
mai larg și mai important din partea 
țărilor socialiste, a țărilor nealiniate 
și a forțelor progresiste din lumea 
întreagă pentru lupta actuală a 
populației sud-vietnameze.

Tntr-o declarație de protest, trans
mite agenția de presă „Eliberarea", 
purtătorul de cuvînt al M.A.E. al 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud 
condamnă zborurile de recunoaștere 
efectuate la 31 decembrie 1973 de 
avioane americane „SR 71" deasupra 
unor sectoare controlate de G.R.P. în 
provincia Quang Tri.

HAVANA 5 (Corespondentă de la 
M. Fabian). La hotelul „Cuba Libre" 
din Havana, secretarul general al 
Partidului Socialist din Chile, Carlos 
Altamirano, a ținut o conferință de 
presă, la care au asistat aproximativ 
100 de ziariști cubanezi și corespon
denți de presă acreditați în capitala 
Cubei.

„Acum cîteva zile — a declarat 
Altamirano — conducerea P.S. din 
Chile a hotărât să părăsesc țara. Nu 
m-am refugiat. Am părăsit țara 
clandestin, avind sprijinul muncito
rilor chilieni, precum și al organiza
ției partidului socialist. Atunci cînd 
conducerea mișcării revoluționare va 
socoti oportun mă voi întoarce în 
Chile".

Referindu-se la situația internă din 
țara sa, liderul socialist chilian a 
subliniat că aceasta devine din zi în 
zi mai critică. El a reamintit că nu
mărul victimelor depășește cifra de 
15 mii, că, în prezent, există 30 de 
mii deținuți politici. 25 de mii stu- 
denți expulzați din universități și 
peste 200 de mij persoane concedia
te. Concedierile — a menționat Car
los Altamirano — ating 12 ia sută 
din forța activă de muncă, iar in
flația depășește 800 la sută.

în prezent — a declarat secretarul 
general al partidului socialist — în
tregul popor chilian se află in fața 
unui moment de definire a pozițiilor. 
Printre sarcinile forțelor revoluțio
nare se detașează, in primul rind, 
unitatea, al cărei germene — a sub
liniat el — „s-a consolidat chiar în 
această luptă, ce constituie cea mai 
de seamă trăsătură a procesului uni
tății".

In continuare,' liderul socialist a 
arătat că noi sectoare se alătură 
luptei patriotice, inclusiv muncitori, 
țărani și funcționari membri ai par
tidului democrat-creștin. El a rele
vat, totodată, că în rânduirile forțelor 
armate există militari care își ma
nifestă, în prezent., nemulțumirea 
față de faptul că, în urma loviturii 
de stat nu s-a procedat, așa cum se 
prevăzuse^ la organizarea de alegeri.

Referindu-se la unele erori comise 
de guvernul Unității Populare. Alta
mirano a arătat că „eroarea fatală 
a fost încrederea în sentimentele 
democratice și legaliste ale burghe
ziei, încrederea în loialitatea secu-

i de 
în 

dat
Iară a conducătorilor militari față 
Constituție și legi, încrederea 
neutralitatea imperialismului, i 
fiind caracterul legal al naționalizării 
unor sectoare importante ale econo
miei chiliene, care continuă să in
tereseze cercurile imperialiste".

Liderul socialist a elogiat, în con
tinuare, „puternica și măreața soli
daritate mondială care a înconjurat 
poporul chilian in grelele încercări 
prin care a trecut".

In încheierea conferinței de presă, 
Carlos Altamirano a făcut un apel 
la toate popoarele lumii pentru „a 
continua eforturile în vederea obți
nerii eliberării deținuților politici, 
printre care se află și Luis Corva
lan, secretarul general al Partidului 
Comunist din Chile,

BELGRAD 5 — (Corespondență de 
la S. Morcovescu) ; întrunit în cea 
de-a 45-a ședință, prezidiul Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia a exami
nat, simbătă, proiectul Constituției 
R.S.F. Iugoslavia. In cadrul ședinței 
s-a apreciat că proiectul de Consti
tuție a R.S.F.I. reprezintă un pas 
deosebit de important în transpune
rea în viață a obiectivelor programu
lui și politicii U.C.I. El înseamnă, de 
asemenea, dezvoltarea relațiilor so
cialiste de autoconducere și a demo
crației socialiste în general. Apre- 
ciindu-se că soluțiile consfințite de 
noul proiect de Constituție adâncesc 
și consolidează egalitatea în drepturi, 
frăția și unitatea popoarelor și na
ționalităților iugoslave, Prezidiul a 
relevat că noua Constituție este re
zultatul unei activități continue de 
mai multi ani a forțelor socialiste de 
autoconducere. în frunte cu U.C.I., în 
direcția dezvoltării continue a rela
țiilor sociale, economice și politice, 
în conformitate cu nivelul de dez
voltare a societății iugoslave și cu 
interesele clasei muncitoare. Largile 
dezbateri publice au confirmat că a- 
ceastă direcție de dezvoltare a fost 
acceptată de marea majoritate a oa
menilor muncii. ,

Prin dezbaterile din cadrul Pre
zidiului U.C.I., discuțiile în legătură 
cu proiectul de Constituție a R.S.F.I. 
se apropie de sfârșit. După discuta
rea în cadrul Comisiei federale pen
tru Constituție, legea supremă a Iu
goslaviei urmează să fie adoptată de 
Adunarea Federală, în cursul lunii 
viitoare.

PEKIN 5 (Agerpres). — Președin
tele Mao Tzedun l-a primit, simbătă, 
pe Masayoshi Ohira, ministrul de 
externe al Japoniei, aflat în vizită 
în R. P. Chineză, și a avut cu el o 
convorbire prietenească privind un 
larg cerc de probleme — relatează 
agenția China Nouă. La primire au 
fost de față Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
și alte oficialități.

★
Cu prilejul unui banchet pe care 

l-a oferit în cinstea lui Masayoshi 
Ohira, ministrul de externe al 
R. P. Chineze, Ci Pin-fei, a re
levat că normalizarea relațiilor chi- 
no-japoneze deschide perspective 
largi pentru dezvoltarea legăturilor 
de bună vecinătate și de prietenie 
între cele două țări și și-a exprimat 
satisfacția față de adîncirea înțele
gerii reciproce între cele două po
poare. El a arătat că, deși R.P. Chi
neză și Japonia au sisteme sociale 
diferite, ele pot depăși eventualele 
dificultăți din cadrul raporturilor lor 
și pot continua consolidarea 
voltarea relațiilor bilaterale.

Vorbind cu același prilej, 
yoshi Ohira s-a pronunțat 
întărirea continuă a relațiilor 
prietenie nipono-chineze și 
extinderea legăturilor comerciale re
ciproce pe baza unui acord guverna
mental, Totodată, el a evidențiat ne
cesitatea încheierii unor acorduri in 
domeniile transporturilor aeriene, na
vigației, pescuitului și in alte sfere.

și dez-
Masa- 
pentru 

de 
pentru

• SECTA Șl COMETA. 
Cometa Kohoutek a semnalat 
unor pămînteni privilegiați că 
pentru Statele Unite se apro
pie... ziua apocalipsului. Astrul 
cu coadă le-a indicat și data e- 
xactă — 31 Ianuarie 1974. „Pri- 
vilegiații" în speță sînt mem
brii unei secte — „Copiii dom
nului" — dintre care vreo du
zină s-au îmbrăcat în robe 
lungi, confecționate din saci, 
și-au turnat în cap cenușă (de 
cînd cu reabilitarea sobelor cu 
lemne în S.U.A., cenușa pare a 
se găsi din belșug) și, purtind 
pancarte ce anunțau apropie
rea flăcărilor gheenei au făcut 
o pitorească „demonstrație" în 
fața primăriei din Los Angeles, 
spre amuzamentul trecătorilor. 
Șefii sectei și-au sfătuit adepții 
să părăsească „din timp" teri
toriul țării, cu excepția celor ce 
doresc să-și asume rolul de sa- 
mariteni și să ajute pe „even
tualii supraviețuitori", după ce 
S.U.A. vor fi pustiite de „cu
tremure, potop sau... ceva în 
genul acesta". Pietonii trec mai 
departe zîmbind, puțin contra
riat! că o asemenea faună de 
prevestitori mai există încă în 
era cosmică.

• „OPERA ARHITEC
TONICĂ" aparțlnînd unor 
colaboratori inedit! — apa, focul 
și gerul ; ca un autentic palat

CA URMARE A ACȚIUNILOR ADMINISTRAȚIEI SAIGONEZE

Impas în convorbirile
dintre cele două părți sud-vietnameze

PARIS 5 (Agerpres). — Referin- 
du-se la cea de-a 35-a ședință din 
cadrul întilnirilor consultative din
tre cele două părți sud-vietnameze, 
desfășurată la 4 ianuarie, Duong 
Dinh Thao, reprezentant al delega
ției Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, a arătat într-o declarație făcută 
presei, că această primă întîlnire din 
acest an din seria celor ce au loc 
în suburbia pariziană La Celle Saint- 
Cloud nu a rezolvat impasul în care 
se află convorbirile. Lipsa de rezul
tate concrete a acestor discuții — a 
arătat el — este urmarea atitudinii 
delegației saigoneze, care încearcă să 
nege existenta G.R.P. al R.V.S. și a

unei a treia forțe politice în Viet
namul de sud.

La ședința din 4 ianuarie, Dinh 
Ba Thi, adjunct al conducătorului 
delegației G.R.P. al R.V.S.. a atras 
din nou atenția asupra situației în
cordate existente în Vietnamul de 
sud din cauza acțiunilor administra
ției saigoneze care comite grave în
călcări ale încetării focului. Totoda
tă. administrația saigoneză continuă 
să mențină în captivitate aproxima
tiv 200 000 de deținuți politici, a că
ror viață este în permanentă primej
die. El a cerut adoptarea de măsuri 
grabnice care să asigure condițiile 
necesare pentru a se ajunge Ia re
glementarea tuturor problemelor in
terne ale Vietnamului de sud.

agențiile de presă transmit
Făcînd un bilanț finan

ciar al Algeriei pe perioada 
planului cvadrienal 1970—1973, mi
nistrul finanțelor, Smail Mahroug, a 
arătat că încasările generale la buge
tul statului au atins un nivel aproa
pe dublu în intervalul respectiv gra
ție, îndeosebi, veniturilor provenite 
din sectorul petrolifer, care au crescut 
de circa trei ori.

Noul ministru al justiției 
al Statelor Unite, wuliam 
Bart Saxbe, și-a preluat oficial func
ția, depunînd jurămîntul, vineri, în 
cadrul unei ceremonii desfășurate la 
Washington. Se reamintește că, de la 
demisia lui Elliot Richardson, postul 
de ministru al justiției a rămas va
cant timp de peste două luni. Wil
liam Bart Saxbe devine al treilea 
titular al acestui portofoliu în decurs 
de un an, precizează agenția Asso
ciated Press.

pentru examinarea situației economice și sociale
LONDRA 5 (Agerpres). — Guvernul britanic a anunțat convoca

rea Parlamentului, la mijlocul săptăminii viitoare, intr-o sesiune ex
traordinară consacrată examinării situației economice și sociale create 
in (ară în urma introducerii săptăminii de lucru de trei zile, paralel 
cu reducerea corespunzătoare a salariilor. Hotărîrea — jșe precizează 
— a fost adoptată la cererea 
țional al partidului laburist.

expresă a Comitetului Executiv Na-

• LUSAKA. — Cu prilejul 
celei de-a 26-a aniversări a re
publicii, 
capitala 
înmînat 
Lusaka 
mânești 
cultură, 
de Biblioteca 
a Republicii Socialiste România.

Ambasada română din 
Republicii Zambia a 

Bibliotecii centrale din 
un set de cărți ro

de istorie, economie și 
Acest dar a fost oferit 

centrală de stat

• SAN JOSE. — Postul de 
radio costarican „America La
tina" a transmis un program 
dedicat aniversării republicii. 
Cu același prilej, postul de tele
viziune a transmis un film do
cumentar despre realizările 
României socialiste.

Creșterea comerțului sue
dez. Anul 1973 a marcat ° perioadă 
de dezvoltare deosebit de dinamică 
a comerțului exterior suedez, înre- 
gistrîndu-se o creștere de 27 la sută 
la export, față de numai 18 la sută 
la import. In acest fel s-a îmbună
tățit simțitor balanța comercială.

La Pnom Penh a fost anun* 
țată devalorizarea cu 25 la sută a 
monedei cambodgiene — rielul — 
măsura constituind o confirmare a 
dificultăților economice crescînde ale 
regimului lonnolist.

hotărîri a 
Andine, E- 
fost autorizate 
lor de export

Observatorii politici subliniază că 
sesiunea extraordinară de două zile 
a organului legislativ al Marii Bri
tanii se va desfășura într-un climat 
social de tensiune, caracterizat de a- 
gravarea bruscă a șomajului (marcată 
de recenta concediere temporară a 
754 000 de salariați), și de impasul 
în care se află negocierile dintre 
reprezentanții guvernului și cei ai 
minerilor aflați în grevă. Aceste e- 
voluții au provocat, în ultimele zile, 
accentuarea disputei dintre gu
vernul conservator și opoziția labu
ristă.

în acest context, eventualitatea or
ganizării de alegeri generale antici
pate se conturează din nou, tot mal 
clar.

In ceea ce-i privește pe laburiști, 
în cercurile observatorilor politici — 
citate de agenția France Presse — se 
apreciază că, în ciuda unor repetate 
luări de poziție în favoarea devan
sării datei alegerilor, ei sînt mai 
puțin dornici, în prezent, să moște
nească, în caz de victorie, o situație 
economică și socială deosebit de 
dificilă.

Potrivit unei 
grupului țărilor 
cuadorul și Bolivia au 
să-și vîndă produsele 
în Columbia, Chile și Pertu fără nici 
o restricție vamală — anunță agen
ția Prensa Latina. Măsura a fost lua
tă în baza recomandărilor cuprinse 
în „Acordul de la Caracas", care 
prevede desființarea eșalonată a tu
turor barierelor vamale dintre țările 
membre ale Pactului Andin.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI: ■X

Un protocol Privind schim
burile de mărfuri pe 
loinia și R.D.G., în baza căruia volu
mul livrărilor reciproce va înregis
tra un spor de peste 14 la sută, a 
fost semnat la Varșovia. A fost pa
rafat, de asemenea, un program de 
colaborare tehnico-științifică între 
cele două țări pină

1974 între Po-

in 1980.

PARIS După „sărbătoare"... BEIRUT Măsuri pentru
Pentru un caricatu

rist francez Anul nou 
1974 are chipul unui 
schior care se avîntă 
pe o pantă foarte 
abruptă, al cărei sjir- 
țit nu se poate vedea, 

co
nici

Sit nu se poate v 
Intr-adevăr, nici 
meta Kohoutek, 
valul de Știri despre... 
„farfuriile zburătoa
re", nici măcar sărbă
torile de sfirsit de an 
nu au reușit să îm
prăștie negura îngri
jorării în care s-a 
născut noul an. tnce- 
pînd de la 1 ianuarie, 
consumul de gaz in 
53 de departamente 
ale Franței (mai mult 
de jumătate din su
prafața țării) a fost 
redus cu 25 la sută. 
Concomitent, prețul 
cărnii de vită a cres
cut cu 7 la sută. In ur
mătoarele zile se va 
stabili, de asemenea, 
noul cost al benzinei. 
Intr-o declarație făcu
tă presei joi (3 ia
nuarie) președintele 
Georges Pompidou a- 
răta că scumpirea pe
trolului riscă să han
dicapeze serios balan
ța de plăti a tării in 
1974. In domeniul so
cial, revista „L'Expan- 
tion" face in numărul 
său din ianuarie pre
viziuni sumbre: „Lav __

sjirfitul lui 1974 se 
vor înregistra 650 000 
de șomeri, adică 3 la 
sută din populația ac
tivă a tării", tn ce 
privește ritmul infla
ției se preconizează 
mai multe cifre : in 
cursul anului viata se 
va scumpi cu 10, cu 12 
sau chiar cu 15 la sută.

Apreciind că aceste 
fenomene vor merge 
mină in mină cu în
cetinirea ritmului creș
terii economice, 
observatori se 
treabă dacă anul 
nu va constitui 
an de revizuiri 
numai pe plan econo
mic, ci si pe alte pla
nuri. Decizia guvernu
lui britanic de a redu
ce săptămîna de lucru 
intr-o serie de ramuri 
industriale, soluție stu
diată și de alte guver
ne occidentale, l-a de
terminat pe un publi
cist francez să consta
te : „Oamenii vor cis~ 
tiga mai puțin, dar in 
schimb vor avea mai 
mult timp liber. Așa
dar, după, „anii consu
mului", 1974 ar putea 
fi un „an al medita
ției" — meditație asu
pra unui tip de civili
zație care isi dezvă
luie mai clar racilele 
profunde. Alti comen-

unii 
in- 

1974 
un 
nu

că 
du- 
zile, 
(re-

tatori consideră 
sărbătorile nu au 
rat doar citeva 
ci mai multi ani 
ferindu-se la frenezia 
consumului, îndeosebi 
de carburanți si ener
gie) sau chiar mai 
multe decenii, (refe- 
rindu-se la risipa ne
săbuită 
naturale) și că după 
asemenea 
trezirea este 
mai dificilă si mai ne
plăcută.

Cit de abruptă va fi 
panta si cit de lungă ? 
— se întreabă omul 
de pe stradă, privind 
caricatura amintită la 
începutul acestor rin- 
duri. Unde se va situa 
„linia de sosire" a a- 
nului abia început ? 
Sînt întrebări la care 
trebuie găsite răspun
suri — si răspuns în
seamnă acțiune. Iar 
numeroși observatori 
apreciază că 1974 va fi 
un an de revendicări 
Si frământări sociale, 
un an in care soluțiile 
propuse de forțele po
litice de stingă vor 
găsi o mai largă au
diență in Franța și in 
alte țări vest-europe- 
ne.

a resurselor
„sărbători", 

cu atit

Paul
DIACONESCU

stăvilirea creșterii prețurilor

Șomajul a crescut în
Statele Unite,

de la 4,7 la 4,9 la sută
forței de muncă
ția Associated Press. Este cea de-a

în decembrie, 
din totalul 

informează agen-

doua creștere lunară consecutivă a 
nivelului șomajului, de la declanșa
rea actualei crize de energie.

Ca urmare a unui incen
diu izbucnit la bord, un șlep încăr

cat cu aproape 25 000 de galoni de 
combustibil a explodat, vineri, în 
portul canadian Vancouver. Incen
diul s-a extins repede, deasupra epa
vei vasului ridicîndu-se o coloană de 
fum vizibilă de la o depărtare de 16 
kilometri. Potrivit primelor informa
ții, doi membri ai echipajului și-au 
pierdut viața.

Bilanțul victimelor explo
ziei care s-a produs, în urmă cu 
două zile, la mina de cărbuni din 
localitatea sud-africană Witbank se 
ridică la 13 morți și aproape o sută 
de răniți — a anunțat un reprezen
tant al administrației minei. El a 
precizat că cifrele au devenit defi
nitive, după ce toți minerii aflați în 
galerii, în momentul exploziei, au 
revenit la suprafață.

Un sondaj întrePrlns de instl* 
lutul Louis Harris în rîndul membri
lor Partidului Democrat din S.U.A. 
și al independenților a indicat ca 
principal 
obținerea 
alegerile 
senatorul 
obținut adeziunea a 31 la sută din 
persoanele chestionate. în continua
re s-au clasat guvernatorul statului 
Alabama, George Wallace, și sena
torul Edmund Muskie cu 16 și, res
pectiv, 11 la sută din voturi.

Camera Comunelor a Ca
nadei 8 aProt,at un proiect de 
lege privind instituirea controlului 
asupra cheltuielilor făcute de can
didați în cursul campaniilor electo
rale. Intre altele, documentul limi
tează la o sumă fixă, determinată 
de numărul alegătorilor dintr-o cir
cumscripție, cheltuielile candidatului 
respectiv și face obligatorie 
rea tuturor contribuțiilor 
100 dolari.

Ploile torențiale din ultl- 
mele zile care au căzut asupra Mo- 
zambicului au provocat revărsarea 
rîurilor Mrilikwe și Lundi, care au 
inundat o zonă de aproximativ 10 000 
kilometri pătrați. Peste 8 000 de per
soane refugiate pe mici insulițe, 
trăiesc sub amenințarea furiei ape
lor. Pină în prezent, este imposibil 
să se determine numărul exact al 
victimelor înregistrate în urma inun
dațiilor. Totodată, se menționează că 
în zonele sinistrate au fost depistate 
cazuri de holeră.

favorit în cursa pentru 
candidaturii democrate în 
prezidențiale din 1976 pe 
Edward Kennedy, care a

de gheată, așa se prezintă hote
lul din fotografie, aflat în loca
litatea americană Minneapolis, 
drept urmare a înghețării a- 
pronpe instantanee a cantității 
masive de apă utilizate de pom
pieri la stingerea incendiului ce 
a cuprins imobilul.

•CALAMITĂȚILE NA
TURALE DIN S.U.A. Con- 
form unor date anunțate din 
sursă guvernamentală ameri
cană, tn anul 1973 în Statele U- 
nite s-au produs 46 de calami
tăți naturale de importanță ma
joră, care au afectat teritorii si
tuate în 31 dintre statele com
ponente ale acestei țări, prici
nuind daune evaluate la un to
tal de 1,2 miliarde dolari.

dezvălui- 
depășind

• CONFETTI... CU 
TOPTANUL. Și în acest an, 
Ia Rio de Janeiro tradiția popu
lară a conferit revelionului un 
farmec aparte. Peste asfaltul 
străzilor, mai ales in centru, s-a 
așternut un covor de originale 
„confetti" : bucăți de hîrtie albă, 
de dimensiuni diferite, arunca
te cu toptanul de la etaje. Cum 
centrul este aici destinat exclu
siv instituțiilor publice, bănci
lor și comerțului, materia primă 
pentru confecționarea de con
fetti s-a găsit din belșug. Tot 
ce nu a prezentat interes s-a 
scos din sertare sau de la ar
hivă, a fost trecut prin mașina 
de tăiat și s-a aruncat în stra
dă. De ani de zile există o cir
culară oficială care, în temeiul 
securității pietonilor, interzice 
obiceiul. Deocamdată însă și 
circulara și obiceiul... convie
țuiesc pașnic.

Creșterea în ultimul 
timp a prețurilor, în 
primul rînd la produ
sele de larg consum 
și în legătură cu a- 
ceasta stăvilirea ten
dințelor de scumpire a 
vieții preocupă atit 
păturile largi ale 
populației, cit și au
toritățile. Conform sta
tisticilor, în cursul a- 
nului 1973 prețurile au 
înregistrat creșteri de 
peste sută la sută la 
alimente de bază în 
bucătăria tradițională, 
cum sînt orezul și lin
tea. S-au scumpit, 
de asemenea, zahărul, 
uleiul, carnea și chiar 
fructele și zarzavatu
rile din producția lo
cală. Ca urmare, după 
cum scrie influentul 
ziar libanez „L’Orient 
— Le Jour", cetățenii 
cu cîștiguri sub 800 de 
lire, care formează 
majoritatea, sînt ne- 
voiți să se priveze de 
un șir de articole 
esențiale.

Scumpirea costului 
vieții constituie tema 
principală a comenta
riilor presei, ca și în 
discuțiile din cercuri-

le politice_și sindicale 
libaneze.
federația 
Muncii 
hotărîrea 
o grevă generală neli
mitată, începind de la 
6 februarie, in cazul 
cînd revendicările pri
vind creșterea salari
ilor și stăvilirea scum
pirii vieții nu vor fi 
satisfăcute. Problema 
respectivă a fost dis
cutată în 
rînduri și 
guvernului .
siei economice a Par
lamentului. Sesiunea 
extraordinară a Came
rei deputaților, convo
cată pentru 8 ianuarie, 
va aborda același su
biect. Șeful guvernu
lui, Takieddine Solh, 
arăta că printre cau
zele scumpirii excesi
ve a costului vieții, se 
află : escalada prețuri
lor pe piața mondială, 
cupiditatea unor co- 
mercianți care caută 
să cîștige maximum 
posibil, creșterea ce
rerii la unele produse 
alimentare locale, fără 
o sporire echivalentă 
a producției.

Recent, Con- 
Generală a 

a adoptat 
de a declara

mai multe 
în cadrul 
și al comi-

In vederea creșterii 
eficienței luptei impo- 
triva scumpetei, gu
vernul a interzis ex
portul de produse ali
mentare și a alocat 25 
de milioane de dolari 
oficiului cerealelor 
pentru a achiziționa 
imediat orez, carne și 
cereale. Premierul li
banez a anunțat, de 
asemenea, că guver
nul are în vedere apli
carea imediată a unui 
program-calendar pen
tru stăvilirea creșterii 
în continuare a prețu
rilor care prevede, 
printre altele, crearea 
unei comisii speciale 
de control asupra pre
țurilor, fixarea unor 
beneficii rezonabile, 
importarea de către 
stat a produselor ali
mentare de bază, crea
rea unui tribunal spe
cial pentru a judeca 
rapid pe acaparatori și 
speculanți, sprijinirea 
cooperativelor de con
sum, creșterea aloca
țiilor familiale.

Directorul general 
al Organizației Națiu
nilor Unite pentru ali
mentație și agricultură 
(F.A.O.), Addeke Boer- 
ma, a lansat un nou 
semnal de alarmă 
pentru intensificarea 
operațiunilor de aju
torare a populațiilor 
din zona saheliană a- 
fectată de secetă. El a 
invitat comunitatea

internațională să se 
mobilizeze în scopul 
evitării unor noi sufe
rințe și sacrificii imen
se pentru populația 
sinistrată.
Agenția France Presse 

menționează că, dintre 
cele șase țări cuprinse 
în regiunea amintită, 
Mauritania și Etiopia 
numără al 6-lea an de 
secetă, fiind necesare

ajutoare de milioane 
de dolari pentru în
locuirea șeptelului de
cimat și aprovizio
narea de urgență cu 
semințe. Celelalte sta
te africane afectate de 
flagel sînt, după 
s-a mai anunțat, 
gerul, Senegalul, 
ta Superioară și

Crăciun 
IONESCU

cum

R.F.G. Pichet de greviști din Ruhr, revendicînd condiții mai bune de muncâ

• INTIMPLARE VINĂ- 
TOREASCĂ. Primăvara tre
cută, vînătorii din Bania, R.P. 
Bulgaria, au descoperit o veche 
conductă de apă cu un diame
tru de 30 cm, acoperită cu pă- 
mint, în care se aflau o vulpe 
cu cinci pui.

Primăvara aceasta, înarmați 
cu cartușe fumigene, vînătorii 
au scos din ascunzătoare pre
țioase trofee : două vulpi, cinci 
pui de vulpe, zece iepuri, un 
fazan, șase potirnichi.

• SĂRBĂTOARE IN 
FAMILIE. Recent a avut loc
într-o localitate din Polonia o 
sărbătoare puțin obișnuită. Un 
cuplu, soț și soție, fiecare în 
vîrstă de 93 de ani, și-a sărbă
torit 70 de ani de la căsătorie. 
Printre numeroșii participanți 
la marcarea evenimentului s-au 
aflat cei 9 copii, 21 de nepoți 
și 37 strănepoți !

• IN JAPONIA - PE
NURIE DE... CEAI. Din 
țară exportatoare de ceai Ja
ponia a devenit, începind din 
1966, importatoare. In ultimele 
decenii. consumul de ceai a 
crescut cu peste 21 la sută. Din 
cele 93 000 tone de ceai, cit re
prezintă actualul consum anual 
al Japoniei, 14 000 tone se a- 
duc din import. Cel mai folosit 
este ceaiul verde, dar în ulti
mul timp se manifestă, în spe
cial în rîndurile tineretului, o 
preferință tot mai mare pentru 
sorturile de ceai negru.
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