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ÎN ZIARUL DE AZI

SlftÎNTRECERE

S-a scris puțin despre Oltenia cu toate că mesaje uriașe au țîșnlt din Oltenia ! Acum se poate scrie mai mult și mai bine ;
ANA ARE UN AC“

fost mai am spre

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI. COMUNIST ROMAN

Anul XLIII Nr. 9748

Prin investiții

Crește producția
de metal a țăriiJudecînd după ritmul intens în care se desfășoară lucrările de construcții-montaj pe șantierele noilor sale obiective, metalurgia are toate șansele de a alinia, în acest an, la startul producției de metal, importante agregate, creîndu-și condiții pentru realizarea cu succes a sarcinilor sporite de plan. Pentru Combinatul siderurgic de la Galați, de pildă, 1974 este un an de ca, în patrulea zestrea platforme întregească cu încă zece noi capacități, printre care cel de-al 4-lea furnal treia baterie o capacitate tone, prima milioane tone oțel lingou, din cadrul blocului doi al oțelăriei cu convertizoare, două capacități de cîte 75 000 tone oțel aliat, noi capacități la laminorul Sle- bing, laminorul de benzi la cald și al celui de benzi la rece.Continuă cu succes și lucrările pe noua platformă siderurgică de la Tîrgoviște. La oțelăria electrică nr. 1, unde «e înalță cel de-al doilea cuptor de 10 tone, agregatul respectiv urmează să fie predat cu șase luni mai devreme. Este pregătit pentru montaj și cel de-al doilea cuptor electric de 50 tone.

vîrf, urmînd astfelcursul celui de-alan al cincinalului, productivă a mariiindustriale să sede 1 700 mc, a de cocsificare, cu anuală de 330 000 capacitate de 1,5

Anul 1974 are o semnificație poli
tică deosebită pentru întregul nostru 
popor. Este anul cînd vom aniversa 
trei decenii de la eliberarea țării de 
sub jugul fascist, anul în care va avea 
loc forumul suprem al comuniștilor 
din România — Congresul al Xl-lea al 
partidului. Pretutindeni, în întreaga 
țară, oamenii muncii își consacră 
energiile și capacitățile lor crectoare 
îndeplinirii în cele mai bune condiții a 
planului de stat pe anul 1974, care 
constituie o etapă importantă în în
făptuirea angajamentului național :

„CINCINALUL ÎNAINTE DE 
MEN".

Hotărîte să întîmpine aceste două 
evenimente istorice cu realizări 
sebite în muncă, colectivele dintr-un 
număr de unități din industrie, con
strucții, transporturi, agricultură, de 
cercetare științifică și proiectare și 
din alte ramuri de activitate — eva- 
luîndu-și posibilitățile și rezervele în 
lumina sarcinilor stabilite de Hotărî- 
rea plenarei comune a C.C. al P.C.R. 
și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale din noiembrie 
1973, a indicațiilor cuprinse în cuvîn-

tarea rostita cu acest prilej de to
varășul Nicolae Ceaușescu — și-au 
stabilit, în aceste zile, angajamente 
mobilizatoare, adresînd entuziaste 
chemări la întrecere socialistă unită
ților similare.

Chemările la întrecere ale colecti
velor fruntașe sînt o vie ilustrare a 
înaltei conștiințe a clasei noastre 
muncitoare, a patriotismului fierbinte 
și atașamentului oamenilor muncii 
față de politica partidului, a hotărîrii 
lor de a saluta marile evenimente ale 
acestui an prin remarcabile succese.

întreprinderea „Electroputere“-Craiova: hala de montai, unde se produc 
transformatori de mare forțâ

CONVORBIRI DESPRE EFICIENTĂ 
Sarcini • Preocupări • Rezultate

CONSUMA DE MAȘINI-UNELTE SI ELECTROTEHNICA
Interlocutor; ministrul industriei construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii, 

ing. Virgil ÂCTARIAN

către toate întreprinderile 
din industria 

metalurgiei feroaseSiderurgiștii hunedoreni, încadrați in efortul general al poporului pentru înfăptuirea mărețului program trasat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale P.C.R., au obținut în anul 1973 realizări de prestigiu în toate domeniile de activitate.Colectivul nostru a pășit în anul 1974 animat de hotărirea de a cinsti mărețele evenimente din viața poporului și a partidului — aniversarea a 30 de ani de la eliberarea patriei de sub jugul fascist și Congresul al Xl-lea al F.C.R. — cu realizări deosebite în îndeplinirea sarcinilor ce ne revin.Exprimînd hotărirea și voința unanimă a comuniștilor, a tuturor siderurgiștilor de la Hunedoara de a asigura îndeplinirea înainte de termen a planului cincinal, de a contribui cu toate forțele la accelerarea dezvoltării social-economice a patriei noastre, chemăm la întrecere toate colectivele de muncă din industria metalurgici feroase, pentru depășirea sarcinilor pe anul 1974, angajîndu-ne să depășim indicatorii de plan cantitativi și de eficiență după cum urmează :— cocs metalurgic 6 000— fontă 15 000— oțel 20 000— laminate 20 000— piese de schimb noi produse și recondiționate 500— valoarea producției-marfâ 40
tone tone tone tone tone mii lei

către toate cooperativele agricole 
din țară,

către întreaga țărănime cooperatistăAngajat cu toate forțele în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, poporul nostru este ferm decis să întîmpine cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist, Congresul al Xl-lea al partidului și împlinirea unui sfert de veac de la declanșarea procesului cooperativizării agriculturii românești, cu succese remarcabile pe frontul muncii pașnice, al creșterii nivelului de trai, al înfloririi materiale și spirituale a patriei. Țărănimea cooperatistă, parte integrantă a minunatului nostru popor, a pășit în 1974 cu hotărire neabătută de a cinsti marile evenimente istorice cu realizări de seamă în sporirea producției agricole și de a-și aduce o tot mai rodnică contribuție la înfăptuirea politicii partidului.Animați de o înaltă conștiință patriotică și comunistă, țăranii cooperatori din Scornicești, sprijiniți puternic, ca și pînă acum, de secția de mecanizare a S.M.A. Scornicești care deservește unitatea, își exprimă hotărirea ca, sub îndrumarea permanentă a organizației de partid, să obțină în anul 1974 producții vegetale și animale superioare celor mai bune rezultate din anii prccedenți și cheamă la întrecere socialistă toate cooperativele agricole din țară, țărănimea cooperatistă, pentru a

— Se apreciază că produsele 
realizate in industria construc
țiilor de mașini-unelte și elec
trotehnicii au avantajul de a 
valorifica superior materiile 
prime și materialele. Cum veți 
acționa in acest an pentru a 
fructifica cu o eficiență spori
tă acest avantaj ?— Această particularitate a produselor noastre este fructificată, în primul rînd, prin ritmurile inalte de creștere a producției față de alte sectoare ale economiei. In anul 1974 vom realiza o producție cu 28 la sută mai mare decțt în anul trecut, iar în unele subramuri — industria electronică, tehnica de calcul, tna- șini-unelte și mecanică fină — creșterile de plan sînt și mai mari. Sînt, de altfel, sectoare de vîrf ale industriei în care valorificarea metalului este cu mult superioară altor ramuri. Noi obținem, de pildă, produse în valoare de 10—12 ori mai mare decît valoarea inițială a metalului prelucrat. Pentru a intra puțin în detaliu, e suficient să arăt că valoarea specifică a produselor noastre variază între 40 lei/kg produs la mașini-unelte normale, 130 lei/kg produs Ia mașini-unelte cu comandă numerică, atingînd 4 000—7 000 produs la tehnica de calcul, anul 1974 avem, desigur, nu sarcina de a spori volumul și sitatea producției, ci și de așura o activitate economică cît mai eficientă. Bunăoară, aportul ramurii noastre Ia crearea venitului național va spori de la 3,73 la sută în 1973, la 4,44 la sută în acest an. Atingerea acestor obiective este posibilă prin măsurile luate pentru realizarea în acest an a programelor de tehnică de calcul și de electronică profesio-

lei/kg Pentru numai diver- desfă-

nală, de diversificare a fabricației de mașini-unelte, mai ales a celor complexe și cu comenzi numerice, precum și a programului de aparate de automatizare și control cerute de toate ramurile economiei. De asemenea, amintesc că — deși valorificăm superior metalul — în unitățile noastre mai există rezerve de reducere a cheltuielilor materiale de producție.
— Ce măsuri vor fi luate pen

tru reducerea consumurilor de 
materii prime și materiale și, 
îndeosebi, de metal ?~ Acțiunile cefe mal îhiportante vizează îmbunătățirea tehnologiilor, reproiectarea și modernizarea produselor. Așa, de pildă, ne preocupăm îndeaproape de producția motoarelor asincrone de peste 100 kW, motoare care au început să fie introduse în fabricație și la care consumul de metal este cu 6—20 la sută mai mic față de tipurile vechi ; de seria unitară de motoare antiexplo- zive, antideflagrante la care economiile de metal sînt de 10—14 la sută față de tipurile produse anterior ; de seria convertizoarelor de sudură și altele. în activitatea de reproiectare a produselor, în mod deosebit a motoarelor electrice și a transformatoarelor, vom asigura o corelare mai bună a diminuării consumului metal cu reducerea pierderilor energie în funcționarea acestora. Este vorba de o schimbare de concepție, întrucit pînă acum prin reproiectare se urmărea cu precădere reducerea consumurilor de metal, acordindu-se o atenție mai mică pierderilor de energie. Legat de introducerea de noi tehnologii, care să determine obținerea unor importante

de de

• „Pe aici vorbim acum despre recolte medii de 
10—12 000 kg porumb și 5—6 000 kg grîu la hectar
• Tradiția ca act de cultura • Rubricile noastre 
Telex cetățenesc, Faptul divers, Carnet cultural, Note

de lectură, Sport

Printre atitea evenimente al 
căror ecou străbate tara de la 
un capăt la altul, printre atitea 
date configurind un nou an de 
alese împliniri, iată un fapt cu 
nimic mai prejos in puteri de 
emoție și semnificație : cei mai

Construcții moderne in cartierul „Drumul Taberei" din Capitalâ Foto : E. Dichiseam)
A

/ -

economii de metal, avem In veder» extinderea procedeelor de deformare plastică, a turnării fabricația de scule duse ale mecanicii hidropneumatice fi altele.
— Sînt, totuși, unele 

prinderi care realizează 
se cu consumuri mai 
decît pe plan mondial 
chiar decît cele prevăzute 
documentația de execuție sau 
in licență. Cum vedeți înlătu
rarea acestor neajunsuri ?— Exisță asemenea cazuri, dar ele nu caracterizează activitatea unităților ministerului nostru. In domeniul fabricației de mașini-unelte se înregistrează, uneori, consumuri suplimentare de metal deoarece, prin tehnologiile folosite la ora actuală In turnătorii, se obțin piese cu adaosuri mai mari decît cele prevăzute în documentațiile de execuție. Bineînțeles, aceasta înseamnă efectuarea un

de precizie la așchietoare, pro- fine, elemente
tntre- 

produ- 
ridicate 

sau 
in

Ies, unei manopere suplimentare și plus de metal turnat inutil care devine deșeu. Mă veți întreba, desigur, de ce apar aceste fenomene ? Răspunsul este că, pe lîngă faptul că furnizorii de piese turnate — atit unități din ministerul nostru, cit fi din subordinea altor ministere — au întîmpinat și mai întîmpină greutăți în aprovizionarea cu anumite materii prime și materiale de calitate, aceștia mai au și unele probleme nesoluționate, legate de introducerea unor tehnologii moderne de fabricație. De rezolvarea acestor probleme ne preocupăm atît noi, cît și colaboratorii noștri, astfel că, în turnătoriile aflate în construcție sau care se vor construi, se va lucra după tehnologii noi de fabricație, care permit obținerea de piese turnate de calitate, cu adaosuri minime. Potrivit înțelegerilor la care am ajuns pentru acest an, întreprinderile producătoare de mașini-unelte vor primi cea mai mare parte din piesele turnate sub formă eboșată, deci eu adaosuri de prelucrare mal mici.
— Ca suport solid al ridicării 

eficienței, cum va decurge in 
acest an acțiunea de înnoire a 
fabricației, de perfecționare « 
produselor 7— In acest an, ponderea produselor noi și modernizate va atinge 60,9 la

Convorbire realizata de 
Corneliu CÎRLAN

(Continuare in pag. a III-a)

mici elevi, școlarii de 6 ani „și ceva“ au încheiat deprinderea scrierii literelor și acum navi
ghează in lumina gindurilor ex
primate in propoziții și fraze.

Totul a început cu „cintecul" 
acela minunat denumit alfabet, 
cu glasul acela tors in silabe 
prelungi, subțiri, diafane — și 
astăzi la rostirea cuvintelor ma
gice : Scrieți : „Ana are un ac“, 
miinile mici coboară din suflet, 
grăbit, se adună singure pe foi
le albe, desenind tremurat pri
mul fagure al iubirii de patrie.

Totul a început și s-a săvirsit 
în liniștea și cu puterea cu 
care griul încolțește in brazde ; 
totul a început și s-a săvirșit 
in funcție de un model : modelul învățătorului cu o înaltă conștiință a dăruirii sale. Un 
model ce va fi apoi reeditat 
exemplar în milioane de des
tine.

E și acesta un motiv de mân
drie. e și aceasta o realitate 
simbolică, configurind un an 
de alese împliniri sub sem
nul cărora cei mai tineri 
navigatori pe „mările cunoaște
rii", încheind deprinderea scrie
rii literelor, pornesc temerari 
spre împărăția propozițiilor și 
frazelor. Să le urăm „Succes !“

Mihai IORDANESCU

întotdeauna greu să aleg Intre Oltenia și Dobrogea : care dintre ele a fost mai vitregită de natură, mai oropsită de regimurile exploatatoare — și care a ridicat mai repede și mai vitejește fruntea din țarină, cu o uriașă explozie de energii creatoare, cu o uriașă forță de înflorire umană, impunindu-se atenției țârii întregi prin setea lor de viață nouă, prin entuziasmul, prin devotamentul, prin vrednicia și abnegația, prin capacitatea lor de muncă creatoare, cu care au răspuns totdeauna la marile chemări și sarcini trasate de partid !Mi-a fost greu întotdeauna să aleg intre Oltenia și Dobrogea. Am mai prin Oltenia — am scris despre Oltenia ; scris o dată ; „Priviți Oltenia !“...S-a scris puțin despre Oltenia eroică, înfloritoare, înzestrată cu o mare capacitate de a face salturi îndrăznețe in marea civilizație a secolului ; despre realizările ei : despre oamenii ei aprigi la muncă, neintrecuți In ambiții ; înzestrați de la natură și de istorie cu uriașe virtuți.

despre lumea ei — pentru că Oltenia este o lume — o lume a noastră, desigur, dar fără asemănare pe pă- mint. Cine cunoaște mai
zătoare în care călătoresc uneori oamenii între locurile lor de muncă și casei» lor, satele lor, orașele lor.Drumurile Olteniei ! —

Oltenia e harnică
și înțeleaptă,

dar înghesuirea oamenilor in autobuz 
nu e un indiciu de raționament. oltenesc

însemnări de Traian COȘOVEI

acum se poate scrie mult mai bine despre Oltenia — despre eforturile, despre realizările, despre marile realizări ale construcției socialiste, despre marile transformări ale Olteniei și
bine decît mine Oltenia va aprecia că nu exagerez.Și acum — din nou drumurile Olteniei.De data rostesc un pre condițiile

oeasta am cuvint necorespun-să des-
cu autobuzele ei, cu trenurile ei.; cu marile ei ceasuri. cu marile ei zile de aglomerare umană, cînd a; impresia că întreaga Oltenie s-a transformat într-un uriaș izvor de omenire.

într-o mare de lume cău- tindu-și matca. Mareele umane ale Olteniei ! Le-am întilnit și le-am iubit și în alte zone ale țării ! Fluxul și refluxul uman, muncitoresc ; fluxul și refluxul marilor, scăpărătoarelor forțe de muncă ale Olteniei și ale Craiovei !Oltenia a construit drumuri, șosele asfaltate, moderne, pe sute de kilometri de dealuri și povîrni- șuri — uriașe serpentine, panglici nesfirșite, contorsionate, de piatră și asfalt, peste glodurile adinei, lunecoase și înfiorătoare, de altădată. Fără aceste drumuri moderne — Oltenia nu s-ar fi putut mișca ; fără aceste drumuri Oltenia nu ar fi avut cum să-și asigure capacitatea de mișcare, agerimea, strategia de acțiune, capacitatea de luptă constructivă. Numai cine a înotat prin glodurile adinei, lipicioase. pe vechile drumuri ale Olteniei își poate da seama de proporțiile eforturilor, de proporțiile acestei opere uriașe a Olteniei — construcția de drumuri : ieșirea din nămolurile dealu-
(Continuare în pag a Il-a)

y

Economia de energie electrică și de carburanți face obiectul unor largi preocupări în industria constructoare de mașini grele. Pentru început, sînt de semnalat unele rezultate apreciabile în domeniul îmbunătățirii randamentelor energetice ale instalațiilor de ardere, cuptoarelor și alte altor utilaje tehnologice termice. S-a realizat astfel, tipizarea arzătoarelor de uz general destinate dotării instalațiilor de încălzire. Pe a- ceastă cale numărul tipurilor de arzătoare a fost 50 la sută. De scopul folosirii combustibililor necesari motoarelor cu ardere internă, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, în colaborare cu Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, a inițiat un program comun de cercetare. Concluziile cercetărilor efectuate pină acum lasă să se întrevadă că soluțiile care vor fi folosite în viitor la construcția motoarelor pentru tractoare și autocamioane vor permite — după estimații recente — realizarea. in anii 1975—1980, a unei economii de peste 650 000 tone motorină și 65 000 tone benzină.

redus cu circa asemenea, în judicioase a

■l
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DIVERS
Trei fetițe 
și un băiețelAbia se înregistrase un veritabil „record", prin atingerea cifrei de 5 000 de nou-născuți, numai intr-un singur an — 1973 — și numai la o singură maternitate, cea din Bacău, că același loc ne-a sosit precum că anul 1974 a cu 4 gemeni : trei fetițe na, Valeria, Cristina) și iețel (Ionel). Toți patru frumoși și sănătoși. Ei au fost aduși pe lume de Verona Jitaru, de 32 de ani, soția unul muncitor ceferist. în curînd, cei patru gemeni se vor duce la casa lor, unde îi așteaptă alți patru țiori și — coincidență 1 — trei fetițe $1 un băiețel I

din vestea debutat (Pauli- un bă- sint
fră- tot..'.

Din nou
despre 31

20. 
La

Joi, 10 ianuarie, ora 
Vint. Frig. Minus 7 grade, 
capul de linie 31, de la „Casa 
Scînteii", lumea așteaptă, în
ghețată, in stație, iar un șir de 
autobuze, la cițiva metri, sta
ționau. Citeva numere : 
275, 34-B-272, 34-B-276, 
277... Și am mai notat 
rul „controlorului cap 
— 3 200.

— De ce nu pleacă 
nici un 31 sau măcar 
șe mișcă unul din ele, 
tri, pină in stație 7 
lumea. Sint și copii...

— Or fi, dar e pauză 
să — ne spune 3 200.

Era pauză, dar nu de 
Unii șoferi și taxatoare 
la șuetă, alții dormitau.

34-B-
34-B- 

și numă- 
de linie"

cursă 
ce nuin 

de
2—3 me- 
fngheați

de ma

masă, 
stăteau 

„ r____ F . iar șo
ferul de la primul autobuz ci
tea, calm, un ziar.

— Ce, n-are voie omul să ci
tească ziarul 7 — se rățoiește 
la noi 3 200.

Ba are. Și nu numai el : au 
voie și 3 200 și mai marii lui.

Condamnareîn timp ce se afla la postul *ău. paznicul cooperativei agricole din Caracal, Constantin Băltărețu, l-a zărit pe un nepot al său încercînd să „ciupească" din bunul obștei.— Ce te-ai apucat să faci, nepoate 7 Vai de mine ! Nu-i frumos. Se poate ? Du-te acasă, că de nu, vorba aia : „frate-frate, dar..." •Dar unchiul n-a apucat să-și termine dojana, că nepotul său, Gheorghe Gîrniță, l-a și luat la bătaie. Și ațîta l-a bătut pe un- chiu-său incit, deși internat la spital, n-a mai putut fi salvat. Făptașul a fost condamnat 18 ani închisoare.
„PrîcopsitulOra de Închidere trecuse mult la cafă-barul „Favorit" din Drumul Taberei (București),dar un consumator întirziat nici gînd să plece. Iar cind barmanul a refuzat să-l mai servească, chefliul a scos un teanc de bani, arătîndu-i cît de „pricopsit" este. Gestul lui, suspect, a fost adus repede la cunoștința miliției, care a stabilit, tot repede, că „pricopsitul" se numea Ion Săndulache și era salariat la șantierul din Drumul Taberei al Centralei de construcții- montaj. Și s-a mai stabilit că, in aceeași seară, în timp ce paznicul verifica dacă birourile sînt încuiate, I.S. spărsese la repezeală un fișet, de unde sustră- sese cîteva mii de lei. De aici se dusese glonț la cafe-bar, spre *-— ,pricop- area se „încălzi". Acum, „1 sit" cu un an și zece luni, timp să se și răcorească.
Si-a

♦

împușcat 
soția

Văzînd că un lup îi tot 
tircoale gospodăriei, Vasile

Sugestiile unui activist pentru o dezbatere în comitetele comunale de partid

CUM ESTE FOLOSIT PĂMlNTUL ?
Ne vom referi, în însemnările de față, la una dintre cele mai de preț bogății naționale — pămîntul. Nu ne vom opri acum asupra aspectelor legate de măsurile ce se iau sporirea randamentului său, ca de pe aceeași unitate de față să se culeagă cit mai vom insista însă — pornind experiența unor organizații partid sau de la constatări la fața locului — asupra cîtorva dintre disponibilitățile existente încă în comune și în sate. în unitățile agricole pentru ca fiecare suprafață de pămînt să fie adusă pe rod și să se pună în modul cel mal hotărit cu putință stavilă oricărei forme de a-1 risipi.Cîteva cifre sugestive în această privință : un studiu efectuat de direcția de resort din Ministerul Agriculturii arată că numai prin sistematizarea vetrei satelor, respectiv eliminarea dispersării neraționale a obiectivelor de investiții și sociale, etc. se scot din perimetrul construi- bil, rămînind în producția agricolă circa 300 000 ha. Aceiași specialiști consideră că diferitele drumuri inutile însumează, la ora actuală, zeci de mii de hectare, că numai în perioada 1969—1972 au fost trecute la alte categorii de folosință declt arabil 37 000 ha, iar alte 50 000 ha au fost găsite ca nelucrate și înțelenite. Bineînțeles, aceste suprafețe nu se prezintă compact, ele sînt răsfirate în perimetrul comunelor, satelor, pe teritoriile unităților agricole mai de aceea depistarea lor făcută cu migală ți simț de dere....L-am cunoscut, deunăzi. agronom Constantin Lomaca, un om căruia cei 16 ani de muncă neîntreruptă, ca președinte al cooperativei agricole de producție din Padina, i-au adus atit o bogată experiență profesională, cît și o meritată reputație (cooperativa a fost distinsă de două ori cu „Ordinul Muncii" clasa I). Lucrează, de curînd, ca activist in Consiliul județean de control muncitoresc Buzău al activității economice ți sociale. într-un moment al discuției el spunea :— Dintre multe alte probleme pe care le avem de soluționat acum, la început de an, fiecare, desigur, cu importanta ei, uneia i-aș acorda prioritate. Mă gîndesc la modul cum gospodărim, cum folosim pămîntul. E un .subiect de analiză necesară in comitetele comunale de partid, consiliile intercooperatiste, iar apoi, concret, despre sarcinile practice

pentru astfel supra- mult ; de la de

și toc- se cere răspun-pe ing.

PENTRU AGENDA DVimediate în organizațiile de partid din cooperativele agricole, I.A.S., S.M.A., din ferme. Analiza ml se pare utilă și pentru ___ arăta rezultate bune și cu atit mal mult pentru cei care discută — discută la nesfîrșit despre gospodărirea fondului funciar, dar înoată în mărăcini. Ca să nu zic mai mult. Acum —• și nu mai tîrziu — este timpul unor asemenea analize exigente, făcute cu multă grijă și răspundere, în primăvară, la însămînțări, cînd nu va mai fi timp de ședințe, să se cunoască precis unde trebuie să se tragă brazdă nouă, care sint suprafețele ce pot fi redate în circuitul

cei care pot
țlt o ceapă ca pentru expoziție. A- cesta este argumentul din '73 prin care activistul de partid îi va convinge pe consăteni ca în '74 să nu mai rămină necultivat nici măcar un metru de sânt din fata casei fiecărei gospodării. Este, fără Îndoială, foarte important să-ti dovedești ție și apoi celor din Jur că pînă și în- tr-o palmă de pămînt pot răsări o ceapă, o sfeclă furajeră, un morcov, citeva spice de griu......Mai mult declt sigur, secretarii comitetelor comunale de partid din comunele Pantelimon-Constanța și Murgeni-Vaslui nu s-au văzut și nu s-au cunoscut pînă acum. Comun le

® Semne de circulație în plin cimp? ® Exemplul 
se află în șanțul din fața casei • La noi nu 

există „terenul nimănui“

agricol. în martie sau aprilie, efectul aceleiași analize ar fi tardiv și minim.Și in timp ce-1 ascultam, derulam imagini — dintr-un filr. sedimentat in memorie — culese din diferite puncte ale țării....Dînd ocol miilor de hectare de culturi ale cooperativei din Sintana, județul Arad, deși ne aflam în cimp liber, ca pe orice arteră de circulație dintr-un mare oraș cu trafic intens și aici ne-au apărut In cale Însemnele „Sens unic !“.— Am instituit această regulă — ne-a spus președintele cooperativei. Eroul muncii socialiste, Gheorghe Goina — pentru a ne păzi pămîntul și recolta. La suprafața noastră am pierde rodul de pe circa 40 de hectare dacă i-am lăsa pe unii — cu atelaje, tractoare și camioane cu remorci — să întoarcă in voie pe cimp, să se tntilnească față in față ți să-și „taie" loc prin spice....într-o altă extremitate a țării, în comuna Gropeni, județul Brăila, secretarul comitetului comunal de partid, Lazăr Iftode, face un experiment : seamănă ceapă in șanțul din fata sediului comitetului de partid și a consiliului popular comunal, în vreme de secetă „irigă" cu găleata. Comuna Întreagă a văzut și a urmărit experimentul. Toamna a ie-

este insă faptul că ți într-un loc și in altul, în privințș aceleiași probleme — a folosirii pămintului — au pornit de la o premisă și metodă de muncă Identice : au pus la lucru comisiile pe probleme ale celor două comitete comunale, le-au întărit cu specialiști și cu alți intelectuali, cu membri ai consiliilor ducere ale Ie ș. a. — ventarierea scrupuloasă fețelor de sate, din perimetrul lor agricole, al comunei. Rezultatul unei asemenea activități — deloc simple și ușoare — l-a constituit depistarea și lntr-o comună și in cealaltă a unor însemnate suprafețe de teren nefolosite sau mai slab productive, tratate ca „ale nimănui" : drumuri și potecuțe inutile prin culturi ce puteau fi suprimate, „șosele" largi pe cimp ce puteau fi îngustate la strictul necesar : terenuri în jurul sectoarelor zootehnice, care în loc să servească drept zonă de „agrement" pentru animale, puteau fi folosite pentru cultivarea de plante furajere ; terenuri devastate de ape. dar care prin lucrări de îmbunătățiri funciare, prin eforturile unite ale mai multor cooperative a- gricole pot fi ți se cer reintegrate in circuitul agricol productiv etc.

La Pantelimon, bunăoară, oamenii au tras brazdă pină lingă șoseaua Județeană — dealtminteri, o adevărată magistrală — astfel că stilpii de telegraf au ajuns ca niște borne izolate in plin cimp cultivat. Și la Murgeni, începutul acțiunii a fost plin de promisiuni. A apărut și a fost pusă în practică chiar și o idee ingenioasă : întreaga documentație privind terenurile ce urmau a fi reintegrate in circuitul productiv a fost transpusă pe o mare hartă a comunei și afișată la căminul cultural. Astfel, planul comitetului comunal de partid în această acțiune a fost supus văzului și controlului obștei, ca fiecare om. în orice moment. să știe precis (din confruntarea situației reale, de pe teren, cu cea ilustrată pe hartă) în ce stadiu se află îndeplinirea măsurilor stabilite. Păcat însă că după un început atit de promițător — evidențiat, de altfel, la timpul cuvenit, în cadrul larg al activului de partid din județ — factorii locali, secretarul comttetulul comunal de partid din Murgeni au încetinit ritmul acțiunii culcîndu-se pe laurii incă necuce- riți... Harta arată azi doar ca o relicvă a unor intenții uitate....Discuția cu activistul de din Buzău a continuat cu o... bare.— Nu tia dv. folosire tîrziu ?ganizațiilor de partid Buzău pentru desfășurarea activității in trimestrul I au fost întocmite. Înaintate —la termen — la județ. E nevoie acum considerare a lor ?...T- Viața ne-a învățat și mat, totodată, convingerea nici o soluție chiar dacă ... __ _cele mai perfecte nu este dată o dată pentru totdeauna. Tot așa nici o ordine de zi a unor ședințe ale organizațiilor de partid sătești nu poate fi socotită de neschimbat — numai pentru că la un moment dat ne-am gindit la ea și am aprobat-o — chiar dacă ea prevede subiecte de analiză importante, specifice activităților de la sate in perioada de iarnă. Viața și regulile de partid ne permit, ne cer chiar, mobilitate și suplețe în acțiune, depășirea stereotipiei, organizarea unor dezbateri si acțiuni extraordinare — atunci cînd sînt absolut necesare și nu suferă nici • amînare. Ca și în cazul de față.

partid tntre-suges-
de con- cooperativelor agrico- ți au trecut la in- a supra- teren nefolosite din cooperative-

sînteți de părere că privind analiza modului de a pămintului vine cam Planurile de muncă ale ordin județulși aprobate de o re-ne-a for- că nimic, ar fi din

Constantin MORARU

Foto : S. Cristian
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Constantin muni- n-are gîndirela cele

dă 
_________ _ Mu

rea, din”satul Bogdănești (Pra
hova) și-a luat pușca de vinâ- 
toare din cui și i-a zis neves- 
tii : „Hai și tu cu mine, că poa
te dibuim mai repede dihania 
asta". Ajuns în pădurea apro
piată, Virfu Dorului, V.M. și-a 
trimis soția inainte să vada 
dacă nu dă de urmele lupului. 
La puțin timp, auzind un foș
net suspect intr-un lăstăriș de 
alături, V.M. a pus arma la 
ochi și a tras două focuri. Dez- 
nodămint tragic. în lăstăriș 
te afla soția lui. Cinci copii 
minori au rămas fără mamă.

El, ea, 
benzina și... 
atențiile

Șoferul Gheorghe Zamfiroiu, 
de la Institutul de cercetări și 
proiectări rafinării Ploiești, are 
și un autoturism propriu. Si cu 
autoturismul propriu mergea 
mereu. Dar ca să meargă me
reu, ii trebuia benzină. Si ca 
să aibă benzină peste cota pre
văzută, lua din „cota" institu
tului unde lucra, sub formă de 
bonuri de cite 20 litri. Cind pri
mea un asemenea bon. Olimpia 
Vasile de la Statia PECO Plo
iești închidea ochii și... deschi
dea palma, pentru mici atenții 
din partea lui G.Z. Tot atentă 
cu ei a fost și miliția. Iar deu
năzi. instanța de judecată le-a 

h ca ea „atentie". cite 6dat șt ea, ca „atenție", cite 
luni la fiecare !

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
gi corespondenții „Scînteii*’

• 09. Dacă doriți să telefonați prin prefix într-una din localitățile conectate la telefonia automată interurbană și nu cunoașteți numărul de telefon al persoanei sau instituției căutate, puteți apela la serviciul 09. Contra unui minut de taxare — indicînd bineînțeles adre«a — veți afla numărul dorit.• Str. Bărăției 15 și Berzei 97. La prima adresă puteți c&lca sau repara orice fel de îmbrăcăminte — de damă, bărbați sau copii —• (pe parcursul acestui an se vor mai înființa încă 14 unități similare), iar la cea de-a doua adresă, cooperația meșteșugărească din Capitală a deschis recent o unitate specializată în confecționarea de pantaloni.• 12 97 0. Telefonic, clujenii pot solicita dtverscle servicii ale „Casei de comenzi" organizată în aceste zile de cooperația meșteșugărească : efectuarea de cumpărături, redactarea și depunerea diverselor cereri, achitarea taxelor de telefon, electricitate, gaze, Îngrijirea la domiciliu a copiilor, a persoanelor in virstă sau a bolnavilor, curățirea locuințelor, spălatul lenjeriei, repararea instalațiilor de uz casnic, procurarea do bilete de călătorie și spectacole, expediere» de cadouri «au flori ș.a.
COMERȚ

• Microcase de comenzi. Ieri, 11 ianuarie, ora T. La întreprinderea „Dacia" din Capitală mai multe salariate care intrau în schimb au lăsat la poartă cite un bilețel. Ce cuprindea bilețelul 7 Produsele alimentare de care gospodinele aveau nevoie pentru acasă. Cind au ieșit din schimb, pachetele cu mărfurile solicitate le așteptau gata pregătite. Asemenea microcase de comenzi funcționează în prezent pe lîngă 19 întreprinderi din Capitală.• Veți trece In acest an prin Ialomița 7 Sau slntețl chiar lalomi- țean 7 Atunci vă dezvăluim o surpriză : in 1974 cooperația de consum de aici va introduce servirea micului dejun la absolut toate cofetăriile sale din orașele, centrele muncitorești, «tațiunile balneo-climaterice și punctele turistice ale județului.• O invitație nentrn reșlțeni. în această săptămlnl s-au deschis la Reșița trei expoziții cu produse „mode! ’74“ realizate de producătorii locali. Le-ați vizitat 7 Dacă nu, treceți-le pragul. Nu veți regreta l• S.O.S. pentru conteinerele cu patine. Bucureștenii care întreabă de patine, numere mici, primesc la magazinul „Sport" de pe Lipscani acest răspuns : „Nu avem, așteptăm să ne sosească". Am Întrebat și noi la... conducerea I.D.M.S.. care ne-a informat : „Fabrica „Bihoreana" ne-a expediat două conteinere cu patine Încă din luna decembrie anul trecut. Pe unde s-au rătăcit, nimeni nu știe".Aflăm că avizul de expediție poartă nr. 6562. Lansăm pe această cale un S.O.S. ! Vom reveni.
ODIHNĂ ȘI TURISM

• Invitație pentru... „luna de miere". începtnd eu 1 Ianuarie a.c., oficiile județene de turism au lansat o originală formulă de concediu : tinerii căsătoriți care se hotărăsc să-și petreacă luna de miere în stațiunile turistice beneficiază de o reducere de 10 pînă la 40 la sută din tarif. Procentul de reducere este direct proporțional mea sejurului petrecut în stațiune. Aviz amatorilor !• O veste Îmbucurătoare. La cei peste 2 000 de ani Băilor Felix, renumita stațiune de tratament balnear îșl citatea în 1974 cu 2 000 de locuri. Aici se va construi, modernă bază de tratament cu 16 niveluri. Termenul de dare in folosință — luna iunie.
ca,.. lungi-existentă • mări capa- intre altele, ode va

DIVERSE• De Ia TAROM am fost informați că orarul curselor — în ciuda condițiilor atmosferice nu prea favorabile — nu va suferi nici o modificare. Toate aeroporturile din țară sînt deschise. Pentru eventualitatea îngroșării stratului de zăpadă există o rezervă de mijloace tehnice în măsură să intervină operativ pentru degajarea pistelor de aterizare și decolare.• Se caută translatori poligloțl. La drogheriile din municipiul Oradea abundă în ultimul timp tot felul de produse de cosmetică din import, care au înscrise denumirile numai în limbi străine. Pentru a putea ști ce anume conțin ambalajele trebuie rături cu... translatori poligloți.•< în acest an se va extinde serviciul de putea oferi în plus 24 000 informații pe zi.• Transplantul primilor... mesteceni. Edilii ___ ___ _____________Minunate și ai Nadei Florilor continuă acțiunea de înfrumusețare a urbei lor chiar ți în aceste zile friguroase de iarnă. Sectorul de gospodărie orășenească din Fălticeni, cu sprijinul voluntar al cetățenilor, a săpat mii de gropi pe șoseaua Europa 20, precum și în oraș, unde au ți fost plantați 3 000 de mesteceni aduți de la Rotopănoști.

să mergi după cumpfi-informații 03, care v«din orașul Dumbrăvii

CONSTRUCȚII SOCIAL-EDILITARE

— Cite cereri au adresat cetățenii, în 1973, primăriei ?Tovarășul Motoroiu, primarulcipiului Tîrgoviște, nevoie de timp de pentru a răspunde.— Dacă adăugăm trimise în scris și pe celeînregistrate ia audiențe, numărul lor se apropie de 3 000.— Sint multe, sint puține, cum apreciați 7— Nu numărul lor este problema, ci faptul că multe nu trebuiau să ajungă la primărie. O bună parte din ele — peste 40 la sulă — puteau, și trebuiau, să fie soluționate fie la instituțiile in care lucrează cetățenii, fie direct la alte organe în competența cărora intră rezolvarea lor.De la șeful biroului re- clamații și sesizări, tovarășul Ion Istrate, aflăm, in completarea discuției, că circa 70 la sută din cererile adresate în scris și 50 la sută din cele înregistrate la audiențe au fost rezolvate in mod favorabil.Deci, la primărie, în general, cererile oamenilor au primit răspuns. Dar să revenim la aprecierea primarului: 40 la sută din a- ceste cereri nu trebuie să ajungă la primărie. Lucrurile se petrec in linii generale astfel : cetățeanul se adresează intreprinderii ori instituției în care lucrează, sau altor foruri de care depinde rezolvarea cererii lui, și, pentru că aici, fie că nu primește un răspuns mulțumitor, fie că nu primește nici un răspuns, se adresează primăriei, de data aceasta nu cu o cerere, ci cu o reciamație. Iată cîteva exemple.Aurelia Marinescula cooperativa „Progresul", de pildă, s-a adresat conducerii cu o cerere simplă: corectarea unor erori pe care i le-a înscris în cartea de muncă serviciul de specialitate. Vă veți mira sau nu, dar rezolvarea cererii i-a fost refuzată. De ce 7 Inițial, conducerea cooperativei i-a aprobat reducerea la jumătate a termenului pentru acordarea unei trepte de salarizare. (In cartea de muncă i s-a înscris, cum era și normal, acest drept). Șe£ul biroului salarizare și normare a ținut să demonstreze cu tot dinadinsul că măsura nu este... legală. (Ca a- tare, i se anulează reducerea și i se fac noi modificări în cartea de muncă). în fața acestei situații, petiționara se adresează din nou conducerii

cooperativel, conducerii U.J.C.M. în loc de răspuns, peste tot... tăcere 1 în cele din urmă se plinge primarului municipiului. Re- clamația este trimisă spre cercetare conducerii U.J.C.M. De data a- ceasta, răspunsul este — in sfirșit — ți operativ și clar : „S-a revenit asupra încadrării tovarășei Marinescu, adică in categoria 3/11, fiind programată în același timp pentru susținerea probei In vederea promovării In categoria a

pe drumuri circa 5 luni de zile.Cererea lui Vasile Ri- dichie din comuna Răzvad, subordonată aceluiași municipiu, putea fi rezolvată și ea simplu. Dar... Ce-a cerut badea Vasile ? A cerut — preientind acte doveditoare — să fie scutit de paza obștească, „Intrucît sînt infirm". Numai că la consiliul popular al comunei, nimeni n-a vrut să-i asculte păsul, nimeni n-a vrut să-1 vadă măcar pe om la față.

Cînd cererea

A

Anchetă pe teme cetățenești la Tîrgoviște

de
IV-a. Vă mulțumim pentru ajutorul dat". Vasăzică, după două luni, cererea devine reciamație, iar recla- mațla devine... ajutor în muncă IDacă petiționara amintită a fost purtată pe drumuri numai două luni, Constantin S. Tănăsoiu din comuna Șotinga n-a mai avut aceeași șansă. în ce consta cererea sa 7 Omul a fost omis de la plata unor despăgubiri pentru extinderea unor construcții industriale pe terenul său agricol. De la primărie i s-a spus: „Știm, șl ai dreptate, dar adre- sează-te la șantierul oțe- lăriei". De la oțelărie i s-a răspuns și mai scurt : „Trebuie să te adresezi la primărie, et au întocmit lucrarea". De aici i s-a spus, din nou, invers. în cele din urmă, pentru a intra in drepturi, cetățeanul se vede nevoit să se adreseze comitetului executiv al consiliului popular municipal. Omul, deși avea dreptate, a fost pus

— De ce ? 11 întrebăm pe Simion Toboșaru, primarul de aici.— Cererea adusă de n-am crezut că omul este, intr-adevăr, infirm - cearcă el o scuză.Primarul nu crede, nici nu cercetează rerea pentru a afla adevărul. O pune probabil intr-un sertar și o uită acolo Pînă într-o zi — dar pînă atunci au trecut a- proape doi ani (între timp, cererea devenită reclama- ție a circulat prin multe birouri) — cînd o comisie de la municipiu s-a hotărit să se deplaseze la fața locului și să constate ce era de constatat : că omul era îndreptățit legal să fie scutit ! Credeți cumva că a fost sancționat cineva pentru nerezolvarea după doi ani a cererii 7 Nici pomeneală ! De altfel, în toate cazurile relatate, organele municipale care au rezolvat reclamațiile n-au găsit de cuviință nici să propună sancționarea celor vinovați de întirzierea re-

mi-a fost altcineva șiÎndar ce-

zolvării cererilor tive, nici să i direct cadrele subordine.Circa 200 de sesizări, o bună ele rezolvabile local, au fost adresate In anul țenil viște nul Tciș, trebuit Ministerului Sănătății — fiindcă primăria din comună a rămas surdă la cererea lui 1 — pentru a se stăvili un focar de infecție. Secția I.C.M. Tirgo- viște refuză, de circa șapte luni, să primească fierul vechi colectat de cetățeni. Iar aceștia reclamă peste tot anomalia (s-au adresat și subredacției noastre din localitate), fără ca organele in drept să intervină pentru rezolvarea ei.Oprim pentru a observații ral. Așa văzut, așa după cum recunoaște și primarul, în municipiul Tîrgoviște multe din cererile cetățenilor nu se rezolvă pe calea cea mai firească — adică la instituția căreia ii sînt a- dresate. Or, deplasarea dialogului de la locul normal poartă omul pe drumuri, pentru rezolvarea . unor chestiuni lipsite de dificultate. Pe de altă parte, nu este greu de imaginat, de pildă, cu cit interes se mai adresează cetățeanul cu o propunere sau o sesizare atunci, cînd știe că, altă dată, pentru lucruri a- semănătoare, opinia lui n-a fost luată In considerație.în Cursul anchetei, ne-a reținut atenția faptul că nici unul din cei vinovați pentru nerezolvarea la timp a cererilor n-a fost tras I» răspundere. Desigur nu sîntem noi în măsură să nominalizăm persoanele in culpă, permite totuși să nalăm că aceeași ță și-a făcut loc analiza efectuată de tetul executiv ăl liului popular : lipsa de concretețe, de stabilire cu exactitate a acelor persoane șl instituții care înlocuiesc solicitudinea cu superficialitatea șl formalismul. Or, aici, in crearea unui climat de receptivitate, răspundere și respect față de opinia cetățeanului se află cheia desfășurării unui dialog optim intre solicitant și instituție.

respec- sancționeze aflate inscrisori ți parte din pe plantrecut de către cetă- din municipiul Tirgo- altor foruri. Cetățea- M. Diaconescu, din comuna Șotinga, a să se adreseze

aici relatările face loc unei de ordin gene- după cum s-a

Ne-am sem- caren- și in cOmi- consi-

C. PRIESCU 
Constantin SOCI

PESCARII DELTEI
ÎN ACȚIUNETULCEA (Corespondentul „Scînteii", Stelian Savin). — în mod normal, date fiind condițiile climatice, in lunile de iarnă, principala activitate a pescarilor din Deltă se îndreaptă spre alte domenii : recoltarea stufului, pregătirea uneltelor și ambarcațiunilor pentru declanșarea pescuitului de primăvară etc. Ca a- tare și sarcinile de plan pentru a- ceste luni sînt mai mici Ia pescuit, contîndu-se doar pe puține zile bune în care s-ar putea prinde pește.Iată insă că timpul bun din primele zile ale acestui an, care a facilitat șl topirea gheței pe ghioluri, a dat posibilitatea pescarilor să acționeze prompt. Rezultatul 7 Pînă in seara zilei de 8 ianuarie s-a pescuit o cantitate de pește care depășește pe cea prevăzută inițial pentru luna ianuarie. Pescuitul continuă.

Oltenia
(Urmare din pag. I)rilor ei, ieșirea din izolarea dealurilor ei. Și — sigur — această operă de construcție a drumurilor este continuată cu perseverență oltenească.Și cu aceeași sete cu care a construit și construiește drumuri moderne ; cu aceeași sete și performanță cu care construiește modernele locomotive Diesel — Oltenia a înălțat în cinstea drumurilor ei și în cinstea arzătoarei sale nevoi de drumuri, două mari palate: palatul C.F.R. — Regionala C.F.R.-Craiova — înalt cit palatul telefoanelor, din București, cu două aripi uriașe și, la fel de impunătorul palat al întreprinderii de transporturi-auto, I.R.T.A. — enormă stea cu etaje din beton, din metal și sticlă — două palate alăturate, ca doi idoli ai drumurilor, înălțați in Inima Craiovei. Două mari temple moderne — pline cu aparatură modernă — și dedicate drumurilor moderne, construite de Oltenia modernă ți învestite cu nobila misiune să apere drumurile Olteniei de vicisitudinile, de suferințele și de umilințele drumurilor de altădată.Drumuri construite investind eforturi uriașe și

• Șantiere școlare. „Avut-au oameni gospodari ținuturile Botoșanilor in anul 1974“ — ar zice cronicarul. Argumentele sale — construcțiile școlare : 90 săli de clasă, 10 atellere-școală, 3 grădinițe cu 480 de locuri ș.a. Angajamentul constructorilor — toate gata la termen ! îl notăm și vom reveni.• Creșe și grădinițe pentru 1 000 de copil. în județul Alba •• află în construcție 8 creșe și grădinițe cu o capacitate totală de 1000 de locuri. Ele se construiesc in orașele Alba lulia, Aiud, Blaj, CImpeni, Zlatna și Cugir.• Un nou pasaj de acces «pre portul Constanța se află In construcție. El va avea o lungime de 150 m și două benzi de rulare • mijloacelor de transport auto, cu o lățime de 7 m.
DIN PRESA JUDEȚEANĂ

• Peste 900 de țărani cooperatori din județul Teleorman vor fi, in primul trimestru al acestui an, oaspeți ai stațiunilor de odihnă și tratament. Cu circa 70 mai mulți declt în ultimul trimestru al anului trecut, (ziarul „Teleormanul").• Comercianțil brăileni pregătesc o surpriză. „în locul restaurantului „Brăila" se vor deschide, la parterul localului, o cofetărie cu laborator propriu, iar la etaj o ceainărie ți o cafenea", (ziarul „înainte").• Un serviciu util... dispărut. în urmă cu cîtva timp, In municipiul Tulcea s-a deschis un atelier de stopat. Dar la foarte scurt timp, el a fost ca și desființat. Singura salariată angajată pentru această treabă a tras obloanele și-a plecat, (ziarul „Delta").• Peste 60 000 de cetățeni din județul Sălaj slnt posesori «1 libretelor de economii. La fiecare al patrulea locuitor — unul este depunător la C.E.C. (ziarul „Năzuința").

harnică și înțeleaptăînvingînd greutăți uriașe ; impunătoare palate închinate drumurilor — ou eforturi la fel de uriașe ; armată de oameni și de mașini — solidă bază materială a transporturilor ! — pentru ca lumea muncitoare a Olteniei să poată să se miște, să poată călători cit mai repede, cit mai civilizat, cit mai bine și pe măsura noilor ei ritmuri accelerate.Și acum, după toate a- ceste uriașe eforturi : cumplita înghesuială, bătălie, caznă, în jurul autobuzelor supraaglomerate, în ploaie, în frig, in viscol, pe una din cele mai mari platforme de beton, cu zeci de peroane — cît un aeroport 1 în jurul grozavei autogări, sub aripile uriașului palat feroviar. Chiar dacă al scos bilet, cu citeva ore înainte, privind mulțimea agitată, pregătită pentru asalt — iți dai seama că este o absurditate să speri că vel ajunge pînă la autobuz, că vei putea ocupa un loc in vreunul din aceste autobuze.Dar ne-am înghesuit și am intrat și am Încăput a- pnoape toți, înspăimlntați de noi înșine, și de cită lume putea să încapă în- tr-un autobuz — și am pornit din greu. înghesuiți, presați, urmînd ca viteza să ne mai așeze — lume, cit ar ti încăput în trei

autobuze ! — cu neputință să ne mal mișcăm, să Încercăm să mai ieșim de acolo.Călătorim spre Plenița !— alții In alte zeci de direcții — rețeaua rutieră a Olteniei este o realizare impresionantă I — trei-pe- tru ore de drum in picioare, presați, căleați, ghebo- șați — o masă compactă de oameni, presînd geamurile, presînd plafonul. Nu vedem nimic — Și ciudat !— nimeni nu scoate un cuvînt. Călătorim lntr-o tăcere, lntr-o muțenie în care răzbate doar geamătul motorului pe serpentine. Oltenia care construiește locomotivele Diesel, învingînd prin aceste locomotive drumurile din toată țara și din lume — este In acest autobuz ; Oltenia care scoate de la mii de metri, din pămint, petrolul, combustibilul tuturor mașinilor, autobuzelor — este înghesuită In acest autobuz ; Oltenia cate încălzește și luminează cu cărbunii scoși de ea orașe șt cetăți ale industriei — stă in acest autobuz.Trei-patru ore de înghesuială și de tăcere. Trecem în goană prin mijlocul lucrurilor create de a- cești oameni : trecem prin mijlocul uriașei opere la care au trudit acești oameni cu virtuțile lor pro-

verbiale. Nu am văzut e lume mai sobră, mai înțeleaptă, mai demnă, cu un suflet mai frumos, mai puternic — și iarăși trebuie să recunosc — în acest autobuz sînt atrlnse, comprimate virtuțile Olteniei. A- cele virtuți care construiesc locomotivele Diesel, care sfredelesc pămîntul la mii de metri, scot petrolul, scot cărbunii, txxMciruie.se transformatorii de înaltă tensiune, acoperă cu lanuri și podgorii dealurile pustii, au Înălțat superbele palate ale C.F.R., I.R.T.A.-Craiova... Oameni — față In față cu ei Înșiși — șl cu opera lor !.,.Vom ajunge la destinație, la Plenița «au In alte localități — Ia casele noastre •au la locurile noastre de muncă obosiți. Ne vom gindi Ia drumul următor și la faptul că inghesuirea oamenilor in autobuze, in mijloacele de transport în comun, nu este un indiciu de raționament oltenesc.Iată pentru ce, Întors cu bine din această scărmă- neală pe drumul de la Craiova la Plenița — simt de datoria mea să amintesc gospodarilor, responsabililor cu transporturile să gospodărească cu suflet ; cu minte Înțeleaptă și în spiritul echității noastre socialiste ceea ce poporul *1 partidul le-au încredințat

txxMciruie.se
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Combinatul siderurgic Hunedoara
(Urmare din P»g. I)întreaga depășire a producției de fontă se va realiza cu cocs din resurse interne, obținut prin producție suplimentară și reducerea consumurilor normate.Pentru folosirea mai bună a capacităților și suprafețelor de producție, eliminarea locurilor înguste și sporirea indicilor de utilizare, se vor realiza ;— autoutilări în valoare de 25 milioane lei ;— asimilarea In atelierele proprii a unor piese de schimb care se achiziționează din import, în valoare de 5 milioane lei •—■ montarea a 22 mașini-unelte în spațiile existente ;— reducerea duratei reparațiilor capitale cu : 35 zile la bateria nr. 3 de cocsificare, 4 zile la două cuptoare Martin, 5 zile la reparații mijlocii ia laminoare ;creșterea timpului efectiv de lucru Ia laminoare eu cel puțin 1 la sută.Prin dezvoltarea și intensificarea activității proprii de cercetare antrenarea largă a specialiștilor la soluționarea problemelor complexe ale producției, stimularea gindirii creatoare și inițiativei muncitorilor, vom introduce in ritm susținut în producție progresul tehnic, în care scop prevedem :— asimilarea și omologarea a 8 noi mărci de oțeluri cu caracteristici superioare și 2 tipodimensiuni de laminate ;— Producția de oțeluri aliate, slab aliate și carbon de calitate va fi de cel puțin 54 la sută din totalul oțelului elaborat ;— dublarea producției de oțeluri inoxidabile și refractare destinate fabricării utilajului chimie și energetic ;— asimilarea procedeului de tratare sub vid a oțelurilor aliate ;— satisfacerea în Întregime a nevoilor de oțel-beton din clase superioare de calitate și a oțelurilor rezistente la acțiunea corozivă a mediului ;— finalizarea cercetărilor privind două noi procedee de fabricare a oțelurilor Înalt aliate ;— extinderea elaborării oțelului în cuptoare electrice prin insu- flarea oxigenului ;— intensificarea și definitivarea cercetărilor pentru reducerea consumului de cocs, metal, combustibili și energie.în vederea satisfacerii cu promptitudine a necesităților de metat ale beneficiarilor, vom asigura Îndeplinirea cantitativă și sortimentală a contractelor cu devansare de cel puțin o zi față de termenele trimestriale.Pe seama depășirii producției, ridicării calității și competitivității laminatelor și încheierii unor tranzacții avantajoase, vom realiza un volum suplimentar de export in valoare de 10 milioane lei valută.în centrul preocupărilor noastre va sta creșterea eficienței economice, astfel :— Productivitatea muncii va crește cu minimum 1000 lei pe salariat față de prevederi.Vom acorda o atenție sporită perfecționării pregătirii cadrelor prin calificarea In diverse forme a unui număr de peste 1 000 muncitori și cuprinderea a 3 000 muncitori și a 500 cadre tehnice in cursuri da ridicare a cunoștințelor profesionale.

— Prin perfecționarea tehnologiilor de fabricație, valorificarea operativă a cercetărilor, diminuarea pierderilor tehnologice, intensificarea recuperărilor de resurse secundare și Întărirea spiritului gospodăresc vom economisi, față de normele de consum ;— cocs metalurgic 2 000 tone— metal 4 000 tone— materiale refractare 500 tone— combustibili . 20 000 tone c.c.— energie electrică * 4 milioane kWhPrin executarea unor lucrări de captare și utilizare, creșterea randamentelor termice și reducerea pierderilor, vom recupera din resurse secundare, suplimentar față de anul trecut, 17 000 tone combustibil convențional.— Pe seama reducerii consumurilor specifice, creșterii productivității muncii, îmbunătățirii calității și sporirii volumului producției se vor realiza :— economii la prețul de cost planificat 12 mii. leibeneficii suplimentare 25 mii. Ieiîn domeniul investițiilor vom asigura condițiile necesare pentru executarea la timp a lucrărilor, astfel încît planul anual de investiții să fie realizat pină la 25 decembrie 1974. Vom sprijini activitatea de construcții prin execuția in regie proprie a unui volum de lucrări de construcții-montaj de 30 milioane lei ; vom asigura punerea în funcțiune înainte de termen, cu un avans de 20 zile, a următoarelor obiective ; lucrările prevăzute Ia complexul de primire, depozitare și pregătire a minereurilor ; instalația de tratare sub vid a oțelului ; instalația de control nedestructiv a laminatelor ; 4 instalații de elec- trofiltre și cazanele recuperatoare aferente.Sub îndrumarea organizației de partid, comitetul oamenilor muncii, împreună cu sindicatul și organizația U.T.C., va lua măsuri pentru creșterea gradului de siguranță a proceselor de producție și de muncă, respectarea riguroasă a normelor de tehnica securității șl igiena muncii, reducerea poluării mediului înconjurător și îmbunătățirea microclimatului în secții și ateliere. Vor fi construite și date în folosință 800 apartamente, un cămin muncitoresc cu 300 locuri, o grădiniță cu 350 locuri.Chemarea șl angajamentele ce ni le asumăm In marea întrecere Închinată glorioasei aniversări a 30 de ani de la eliberarea patriei și celui de-al XI-lea forum al comuniștilor români exprimă încrederea și adeziunea deplină a siderurgiștilor hunedorenl la politica Internă și internațională a partidului, stima și dragostea nețărmurită față <le conducerea partidului, de secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotărirea fermă de înfăptuire a prevederilor actualului cincinal Înainte de termen.
Secretarul comitetului de partid, 

Petre LUNGU

Președintele comitetului 
sindicatului.

Gheorghe DÎRLE

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 

Costache TROTUȘ

Secretarul comitetului U.T.C. 
Constantin BORĂSCU

Cooperatorii din Seornieești - iudetul Olt
(Urmare din pag. I)pune in valoare resursele de care dispun, întreaga energie șl capacitate de muncă, In vederea Încheierii anului 1874 — așa eum cerea tovarășul Nicolae Ceaușescu — cu producții record.Adresîndu-vă chemarea la întrecere, Cooperativa agricolă de producție Seornieești, care este amplasată într-o zonă cu terenuri podzolice de categoria a IV-a de fertilitate, iși propune următoarele obiective :

1. LA PRODUCȚIA VEGETALĂLa cereale, in eultură neirigală vom obține in medie la hectar 3 500 kg de griu, cu 400 kg peste prevederi, și 5 000 kg de porumb boabe, cu 1,2 tone peste plan.în legumicultura vom realiza în cultură forțată 2 800 tone față de 2 500 tone cit este planificat, revenind 180 tone de legume la hectarul de seră.La vie, amplasată in Întregime pe terenuri in pantă, improprii altor culturi, vom depăși producția înscrisă in plan cu 1 000 kg de struguri la hectar.La fructe ne angajăm să depășim producția medie planificată eu 1 500 kg la ha.La cultura inului, care va ocupa 150 hectare, vom depăși producția planificată cu 20 la sută.
2. LA PRODUCȚIA ANIMALIERANumărul vacilor și al junincilor va spori cu 200 față de nivelul anului trecut și cu 50 față de sarcina de plan pe 1974. în acest (el, in structura efectivelor de bovine, vacile și junincile vor ajunge să reprezinte 65 la sută din total. De la o vacă furajată se va obține, in medie, cu 500 de litri mai mult lapte decît producția planificată.Cooperativa va crește, peste prevederi, 600 de ovine, de la care va obține, suplimentar, 2 100 kg de lină.Numărul porcilor va fi mărit cu 20 la sută, Iar sporul mediu zilnic de creștere in greutate, in perioada de ingrășare, se va cifra la 500 gr. Aceasta in condițiile reducerii cu cel puțin 5 la sută a consumului normat de furaje.în cooperare cu cooperativa de consum, unitatea noastră va crește 1200 000 de pui, cu 400 000 mai mulți decît in 1973, echivalind cu un spor de 600 tone carne. Pe lacurile de acumulare, amenajate in ultimii ani, vom crește 30 000 de rațe și giște, cu 10 000 mai multe ea in anul precedent.Concomitent cu dezvoltarea sectorului zootehnic al cooperativei, vom sprijini pe membrii unității să sporească numărul de animale In gospodăriile personale, incit Ia sfirșitul anului fiecare familie să aibă o vacă cu lapte sau o junincă. Totodată, vom asigura numărul necesar de purcei pentru ea fiecare familie să ingrașe, in 1974, in eontul cooperativei, pentru fondul de stat, cel puțin doi porci.

3. LA ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE Șl PRESTĂRI 
SERVICIIAnul acesta vom obține In sectorul activităților industriale șl al prestărilor de servicii o producție globală in valoare de 15 milioane lei, Vom realiza cărămidă în valoare de 2 milioane lei, produse din sorg șl răchită cultivate pe terenuri improprii agriculturii în valoare de 3 milioane lei și prestări de servicii în valoare de 8 milioane lei, folosind materiale puse la dispoziție de unitățile industriale beneficiare.

4. ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR LA FONDUL CENTRALCooperativa noastră a devenit în ultimii ani o mare furnizoare de produse agricole la fondul de stat, realizînd și depășind obligațiile contractuale.
ANUL ACESTA VOM LIVRA t• 1 300 TONE GR1U, DEPĂȘIND CU 590 TONE SARCINA CONTRACTUALA ;• 2 500 TONE PORUMB, CU 1100 TONE PESTE PREVEDERI ;• 168 TONE DE IN PENTRU ULEI, FAȚĂ DE 140 CIT ESTE PLANIFICAT ;• 2 800 TONE DE LEGUME DE SERA, FAȚA DE 2 500 TONE PREVĂZUTE ;• 3 800 HECTOLITRI DE LAPTE DE VACA, FAȚA DE 3 290, CIT ESTE PREVĂZUT ;• 1 570 TONE DE CARNE DE PASARE, CU 370 TONE PESTE PREVEDERI. DIN ACEASTA CANTITATE, 120 TONE VOR FI CARNE DE GÎSCA ȘI RAȚA )• 300 TONE DE CARNE DE PORC.Anul acesta vom exporta produse in valoare de 5 750 000 lei valută, depășind cu aproape 2 milioane Ici valută sarcina asumată prin plan. Vom livra la export 1 500 tone de roșii și castraveți, cu 300 de tone peste prevederi. La carnea de pasăre, planul va fl depășit cu aproape 1 000 000 lei valută. Din sectorul activităților Industriale, pentru care nu avem sarcini de export, vom livra produse In valoare de 500 000 lei valută.

5. MĂSURI TEHNSCO-ORGANIZATORICEExperiența noastră a demonstrat că și pe terenurile cu fertilitate naturală redusă pot fi obținute recolte sporite dacă se dă atenția cuvenită ameliorării fondului funciar, lucrării lui raționale. Perseverlnd pe această linie, am prevăzut, pentru 1974, noi măsuri de sporire a rodniciei pămintului.Pentru a corecta aciditatea solului, reluăm acțiunea de amendare, care se va executa anul acesta pe 50 la sută din suprafața arabilă.Potrivit rezultatelor cartării agrochimice și schiței de amplasare a culturilor, vom fertiliza Întreaga suprafață, folosind cit mai gospodărește îngr&șămintele chimice și organice.Dată fiind natura pămintului nostru, extindem lucrările de afinarc• solului cu scormonitorul, fără întoarcerea brazdei.Am luat și alte măsuri de utilizare rațională a pămintului, bogăția cea mai de preț a națiunii noastre. Prin regularizarea și amenajarea pîrîului Plapcea, care străbate teritoriul unității noastre, prin desființarea unor drumuri inutile, îngustarea altora și cultivarea pînă sub pereții grajdurilor a terenului din incinta sectorului zootehnic, vom spori cu 20 de hectare suprafața cultivată.Prin terminarea și darea în folosință a unor sisteme locale de irigații, construite cu fonduri proprii, suprafața irigată va ajunge la 467 hectare. Pînă In toamnă va fi terminată construcția unui nou lac de acumulare cu capacitatea maximă de 4 milioane mc, care va permite creșterea cu încă 250 hectare a suprafeței amenajate pentru irigații.împreună cu conducerea secției de mecanizare, cu fiecare mecanizator, vom asigura folosirea la întreaga capacitate a mijloacelor din dotarea secției S.M.A. și a utilajelor proprietate cooperatistă, executarea in cele mai bune condiții a lucrărilor agricole. în acest scop, vom organiza mai bine activitatea formațiilor mixte de cooperatori și mecanizatori.Vom continua și intensifica colaborarea cu stațiunile experimentale
V ---------------- —- ----------------------------------

din județele Olt și Argeș și cu institutele de cercetări ale Academiei de Științe Agricole și Silvice, în vederea experimentării comportării diferitelor soiuri și hibrizi în condițiile de sol și climă ale unității, a stabilirii dozelor de îngrășăminte cele mai economice, a perfecționării tehnologiilor la culturile de cimp, în plantațiile de vii și porni, in sere etc.Pe deplin convinși de aportul pe care îl are cercetarea la creșterea producției agricole facem apel Ia oamenii de știință să lege și mai sirins activitatea lor de cerințele practicii agricole, organizind loturi experimentale și de cercetare in unități. Chemăm cadrele de eonducere și tehnice din cooperative să acorde tot sprijinul creării unor astfel de loturi și să aplice operativ in producția mare rezultatele experiențelor și cercetărilor.
6. REALIZAREA PROGRAMULUI DE INVESTIȚIIînțelegind că, alături de priceperea și vrednicia noastră, proprietatea obștească constituie Izvorul tăriei cooperativei, al producției și veniturilor mari, adunarea generală a aprobat în ultimii cinci ani o rată înaltă a acumulării. Partea' din producția netă repartizată la fondul de dezvoltare a crescut treptat de la 39,9 la sută I» 196» U pes- te 50 la sută in 1973, menținindu-se Ia același nivel și in acest an.Acumulările au fost folosite numai pentru investiții direct productive de mare eficiență economică. Aceasta s-a reflectat nemijlocit in nivelul producțiilor medii mai mari în 1973 decît cele planificate cu 400 kg la griu, 1 206 kg la porumb, 200 kg la inul pentru ulei, 465 de litri la laptele de vacă. Nivelul înalt al producțiilor este exprimat cel mai bine de Indicatorul venituri la suta de hectare, care se ridică la 1,5 milioane lei. Producția netă reprezintă mai mult de jumătate din producția globală, care se cifrează la 51,8 milioane iei. Toate acestea ne-au permis să asigurăm cooperatorilor care au participat Ia muncă in 1973 un venit mediu lunar de 1440 lei, venit superior cu 214 lei celui planificat.Pentru acest an ne-am prevăzut investiții in valoare de 10.5 milioane lei. Cea mai mare parte a investițiilor, pentru realizarea cărora nu mai apelăm la credite, este destinată dezvoltării zootehniei : circa 1,5 milioane lei pentru modernizări in zootehnie, construcția unei bucătării furajere, alimentări cu apă și introducerea mulsului mecanic, 1,8 milioane Iei pentru cumpărări de animale și 1,2 milioane lei pentru mărirea spațiilor de cazare.Investițiile in lucrări de îmbunătățiri funciare se vor ridica Ia 1,7 milioane lei.Deoarece în perioada de consolidare, cooperativa nu a putut să aloce fonduri decît pentru obiective direct productive, în bugetul pe acest an ne-am prevăzut sume importante pentru investiții de interes social. Cooperativa alocă 1,8 milioane Iei pentru crearea de locuri pentru tratament In stațiunile balneo-climaterice și contribuie eu 500 000 lei la construirea unei creșe prevăzute In planul de investiții ai consiliului popular comunal. în același timp, cooperativa îi va sprijini material pe cooperatori să-șl construiască case sistem vilă potrivit schiței de sistematizare a comunei.

7. CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAIProducțiile pe care ne-am propus să le realizăm, angajamentele de depășire sînt rodul activității oamenilor, cooperatori și mecanizatori, specialiști care aspiră la un trai mereu mai îmbelșugat. Introducerea muncii în acord global a avut ca efect atît sporirea producției, cit și a veniturilor țăranilor cooperatori, al căror cîștlg este direct determinat de rezultatele proprii. Iată de ce vom continua să aplicăm acordul global în toate sectoarele, la fel ca în 1973. sporind însă ponderea plății în bani. în același timp, vom asigura fiecărei familii produsele necesare pentru nevoile proprii și dezvoltarea creșterii animalelor în gospodăriile personale.Aproximativ 500 de cooperatori vor avea de lucru in tot cursul anului, iar ceilalți vor putea efectua cel puțin 250 de norme de categoria întii. Valoarea unei norme de categoria intii se va ridica la 60 Ici, revenind un ciștig mediu lunar pe cooperator de peste 1 600 lei.La creșterea nivelului de trai contribuie și drepturile sociale de care beneficiază membrii cooperatori : bilete gratuite sau cu preț redus în stațiuni, concedii de odihnă plătite pentru cei care lucrează mai mult’ de 300 zile In unitate, precum și celelalte înlesniri acordate prin statutul cooperativei agricole de producție și statutul Casei de pensii și asigurări sociale a membrilor cooperativelor agricole de producție.
8. MUNCA POLITICA Șl ORGANIZATORICĂ, 

STIMULAREA MATERIALĂ Șl MORALA 
A PARTICIPANȚILOR LA ÎNTRECERERealizarea angajamentelor luate In Întrecerea socialistă impune mobilizarea tuturor forțelor umane ale cooperativei agricole.Ne propunem să antrenăm în întrecere, intr-un efort genera! și permanent, toate formațiile de muncă, toți membrii unității. La locurile de muncă și la sediu vom afișa lunar rezultatele întrecerii, iar o dată pe trimestru vor fi publicate și fotografiile fruntașilor pentru ca întreaga unitate să-i cunoască și să-i stimeze. Cei care au rezultate deosebite vor fi invitați să-și prezinte metodele, asigurînd .astfel o continuă și operativă circulație a experienței înaintate intre formații și cooperatori. La sfirșitul anului va fi stabilit un clasament al celor mai buni legumicultori, viticultori, crescători de animale șl cooperatori din celelalte sectoare de producție, aceștia ur- mînd să primească „Insigna de cooperator fruntaș" și stimulente ma-Cu prilejul analizelor economice lunare vom raporta rezultatele nu numai la sarcinile de plan, cl și la angajamentele pe care le socotim planul maximal al cooperativei. Procedînd astfel, vom menține mereu viu spiritul competitiv, vom imprima întrecerii dinamism și constanță. ...Realizînd întocmai angajamentele din această chemare la întrecere, cooperativa din Seornieești va încheia cu succese de seamă planul pe anul 1974 și va îndeplini cu mult înainte de termen cincinalul la unii indicatori de bază :— in 4 ani la producția globală, la producția-marfă de cereale și carne pentru fondul de stat, la veniturile țăranilor cooperatori ;— in 4 ani și 4 luni la producția de legume ;— in 4 ani și 5 luni la producția de lapte.Lansînd chemarea noastră la întrecere, sintem convinși că ea va trezi un puternic ecou in toate cooperativele agricole. Desfășurind larg Întrecerea socialistă, țărănimea cooperatistă, participantă activă la Întreaga viață politică, economică și socială a țării, iși va dovedi, încă o dată, profundul devotament pentru patria noastră socialistă, va răspunde demn, prin fapte, sprijinului permanent pe care-1 primește agricultura din partea stalului, iși va spori contribuția Ia ridicarea României pe noi trepte ale progresului și civilizației, pentru care militează cu consecvență Partidul Comunist Român.

Adunarea generală a Cooperativei aqricoie 
de producție Seornieești, Județul Olt

REZERVELE AGRICULTURII SOCIALISTE —

INTEGRAL ȘI GOSPODĂREȘTE VALORIFICATE

„Pe aici vorbim acum despre 
recolte medii de 10-12000 kg 

porumb și 5-6000 kg griu la hectar"
Dezvoltarea continuă a bazei tehnice a agriculturii — prin extinderea mecanizării, chimizării, irigațiilor — face ca recoltele ce se obțin să depindă din ce în ce maț puțin de condițiile climatice. Dar faptul că între unități agricole apropiate, cu aceleași condiții naturale și care dispun de o bază tehnică asemănătoare, e- xistă diferențe mari în ceea ce privește nivelul producțiilor medii la hectar constituie o dovadă că nu se respectă pretutindeni tehnologiile stabilite pentru culturile respective. în cuvintarea la Plenara comună din noiembrie 1973 a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Experiența acestui an a arătat încă o dată planului Ia producția vegetală s-a datorat nu numai condițiilor climatice nefavorabile — și poate nu In primul rind acestor condiții — cit, mai ales, lipsurilor In organizarea însămințărilor șl a lucrărilor de Întreținere a culturilor.faptul podirii județ podării _ _________ „2—3 ori mal mari decît in altele vecine. Această situație trebuie lichidată cu desăvirșire în activitatea pentru asigurarea recoltei anului viitor".în prezent, ogoarele județului Constanța sînt irigate în proporție de 40 la sută, primesc la hectar peste 300 kg îngrășăminte chimice ; da asemenea, un tractor lucrează mai puțin de 80 ha, iar sortimentul substanțelor fitofarmaceutice și erblcide a Întrecut cifra de 20. Pe această bază, cit și ca urmare a extinderii soiurilor și hibrizilor de înaltă productivitate, recoltele obținute au ajuns să depășească, in medie pe județ, 3 400 kg de griu, 4 500 kg de porumb, 2 000 kg floarea-soarelui la ha. A- ceste recolte, deși au fost realizate in condiții climatice dificile, nu reprezintă, pe de-a-ntregul, potențialul productiv al solurilor, nivelul dezvoltării bazei tehnico-materiale. Drept dovadă stau încă diferențele mari de recoltă dintre unități. Din cele 146 de cooperative, peste 35 au obținut la cultura griului producții medii cuprinse intre 4 000 și 4 800 kg la ha. Și aceste unități sînt răspîn-

că nerealizarea

dite pe toată aria de cuprindere • culturii griului. Spre exemplu, cooperativa agricolă din comuna Topalu a realizat 4 420 kg de griu la ha pe o suprafață de peste 1 800 ha la neirigat, intr-o zonă cu cel mal mic grad de fertilitate. Explicația rezidă, în primul rînd, din consecvența cu care cadrele de conducere din unitate, In frunte cu președintele Nicolae Gai- dagiu și man, se program zare, de nătorilor, a buruienilor, de agrotehnică adecvată condițiilor concrete ale terenului și soiurilor folosite in cultură. în condiții asemănătoare de climă și sol, cooperativele agricole vecine, cum simt cele din Tichilești, Horia, Ghindărești și Crucea, au ob-

iinginerul-șef Margareta Ro- preocupă de aplicarea unui riguros științific de fertili- combatcre a bolilor și dău-

te i șînt puse la punct aproape in Întregime tehnologiile de cultură intensivă, mari suprafețe de teren sint «coase de sub capriciile naturii prin sistemele de irigații și antierozio- nale. Totul depinde de organizarea judicioasă a muncii, de aplicarea a- grotehnicil In toate verigile ei.Din păcate, mai sînt încă specialiști care nu manifestă Interesul necesar pentru introducerea noului, rezumîndu-se la cunoștințele acumulate în anii facultății, ceea ce duce la plafonarea lor, le diminuează rolul de promotori ai aplicării în producție a ultimelor realizări ale științei și tehnicii agricole. Voi da numai un singur exemplu care demonstrează lipsa de înțelegere a necesității de a se aplica toate verigile din lanțul tehnologiei unei culturi. Stațiunea ex-
Exagerări? Condiții excepționale? Nu; obiective 
concrete și apropiate care solicită doar o triplă 

însămînțare: de semințe + pricepere + pasiune

• dovedește șlAceasta c .1că, in cadrul aceleiași gos- sau în cadrul aceluiașisau zone, in unele gos- s-au realizat producții de

LA „ELECTROBANAT"
TIMISOARA»

Faruri pentru 
autoturisme
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Odată cu începerea noului an, la întreprinderea „Electro- banat" din Timișoara au fost lansate în fabricația de serie două noi produse destinate echipării autoturismelor și autocamioanelor. Primul — farul de ceață cu halogen — se înscrie, prin linia constructivă modernă și performanțele fotometrice ridicate, la nivelul celor mai e- xigente cerințe ale circulației rutiere interne și internaționale. Cel de-al doilea produs — farul proiector — este utilizat la iluminarea carosabilului pe distanțe lungi. Prin realizarea celor două noi faruri șe rezolvă o mai veche doleanță a posesorilor de autoturisme privitoare la mărirea siguranței circulației în condiții de vizibilitate redusă.După cum ne-a informat inginerul Nicolae Margan, director adjunct tehnic și de producție al întreprinderii, în cursul acestui an, la „Electro- banat" vor mai fi introduse în fabricația de serie încă 18 noi produse, între acestea se numără corpuri de iluminat anti- explozive, pentru industriile minieră și chimică, corpuri de iluminat fluorescent de interior și exterior de puteri mici, în concordanță cu măsurile privind u- tilizarea mai rațională a energiei electrice, precum și corpuri de iluminat destinate echipării autovehiculelor, navelor și aeroporturilor.
Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii"
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ținut mai puțin cu 600 pînă la 1 400 kg de griu la ha.Agricultura județului Constanta este confruntată, în prezent, cu problemele complexe ce Ie ridică introducerea irigațiilor. în aceste condiții, rolul omului în dirijarea factorilor de producție, capacitatea Iui organizatorică și profesională capătă valențe noi, ca o condiție esențială a realizării producțiilor mari. Am început șă vorbim despre obținerea unor recolte medii, in viitorul foarte apropiat, care să depășească 10—12 mii kg de porumb, 5—6 mii kg griu la ha. Cum pot fi ele realizate ? Experimentările făcute in cadrul stațiunii Valul lui Traian au evidențiat producții de pînă la 14 400 kg de porumb, 4 200 kg floarea-soarelui, peste 6 000 kg de griu la ha. Pe loturile organizate în numeroase unități agricole, prin aplicarea corectă a tehnologiilor elaborate de stațiune, se obțin producții mari, care confirmă aceste rezultate. Pe Întreaga suprafață de 600 ha, cooperativa agricolă Comana a realizat 7 408 kg de porumb boabe in medie la hectar în primul an de cultură irigată. 'în ' condiții iSfentlce, cooperativele agricole din Moșneni, Agigea, Cumpăna au realizat cu 2 000 kg mai puțin porumb boabe la ha. A pune, în cazul de față, diferențele mari exclusiv pe seama condițiilor climatice nu poate constitui o justificare obiectivă. Consider că este vorba numai de aplicarea insuficientă a tuturor verigilor din tehnologia de producție — de la pregătirea patului germinativ și pină la recoltarea culturii respective — de deficiențele manifestate fluxului de producție.Poate exemplele sint dintre cele mai dor ele evidențiază concludent faptul că aeolo unde specialistul agronom se interesează îndeaproape de soarta producției, rezultatele nu se lasă așteptate. Sint create toate premisele realizării unor recolte bogate și constante. Stă în putința fiecărei unități agricole să-și îndeplinească sarcinile de plan ce îi revin. Avem la dispoziție tractoare și mașini a- gricole moderne, substanțe fertili- zante in cantități tot mai mari, soiuri și hibrizi de mare productivita-

in organizarea

enumerate nu semnificative.

perlmentală Valul lui Traian, profilată pe culturi irigate, a e- laborat metode rapide de înmulțire a semințelor din soiuri șl hibrizi valoroși, care, preluate de unitățile agricole de stat și cooperatiste, au dus in ultimii 2—3 ani Ia schimbarea Întregii structuri a materialului biologic folosit și au determinat o sporire a plafonului mediu de producție pe județ cu 500—700 kg la ha. Unii specialiști consideră, in mod greșit, că diin moment ce există soiuri productive, recoltele mari vin de la sime. Or. soiurile noi necesită o agrotehnică specifică, diferențiată de la sodă la solă și de la an la an, agrotehnică pe care specialistul trebuie să o stăpinească. La noi, in județul Constanța, au loe dezbateri și consfătuiri cu specialiștii și se stabilesc, in urma schimbului de păreri și opinii, cele mai corespunzătoare măsuri care urmează a fi aplicate în producție. Numai că unii specialiști nu se îngrijesc ca măsurile respective să fie aplicate punct cu punct. Unii nu manifestă interes pentru tehnologiile noi, dovadă eă nu trec să vadă cum se lucrează in stațiunea noastră.Cele citeva probleme pe care le-am adus în discuție demonstrează că diferentele mari de recoltă care e- xistă între o unitate agricolă și alta nu sînt intîmplătoare ; ele sint rezultatul aplicării corecte sau nu a tehnologiilor stabilite. în această primă lună a noului an au loc în cooperativele agricole adunările generale, in care se discută rezultatele muncii din anul trecut, se dezbat și se aprobă nurile de producție agricolă pe Este un liza atit sporirea care au mâții de muncă sau chiar pe ansamblul unor unități agricole recoltele să fie cu mult sub posibilități. Com- pairfnd rezultatele eu cele mai bune realizări din județ în ceea ce privește nivelul recoltelor, vor putea fi stabilite măsuri tehnice și organizatorice care să ducă la obținerea de producții mult sporite în acest an, la generalizarea experienței înaintat*.

ce a pla- 1974. ana-prilej nimerit pentru a factorii ce au contribuit la recoltelor, cit și cauzele determinat ca in unele for-

Dr. ing. Petru TOMOROGA 
directorul Stațiunii experimentala 
pentru culturi irigate
Valul Iul Traian, județul Constanța

Construcția de mașini-unelte
și electrotehnica

(Urmare din pag. I)șută din volumul totalConcret, introducem in _____ __________tipuri de mașini-unelte cu comenzi numerice la I.M.U.A. București și „Strungul" Arad, mașini pentru prelucrarea maselor plastice la întreprinderea mecanică Sibiu, diversificăm fabricația de elemente de automatizare la unitățile din București și Bîrlad, de componente electronice și mașini electrice speciale. Punem un accent deosebit pe extinderea nomenclatorului de mijloace ale tehnicii de calcul, concomitent cu creșterea gradului de integrare. Prin nomenclatorul de produse pe care ii realizăm acum, precum și prin sortimentele noi ce vor fi asimilate, ministerul nostru a asigurat și asigură cea mai mare parte din echipamentele pentru obiectivele economiei naționale. Astfel, marile combinate chimice, grupurile energetice de 330 MW, liniile tehnologice din combinatele metalurgice, din industria materialelor de construcții se echipează cu instalații de automatizare și control fabricate de întreprinderile ministerului nostru. Ceea ce ne reproșează azi beneficiarii noștri este că nu le asigurăm cantitativ întregul necesar de echipamente. Rezolvarea o vedem atît prin creșterea producției în unitățile existente, cit și prin noile capacități care urmează să fie puse In funcțiune In acest an și în cei următori.în cei următori.

al producției, fabricație noi

— în ce privește consumurile 
de energie și combustibil, ce 
măsuri mai importante preconi
zați pentru reducerea lor in a- 
cest an ?— Pentru economisirea energiei „în propria noastră gospodărie", ca să mă exprim așa, s-a acționat pentru introducerea neintîrziată a unor tehnologii de fabricație cu consumuri energetice mai reduse, in special in producția cablurilor electrice, de forță și a sculelor. Se află, totodată,

în curs de aplicare un program de reducere a pierderilor in rețelele energetice proprii, de modernizare și perfecționare a instalațiilor consumatoare de energie existente In Întreprinderi, cum sint cazanele de abur și apă fierbinte, cuptoarele industriale și altele. Cu toate că ministerul nostru nu este un mare consumator de combustibil și energie electrică, realizînd la un milion lei producție un consum de circa 12 tone combustibil convențional și circa 22 MWh energie electrică, ca urmare a măsurilor pe care le aplicăm în acest an se prelimină a se realiza economii de aproape 12 080 tone combustibil convențional și 18 milioane kWh energie electrică, față de anul trecut.Decretul Consiliului de Stat eu privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice și de folosire mai judicioasă a combustibililor și energiei prevede pentru ministerul nostru o serie de sarcini nu numai în domeniile utilizării judicioase a resurselor energetice, ci și ale fabricării aparaturii destinate valorificării resurselor energetice secundare, asimilării și fabricării echipamentelor energetice cu randamente îmbunătățite și a aparaturii de m&sură, control și reglare, asigurării livrării de contoare pentru energie electrică sl gaze, In cantități necesare, tuturor consumatorilor din economie. Pe baza solicitărilor beneficiarilor din economie, Institutul de proiectări pentru automatizări asigură proiectarea instalațiilor de automatizare, iar întreprinderile specializate execută aceste instalații. De a- semenea, am întocmit un program concret, împreună cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, pentru asigurarea aparaturii de automatizare a instalațiilor de ardere la cazane și cuptoare. Pentru a se realiza un control riguros asupra consumurilor de energie electrică și gaze naturale, ministerul nostru garantează asigurarea contorilor necesari, în așa fel încît prevederile decretului să fie îndeplinite.
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Dezbaterea cu privire Ia tradiție, reinoepută in ultima vreme, are drept scop adincirea adecvată a actului de cultură însuși, o cerință firească a umanismului socialist în plină desfășurare. Dorim să cunoaștem, de fapt, structura proprie a valorilor noastre spirituale spre a le înrîuri apoi, potrivit firii lor lăuntrice. In cadrul acesteia, desigur, tradiția își ocupă locul ei distinct, funcția trebuind a-i fi mereu precizată atunci ci nd se creează sau se transformă un nou aspect al culturii.Nu e — se înțelege — necesar să relevăm aici amănunțit definiția tradiției însăși, atit in ce privește conținutul ei — ansamblul concepțiilor, datinilor, obiceiurilor — cit și modalitatea de transmitere din generație în generație, mai intii pe cale orală, apoi prin scris sau prin ambele deodată. Ceea ce trebuie subliniat însă, e doctrina ce derivă din conceptul de tradiție, cu atit mai mult cu cit tonul acesteia poate fi oscilant, ba chiar contradictoriu. A existat chiar, după cum se știe, la începutul secolului trecut, o școală filozofică tradiționalistă reprezentată prin Bonald, J. de Maistre și Lamennais, după care elogiul tradiției se rostea în mod absolut, incluzind deopotrivă aspecte iraționale care au dus apoi la concepțiile naționaliste ale lui Barres sau Maurras. Dintr-o astfel de optică, spiritul critic era eliminat a- priori. Desigur, nu despre un astfel de tradiționalism se poate vorbi în cadrul umanismului socialist.După cum se știe, dezbaterea cu privire la tradiție s-a accentuat prin cunoscuta „ceartă dintre cei vechi și moderni" spre sfîrșitul secolului al XVII- lea. în pragul luminismului ce a urmat. Nu s-a distins totuși totdeauna adevăratul sens al acestei celebre polemici care a nedreptățit, de fapt, ambele tabere in luptă. Fiindcă, fără îndoială, elogiul contemporaneității era exagerat. Îndeosebi prin citarea unor nume cu totul minore ale vremii despre care istoria literaturii franceze n-a mai vorbit de mult, în timp ce valorile antichității erau șarjate și subestimate. De asemenea, replica „anticilor", chiar cea a lui La Bruyere și La Fontaine, exprima — cu spirit tot atit de inadecvat — îndoieli față de literatura Franței din aceeași epocă. Ambele atitudini erau, desigur, explicabile în excesul lor, dar — în fond — nejustificate atit prin negarea radicală a tradiției, cât și prin subprețuirea inovației. Trebuie reținută, totuși poziția unuia dintre „moderni" prin i>ealismul ei adecvat. Ne referim anume la Fontenelle care afirmase — cu drept cuvînt — că spirite mari se ivesc In toate epocile, că impunătoarele realizări antice n-au blocat literatura și știința viitorului pentru totdeauna și că, de fapt, valorile de seamă ale fiecărei perioade alcătuiesc o moștenire care trebuie transmisă mai departe, de- k———_

pășită și îmbogățită prin contribuții inexistente anterior. In acest fel s-a schițat, incă de pe atunci, adevăratul raport dintre tradiție și inovație.Dezvoltarea ulterioară a literaturii și culturii universale a reluat însă, de mai multe ori, asaltul împotriva tradiției ca punct de plecare a creației, încă din secolul trecut și pină astăzi. Au fost refuzate orice „modele", s-au detestat manifestările gustului „consacrat" și s-a instaurat uneori o adevărată „oroare de tot ce e vechi și comun". Faptul s-a produs încă din epoca romantismului și n-a exclus mai puțin pe scriitorii neoclasici ai timpului. Herder SI admonesta, de pildă, pe Goethe pentru că venerase exagerat pe Shakespeare și

tra cum nu se creează poezia, căreia îi cerea ordine, organizare, sens, idei limpezi și accesibile.Dar, după cum s-a mai observat, diferitele școli ale avangardei se ciocneau între ele și-și negau reciproc „principiile", ba chiar tindeau uneori să se apropie de tradițiile atit de hulite anterior. Lucian Bla- ga a observat astfel, cu drept cuvînt, că cel dinții lucru la care aspiră un curent nou ce luptă împotriva tradiției e de a-și descoperi, el însuși, o tradiție. Se pot cita destule exemple. Să ne amintim la noi de pledoariile care căutau pe precursorii simbolismului nostru, la Bolintineanu sau Eminescu, pe motivul muzicalității firești a poeziei lor. Să ne gîndim la precursorii simbolismului i-

dtmpotrivă, și le-a însușit și a preluat tot ce era mai de preț in dezvoltarea de mai bine de două mii de ani a gindirii și culturii umane".Putem să deducem, prin urmare, că apriga polemică antitradiționalistă. ivită de mai multe ori în istoria literară, a trebuit să eșueze și că nimeni n-a izbutit, teoretic sau practic, să elimine tradiția din structura actului creator al culturii.Concepția marxist-leni- nistă cu privire la tradiție ca problemă a moștenirii literar-culturale privită în ansamblu, formulează principiile de bază ale integrării acesteia în istoria valorilor spirituale și în viața noastră contemporană. O premisă ce s-a creat de la prima vedere ■ fost cea a cercetării con-TRADIȚIA ca actde cultură
Puncte de vedere de Al. DIMA

Uhland era înfierat pentru că utilizase prea mult dramele lui Schiller.Spiritul antitraditionalist, în formele lui cele mai radicale, a fost însă instaurat, mai cu seamă, prin intervențiile practice și teoretice ale avangardei și anume ale aceleia care a devenit extrema modernismului. Se vorbea. în acest cadru, de „ruptura" dintre culturi și literaturi, de lupta aprigă dintre tradiție și inovație, dintre ordine și aventură, de „arta care s-ar fi prostituat" și care ar trebui „dinamitată". Futurismul, de pildă. prin chiar glasul lui Marinetti, a admonestat „inutila admirație a trecutului", Apollinaire a tins spre negarea întregii culturi și literaturi, lnșiruind o listă de nume ce trebuiau ostracizate de la Montaigne La Baudelaire ; se spunea că „nu mai avem nevoie de strămoși", că e cazul „să ne ucidem morții" și „să smulgem rădăcinile trecutului". Și toate acestea in numele necesității absolute a inovației literare și artistice. Nici unele periodice ale avangardei noastre nu se situau în afara unor astfel de concepții, procla- mind ostentativ „noutatea" și numai „noutatea" cu orice preț și cu refuzul total al evoluției literare. Să ne amintim aci reactiunea lui G. Călinescu față de astfel de atitudini în „Principii de estetică". întregul curs, cuprins în această lucrare, utilizează unele experiențe futuriste și suprarealiste spre a demons-

dentificați uneori, în Occident, la Shakespeare și Vigny, la cei ai dadaiștilor, la Sade sau Jarry, la cei ai futuriștilor, la... Dante sau Poe, la cei ai suprarealiștilor — la Young, Swift, Mallarme etc. Dar Apollinaire însuși vorbise — cu alt prilej — de „o tradiție neglijată", iar Eugen Ionescu dorea integrarea avangardismului său din teatru în „tradiție", ceea ce — scria el — „trebuie să se întîmple cu orice avangardă". Și chiar în unele reviste românești se evoca „tradiția" în raport cu sincronizarea cu ritmul istoric și cu ideea de continuitate. Să mai amintim aici o vorbă a lui Gabriel Tarde după care atunci cînd se produce fenomenul de subestimare a tradiției, ne aflăm în fața unei simple „faze tranzitorii", „a unei crize pasagere a evoluției sociale".Nu ignorăm firește semnificațiile pozitive, respectabile, ale avangardei — ca factor de înviorare și „progres literar" și ca fenomene sociale protestatare duetnd chiar la adoptarea concepției comuniste de către mulți scriitori valoroși din străinătate și de la noi — dar, desigur, atitudini ca cele de mai sus nu pot fi acceptate.Să reamintim, In această ordine de prețuire a tradițiilor pozitive, renumita intervenție a lui Lenin împotriva proletcultismului întrucît „marxismul nu a înlăturat cituși de puțin cele mai potrivite cuceriri ale epocii burgheze, ci.

ținutului real și pozitiv al tradiției printr-o cunoaștere substanțială a ei, dar nu numai ca descriere tactică, ci și ca valorificare. Căci este într-adevăr evident că tradiția îmbogățește cultura noastră socialistă contemporană numai în măsura în care se aplică criteriul selectiv axiologic ; adică nu se poate preconiza o adoptare integrală și nediferențiată a ei, ci — așa cum a arătat-o Lenin — odată cu preocuparea însușirii ei, se ridică și problema respingerii aspectelor retrograde, care nu lipsesc uneori. In studiile noastre literare s-au ridicat frecvent astfel de obiecții, de pildă, la opera lui Titu Maiorescu, Octavian Goga sau I. Al. Brătescu-Voi- nești ș.a. O integrare globală, fără spirit critic, n-a putut fi desigur acceptată. Aici funcționează, de asemenea, criteriul celor două culturi opuse în cadrul fiecărei națiuni. Să adăugăm, în sfîrșit, că în actul de adaptare a tradiției, mar- xism-leninismul nu susține numai necesitatea a- plicării spiritului critic în genere, ci, în speță și de fapt, a spiritului revoluționar creator al noii culturi a umanismului socialist. Acest spirit critic se referă astfel nu numai la analiza trecutului literar și cultural, dar și la perspectivele dezvoltării viitoare. Numai sub o astfel de optică valorile spirituale de altădată DOt deveni componente ale noii culturi, determinînd o ac
î—

cinema
• Capcana : PATRIA — 9; 11.15;
13,30; 16; 18,15 : 20,30, CAPITOL
— 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Veronica se întoarce : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Marele vals : LUCEAFĂRUL —
9; 12,30; 16; 19,30, MELODIA — 
9; 12,30; 16; 19,30, FAVORIT —
9,30; 12,30; 16; 19.
• „Vila" noastră de vacanță :
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45.
• Fapt divers In prima pagină t
FESTIVAL —9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Joe Kidd : SCALA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30,
BUCUREȘTI — 8,45; 10,45; 12,45; 
14,45: 16,45; 19; 21.
• Jullane i ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 18; 20,15.
• Vacanță la Roma : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20.30.
• Fata care vinde fiori : TIM
PURI NOI — 9,15; 12; 14,45; 17,30; 
20,15.
• Z : VIITORUL — 15,30; 18.
• Umbrele strămoșilor uitați 1 
VIITORUL — 20.
• Intimplărl cu Cosa Nostra :
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
16,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30; 10; 18,15; 20,30.
• Doamnele din Bols de Boulog
ne — 14,30, Directorul nostru — 
16,30, Dansez pentru tine — 18,45, 
20,45 : CINEMATECA (sala Union).
• O noapte furtunoasă : DOINA
— 9; 12,30; 14,30; 18; 20.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 11; 16,30.
• Anatomia dragostei : DACIA —
9; 11,15: 13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Torino Negru : ARTA — 15,30;
18; 20,15, BUCEGI — 15,30; 18;
20.15.
• Vifornița : PACEA — 16; 16;
20.
• Generalul doarme în picioare t 
UNIREA — 15,30; 18; 20,15.
• Dragostea incepe vineri t FE
RENTARI — 16; 18; 20.
• Pe aripile vîntului : DRUMUL 
SARn — 14,30; 19.
• Evadarea i COTROCENI —15,30; 
18: 20,15.
• Fata din Istanbul : LIRA — 
15,30; 18; 20,15, MOȘILOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18: 20,15.
• Morgiana I POPULAR — 15,30;
18; 20,15. , , ,
• Misiunea secretă a maiorului 
Cook : GIULEȘTI — 15,30; 18;
20.15, VOLGA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,ÎS, FLACARA — 9,15; 
11,30: 13,45; 16; 18,15 : 20.30.
• Tick... Tick.- Tick : MUNCA
— 10; 16.
a 100 de Iei : MUNCA — ÎS: 20.
• Ce se intimplă, doctore 1 : 
CRINGAȘI — 16; 18; 20.
• Mult zgomot pentru nimic î 
COSMOS — 15,30; 18; 20.15.
• Bună seara, doamnă Campbell:
FLOREASCA — 15,30; 18: 20,15,
PROGRESUL — 15,30; 18: 20,15.
„ uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
• Ultimele șase minute s VITAN 
— 15.30: 17,45: 20.
• Vagabondul : AURORA — 9) 
l*,30; 16; 19,30.
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„ROMANIA-FILM" prezintă:

filmul american

„C i d u 1“

Cu : Charlton Hes

ton, Sophia Loren, 
Raf Vallone. Film 
distins cu „Trofeul 

celor cinci conti
nente". Regia : An

thony Mann

!
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tv
PROGRAMUL I

9,00 O viață pentru o idee : Di- 
mttrie Leonida.

9,30 Film seria! : „Pistruiatul" : 
Reluarea episodului n.

10.05 Telecinemateca.
17,30 Telex.
17,35 Caleidoscop cultural-artis

tic.
17,55 Din țările socialiste.
18,05 Familia.

18,35 Din filmoteca de aur a Te
leviziunii : „Eminescu". Sce
nariul, comentariul și lec
tura : Tudor Vianu. Recită : 
Mihail Sadoveanu.

19,20 1001 de seri : „Aventurile lui 
Zajkd".

19,30 Telejurnal • La cotele anu
lui XXX.

20,00 Cîntecul săptămtnli : „Plaiuri 
românești". Muzica Elly Ro
man. Text — Ștefan Tita. 
Cîntă Eugen Savopol.

20,05 Derbiul campionatului na
țional de hochei pe gheață. 
Dinamo — Steaua (repriza a 
m-a). Transmisiune directă 
de la patinoarul „23 August".

20,40 Teleenclclopedia.

țiune ideologică și politi- co-educativă în sensul directivelor Congresului al X-lea al partidului.Să ne referim în acest context la însemnătatea tradiției In istoria noastră cultural-literară. Să ne amintim că în lipsa unei perioade clasice precizate istoricește oa, de pildă, secolul al . XVII-lea în Franța sau începutul celui de-al XVIII- lea în Germania, ne-am bucurat de o tradiție permanentă pe care n-au avut-o alte culturi și anume cea a folclorului, fundamentul perpetuu al tematicii și concepției de viață a literaturii noastre. Să evocăm tradițiile literaturii noastre vechi și aspectele umaniste tzvorînd din Renaștere, pe cronicari a căror operă se așază uneori la baza literaturii noastre moderne ca, de pildă, la Sadoveanu, să evocăm „cărțile populare" și legăturile lor cu folclorul propriu-zis, tradițiile cronicărești, în continuare Școala Ardeleană, caracterul tradiționalist paralel cu cel revoluționar al mișcării pașoptiste, la care se adaugă perpetuarea aleselor tradiții ale marilor clasici, apoi generația de la sfîrșitul secolului al XIX-lea, Coșbuc, Dela- vrancea, Duiliu Zamfi-rescu.Un capitol dominant al lungului șir al acestor tradiții îl inaugurează Contemporanul cu întreaga suită a revistelor socialiste de la sfîrșitul veacului trecut, de felul Evenimentului literar. Filonul tradiției democratice din ’48, reluat expresiv de revistele lui Gherea, se extinde, mai departe. spre Viața românească în care teoria specificului național, reliefarea antagonismelor de clasă, anticosmopolitis- mul și antisămănătorismul accentuează însemnătatea ideilor populare și naționale, tradiții pe care multe reviste de după primul război mondial — Cultura proletară, Era nouă sau Cuvîntul liber — aveau să le preia și să le dezvolte în sens socialist explicit.Deosebit de semnificativ e, în sfîrșit, rolul tradițiilor în literatura noastră contemporană, utilizarea mai departe a izvoarelor folclorice seculare, a concepțiilor populare, a limbii însăși ca act de cultură, ce include deopotrivă momentul tradițional, ca și pe cel inovator, înălțarea umanismului socialist pe temeliile mai sus-citate. E apoi expresiv faptul că mari creatori ai epocii noastre — și nu vom cita decît pe Sadoveanu și Camil Petrescu — și-au realizat capodoperele pe baza tradițiilor. „Nicoară Potcoavă" sau „Un om intre oameni" sîht scrieri cu teme tradiționale, dar cu sens dialectic, inovator, ca unele care îndreaptă proiectorul socialismului asupra unor fapte tipice alo trecutului nostru istoric. Ele confirmă ideile continuității naționale, ale personalității în dezvoltare a culturii noastre și, prin urmare, ale etapei revoluționare prin care trecem.
Două volume de publicistică, Vîrstele timpului (1971) și Catargele înalte (1972), remarcabile prin a- titudinea tranșantă și radi- calitatea principiilor demonstrate de George Ma- covescu într-o activitate ce se întinde pe spațiul a patru decenii, au impus cititorilor profilul spiritual al unui martor sensibil al evenimentelor timpului. Mereu echilibrat, egal cu sine, autorul captivează prin fervoarea ideilor și viziunea dialectică asupra istoriei. Pentru George Macovescu prezentul este urmarea firească a eforturilor și luptelor din trecut ; „în istorie, totul se plătește" — afirma undeva, iar planurile de viitor (oricit de spectaculoase !) imaginate într-o epocă sînt doar proiecții iluzorii dacă generațiile nu-și asumă de timpuriu conștiința responsabilității, a participării.O personalitate conștientă că îndeplinește o sarcină istorică este pentru George Macovescu și Gheorghe Lazăr — ctitor al învățămîntului în limba română și catalizator al spiritului de emancipare națională. Eseul biografic Gheorghe Lazăr (Editura „Albatros"), apărut recent într-o nouă ediție (prima data din 1954), revizuită sensibil, reconfirmă știutele calități : simțul măsurii, continua aspirație spre expresia lapidară și generalizatoare.Două sînt calitățile scrierii închinate acelui „om al Ideilor noi", care a fost Gheorghe Lazăr ; raționalismul și capacitatea de sinteză. întreprinderea cercetătorului n-a fost una dintre cele mal lesnicioase. Documentele râmase de la și despre acest „teolog mi

Carnet cultural
„Capodopere ale artei mexicane" Premiere

In sălile Dalles s-a deschis ieri o amplă expoziție intitulată „Capodopere ale ariei mexicane". Sînt repre- zentați 4 000 de ani de artă mexicană, în- cepînd din epocile preclasice pină la artiști contemporani, ca David Alfaro Siqueiros, Jose Clemente Orozco, Diego Rivera, Ruffino Tamayo.La vernisaj au luat cuvîntul criticul de artă Ion Frunzetti, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici, și însărcinatul cu a- faceri ad-interim al Mexicului la București Ricardo Caldero. La festivitate au par

ticipat Dumitru Ghi- șe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Nicolae Ghenea. adjunct al ministrului afacerilor externe, Andrei Vela, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Brăduț Covaliu, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, creatori plastici. alți oameni de artă, un numeros public. Au asistat șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai corpului diplomatic.
★„Expoziția a fost organizată în cinci mari secții, ne-a spus Eme- 

terio Guadarrama, comisarul adjunct al expoziției. Aș aminti astfel arta precolum- biană, o parte din arta Noii Spânii, arta modernă (pictură și sculptură), arta populară contemporană și o mică secțiune care-și

propune să prezinte o parte a arhitecturii moderne".— In ce țări a mai fost itinerată expoziția ?— începînd din 1964 expoziția „Capodopere ale artei mexicane" a străbătut 27 de țări, ultimele fiind Australia, Noua Zeelandă și Republica Populară Chineză.— In ce constă importanța deosebită a expoziției ?— Prin valorile ei de ordin artistic și istoric, expoziția, sperăm, va contribui la strîngerea relațiilor între România și Mexic, la întărirea relațiilor culturale. Ea va duce la un util schimb de valori și de idei. Aș atrage atenția, mai ales, asupra sectorului de artă pre- columbiană, care prezintă piese unicate dintre cele mai prețioase.

La Tg. Mureș, TEATRUL DE STAT DIN LOCALITATE — secția română — a prezentat aseară premiera spectacolului „Pogoară iarna" de Maxwell Anderson. Regia : Constantin Anatol. Scenografia : Flori- ca Mălureanu. Interpreți : Ștefan Sileanu, C. Popescu, Ion Fiscutea- nu, Mihaela Marinescu, Al. Făgă- rășanu, C. Anatol, C. Săsăreanu, Emil Mureșan, Const. Doljan, Mircea Chirvăsuță și Mihai Gingu- lescu.
★BOTOȘANI (Prin telefon de la Gh. Jauca). — La Teatrul de păpuși „Vasilache" din Botoșani a avut loc cea de-a 74-a premieră din existența teatrului șl a treia premieră din actuala stagiune cu piesa „Ceasornicul șchiop" de Xenia Roman, In regia lui Tache Do- brescu.

„Familia" la o sută de numereCunoscuta revistă orădeană de cultură „FAMILIA" a înscris de curînd pe frontispiciul său numărul 100. Consemnind evenimentul, colectivul redacțional al revistei a ținut să omagieze momentul jubiliar prin alcătuirea unui sumar bogat. Revista se deschide cu o largă prezentare a celor mai semnificative succese ale vizitei întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu In S.U.A. Relevînd importanța deosebită a contactelor la cel mai înalt nivel pentru consolidarea climatului de pace și înțelegere Intre popoare, comentariul e- vidențiază creșterea prestigiului internațional al țării noastre.„Familia" dovedește și în acest număr preponderența preocupărilor literare. Remarcăm prezența buchetului de povestiri „Dincolo de rîu printre arbori", aparținînd lui Titus Popovici, precum și evantaiul larg al poeziilor semnate de Mihai Beniuc, Ștefan Aug. Doinaș, Horvath Imre, Leonid

Dimov. Constanța Buzea, Ion Horea, Doina Sălăjan, Al. Andrițoiu, Nichita Stăneșcu și mulți alții. Reținem tot aici pagina alcătuită din versurile tinerilor poeți ce activează în cenaclul „Junimea" al Facultății de filologie din București, precum și un interesant grupaj de tălmăciri din poezia canadiană. Critica este reprezentată prin cronici și eseuri, semnate de Nicolae Balotă, Dumitru Ghișe, Radu Enes- cu, Gh. Grigurcu, Ovidiu Cotruș și Mihai Ungheanu. Se evidențiază, de asemenea, cu mai multă consecvență interesul sporit al revistei pentru reflectarea largă, prin mijlocirea recenziei, a cronicii de spectacol, prin convorbiri și dezbateri, a fenomenului cultural local, pentru susținerea și promovarea valorilor dar și abordarea critică, prin mijlocirea unor rubrici specializate („Cronica de cartier"), a unor aspecte ce întîrzie fructificarea deplină a potențialului cultural din zonă.
nat de îndoieli și de întrebări în ordine religioasă, dar profesor condus de nelimitată încredere în destinele neamului său" (D. Popovici — «Literatura română în epoca „luminilor"») sînt fragmentare, nu de puține ori contradictorii. Informațiile neclare, ca și o anume celebrare hagiografică au generat în jurul lui Gheorghe Lazăr legende al căror sîmbure de autenticitate se lasă greu depistat. Impreciziile încep cu data

inginerie, de literatură, economie și drept, de geografie, religie și chiar de știința militară. Cartea însumează o suită de portrete mereu raportate la fundalul social-istoric, spațiile intermediare fiind destinate elucidării unor probleme controversate. A studiat Gheorghe Lazăr la Liceul piariștilor din Cluj, grație munificenței baronului Bruckenthal, în care unii cercetători au fost tentați să vadă
note de lectură

SEARA LITERARĂIeri seara, librăria „Mihail Sadoveanu" din Capitală a găzduit o emoționantă manifestare culturală : seara literară dedicată lui Ieronlm Șerbu, cu ocazia apariției volumului „Vitrina cu amintiri". In prezența unui numeros public, personalitatea cunoscutului scriitor a fost evocată în cuvinte calde de acad. Șerban Cloculescu, de Adrian Rogoz și Mihail Petroveanu. Cu același prilej, intr-un gest omagial, graficienii Vasile Dobrian, Mihail Gion, Gh. Ivancenco și Fred Micoș au oferit celor prezenți o suită de gravuri.
SPECTACOLE FESTIVEORADEA (Corespondentul „Scîn- teii", Dumitru Gâ- ță). — Cu prilejul împlinirii unui an de la Înființarea casei de cultură a sindicatelor din municipiul Oradea au fost organizatemanifestări cultural-artistice la care și-au dat concursul cele mai bune formații sindicale din Întreprinderile orădene. Ca invitată de onoare pentru acest eveniment — reputata formație vocal-instrumen- tală „Savoy", laureată cu medalia de aur la Festivalul mondial al tineretului de la Berlin — a prezentat ieri, In fața publicului oră- dean, două spectacole de ținută.
Azi, în librării— Petre Andrei — „Opere sociologice" vol. I. (Ed. Academiei).— ...„Acte juridice din Țara Românească 1775—1781" — (Ed. Academiei).— Gherase Dendrino : „Melodii a- lese" (Ed. Muzicală).— Ioanid Romanescu : „Poet al uriașilor" (Ed. Eminescu)

explicate prin Incompatibilitatea dintre principiile i- luministe, enciclopediste ale acestuia și etica versatilă a canonicilor obedient! In fața oprimatorilor.Un întreg clan al detractorilor se formează împotriva lui Gheorghe Lazăr și la București, și numai firea lui de om făurit din- tr-o plămadă tare, tenacitatea îl salvează și-l ajută să-și impună punctele de vedere. O comprehensivă tratare este rezervată
George MACOVESCU

„Gheorghe Lazăr"

nașterii, continuă în legătură cu studiile sale și nu ocolesc nici dramaticele zile ale sfirșitului.Studiile dedicate anterior lui Gheorghe Lazăr sînt relativ puține, în genere de întindere redusă și, ceea ce e mai grav, afectate de o anume pietate exclusivistă. Actualul exeget înțelege însă foarte clar că simpla adulație nu este nici- cînd echivalentă cu examenul critic.Structurat in cîteva mari capitole, eseul are o finalitate preponderent informativă. Ca atare, nu se urmărește o abordare exhaustivă a unei personalități preocupate concomitent de filozofie si istorie, de matematică, chimie și

un Mecena ? Cercetătorul răspunde negativ, căci documentele consultate infirmă această supoziție. S-a bucurat cărturarul din Avrig de binevoitoarele auspicii ale împăratului, cum afirmă, fără probe, alți biografi ? Răspunsul este din nou negativ, George Macovescu demonstrînd pe bază de documente că intrigile țesute împotriva „teologului recalcitrant" se sprijineau pe complicitatea tacită, dar eficace, a Cancelariei aulice. Un bun capitol. infuzat cu sarcasm, este cel care reconstituie tabloul concurentelor și contradicțiilor interconfe- sionale din Sibiul anilor 1811—1816. Animozitățile dintre Lazăr și teologii sibieni sînt convingător

activității pedagogului de la Sfîntul Sava, care a clătinat decisiv temeliile inerției spirituale, și oratorului mesianic al cărui discurs rostit — în 1822 — la înscăunarea primului domnitor pămîntean, Grigore Ghica, amintește versetele înaripate ale lui Russo. Ultimul aspect ar fi necesitat o tratare mai amplă, căci în spatele oratorului se poate ghici efigia unui posibil scriitor.Rigoarea și minuțiozitatea informației sînt peste tot detectabile. George Macovescu a epuizat bibliografia temei și după ce a operat o necesară decantare a reținut esențialul din contribuțiile predecesorilor fără a se mai aventura pe terenul sterp al factologiei

și, mai ales, fără a face demonstrații de erudiție prin citații fastidioase. In rîn- durile anterioare era subliniat raționalismul cercetătorului. Acesta iși ghidează pașii fie după documente irecuzabile, fie după silogisme firești. Rar se intimplă ca această atitudine să fie infirmată de descoperirile ulterioare ale istoriei literare, cum e cazul relatării despărțirii lui Lazăr de Bucureștii izbîn- zilor sale. Tuberculos, slăbit de boală, transportat într-o căruță spre a muri în Avrigul natal, Lazăr — relatează Petrache Poena- ru — se ridică în picioare și binecuvîntează punctele cardinale ale orașului din care pleca pentru totdeauna. Exegetul vede aici glazura unui romantism minor, Indoindu-se de veridicitatea relatării. Scena, de mare forță, este însă confirmată și de alte documente. O scrisoare către Bariț a lui Alexandru Pa- piu Ilarian (publicată recent de Iosif Pervaln și loan Chindriș într-un volum de corespondentă) relatează episodul în termeni similari.Gheorghe Lazăr a fost, într-adevăr, cum conchide George Macovescu, „un exponent al ideilor înaintate, un curajos și hotărît luptător pentru răspîndirea culturii, un deschizător de drumuri tn dezvoltarea culturii poporului nostru".După Avram Sădean, Bogdan Duică, Gr. Popa- Lisseanu și D. Popovici, George Macovescu a adăugat exegezei vieții și operei lui Gheorghe Lazăr pagini de referință.
Ioan ADAM

21.20 Film serial : ,,Brett și
Danny".

22.10 Telejurnal.
22.20 Meridianele umorului (par

tea I).
PROGRAMUL II

17,30—19,20 Matineu simfonic. Con
certul Filarmonicii de Stat 
„George Enescu". Dirijor : 
Louis de Froment (Luxem
burg). Solist : Varujan Cozl- 
ghian. în program : „Uver
tura tragică" de J. Brahms; 
„Poem" de E. Chausson ; In
troducere șl Rondo-Capricio- 
so de Saint Saens ; Simfonia 
nr. 41 de Mozart. Prezintă : 
Petre Codreanu.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu0 (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Louis 
de Froment (Luxemburg). Solist: 
Varujan Cozighian — 20.
• Opera Română : Lohengrin — 
19.

S Teatrul de operetă ; Vlnt de 
bertate — 19,30.

• Teatrul Național „I. L. Cara-

giale* (sala mare din bd. N. Băl- 
cescu nr. 2) : Zodia Taurului — 
19,30, (sala Comedia) : Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară. — 20.
• Teatrul Mic : Mouter Courage 
— 20,
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra° (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce și Lena — 20.
• Teatrul Mic : A opta minune 
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara0 (sala 
Magheru) : Paradisul — premie
ră — 19,30, (sala Studio) : Gaițe
le — 20.
• Teatrul Giulești : Sfmbăta la 
Veritas — 19,30.

• Teatrul evreiesc de stat : Her- 
șele Dubrovner — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale* : Bucătăria — 20.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne 
vezi deseară — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu* : O fată imposi
bilă — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română0 : Meleaguri fermecate
— 19,30.
• Circul „București* : Spectacol 
prezentat de Circul Busch-Roland
— 16; 19,30.
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Alteței Sale
SHEIKH MAKTOUM BIN RASHID AE MAKTOUM

Prim-ministru al Emiratelor Arabe Unite ABU DHABICu ocazia desemnării Dumneavoastră în înalta funcție de prim-mi- nistru al Emiratelor Arabe Unite, îmi este deosebit de plăcut să vă transmit calde felicitări și cele mai bune urări de succese în îndeplinirea atribuțiilor de mare răspundere ce vă revin. Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre țările noastre pe multiple planuri va crea condiții favorabile pentru o mai bună cunoaștere și colaborare reciproc avantajoasă, în interesul popoarelor din cele două țări, al păcii și înțelegerii în lume.
ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

întoarcerea de la Praga a delegației 
Partidului Comunist RomânVineri după-amiază s-a înapoiat în Capitală delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., care a participat la Conferința reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești pentru analiza activității revistei „Probleme ale

Ministrul comerțului exterior 
s-a întors în CapitalăTovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, s-a înapoiat, vineri seara, în Capitală venind de la Moscova.La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,, ministrul transporturilor și

IA brașov CONSFĂIUIRE JUDEJEANĂ CONSACRATA 
CULTURII CARTOFILORLa Brașov a avut loc vineri consfătuirea de lucru a cultivatorilor de cartofi din județul Brașov, cu privire la programul producției pe 1974 și in perspectivă, pînă în 1980. Au participat Ion Ceaușescu, adjunct al ministrului agriculturii, industriei a- limentare și apelor, reprezentanți ai organelor locale de partid, specialiști, președinți de cooperative agricole, ingineri-șefi, șefi de fermă. Cultivatorii de cartofi din județul Brașov s-au angajat să depășească cu 5 la sută prevederile de plan la producția totală prin organizarea producției în proporție de 70 la sută în ferme specializate, în care se vor aplica tehnologii adecvate, prin introducerea celor mai productive soluri și extinderea mecanizării lucrărilor. Participanții la consfătuire au adre

• SPORT • SPORT * SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL

Turnee ale echipelor noastre
Actualitatea internațională Ia tenis

Cap de serie nr. 1; llie NăstaseDupă cum se știe, Iotul reprezentativ de fotbal trebuia să efectueze între 20 ianuarie și 1 februarie un turneu, cuprinzînd patru jocuri, în Algeria și Spania. însă, din cauza modificării datei de disputare a meciului Spania—Iugoslavia (13 februarie, în loc de 15 ianuarie), meci decisiv pentru calificarea în turneul final al C.M., federația spaniolă a schimbat programul campionatului propriu. Cîteva etape au fost devansate spre a se face loc pregătirii lotului spaniol. Astfel, ta 27 ianuarie — dată la care trebuia să se joace meciul reprezentativei noastre cu C.U.F. Barcelona — e programată o etapă a campionatului spaniol. In noile condiții (imprevizibile la data contractării turneului), lotul nostru d« fotbal nu se va mai deplasa in
BASCHET

In cupele europenePrimele meciuri din cadrul grupelor sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europeni" la baschet au oferit partide viu disputate, la capătul cărora unele dintre echipele oaspete au obținut victorii. Astfel, in grupa B a competiției masculine, cunoscuta formație Real Madrid a reușit Să învingă la Sofia, la o diferență de 26 de puncte, formația locală Akademik. Din echipa spaniolă s-au evidențiat în mod special Walter, care a înscris un număr record de puncte : 44 (!) și cunoscuții Bra- bender (20 puncte) și Luyk (12 puncte). Gazdele au avut cel mai eficace jucător în Golomeev, coșgeterul campionatului european, autorul a 33 de puncte. în cadrul aceleiași grupe, Ubsc Wienerberger a obținut o surprinzătoare victorie cu 79—68 (34—39) în jocul susținut la Viena cu formația iugoslavă Radnicki.în grupa A, Ignis Varese a cîștl- gat în deplasare cu scorul de 83—77 (43—38) în fața formației Maccabi Tel Aviv. Principalii artizani ai Victoriei echipei italiene au fost... mexicanul Manuel Raga (28 puncte) și americanul Bob Morse (23 puncte), într-un alt joc, echipa franceză Berck a întrecut, pe teren propriu, cu scorul de 88—61 (40—26) formația belgiană R.F. Anvers.Cele două partide din grupa B a competiției feminine s-au încheiat cu următoarele rezultate : K.S. Lodz (Polonia) — U.C. Clermont Ferrand (Franța) 44—76 (24—35). Rezultatul este surprinzător mal ales prin proporția scorului la care au cîștigat baschetbalistele franceze, din rindui cărora cea mai bună a fost Jackie Chazalon (16 puncte) ; Slavia Praga (Cehoslovacia) — Marita Plovdiv (Bulgaria) 79—68 (48—34).După cum s-a mai anunțat, în grupa A, Politehnica București a învins cu 84—58 (47-26) pe M.T.K. Budapesta, iar Daugava Riga a surclasat cu 94—35 (53—19) pe Standa Milano. 

păcii și socialismului", desfășurată la Praga.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Miron Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

telecomunicațiilor, Nicolae M. Nico- lae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, precum și alte persoane oficiale.A fost de față V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.

sat o telegramă Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, printre altele : „Lucrătorii de pe o- goarele județului — români, maghiari și germani — in frunte cu comuniștii, își vor mobiliza forțele, întreaga lor energie și capacitate creatoare pentru îndeplinirea la cote superioare a sarcinilor ce revin agriculturii județului în acest an, pentru ca, împreună cu întregul nostru popor, să întîmpinăm cu realizări tot mai bogate cel de-al XI-lea Congres al partidului și aniversarea a trei decenii de la eliberarea țării de sub jugul fascist, contribuind astfel la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pă- mintul României".

Spania, la F.R.F. analizîndu-se alte variante pentru pregătirea echipei naționale.Pînă în prezent, zece echipe ale cluburilor din divizia A și-au definitivat turneele pe timpul iernii, după cum urmează : Universitatea Craiova, in Liban (5—11/11) ; F.C. Constanta se află în Japonia pînă la 21/1 ; Steaua, în Iran (11—25/11) ; Dinamo, în Brazilia (25/1—20/11) ; F.C. Argeș, in Turcia (26/1—l/II) ; A.S.A., în Albania (10—25/11) ; Politehnica Timișoara, în Polonia (15— 25/11), Politehnica Iași, în Bulgaria (2—12/11), Sportul studențesc, in Turcia (1—20/11) ; S.C. Bacău, în Iugoslavia (2—18/11). Pe baza unor tratative în curs de desfășurare sint posibile completări ale programului de mai sus.
HOCHEI Azi și duminică, același derbi i

STEAUA - DINAMOAstăzi și mline, pe patinoarul „23 August" din Capitală, sa va desfășura în două manșe tradiționalul derbi dintre echipele bucureștene Steaua și Dinamo. Primul meci este programat astăzi cu începere de Ia ora 18,30, iar cel de-al doilea se va disputa mîine de la ora 17,00. Tot în cadrul grupei A, la Galați, echipa locală Dunărea va primi replica formației S.C. Miercurea Ciuc.Ln cîteva rînduriGIMNASTICA : ELVEȚIA ȘI NORVEGIA GAZDELE CAMPIONATELOR EUROPENE. Federația internațională de gimnastică a stabilit ca întrecerile campionatelor europene masculine din anul 1975 să fie organizate de forul elvețian de specialitate. Campionatele continentale feminine se vor desfășura, în același an, ln Norvegia.FOTBAL. — RINUS MICHELS, LA CONDUCEREA ECHIPEI OLANDEI. Agenția France Presse anunță hotă- rirea federației olandeze de a-1 numi pe Rinus Mtchelș — fost antrenor la Ajax, actualmente la C.U.F. Barcelona — drept director tehnic al echipei reprezentative olandeze, Ia turneul final al C. M. Antrenor va rămlne F. Fadrhonc.FRANZ BECKENBAUER. LA BAYERN PÎNĂ ÎN.„ 1979 I Cunoscutul fotbalist vest-german Franz Beckenbauer (28 ani) și-a prelungit prin contract legitimarea la clubul Bayern Milncher. pînă în 1979. Astfel, Beckenbauer, care și-a început activitatea la 13 ani la clubul mtinche-

Sosirea unei delegații a Frontului național 
pentru eliberarea Angolei (F.N.LA.) 

condusă de Roberto HoldenVineri după-amiază a sosit în Capitală o delegație a Frontului național pentru eliberarea Angolei (F.N.L.A.), condusă de Roberto Holden, președintele frontului, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită in țara noastră.Delegația este formată din Johnny Eduardo Pinnock, însărcinat CU relațiile externe ale F.N.L.A., Ngola Kabangu, însărcinat cu departamentul afacerilor interne, Pedro Ngadim- povi, însărcinat cu departamentul e- ducației. Hendrik Vaal Neto, adjunctul șefului relațiilor externe. Paulo Tuba, directorul de cabinet al președintelui, comandant Salva, din conducerea Armatei de eliberare națională a Angolei, doamna Monteiro șl doamna Mateus Neto, membri ai Biroului Politic al F.N.L.A.La sosire, pe aeroportul Otopeni,
Adunare cu prilejul celei de-a 28 a 

aniversări a Republicii Populare AlbaniaInstitutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, Vineri după-amiază, în Capitală, o adunare cu prilejul celei de-a 28-a aniversări a Republicii Populare Albania.Au participat Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației, Socialiste, funcționari superiori din M.A.E. și I.R.R.C.S., oameni ai muncii din întreprinderi și instituții bucufeștene.Au luat, de asemenea, parte ambasadorul R.P. Albania Ia București, Nikolla Profi, și membri ai ambasadei.în cuvintul de deschidere a manifestării, Andrei Vela, vicepreședinte al I.R.R.C.S., a relevat importanța și semnificația evenimentului aniversat și a înfățișat aspecte privind înfăptuirile dobîndite de poporul albanez,
Lucrările seminarului internațional

„Studenții și securitatea europeană64Vineri au continuat, la Universitatea din București, lucrările seminarului internațional „Studenții și securitatea europeană", organizat de Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști și rectoratul U- niversității din București, cu sprijinul Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România.Dezbaterile se desfășoară în cadrul următoarelor comisii : „Aportul tineretului universitar la realizarea păcii și securității în Europa" ; „Studenții și problemele universității contemporane ; Reforma și perfecționarea sa în concordanță cu cerințele social-economiCe" ; „Misiunea universității contemporane în educarea

Cei mai buni 84 jucători de tenis din lume, selecționați să participe la Circuitul „indoor" WCT — ediția 1974, se vor întrece în cadrul primului mare turneu al anului, programat la Philadelphia între 21 și 27 ianuarie.Zilele acestea, organizatorii au stabilit, utilizînd un computer, tabloul favoriților acestui interesant concurs. Primul cap de serie a fost desemnat campionul român llie Năstase, urmat, în ordine, de alți 15 favoriți: John Newcombe (Australia), Tom Okker (Olanda), Sian Smith (S.U.A.), Manuel Orantes (Spania), Rod Laver (Australia), Jan Kodes (Cehoslovacia), Arthur Ashe, Tom Gorman, Marty Riessen (toți trei S.U.A.), Adriano Panatta (Italia), Nikola Pitici (Iugoslavia), Roger Taylor (An-

In grupa B va avea loc o singură întîlnire : Tirnava Odorhei — Liceul Nr. I Miercurea Ciuc, partida dintre formațiile Agronomia Cluj și I.P.G.G. fiind amlnată.în continuare, cele patru echipe din Grupa A : Steaua, Dinamo, Dunărea Galati și S.C. Miercurea Ciue își vor disputa turneul final al campionatului, programat la București între 19 și 26 ianuarie.

nez, își va încheia prodigioasa carieră Ia același club ! El a făcut parte din formația cu care Bayern a Cucerit trei campionate și patru cupe vest-germane și o dată Cupa U.E.F.A Cu echipa reprezentativă a H. F. Germania, al cărei căpitan este, el a ciștigat titlul european interțări și a fost o dată prezent în meciul final al campionatului mondial.DUPĂ CRUYFF, NEESKENS... După celebrul internațional Johann Cruyff, un alt cunoscut fotbalist de la echipa olandeză Ajax Amsterdam intenționează să-și ceară transferul pentru un alt club. Este vorba de Johan Neeskens, in virstă de 22 de ani, care a anunțat că, după expirarea contractului, va juca într-o echipă din Italia sau Spania. Contractul lui Neeskens cu formația Ajax Amsterdam expiră in anul 1976.BOB. Federația americană de bob a anunțat că totuși echipa S.U.A. va participa la campionatele mondiale, programate între 19 și 27 ianuarie în stațiunea elvețiană de sporturi de iarnă de la Saint Moritz. 

oaspeții au fost intîmpinați de tovarășii Gbeorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Miron Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Magdalena Filipaș, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., general-colonel Ion Coman, Ghizela Vass și Ion Savu, membri ai C.C. al P.C.R., Constantin Matei, membru supleant al C.C. al P.C.R., Nicu Ceaușescu, vicepreședinte al Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, Radu Enache, secretar al C.C. al U.T.C., Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, de activiști de partid.

sub conducerea Partidului Muncii din Albania, în edificarea societății socialiste. Vorbitorul a evidențiat, totodată, relațiile tradiționale de prietenie și colaborare statornicite între Republica Socialistă România și Republică Populară Albania, subliniind că acestea cunosc o continuă dezvoltare, in interesul ambelor țări și popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume.In continuare, prof. dr. docent Mihai Berza, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, membru al Academiei de științe sociale și politice, directorul Institutului de studii sud-est europene, a prezentat impresii dintr-o recentă călătorie în Albania.în încheiere a fost vizionat filmul artistic albanez „Ecoul de pe coastă".

studenților în spiritul păcii, prieteniei, umanismului și colaborării între popoare".Au luat cuvîntul 61 de participanți. Subliniind utilitatea dialogului, a u- nor asemenea schimburi de păreri, vorbitorii au abordat diferite aspecte ale securității europene, relevînd' modalitățile prin care studenții, tînăra generație, organizațiile acestora pot și trebuie să contribuie lă adîncirea cursului destinderii în viața internațională, la înfăptuirea aspirațiilor popoarelor de pace, securitate și cooperare pe continentul nostru și în întreaga lume.Lucrările seminarului continuă.(Agerpres)

glia), Jaime Filial (Chile), Bjorn Borg (Suedia) și Cliff Richey (S.U.A.).în primul tur, Hie Năstase îl va întîlni pe australianul John Alexander. Alte partide din primul tur : Newcombe—Bengtsson (Suedia), Okker—Masters (Australia), Smith— Kukal (Cehoslovacia), Orantes—Ka- miwazumi (Japonia) și Laver—Vas- quez (Brazilia).Turneul internațional de tenis desfășurat pe teren acoperit la Buffalo a fost ciștigat de americanul Arthur Ashe, învingător cu 11—9 în finala susținută cu compatriotul său Marty Riessen. Conform regulamentului a- cestui concurs, finala s-a disputat într-un singur set, învingător fiind declarat Jucătorul care a realizat primul 11 jocuri.în semifinale, Arthur Ashe a dispus cu 8—3 de Stan Smith, iar Marty Riessen l-a întrecut cu același scor (8—3) pe campionul olandez Tom Okker (semifinalele s-au disputat tot într-un singur set, însă pină la 8 jocuri).
PRIN A. C. R.

Au început 
verificările tehnice 
ale autoturismelorAu început verificările tehnice, pe anul 1974, pentru siguranța circulației, la automobilele membrilor A.C.R., care se efectuează la stațiile de asistență tehnică ale filialelor județene. în același timp cu verificarea tehnică se poate efectua — la un număr de 18 filiale județene ale A.C.R. — și testarea motoarelor pentru optimizarea consumului de carburanți. Menționăm că recent au fost dotate cu aparatura necesară și stațiile de asistentă tehnică ale filialelor din județele Arad, Bihor, Bacău, Buzău, Sibiu și Vîlcea.Membrii A.C.R., care se vor adresa, pentru reparații ale automobilelor lor, atelierelor „Service" din rețeaua I.T.T.A. din București (unitățile din Cal. Dorobanți și de la Nord Hotel), Baia Mare, Bacău, Brașov, E- forie Nord, Mamaia, Suceava și Timișoara, vor beneficia anul acesta de prioritate la executarea lucrărilor și de o reducere cu 10 la sută a tarifelor pentru plata manoperei respective.

Protocol 
de colaborare 
româno-bulgarPreședintele Comitetului de Stat pentru prețuri al Republicii Socialiste România, Gheorghe Gaston Marin, și președintele Comitetului de stat pentru prețuri de pe lingă Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Ivan Videnov, aU semnat, vineri, la București, un protocol de colaborare între cele două organisme, pe anul 1974.

Ajutor acordat 
Ciadului și Nigerului 

de către RomâniaIn cadrul măsurilor întreprinse p« plan mondial pentru sprijinirea țărilor din zona Sahel, care de mai mulți ani suferă din cauza unei dezastruoase secete, recent, România a trimis Ciadului și Nigerului ajutoare materiale constînd în alimente.Ajutorul acordat de România celor două țări se înscrie într-un program mai amplu de sprijinire a țărilor africane afectate de secetă, constituind, în același timp, o nouă dovadă a spiritului de solidaritate de care este animat poporul român.
Cronica zilei

La 11 ianuarie 1974, tovarășul George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului afacerilor externe al Danemarcei, Ove Guldberg, pentru felicitările și bunele urări transmise cu ocazi» numirii sale în această funcție.*Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare lui Ahmed Khalifa al Su- weidi, cu prilejul realegerii în funcția de ministru al afacerilor externe ai Emiratelor Arabe Unite.
★Vineri, 11 ianuarie 1974, a părăsit definitiv țara noastră Eugene Ger- main-Mankou, ambasadorul Republicii Populare Congo în Republica Socialistă România.
★La București s-a semnat, vineri la amiază, protocolul de schimburi artistice dintre Agenția română de impresariat artistic — A.R.I.A. — și A- genția de impresariat „Pagart" din R.P. Polonă, pe anii 1974—1975 și preliminariile pe anul 1976.(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut rece, cu cerul mai mult noros în sudul și estul țării, unde, local, a nins. In rest cerul a fost variabil. Vîntul a suflat slab, pină la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 era cuprinsă intre minus 16 grade la Joseni și plus 2 grade la Borod. In București : Vremea s-a menținut rece, cu cerul mai mult noros. Temporar a nins. Vîntui a suflat slab, pină la potrivit. Temperatura maximă a fost de minus 4 grade.Timpul probabil pentru zilele de 13, 14 și 15 ianuarie. în țară : Vreme rece, cu nopți geroase în Transilvania și Moldova. Cerul va fi variabil, mai mult noros, îndeosebi în sudul și estul țării, unde se vor semnala ninsori locale. în rest — ninsori izolate. Vîntul va sufla moderat. Minimele vor fi cuprinse între minus 15 și minus 5 grade, mai coborlte în Transilvania și Moldova, iar maximele intre minus 10 și zero grade. în București : Vremea va fi rece, cu cerul mai mult noros. Temporar ninsoare. Temperatura ușor variabilă.

LOTONumerele extrase la tragerea din 11 ianuarie 1974Fond de premii general “ 1 189 297 lei, din care 174 291 lei, report.Extragerea I : 5 18 63 13 75 11 1# 31 12.Extragerea a II-a : 74 88 25 32 51 3 56 87 30.

„Nicicînd unitatea stîngii chiliene 
nu a fost atît de puternică44

Aflată in Europa, fiica fostului președinte Salvador Allende, Beatrix 
Allende, a acordat un interviu revistei franceze „Le Nouvel Observateur". 
Vorbitoarea a arătat că prezența el pe continentul european, in fruntea unei 
delegații a rezistenței chiliene, este rezultatul unei hotăriri a tuturor forțe
lor cure alcătuiesc această rezistență, scopul fiind de a lua contact „cu toa
te sectoarele din Europa care ne-au oferit solidaritatea lor morală și
politică".

După ce a relevat că s-a creat 
recent o modalitate de coordonare 
intre toate forțele organizate ale re
zistenței chiliene, vorbitoarea a ară
tat : „Este o coordonare care cuprin
de toate partidele Unității Populare, 
precum și M.I.R. (Mișcarea de Stin
gă Revoluționară), toate forțele an
tifasciste, fără excepție, dar nu o 
fuziune. Conducerea politică a re
zistenței se află in interiorul 
Chile-ului. Noi, cei din afară, sîntem 
numai mandatarii instrucțiunilor ce 
ni se transmit de acolo".

Referindu-se la baza unității rea
lizate, vorbitoarea a subliniat : „Bi
lanțul, analiza trecutului, autocriti
ca sint probleme ale oricărei orga
nizații. Dar astăzi, în loc să ne gîn- 
dim la tot ce ne-a despărțit ln tre
cut, preferăm să lucrăm într-un a- 
cord deplin șl comun pentru a atin
ge obiectivul fundamental! răstur
narea juntei prin toate formele de 
luptă revoluționară de masă. In ca-

UNIUNEA SOVIETICĂ

Gigantul de la KiembaiLa Ministerul Comerțului Exterior al U.R.S.S. a avut loc recent semnarea unui acord interguvernamental bilateral româno-sovietic privind colaborarea in vederea construirii pe teritoriul Uniunii Sovietice a combinatului minier de preparare a azbestului, de la Kiembai. în legătură cu aceasta, publicăm mai jos articolul semnat de N. Skorodumov și primit prin intermediul A.P.N, — agenția de presă NOVOSTI.După cum este cunoscut, „Programul complex al adîncirii și perfecționării în continuare a colaborării și dezvoltării integrării economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R." prevede construirea unui șir de mari obiective pentru producția de materii prime, pe baza unei largi colaborări interstatale. Unul dintre a- cestea este combinatul minier de preparare a azbestului de la Kiembai, în sudul Uralilor.Specialiștii au calculat că prin folosirea azbestului se pot obține peste 3 000 de tipuri de materiale și produse diferite, care pot fi utilizate cu succes în construcțiile de mașini, în electrotehnică, chimie, energetică etc. Dar cea mai largă întrebuințare și-a găsit azbestul în industria materialelor de construcție. Astfel, materialele din azbociment fac o serioasă concurență produselor similare din metal. Acoperișurile și țevile de care au nevoie îndeobște șantierele sînt aproape de două ori mai ușoare și mai ieftine dacă sînt confecționate nu din oțel sau fontă, ci din azbociment.Construirea prin e- forturile comune ale țărilor interesate, membre ale C.A.E.R., a combinatului de la Kiembai — care, prin
R. D. GERMANĂ

Avuția resurselor acvaticeînainte vreme,1 pe aici curgea un piriu oarecare , un fir de apă blind sau un torent vijelios, potrivit capriciilor de moment ale naturii. Acum, O- bere Weisse Ester nu mai este apă curgătoare, ci un lac albastru— cu numele de Poehl— cu reflexe de cobalt. Numai spre nord, o geană de beton iți sugerează unele noțiuni tehnice ca : baraj, lac de acumulare...Șeful respectivei u- nități hidrotehnice, inginerul Rohner, ne vorbește despre însemnătatea economică a sistemului de lacuri de acumulare din sudul R. D. Germane, despre importanța lui vitală, atît pentru viața de zi cu zi a populației, cit și pentru agricultură șt industrie. El arăta, între altele, că pentru prelucrarea unei tone de celuloză se consumă aproximativ 230 metri cubi de apă, a unei tone de oțel laminat — 35 metri cubi, iar a Unei cantități similare de fibre textile— 200 metri cubi. De asemenea, în agricultură, potrivit estimărilor pe ansamblul țării, pentru a se atinge nivelul prevăzut pentru ultimul an al cincinalului la producția de cereale, în perioada de vegetație va fi nevoie de o cantita

capacitatea sa de producție (500 000 tone a- nual) va deveni cea mai mare întreprindere de acest tel din lume — va permite o substanțială creștere a livrărilor acestei prețioase materii prime către țările socialiste din Europa.De ce a fost considerată rațională construirea unei asemenea întreprinderi în U.R.S.S. ? Existența unor uriașe zăcăminte de azbest, care situează în acest sens U- niunea Sovietică pe primul loc in lume, permite să se creeze pe teritoriul ei capacități de producție la dimensiuni optime. Zona zăcămîntului de ia Kiembai n-a fost nici ea aleasă întîm- plător. în acest loc e- xistă mari rezerve de materii prime și condiții economice favorabile pentru extragerea lor ; situarea rocilor cu conținut de azbest la o adîncime relativ mică permite exploatarea lor „la zi". Potrivit Înțelegerii, U- niunea Sovietică e- laborează proiectul tehnic al combinatului, asigură construirea lui, mașini și u- tilaje, materiale, mijloace financiare și de altă natură. în proporții corespunzătoare cotei sale de contribuție la acest obiectiv. Celelalte state participante vor livra, la rindui lor, utilaj tehnologic, materiale

te de apă suplimentară de 2,2 miliarde metri cubi, în raport cu aceea din 1970.In anii socialismului, R. D. Germană a înregistrat succese remarcabile in domeniul construcțiilor hidroenergetice. Au fost construite în total 93 de baraje și lacuri de acumulare, iar fon durile folosite în sistemul de gospodărire a apelor reprezintă aproape 10 la sută din totalul fondurilor de bază ale economiei naționale.Cine sînt cei ce tm- blinzesc cursurile de apă vijelioase ale munților ? Sînt, în principal, muncitorii, tehnicienii și inginerii de la Combinatul de construcții hidrotehnice din Weimar.în prezent, principalul șantier al Combinatului din Weimar este barajul de la Gottleuba, unde 200 000 metri cubi de beton urmează să închidă o vale pentru a o transforma într-o întindere de apă cu o capacitate de 5 milioane metri cubi. Este o ultimă lucrare dintr-un complex de baraje din Oaterzgebirge. Recordul muncitorilor de la S.B.K. Weimar îl reprezintă însă barajul Ra,|>pbode, înalt de 106 metri și lat de 80. pentru ridicarea căruia a fost necesară o canti

drul stingii chiliene nu a existat 
niciodată o unitate atît de puternică 
ca acum, inclusiv cu sectoare de- 
mocrat-creștine care pînă recent ne 
erau ostile".

Beatrix Allende a abordat apoi pro-

Un interviu acordat 
de Beatrix ALLENDE

blema modalităților de luptă. „Toa
te organizațiile de răspundere au 
cerut militanților lor să nu trea
că deocamdată la acțiuni armate. 
Direcția politică a rezistenței va 
hotărî în legătură cu formele de 
luptă ce vor fi folosite ln vii
tor. Operațiunile armate din pri
mele zile au fost înfăptuite de 
tovarăși însuflețiți de eroism, dar 

de construcție și structuri, tehnică de exca- vare, mijloace de transport etc. — de a- semenea în raport cu cota lor de participare. Se are în vedere ca, prin eforturi comune, construcția combinatului să fie încheiată nu mai tir- ziu de anul 1979. în- cepînd din anul 1980, U.R.S.S. va compensa cheltuielile celorlalte țări participante la construcție, prin livrări de azbest eșalonate pe 12 ani. în măsura în care țările respective Se vor a- răta interesate, livrările de azbest vor putea fi prelungite și după expirarea acestui termen.în prezent, este în curs finalizarea cu succes a etapei pregătitoare de întocmire a documentelor contractuale privind colaborarea în construcția combinatului. In acordurile interguver- namentale bilaterale încheiate cu Uniunea Sovietică, participanții la această acțiune de cooperare își concretizează obligațiile ce le revin. Astfel, a- cordul semnat recent între U.R.S.S. și România stipulează livrarea către Uniunea Sovietică, în perioada 1974—1978, de construcții metalice, instalații electrotehnice complete, cabluri, ciment și alte materiale necesare construcției combinatului.

tate de 900 000 metri cubi de beton.Evident, preocuparea pentru buna gospodărire. a apelor nu se reflectă numai în construirea de baraje. Folosirea rațională a resurselor acvatice îmbracă numeroase aspecte. De pildă, în sectoarele industriei, eforturile se îndreaptă în două direcții: folosirea de mai multe ori a apei prin instalații moderne de repurificare și intensificarea cercetărilor ln vederea adoptării de noi tehnologii cu un consum mic sau chiar fără consum de apă. Datorită unor astfel de măsuri, în 1972 consumul de apă potabilă în scopuri industriale a fost redus cu 24 000 metri cubi pe oră. Rezultate deosebite în această direcție au dobîndit numeroase întreprinderi de seamă. Din instalațiile de purificare a apei ale combinatului „Schwar- ze Pumpe" se varsă a- cum în rîul Spreea, în fiecare oră, aproape 7 000 de metri cubi, iar din cele ale centralei electrice Spreewald — 4 509 metri cubi.Pentru omul modern apa a dobin- dit noi valențe. De a- eeea ea se cere păstrată și gospodărită ou atenție.
C. VARVARABerlin.

ele nu au corespuns unei orientări 
de ansamblu. De altfel, nu au exis
tat multe asemenea acțiuni și aproa
pe toți tovarășii au respectat indi
cațiile de repliere".

In continuare, vorbitoarea s-a re
ferit la disensiunile din rindui for
țelor armate chiliene, arătind că 
„un mare număr de subofițeri și 
soldați au fost impușcați de puciști 
imediat după 11 septembrie. Există 
numeroși ofițeri superiori ares
tați. Dar junta se străduiește să 
afișeze o imagine de coeziune și 
calm: izolarea internațională și 
repulsia pe care o inspiră pretutin
deni, inclusiv in S.U.A., o preocupă 
mult. Acest fapt nu împiedică to
tuși ca represiunea să se intensifi
ce, atinglnd culmi inimaginabile, 
pină la limita absurdului".

In încheiere, Beatrix Allende a 
apreciat că „solidaritatea internațio
nală cu cauza și lupta poporului chi
lian este zguduitoare. Niciodată po
porul chilian nu s-a bucurat de o 
asemenea simpatie ți niciodată un 
guvern fascist din lume nu a primit 
dovezi de dispreț atit de unanime 
ca junta chiliană. Fie ca acest elan 
de solidaritate să se mențină, să 
devină tot mai închegat, tot mai 
unitar, după imaginea rezistenței 
populare din Chile".



viața internațională
ORIENTUL APROPIAT MOSCOVA

K. Waldheim despre perspectivele SEMNAREA PROTOCOLULUI COMERCIAL
negocierilor de la Geneva ROMANO-SOVIETIC PE ANUL 1974

Extinderea colaborării 
între România și Egipt

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — Secretarul general a! O.N.U., Kurt Waldheim, și-a exprimat, in cadrul unei conferințe de presă organizate joi. la Națiunile Unite, convingerea că există șanse reale privind încheierea unui acord asupra dezangajării forțelor israeliene și egiptene in următoarele săptămini.Secretarul general al O.N.U. a apreciat că atit Egiptul, cit și Israelul, doresc să facă pași înainte in acest domeniu. El a subliniat că recentul conflict din Orientul Apropiat a demonstrat că Națiunile U- nite sînt capabile să joace un rol dintre cele mai utile în căutarea păcii și că acest rol a fost recunoscut la Geneva (în cadrul Conferinței privind Orientul Apropiat — n.n.) de către toate părțile. „Acest rol nu este o chestiune de prestigiu : noi toți dorim pacea în Orientul Apropiat și ar fi regretabil să existe o opoziție în această problemă între O.N.U. și puterile care caută să contribuie la instaurarea acestei păci" — a adăugat Waldheim.El a arătat, în continuare, că Organizația Națiunilor Unite nu poate să rezolve — singură — conflictul din Orientul Apropiat, ci are nevoie de sprijinul tuturor părților și, de asemenea, al marilor puteri. Secretarul general al O.N.U. a reamintit, în acest context, că țările nealiniate membre ale Consiliului de Securitate au jucat un roi important în adoptarea hotărîrilor acestui organism, privind conflictul din Orientul Apropiat. Orice reglementare a situației din zonă trebuie să includă soluționarea problemei palesti- nene — a adăugat Waldheim.în timp ce eforturile depuse în prezent pentru realizarea unui acord

asupra dezangajării militare egiptea- no-israeliene au șanse mari de a fi încheiate cu succes în următoarele cîteva săptămini. cea de-a doua fază — aceea consacrată altor aspecte ale conflictului — va reprezenta ,,o sarcină pe termen lung care necesită curaj și răbdare". El a subliniat că nu subestimează deloc dificultățile care vor trebui depășite in a- ceastă fază părțile sînt astfel incit sfîrșit, la o in Orientul Încheiere, O.N.U.
a doua.hotăritesă se poată ajunge, în pace onorabilă și justă Apropiat" — a spus, în secretarul general al

„Cred că toate să reușească.
*— Abdel Moneim Rifai,

MOSCOVA 11 (Corespondență de Ia N. Crețu). — In urma tratativelor cicsff șurate intr-o atmosferă de prietenie și colaborare tovărășească, la 11 ianuarie a fost semnat, Ia Moscova, protocolul comercial pe anul 1974 intre Republica Socialistă România șj Uniunea Sovietică.Volumul schimburilor reciproce de mărfuri va crește în anul 1974 cu aproximativ 10 la sută față de anul 1973. România urmează să livreze Uniunii Sovietice mașini-unelte, utilaj petrolier, utilaje electrotehnice, nave, mașini agricole, laminate și țevi de oțel, diverse produse chimice și din lemn, bunuri de larg consuni alimentare și industriale și alte mărfuri. La rindul său, Uniunea Sovietică va livra României mașini-unelte, utilaje de ridicat și transportat pentru construcții rutiere, utilaje pentru industriile metalurgică, chimică și textilă, cocs metalurgic, cărbune coc-

sificabil, minereu de fier, fontă, feroaliaje. bumbac, produse chimice, bunuri de consum și alte mărfuri.Din partea Republicii Socialiste România, protocolul a fost semnat de tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, iar din partea Uniunii Sovietice de N. S. Patolicev, ministrul comerțului exterior.La ceremonia semnării au asistat miniștri adjuncți și funcționari superiori ai Ministerului Comerțului Exterior al U.R.S.S., reprezentanți ai unor întreprinderi sovietice de comerț exterior, ai Comitetului de Stat al Planificării, membrii celor două delegații. Au fost prezenți ambasadorul României în Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus, șeful agenției comerciale a României la Moscova, mi- nistru-consilier Mircea Năstase, membri ai ambasadei.

econo-
ro-
cu-

CAIRO 11 — (Co
respondență de la Ni- 
colae N. Lupuj : —
Colaborarea 
mică și tehnică 
mâno-egipteană
noaște un curs mereu 
ascendent, extinzin- 
iu-se, in fiecare an, in noi domenii de ac
tivitate. Recent, la 
Cairo a fost semnat 
un contract intre în
treprinderea româ
nească de comerț ex
terior „Mecanoexport- 
import" și Organis-

mul pentru industria
lizare din R. A. Egipt in vederea livrării a 

locomotive 
hidraulice 
care vor 
in cadrul 

de zahăr, 
contract

40 de 
„Diesel" 
250 CP, 
utilizate 
bricilor 
alt contract pentru 
livrarea a șase loco
motive de aceeași pu
tere a fost încheiat 
între „Mecanoexport- 
tmport" și căile fera
te egiptene. După 
cum se știe, locomoti
vele românești fabri-

de fi fa- Un
cate la uzinele „23 Au
gust" din București 
sint cunoscute de mul
tă vreme in Egipt și se 
bucură de cea mai 
înaltă apreciere. La 
Heluan, in cadrul 
complexului siderur
gic, funcționează de 
aproximativ 4 ani, 
primele locomotive 
românești de pe con
tinentul african, loco
motive care au trecut 
cu succes examenul 
calității tehnice.

AMMAN.consilier special al regelui Hussein și conducător al delegației iordaniene la Conferința de pace de la Geneva asupra Orientului Apropiat, s-a întors, vineri, la Amman, după o vizită efectuată în localitatea egipteană Assuan, unde a avut convorbiri cu președintele Anwar Sadat și cu alte oficialități egiptene. La sosire, el a declarat că vizita sa a fost consacrată, în special, examinării posibilității unei acțiuni comune a celor două țări in legătură cu viitoarea etapă a convorbirilor asupra situației din regiune și a menționat că întrevederile avute cu oficialitățile egiptene au fost fructuoase.

FESTIVITĂȚILE
DIN MAROC

VIETNAMUL DE SUD

Conferința de presă
a secretarului de stat al S. U A.
• Scopul vizitei sale în Orientul Apropiat • Statele Unite pro
pun trei conferințe internaționale în problema crizei de energie 

® Progrese substanțiale la tratativele americano-panameze

RABAT 11 — (Corespondență de la Mircea S. lonescu) : — Poporul marocan a sărbătorit, vineri, împlinirea a 30 de ani de la semnarea Manifestului de independență națională, act istoric de o deosebită importanță, care a creat premisele proclamării independenței politice și economice a Marocului, realizată 12 ani mai tîrziu, la 2 martie 1956. Evenimentul a fost marcat în întreaga țară de mitinguri organizate în toate centrele administrative. Presa marocană acordă spații largi evocării acestui moment hotărîtor în istoria țării. Evidențiind principalele revendicări înscrise în Manifestul de independență națională din 1944 — integritatea teritorială și diferitele reforme sociale și economice pentru garantarea independenței — cotidianul „Maroc Soir" scrie : „Această acțiune a produs un ecou considerabil, atit în interiorul țării, cit și pe plan extern".

Vizita unei delegații 
suedeze în regiunile 

eliberate

BONN 11 — (Corespondență de la N. S. Stănescu) : La Essen (R.F.G.) a avut loc un colocviu la care au luat parte reprezentanți ai partidelor comuniste din 12 țări occidentale (Anglia, Belgia, Danemarca, Elveția, Franța, Grecia, Italia, Portugalia, R.F.G., Spania, Suedia și Turcia). Avînd drept temă „Problemele muncitorilor străini in țările capitaliste industriale din Europa", colocviul se Înscrie între manifestările pregăti-

toare ale Conferinței partidelor comuniste din Europa occidentală, ce va avea loc la Bruxelles între 26 și 28 ianuarie. După cum informează ziarul P.C. German — „Unsere Zeit" — in cursul colocviului a avut loc un schimb de opinii și informații referitoare la situația muncitorilor străini din țările vest-europene, subli- niindu-se necesitatea luptei pentru unitatea de acțiune a muncitorilor din aceste state și a muncitorilor străini.

WASHINGTON 11 (Agerpres). — înaintea începerii turneului său in unele țări din Orientul Apropiat, secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, a organizat o conferință de presă.„Scopul vizitei pe care o voi efectua in Orientul Apropiat — a spus Kissinger — nu este de a se ajunge imediat la un acord cu privire la dezangajarea forțelor de-a lungul Canalului Suez, ci formularea u- nei propuneri concrete pe care cele două părți ar urma să o discute, ulterior, la Geneva". El a adăugat că turneul in Orientul Apropiat este efectuat la cererea guvernelor egiptean și israelian și are drept scop să pună bazele încrederii între adversari. Secretarul de stat a subliniat că propunerile pe care le va prezenta părților in conflict ar putea conduce, la Geneva, la „o primă etapă a unei reglementări in Orientul Apropiat".în continuare, Kissinger a detaliat conținutul propunerilor anunțate recent de președintele Richard Nixon privind organizarea unor conferințe internaționale pentru examinarea problemelor generate de actuala criză de energie. în concepția S.U.A., a spus el, ar urma să fie organizate, consecutiv, trei conferințe internaționale. La prima dintre aceste reuniuni, propusă pentru 11 februarie a.e., ar urma să participe miniștrii de externe ai celor opt țări cărora

președintele Nixon le-a adresat deja invitații de participare. Șeful diplomației americane a adăugat că S.U.A. nu se vor opune prezenței la reuniune a tuturor țărilor membre ale Pieței comune, Intr-o formă acceptabilă pentru acestea.După această primă reuniune, S.U.A. preconizează organizarea unei conferințe comune a statelor consumatoare de petrol și a țărilor în curs de dezvoltare. La trei luni după reuniunea de la 11 februarie. Statele Unite consideră că ar putea fi convocată o conferință lărgită a țărilor importatoare și a celor producătoare de petrol, la care ar urma să fie examinat ansamblul problemelor aprovizionării cu combustibili și prețul acestora. Secretarul de stat a apreciat că aceste reuniuni ar putea conduce la „o serie de acorduri și înțelegeri de principiu în aceste domenii, care sînt legate intre ele".Henry Kissinger s-a referit, in Încheiere, la unele probleme interame- ricane, afirmînd că , tratativele cu privire la Canalul Panama sînt marcate de progrese substanțiale, realizate in cursul recentelor convorbiri dintre ambasadorul Bunker și ministrul de externe panamez. Aceste tratative, a spus el, ar putea duce la o declarație de principii referitoare la problema suveranității asupra Canalului Panama, urmînd ca, ulterior, să se continue negocierile asupra viitorului canalului.

Ședința Comisiei 
centrale mixte

VIETNAMUL DE SUD 11 (Agerpres). — Agenția V.N.A. informează că o delegație a parlamentului suedez și a Comitetului suedez pentru sprijinirea Vietnamului, condusă de Bergitta DahI, deputată din partea Partidului social-democrat, președintele comitetului, a făcut o vizită în zonele eliberate ale Vietnamului de sud.Totodată, examinat cu Economiei și utilizarea sumei de 20 milioane coroane oferite de guvernul suedez Republicii Vietnamului de Sud.
★Șeful delegației militare ■ G.R.P., generalul Hoang Anh Tuan, a avansat, in cadrul reuniunii extraordinare a șefilor delegațiilor in Comisia militară mixtă bipartită centrală, propuneri potrivit cărora cele două părți trebuie să reia acțiunile de îndeplinire a planului convenit in iulie 1973 și să încheie remiterea personalului deținut.

„L’ORIENT LE JOUR"

membrii delegației au experți ai Ministerului Finanțelor al G.R.P. BEIRUT 11 — (Corespondenți 
de la C. lonescu) : — Cotidianul 
libanez „L’Orient le Jour". din 10 
ianuarie, a publicat un amplu ar
ticol despre dezvoltarea economică 
a României. Ritmul de creștere a 
economiei naționale române de 15 
la sută — scrie ziarul — înregis
trat in 1973, va fi depășit in cursul 
acestui an. După ce amintește că, 
recent, Marea Adunare Națională 
a României a adoptat proiectul de 
lege privind planul unic de dez
voltare economică și socială a țării 
pentru anul 1974, articolul relevă 
realizările obținute de poporul ro
mân in primii trei ani ai cincina-

lului și subliniază ci ritmul de 
creștere a producției industriale 
obținut anul trecut este unul din
tre cele mai ridicate din lume. Se 
subliniază, totodată, că, in cursul 
acestui an, ritmul de dezvoltare a 
producției industriale a României 
va fi de 16,7 la sută.

In continuare sint reliefate suc
cesele obținute de țara noastră în 
domeniul agriculturii. Un capitol 
aparte este consacrat creșterii ni
velului de trai al populației, men- 
ționindu-se, printre altele, că, în 
ultimii trei ani, peste 1,3 milioane 
persoane s-au mutat In locuințe 
noi.

r

France Presse: NOTA DE PLATĂ

APROAPE 100 MILIARDE DE DOLARIPornind de la nivelul de consum din 1972 și lttînd ca bază de calcul un preț de producție de 8,5 dolari barilul, experții in problemele petrolului consideră că marile țări importatoare vor trebui să plătească in 1974, pentru petrolul de care au nevoie, aproape 100 miliarde dolari. Defalcat pe țări, Europa occidentală va avea de plătit 50 miliarde dolari, comparativ cu 11 miliarde în 1972, Japonia 17 miliarde, față de 3 miliarde în 1972, S.U.A. 20 miliarde în loc de 4,5.în aceste condiții, consideră experții, nici o țară industrializată — nici măcar S.U.A. — nu-și va putea permite timp de mai mulți ani asemenea cheltuieli. Aceasta !n- șeamnă că ele vor fi obligate să-și

dereducă consumul și că ritmul dezvoltare a economiei se va încetini simțitor, afară doar dacă nu se va obține o stabilizare a prețurilor la petrol.Se apreciază că toate țările industrializate. poate cu excepția Germaniei federale (datorită rezervelor de cărbune), trebuie să se aștepte anul acesta la un deficit al balanței externe de plăți din cauza creșterii prețurilor petrolului. Astfel, S.U.A. ar urma să înregistreze in 1974 un deficit de ordinul mai multor miliarde dolari, după ce in 1973 obținuseră pentru prima oară din 1969 un surplus.Sistemul de plăți interocciden- tal riscă astfel să fie serios afectat.
CĂRBUNE PENTRU ClTEVA SECOLELa finele anului 1973. la Luxemburg a avut loc o reuniune internațională consacrată tehnicilor da exploatare în industria carboniferă. Reuniunea a abordat problema în ansamblul ei. la scara mondială, și a apreciat că rezervele de cărbune ale planetei sînt suficiente pentru încă multe secole. întrebarea care, se pune este : cum va parveni consumatorului această materie primă energetică ?După cum a reieșit din informările prezentate, Australia și S.U.A. se bucură de condiții geologice infinit mai favorabile decît Europa, intrucit în cele două țări cărbunele este extras din cariere, în timp ce în Europa el este extras In mine subterane. Randamentul pe om este ca atare mult mai ridicat (9—25 tone în Australia, 10—33

tone în S.U.A.) decît în Europa (4— 5 tone). O diferență corespunzătoare se constată în privința costurilor de producție.In ceea ce privește Piața comună, s-a apreciat că cele nouă state depind, în ceea ce privește aprovizionarea lor energetică, in proporție de 62 la sută, de petrolul brut, în timp ce partea huilei nu este decît de 19 la sută. Aceste cifre oglindesc evoluția care a caracterizat economia C.E.E. în ultimii 15—20 de ani. In 1957. producția de huilă a Pieței comune se situa In jurul a 500 milioane tone. După 1957 s-a adoptat politica u- nei scăderi crescinde a producției de cărbune. Pentru 1974, prevederile inițiale indicau astfel o producție de 273 milioane tone. Actuala criză a petrolului a readus însă huila în prim plan.

VIENTIANE 11 (Agerpres). — La Vientiane a avut loc a opta ședință a Comisiei centrale mixte pentru înfăptuirea prevederilor acordului referitor la restabilirea păcii și reali-, zarea Înțelegerii naționale, semnat în capitala Laosului la 21 februarie 1973. Au fost discutate probleme privind neutralizarea principalelor orașe laoțiene — Vientiane și Luang Prabang — precum și funcțiile și contingentele forțelor polițienești comune ale celor două părți.
0 DECLARAȚIE A 

AGENȚIEI CENTRALE 
TELEGRAFICE COREENEPHENIAN 11 (Agerpres). — La Phenian a fost dată publicității o declarație a A.C.T.C. în care sînt condamnate cu hotărîre măsurile excepționale luate de autoritățile de la Seul în scopul curmării opoziției în Coreea de sud, măsuri ce constituie un atentat împotriva luptei juste a populației sud-coreene pentru drepturi și libertăți democratice, pentru reunificarea pașnică a țării.

în această situație se ridică două probleme importante : aprovizionarea imediată și de perspectivă, precum și prețurile. Doar Marea Britanie și R. F. Germania (între țările Pieței comune) dispun în prezent de stocuri relativ importante. Se estimează că, în condițiile cele mai bune, producția de huilă ar putea să Înregistreze o creștere de circa 20 la sută în decursul cîtorva luni. Pentru a spori substanțial producția este nevoie de investiții masive și de o nouă acțiune de recrutare de mină de lucru. Or. aceste condiții nu pot fi satisfăcute decît dacă industriei huilei i se asigură o rentabilitate garantată pe termen lung.

agențiile de presă transmit
Convorbiri ,ntrePartidului celor ce Muncesc din Vietnam, condusă de Le Duan, prim- secretar al C.C. al partidului, și delegația Partidului Comunist din Spania, condusă de Santiago Carrillo, secretar general al partidului, eu avut loc la Hanoi. Părțile s-au informat despre lupta revoluționară a popoarelor lor și au avut un schimb de vederi tn probleme de interes comun.

Președintele Venezuelei, Rafael Caldera, a hotărît ca, in termen de 30 de zile, societatea „Creole Petroleum Corporation" — subsidiară a firmei „Exxon" (Ex-Standard Oii) — cea mai mare întreprindere producătoare de petrol din țară, să returneze statului venezuelean, fără plata nici unei indemnizații, zăcămintele concesionale de la Jusepin.

Ill cadru! convorbirilor 
oficiale dintre India și Ban
gladesh, desK5urata timp de trei zile la Dacca, intre reprezentanți al ministerelor de externe din țările respective a fost elaborat un proiect de acțiune comună în vederea promovării procesului de normalizare în zonă.

Congresul național a- 
grÎGOl t*'8 *nc^eiat lucrările, la Phenian. La ședința de încheiere a luat cuvintul Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D, Coreene.

TOKIO 12 — (Corespondență 
de la P. Diaconu) : — Vineri a 
fost lansată nava petrolieră 
„Muntenia", cu un deplasament 
de 85 250 tone, construită pen
tru România la șantierul naval 
din localitatea 
firma japoneză 
Harima Heavy 
Ltd" („I.H.I.").
vas de mare tonaj din seria ce
lor patru contractate la acest 
șantier de către „I.S.C.E. Nav- 
impex".

Aioi, de către 
„I shikawajima- 

Industries Co. 
Este al doilea

„Mariner-10". Sistemul principal de energie al sondei spațiale ,,Mariner-10“, aflată In drum spre Venus și Mercur, a ieșit din funcțiune din cauze neelucidate pînă in prezent — informează specialiștii stației de urmărire a zborului, situată la Pasadena (California). Șansele de realizare a misiunii sint însă nealterate, sonda fiind acționată in prezent de sistemul de rezervă.
Va dispărea „Kohoutek'T

S-a subliniat, pe de altă parte, faptul că huila nu poate să se substituie hidrocarburilor lichide decît în unele domenii : producția de electricitate, siderurgia, producția de căldură pentru uz industrial și casnic. Ea nu va putea să fie folosită ca înlocuitor în sectoarele transporturi și chimie.Este deci evident că in viitor o parte Importantă din necesitățile de energie va trebui să fie acoperită exclusiv prin petrol. Dar, se întreabă responsabilii Pieței comune, cu ce preț ?

Președinteie Adunării Na
ționale a Franței, Edgar Faure> care face o vizită in R.D. Germană, a fost primit de Horst Sindermann, președintele Consiliului de Miniștri al R.D.G., cu care a avut o convorbire.

Cometa „Kohoutek" a intrat 
intr-un proces de dezintegrare, 
ceea ce va determina ca, nu 
peste mult timp, acest corp ce
resc să nu mai fie vizibil — a 
afirmat Claudio Anguita. direc
torul observatorului „Cerro Ca- 
lan", aflat In apropiere de San
tiago de Chile. El a arătat că, 
în mod evident, cometa emană 
masiv gazele, reținind în com
poziția sa doar fragmente de 
meteoriți.

N. POPESCU-BOGDANEȘTIBruxelles
finanțare a lucrărilor de con- a unei conducte petroliere în Guvernul S.U.A. urmează să împrumuturi sau garanții pe

SONDE DE-A LUNGUL LITORALULUI

CALIFORNIANOficialitățile statului California (S.U.A.) au hotărît ridicarea interdicției privind exploatarea rezervelor de petrol existente in apropierea coastelor californiene, relatează „International Herald Tribune". Sistarea operațiilor de foraj de-a lungul celor 1609 km coastă a fost hotărîtă în ca urmare a unei explozii una din platformele de din zona Santa Barbara : vărsat a inundat plăjile din jur, ceea ce a dus la pieirea unui mare număr de pești și păsări.
de anul 1969, produse la extracție țițeiul re-

MOTOR AUTO CUIn Japonie a fost construit modelul experimental al unui automobil al cărui motor funcționează pe bază de spirt industrial. Cu prilejul probelor, motorul a dezvoltat o viteză de 40 km pe oră. Constructorii automobilului consideră că, actual-

Banca de Import-export a
S.U.A. a anunțat aprobarea planului de itruire Egipt, acordeÎmprumut în valoare de pînă la 100 milioane de dolari pentru construirea conductei intre Golful Suez și portul Alexandria. Este primul credit acordat americană, Egiptului de către banca în ultimii 10 ani.

Anul cinematografic 1973. „Zi pentru noapte" — filmul regizorului francez Franțois Truffaut, avînd ca temă însăși realizarea unui... film — a fost desemnat de Asociația criticilor cinematografici din New York drept cea mai bună peliculă a anului 1973. La rîndul său, Franțois Truffaut a fost considerat cel mai bun regizor de film al anului trecut. Totodată, Marlon Brando a fost ales cel mai bun actor al anului, iar Joan Woodward a fost numită cea mai bună actriță.Recent, o comisie de specialiști a ajuns la concluzia că, in condițiile actuale, cînd există o serioasă lipsă de energie, nu mai are sens menținerea vechii interdicții, dat fiind că numai rezervele de petrol din zona Santa Barbara se ridică la 200—300 milioane barili. Totodată. specialiștii au dat asigurări o- piniei publice că vor fi luate măsuri speciale de precauție in vederea protejării mediului Înconjurător.
SPIRT INDUSTRIALmente, cind în Japonia se resimte lipsa de petrol și costul benzinei se apropie de cel ai spirtului industrial, modelul are un mare viitor. Totodată, afirmă experți Japonezi, automobilul cu motor cu spirt nu poluează aeruL
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Ploile torențiale care s-au abătut asupra unor regiuni din Australia — cele 
mai mari precipitații din ultimii 30 de ani — au Inundat opt mari orașe 
și întinse suprafețe cultivate. In fotografie s tntr-una din localitățile inundate

Oi PRETUTINDENI
• AMBASADOR IN... 

MORNESIA. Diplomații vest-germani acreditați in Mor- nesia desfășoară o activitate normală de ambasadă, țin conferințe de presă, dau interviuri, rostesc toasturi la dineuri și, in general, se străduiesc să se exprime într-o engleză cit mai corectă. Toate acestea se petrec, in realitate, la Colchester, in Marea Britanie : Mornesia este o țară fictivă, imaginată de Centrul de studiere a limbii engleze, care aparține Universității din Oxford. La acest centru, secretari de ambasadă ți atașați culturali sau de presă urmează cursuri de perfecționare a limbii engleze, exersind, totodată, profesia sau specialitatea de bază în cadrul unor activități și Împrejurări simulate sub supravegherea unor profesori experimentați. Din 1969, cînd a fost inaugurată, această unică instituție a fost frecventată nu numai de diplomați, ci și de piloți, stewardese, oameni de afaceri, tehnicieni in telecomunicații și alți specialiști din diferite părți ale lumii, oameni care în profesia lor folosesc curent engleza.
• ALO, POMPIERII I In Franța a fost pus de curind la punct un semnalizator de incendiu, care se declanșează automat de îndată ce temperatura ambiantă atinge 55 de grade C. Temperatura respectivă determină arderea instantanee a unei rezistențe ultrasensibile, care, la rîndul ei, declanșează un puternic semnal de alarmă. Ușor de montat și avînd dimensiuni mici — diametrul de numai 25 de cm — aparatul oferă posibilitatea de a fi chemați în timp util pompierii.
• NU LĂSAȚI FLORI 

IN ÎNCĂPERILE BOLNA
VILOR I Este un apel lansat de cercetătorii Facultății da medicină de la Universitatea din Miami. Experiențele au dovedit că apa in care se pun flori dezvoltă bacterii care duc la anularea acțiunii antibioticelor. De aceea se recomandă ca încăperile în care se află persoane cu organismul slăbit, convalescenți, lăuze să nu se pună vaze cu flori.

• BALON - STAȚIE 
DE RELEU PENTRU TE
LEVIZIUNE. Un balon, umplut cu heliu, staționat Ia o Înălțime de 5 000 m deasupra insulelor Bahamas și fixat de pămint cu cabluri de nailon, servește drept stație de releu pentru televiziune. Instalațiile tehnice, aflate pe o platformă atașată de balon, pot asigura și retransmisia, la mari distanțe, a emisiunilor posturilor de radio. Un motor de dimensiuni mici furnizează energia necesară instalațiilor. Pentru aprovizionarea cu carburant, balonul este coborît săpt.ămînal pe sol.

• ELEFANTUL POLI
GLOT. Vizitatorii parcului zoologic din Erevan au fost recent martorii unui examen neobișnuit. Noul pensionar al parcului, elefantul Vova, a apărut în fața unei comisii de dresori. Examinatorii au putut constata că Vova răspunde cu precizie la un șir de comenzi ce-i sînt a- dresate în diverse limbi.înainte de a sosi în Armenia, elefantul fusese pensionar al grădinii zoologice din Londra și, ca atare, „înțelegea"... limba engleză. In drum spre Erevan, elefantul a făcut un popas în R.D. Germană, în timpul căruia a memorat comenzile și in germană. La Erevan a deprins, de la îngrijitorii săi, limbile rusă șl armeană. In prezent răspunde la 25 comenzi adresate în patru limbi. Un elefant poliglot !

• 8 520 OPERE DE 
ARTĂ FURATE INTR-UN 
AN! Organizate „la scară industrială", furturile de obiecte de artă au atins în Italia un nivel record. Anul trecut, din muzeele, bisericile și de pe șantierele arheologice italiene au dispărut 8 520 de opere de artă — cu 2 677 mai multe decît in 1972. Dacă bisericile constituie primul obiectiv al hoților (194 spargeri și circa 2 000 obiecte furate), muzeele de provincie au oferit cea mai bogată pradă (3 470 piese sustrase cu ocazia a 32 de „operațiuni").

• „DISNEY-WORLD" 
IȘI RESTRINGE ACTIVI
TATEA. Mickey, Donald, și numeroșii lor prieteni sînt victime ale ârizei de energie... Numărul vizitatorilor faimosului „Disney-world" din Orlando, Florida, s-a redus considerabil din cauza imposibilității multor turiști de a se deplasa cu mașina în orășelul distracțiilor. Ca urmare, direcția a hotărît să concedieze 2 000 din cei 11000 de salariați, printre care se află și o serie de interpreți ai rolurilor celebrilor eroi ai lui Walt Disney.

• RECORD DE LON
GEVITATE. Un adevărat record în materie de longevitate a fost semnalat de ziarul „Yerald", oficios al guvernului din statul Kwara, Nigeria. El a anunțat că recent, șeful unui trib, Aliu Akande Ifabiyi, a decedat la virsta de 144 de ani. in decursul vieții sale, șeful de trib nigerian a avut 130 de urmași.
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